Find flere bøger
Bøgerne i tasken kan læses flere gange. Men I kan også læse andre bøger. For eksempel
kan du og dit barn låne flere bøger på biblioteket eller på www.aakb.dk. Få eventuelt
bibliotekaren eller dit barns børnehaveklasseleder til at hjælpe med ideer til gode bøger,
der passer til dit barn.
I kan finde idéer til andre bøger på www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge.
Du kan også låne e-bøger og lydbøger på www.eReolen.dk og www.eReolenGo.dk.
eReolen og eReolen Go findes begge som en app, hvor bøgerne kan læses/lyttes med eller
uden internetforbindelse.
Med dit barns UNI-login kan I læse bøger på:
www.superbog.dk
www.læsløs.dk
I kan skrive små historier med appen ”Skriv og Læs” eller på www.skrivoglæs.dk

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

read
– sammen om læsning i 0. klasse

Støt dit barns første
selvstændige læsning

Læs og tal med dit barn
Du kan hjælpe dit barn godt på vej, hvis I læser bøger
og taler sammen om bøgerne.

READ
– sammen om læsning
i 0. klasse

Du er vigtig
som forælder
Som forælder har du mulighed for at vække dit
barns nysgerrighed, læseglæde og styrke dit barns
forudsætninger for at blive god til at læse og skrive. Læsning og skrivning har betydning for, hvordan dit barn klarer sig i skolen og i livet fremover.
Når du dagligt læser bøger med dit barn, taler om
teksten og leger med skrift i hverdagen, er det
med til at udvikle dit barns sprog og kendskab til
skriftsproget.

Måske har dit barn lyst til selv at prøve at læse en lille
bog.

Det er en god idé at tale med dit barn om bogen FØR,
UNDER og EFTER læsningen. I kan tale om billeder, ord,
indholdet eller andet, som I kommer til at tænke på,
når I læser. Lad gerne samtalen om bogen udspringe af
det, der optager dit barn. Du kan hjælpe barnet med at
sætte ord på fortællingen og uddybe forklaringer.
Jo større viden dit barn har, og jo flere ord dit barn
kender og anvender, jo bedre bliver dit barn til at forstå
indholdet i bøger. Det er vigtigt ikke at springe over de
ord, du tror er svære for dit barn. Forklar eller vis gerne
ord og vendinger, der er ukendte for dit barn.
Når du stiller åbne og nysgerrige spørgsmål, deltager dit
barn mere aktivt i samtalen om bogen. Herved stimulerer du dit barns sprog og lyst til at fortælle. Giv dig
gerne god tid til at lytte til dit barn og besvare dit barns
spørgsmål.
Dit barn får lettere ved at lære at læse og skrive, hvis
du hjælper det med at blive opmærksomt på, hvordan
ord og bogstaver ser ud og lyder. Når I har læst bogen
færdig, kan I for eksempel tale om ord, der starter med
samme bogstav og lyd.
Du kan finde hjælp til læsningen på arket “Sådan kan
du læse med dit barn”.
Hvis I taler et andet sprog end dansk, kan I også bruge
det sprog, når I taler om bogen. Tal med dit barn på det
sprog, du er bedst til. I kan for eksempel tale om ord
og vendinger på både dansk og jeres modersmål. I kan
også læse bøger på modersmålet.

Det er vigtigt, at dit barn får en oplevelse af, at det selv
kan læse - også selvom det husker eller gætter. Undgå
at rette barnets fejl med mindre det går ud over forståelsen af det læste.
Når du opmuntrer dit barn og viser interesse for dit
barns læsning, får dit barn lyst til at læse mere.
Du kan hjælpe dit barn, hvis du læser bogen højt først.

Tid og lyst til læsning
Når læsnngen bliver en hyggelig stund mellem dig og
dit barn, oplever dit barn glæden ved at læse og samtale om bøgerne. Dit barn får lyst til at læse, når det
oplever din interesse.
Undgå at blive forstyrret eller afbrudt, mens I læser. Du
kan overveje, hvor og hvornår på dagen det er bedst at
læse sammen.
Det er en god idé at læse de samme bøger flere gange.
For hver gang bøgerne læses, opstår der nye ord eller
emner, I kan tale om.
Find gerne bøger sammen med dit barn. Prøv for eksempel at lægge mærke til hvilke emner og bøger, der
interesserer dit barn.
Når du læser forskellige slags bøger sammen med dit
barn udvides dit barns interesse og kendskab til tekster.

Du kan finde hjælp til læsningen på arket “Sådan kan
du støtte dit barns første selvstændige læsning”.

Skriv med dit barn
Når dit barn ser, at du læser og skriver, får det
viden om, hvad tekster bruges til og interesse
for selv at læse og skrive. Lad dit barn lege med
skrift. Dit barn kan for eksempel skrive en ønskeliste, sms’er eller små historier. Måske skriver barnet de bogstaver, det kender fra sit navn. Måske
begynder barnet at lytte efter lydene og koble
dem til bogstaver.
Det er vigtigt, du anerkender dit barns skriveforsøg. Lad dit barn få en oplevelse af, at det kan
udtrykke sig ved hjælp at skrift. Dit barn bliver
bedre til at læse ved at skrive. Omvendt bliver det
også bedre til at skrive ved at læse.

