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MENS I LÆSER
Du hjælper dit barn med at forstå indholdet, hvis I taler 
om det, mens I læser. 

I kan for eksempel:

•  tale om, hvad I ser på billederne. Sæt ord på - både på 
ting, handlinger og følelser

•  pege på billeder og tekst 
•  tale om og vise, hvad ord eller vendinger betyder
•  tale om det, barnet viser interesse for
•  læse få sætninger ad gangen og tale om, hvad det 

handler om
•  tale om, hvad I tror, næste side handler om. Måske kan 

billederne hjælpe dit barn til at gætte og fortælle.

FØR I LÆSER
Du hjælper dit barn med at rette opmærksomhed på 
bogen, hvis I taler om den, før I læser.

I kan for eksempel:

• røre ved og bladre i bogen og tale om billederne
• tale om bogens titel og billedet på forsiden 
• tale om, hvad bogen kan handle om
• se på bogens bagside
•  tale om, hvad dit barn allerede ved om det, bogen 

handler om.

EFTER I HAR LÆST
Du hjælper dit barn med at forstå indholdet, hvis I taler 
om det, efter I har læst.

I kan for eksempel:

• tale om og vise, hvad bogen handler om
• se på bogens billeder og tale om indholdet ud fra dem
• tale om ting dit barn genkender fra hverdagen
• tale om det, dit barn synes er mest spændende i bogen 
•  tale om og vise nye ord og bruge ordene fra bogen i 

andre sammenhænge
• finde konkrete genstande, der indgår i bogen.

Hvis barnet ikke svarer på dine spørgsmål, kan du hjælpe 
ved at give forslag til svar eller selv svare. Du kan også 
gentage det, barnet siger og udvide sætningen. Husk at 
barnets svar også kan vise sig ved kropssprog og mimik. 

Hvad tror du, der sker her...? 

Hvad synes du var spændende…? 

Ja, ulven har skarpe tænder

Ja, Rødhætte er på vej 
hen til bedstemors hus

Prøv at se her, der er Rødhætte, 
og hvad kan dét være?

Hus

Ulv... tænder...


