
Kære forældre 

Det er i skolen, barnet får læse-
undervisning, men I er som forældre 
vigtige rollemodeller, når jeres barn 
lærer at læse. Jeres barn er nu godt i  

 

gang med at lære at læse, og denne 
folder kan give jer ideer til, hvordan  
I kan støtte jeres barn ved at læse,  
skrive og lege sammen.  

 Klædt på til læsning! 

1.klasse 

Når dit barn er i gang med at læse 



 
 

 
Dit barn læsning udvikles ikke bare, 
når det selv læser bøger. Dit barns læs-
ning bliver stimuleret gennem mange 
af  hverdagens aktiviteter. Sådan kan 
du være med til at støtte og fremme dit 
barns læseudvikling: 
 
 Tal med dit barn om bogstaver-

nes lyde. Når dit barn spørger til 
ords stavemåde, så giv jer tid til at 
tale om det. Husk at bruge bog-
stavernes lyde og ikke navne. 

 Læs højt for dit barn. Stop op og 
tal om handlingen undervejs. Selv-
om dit  barn nu selv begynder at 
læse, er oplæsning fortsat vigtigt. 

 Vis interesse for bøger. Læs selv 
og tal om bøger i hjemmet. Gå på 
biblioteket for at vælge bøger 
sammen. 

 Skriv beskeder til hinanden. Lav 
fx huskesedler og ønskesedler. 

 Spil et spil med dit barn. 
 Læs alt, hvad I kommer i nærhe-

den af. Læs skilte, når I er på tur,  
læs på mælkekartonen osv. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Ideer til aktiviteter 
 
Skrive og læse 

 Huskesedler 
 Ønskesedler 
 Invitationer 
 Postkort, breve og mails 
 Madopskrifter 
 Reklamer og skilte 
 Feriedagbog 
 Hemmelige beskeder 
 Bøger, gerne de samme igen 

og igen 
 

Lege og spille 

 Vendespil 
 Krydsord 
 Computer 
 Vrøvlerim 
 Rim og remser 
 Sange 
 Brætspil fx Scrabble 
 Lave bogstavhistorier 
 Lave billedordbog 

 
 

Giv dit barn succes med læsning 



 
 Sørg for at have tid og ro til at  

læse. 
 Læs den samme bog mange 

gange. 
 Tal om bogen inden I begynder  

at læse.  
 Hvad er bogens titel?  
 Kig på forsidebilledet og 

tal om, hvad bogen kan 
handle om.  

 Kig på eventuelle billeder i 
bogen og tal om dem. På 
den måde får dit barn en 
ide om, hvad bogen hand-
ler om, og det gør læsnin-
gen af  bogen meget nem-
mere. 

 Du kan eventuelt læse siden 
højt, før barnet selv forsøger. 

 Peg på ordene mens du læser og 
lad barnet pege på ordene, når 
han eller hun læser. 

 Hjælp gerne dit barn med  
bogstavlydene, når han/hun  
læser. 

 Hvis dit barn ikke kan læse dril-
ske ord, så læs det op, så barnet 
kan komme videre.  

 

 
 
 

 
 Du skal ikke afbryde, hvis dit 

barn læser fejl, kun hvis fejlen 
ødelægger forståelsen. 

 Det er vigtigt at rose og opmuntre 
dit barn. 

 Hvis dit barn synes, at bogen er 
for svær eller kedelig, så find en 
anden. 

 
 
Læsekvarteret 
Hvis dit barns læsestandpunkt skal 
forbedres, skal man læse mindst 15 
minutter hver dag udover lektie-
læsning. 

 

Når dit barn læser for dig 



Gode links 

www.laesloes.gyldendal.dk/foraeldre 
 

Ereolen GO - App  
(login gennem eget bibliotek) 
 

Kræver UNI-login: 

www.dansk0-2.gyldendal.dk:  

 Skriv og læs 

 Træning 

 Bogstaver 

 Læs ord 

 Kender du ordene? 

 Læseforståelse 

 
 

Gode oplæsningsbøger 
   

    Marianne Iben Hansen  
  Alle titler 

 

Ole Lund Kirkegaard  
Alle titler 
 

Astrid Lindgren 
Ronja Røverdatter og andre titler 
 

Josefine Ottesen  
Hullerikkerne fra Syvstammetræet 
 

Bjarne Reuter 
Kaptajn Bimse og Goggeletten 
 

Thomas Winding 
Mester, min Mester 
 

Kim Fupz Aakeson 
Alle billedbøger  

JOHANNESSKOLEN  
Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg,  

Telefon 38 74 20 66 / www.johannesskolen.dk 
Læsevejleder: Diana Schou Rømer 
E-mail: dsr@johannesskolen.dk  

Variationer når dit barn læser 
Hvis læsningen går i hårknude, eller 
I bare trænger til lidt variation, kan 
det være en god ide med en lille 
”læseleg” i løbet af  læsekvarteret. 
Disse aktiviteter kan bare tage et 
par minutter: 

 Tennislæsning Barnet og den 
voksne skiftes til at læse et ord 
i teksten. 

 Ordjagt Gå på jagt efter små-
ord i teksten fx må, jeg, skal. 
Tæl evt. hvor mange gange or-
det forekommer. 

 Klip en sætning Lad barnet 
vælge en sætning fra bogen. 
Sætningen skrives og klippes i 
stykker. Lad barnet lægge sæt-
ningen. 

  

     Links og oplæsningsbøger 


