read
– Sådan kan du støtte dit barns
første selvstændige læsning

Når dit barn læser noget andet, end det
der står i teksten, skal du undgå at rette dit
barn, med mindre det går ud over forståelsen af det læste. Du kan eventuelt gå
tilbage og spørge ind til et eller to ord, når
dit barn har læst bogen færdig.
Det afgørende er ikke, at dit barn læser
korrekt, men at dit barn oplever sig selv som
læser.

READ

Ros gerne dit barn for at prøve at læse også selvom det husker eller gætter.
Dit barn får lyst til at læse mere, når du
opmuntrer det og viser interesse for dets
læsning.

Sådan kan du støtte
dit barns første
selvstændige læsning

Har dit barn lyst til selv at prøve at læse en bog?
Lad dit barn få en oplevelse af, at det selv kan
læse – også selvom det husker ordene eller gætter, hvad der skal stå.
Det kan være en god idé at læse bogen højt for
dit barn, inden barnet selv skal læse. I kan også
læse bogen højt på samme tid.
Det er en god ide, at lade dit barn pege på ordene, når det skal læse. I starten kan du støtte ved
at pege over ordene samtidig med, at dit barn
peger på ordene.
Du og dit barn kan tale om bogen FØR I læser,
MENS I læser og EFTER I har læst - på samme
måde, som når du læser højt for dit barn. Se på
siden “Sådan kan du læse med dit barn”.

Du kan støtte dit barns læsning af ord ved at:

Du kan opmuntre dit barn ved at sige:

• lade barnet gætte ud fra billederne eller
sammenhængen
• sige ordets første bogstav/lyd
• opfordre barnet til at sige ordets bogstaver/
lyde
• sige første del af ordet
• give barnet tid
• læse ordet højt for dit barn.

• jeg kan mærke, at du synes det er sjovt at
læse
• jeg glæder mig til at læse sammen med
dig igen.
Det er vigtigt, at dit barn oplever læseglæde
og får lyst til at læse.

