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BARNETS FØRSTE LÆSEFORSØG

Lad dit barn få en oplevelse af at det selv kan 
læse - også selvom det husker ordene eller gæt-
ter, hvad der skal stå.

Dit barn anvender forskellige strategier afhængig 
af hvor langt det er i sin læseudvikling. I starten 
vil barnet netop huske og gætte ordene ud fra 
billeder og handling. Efterhånden vil barnet sam-
menholde sine gæt med ordets første bogstav/lyd. 
Herefter vil det begynde at anvende alle bogsta-
vernes lyde og trække dem sammen til ord. 

LÆS HØJT OG PEG PÅ 
ORDENE  

Du kan hjælpe dit barn ved at læse bogen 
højt inden, det 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.

GIV DIT BARN LÆSELYST

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.

Du kan opmuntre dit barn ved fx at sige: 
•  Jeg kan mærke, at du synes det er sjovt 

at læse. 
• Jeg synes du kommer med gode forslag.
•  Jeg glæder mig til at læse sammen med 

dig igen.

Det afgørende er, at dit barn prøver og får 
lyst til at læse.
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Jeg glæder mig til at 
læse med dig igen

Hvor tror du 
der står hund? 

Der står hund... og hund begynder 
med H ligesom Hannah 

STØT DIT BARNS LÆSNING 
AF ORD

Du kan støtte dit barns læsning af ord ved at:
•  lade barnet gætte ud fra billederne eller 
 sammenhængen 
• sige ordets første bogstav/lyd
•  opfordre barnet til at sige ordets bogsta-

ver/lyde
• sige første del af ordet
• give barnet tid
• læse ordet højt for dit barn.

Når dit barn læser noget andet, end det der 
står i teksten, skal du undgå at rette dit barn, 
medmindre det går ud over forståelsen af 
det læste.


