
READ
– SAMMEN OM LÆSNING PÅ 

MELLEMTRINNET

Dit barn får lyst til at læse, når du hjælper barnet med at finde forskellige slags 
tekster, der interesserer barnet. 

Du kan hjælpe dit barn med at låne bøger på biblioteket eller på aakb.dk. 
Du kan også låne e-bøger og lydbøger på eReolenGo.dk

På aakb.dk/tags/temalister-boern-unge I kan også finde idéer til bøger.

Du kan læse mere om READ – sammen om læsning på www.aarhus.dk/read. Her finder du også 
filmen READ - Sammen om læsning samt pjece og vejledninger både på dansk og oversat til en 
række sprog. 

FIND FLERE BØGER

LÆS MERE OM READ 



Dit barn bliver bedre til at skrive, når det 
læser. Omvendt bliver dit barn også bedre 
til at læse, når det skriver. 

Opfordr barnet til at skrive i forskellige 
sammenhænge og på forskellige måder, og 
hjælp barnet med at finde tid til skrivnin-
gen hjemme.

På mellemtrinnet handler det om at blive mere sikker og 
flydende i sin læsning. Barnet skal læse meget, og det skal 
læse længere og forskellige slags tekster.  

Derudover skal barnet blive mere bevidst om egen forstå-
else og eget udbytte af teksten. Når dit barn stiller spørgs-
mål til teksten før, under og efter læsningen og kommer 
med bud på svar, lærer det at forholde sig til indholdet og 
forståelsen af det læste. Når dit barn læser, kan det anven-
de spørgsmålene på bogmærket ”Sådan kan du læse”. 

Du kan støtte dit barn i at stille spørgsmål til teksten. På 
arket ”Sådan kan du fortsat læse med dit barn” finder du 
som forælder inspiration til, hvordan du taler med dit barn 
før, under og efter læsningen. 

Hvis I taler et andet sprog end dansk, kan I også bruge det 
sprog, når I taler om teksten. Tal gerne om ord og vendin-
ger på både dansk og på modersmålet.

SKRIV MED DIT BARN

TAL MED DIT BARN 
OM TEKSTEN

Dit barn skal kunne læse langt de fleste ord 
selv, ellers er teksten for svær.

Oplever du, at teksten er for svær, kan du 
læse den højt for barnet. Barnet kan også 
lytte til lydbøger. 

Har dit barn generelt svært ved at læse, 
skrive og stave eller mistet lysten til det, bør 
du henvende dig til dit barns lærer. 

Aarhus kommune tilbyder desuden anonym 
rådgivning ved læsekonsulenterne på tlf.: 
8940 3777.

HAR DIT BARN SVÆRT 
VED AT LÆSE TEKSTEN

DU ER VIGTIG 
SOM FORÆLDER 
Dit barn udvikler sin læsning gennem hele sin 
skoletid. Det er derfor vigtigt, at barnet læser 
dagligt, så læseudviklingen ikke går i stå. 

Uanset hvordan dit barn læser, kan du som 
forælder fortsat støtte dit barn til at blive en 
bedre læser. 

Du kan støtte dit barn ved at interessere dig 
for barnets læsning og skabe gode læserutiner 
hjemme. Hjælp dit barn med at finde tid og 
rum til den daglige læsning – for eksempel 
kan I lave aftale om at læse på et bestemt 
tidspunkt hver dag. 
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LÆS HØJT MED DIT BARN
Selvom dit barn kan læse selv, bør barnet indimellem læse 
højt for dig. Det giver barnet mulighed for at lytte til egen 
læsning og blive opmærksom på læsefejl og misforståelser.

Hvis du og dit barn skiftes til at læse højt, kan det hjælpe 
barnet med at komme i gang med teksten og fastholde 
meningen i det læste.

Fortsæt også gerne med at læse højt for dit barn. Højt-
læsningen er med til at give barnet læselyst og en god 
anledning til samtaler om teksternes ord og indhold.


