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Kopiark 41: 5 råd til læsning – til forældre (den lange version)

1   Vælg den rigtige bog
Forestil dig, at du hver dag blev sat til at læse 20 
minutter i en bog, der ikke interesserede dig. Det 
ville hverken være motiverende eller sjovt, og det 
samme gælder for dit barn.

Gør dig derfor umage med at finde bøger om 
emner, der interesserer dit barn, og lad dit barn 
være med til at vælge.

Har du brug for hjælp til at finde velegnede bøger, 
kan børnebibliotekaren på dit lokale bibliotek 
hjælpe dig.

2   Find den rigtige sværhedsgrad
Hvis dit barn skal læse bogen alene, kan I teste, 
om sværhedsgraden er passende, ved at dit barn 
læser ca. 100 ord. Hvis mere end fem ord er svære 
at læse eller forstå, er bogen for svær. Læser I 
derimod sammen, må der gerne være flere svære 
ord, for her kan du hjælpe.

Som tommelfingerregel skal dit barn kunne huske 
og gengive det, der læses – både når der læses 
alene, og sammen med dig.

3   Tal om bogen
Lad ikke kun læsning handle om, hvor mange sider 
der læses, eller hvor længe der læses. Tal også 
med dit barn om, hvad bogen handler om.

Du kan tage udgangspunkt i disse fire punkter:

 Forudsig: Tal om, hvad I tror, bogen handler 
om, inden bogen læses. Hvad fortæller bogens 
forside, bagside og illustrationer eksempelvis? 
Stop også op undervejs i læsningen og tal om, 
hvad der mon sker på næste side. 

 Spørg: Lad dit barn stille spørgsmål til tek-
sten. Det kan både være quizspørgsmål, hvor sva-
ret står i teksten (fx ”Hvilken farve har bolden?”), 
eller tænkespørgsmål, hvor svaret findes i barnets 
hoved (fx ”Hvorfor blev Gustav Emil ked af det?”). 

 Opklar: Når dit barn møder ord i teksten, som 
driller, så hjælp med at læse ordet. Hvis dit barn 
ikke forstår et ord eller en mening, så fortæl om 
betydningen og tal om meningen. 

 Opsummer: Tal altid om bogen, når læsningen 
er færdig: ”Hvad læste jeg?” ”Hvad skete der?”
 

4   Lav fælles læsetid
Når børn er små, læser forældre ofte højt for 
barnet, og mens læsekoden knækkes, læser for-
ældre ofte med barnet. Selv om dit barn kan læse 
selv, er det en god ide at fastholde den fælles 
læsestund. Læs sammen med dit barn hver dag.

Sæt jer sammen, og læs i hver jeres bog. På den 
måde viser du dit barn, at du prioriterer tid til 
læsning, og at læsning ikke behøver at være en 
ensom aktivitet.

5   Vær en god rollemodel
Det, du gør, er vigtigere end det, du siger. Du kan 
få dit barn til at læse mere ved selv at læse. Vis 
din egen læseglæde, og brug bøger i dagligdagen. 
Gå på biblioteket, køb bøger og lad dem ligge 
fremme i hjemmet. Læs selv, og brug bøger som 
opslagsværker. Tal om bøger, og del læseoplevel-
ser med dit barn.
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