
Skriv og læs: 

 

Huskesedler 

Postkort, mails og breve 

Madopskrifter 

Saml på ord og leg 

Undertekster i TV 

Skilte og reklamer 

Feriedagbog 

Lyt og læs: 
Reklamer 

Blade 

Bøger 

Tv-serier 

Skilte 

De samme bøger igen og 

igen 

Leg og spil:  
Brætspil f.eks. scrable  

Krydsord  

Computer 

Billedordbøger 

Smag på lyde 

Lav bogstavhistorier 

Leg med ord i bilen 

Leg med ord ved bordet 

Links til bl.a. begynderlæsning på nettet: 
 

www.123abc.dk 

www.emu.dk 

www.dotbot.dk 

Konkrete fif, der kan hjælpe barnet på vej:  

Læsevejlederne på Kastrupgårdsskolen 

 

 



 

Det er i skolen barnet skal have sin  

læseundervisning……MEN….som forælder er du en 

vigtig medspiller……sammen kan vi vise barnet, at 

læsning er en fælles og vigtig sag. 

Hvordan du, som forælder, kan være med til at give  

barnet gode forudsætninger for at lære at læse: 
 

• Vis interesse for barnets læsning. 

• Gå på biblioteket med barnet. 

• Læs højt for barnet. 

• Skab tid og ro for ca. 15 min. læsning dagligt 

med barnet. 

• Inspirer til leg med bogstaver og ord. 

• Inddrag barnet i din læsning og skrivning. 

• Skab en god og hyggelig atmosfære omkring 

læsningen. 

• Hjælp barnet til en positiv holdning. 

• Stil passende krav til barnet og stop før det bliver 

surt. 

• Ros barnet.  

 

Råd, når barnet læser for dig: 
 

• Kig på billeder og titel. 

• Snak om/gæt hvad teksten handler om 

          før den læses. 

• Læs evt. bogen højt for barnet, hvis den er svær. 

• Lad barnet læse bogen. 

• Hvis barnet ikke kan læse et drilsk ord kan du gøre følgen-

de afhængig af tekstens sværhedsgrad i forhold til barnet: 

⇒ Spørg:”Hvad kan du gøre, for at finde ud af det?” 

⇒ Spørg:”Kan du gætte det ud fra billedet?” 

⇒ Spørg:”Hvad kan passe ind i historien?” 

⇒ Spørg:”Kan du bruge bogstavernes lyde?” 

⇒ Spørg:”Kan du dele ordet og dernæst bruge  

          bogstavlydene?” 

⇒ Giv barnet ordet, så det 

kan komme videre. 

• Afbryd kun ved fejllæsning,  

               hvis det ødelægger forståelsen.  

               Snak hellere om de svære ord  

               bagefter. 

• Ros barnet -  også for forsøgene – 

• det kan være hårdt arbejde, 

         at lære at læse. 
 

      

       Råd, når du læser højt for dit barn: 

 
• Lad barnet være med til at vælge bogen. 

• Sæt jer tæt sammen, så dit barn kan kigge med i bogen og 

se de ord du læser. 

• Snak sammen om titlen, billederne og handlingen i  bogen. 

• Lad barnet gætte, hvad han/hun tror, der videre sker. 

• Lad en finger følge ordene i teksten. 

• Snak om betydningen af svære ord. 

• Lad barnet finde kendte ord og bogstaver i teksten.  

Børn, som læser 

både i skolen og i 

fritiden, bliver 

ofte gode læsere. 

 

Børn, som får 

læst højt hver 

dag, bliver ofte 

gode læsere. 


