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Jeg kan se, at du øver dig 
og bliver bedre til at læse.

BARNETS LÆSEUDVIKLING
Dit barn anvender forskellige strategier 
afhængig af, hvor langt det er i sin læseud-
vikling. I starten vil barnet ofte huske og 
gætte flere af ordene ud fra bogens billeder 
og handling.

Barnet sammenholder efterhånden sine 
gæt med ordets første bogstav/lyd. Herefter  
begynder det at anvende alle bogstavernes 
lyde og trække dem sammen til ord. Gradvist 
vil barnets læsning blive mere automatiseret 
og flydende. 

STØT DIT BARNS  
LÆSNING AF ORD
Når der er ord, dit barn ikke kan læse, kan du 
støtte ved at:
•  lade dit barn gætte ud fra billederne eller 

sammenhængen
•  opfordre dit barn til at sige ordets  

bogstaver/lyde
•  sige de første bogstaver/lyde i ordet
• give barnet tid
•  læse ordet højt for dit barn.

Som udgangspunkt bør du ikke rette, når dit 
barn læser forkert, medmindre det går ud 
over forståelsen af det læste. Når dit barn har 
læst teksten færdig, kan du vælge at gå tilba-
ge og spørge ind til et eller to ord.

BOGENS NIVEAU  

De bøger, som dit barn læser, skal passe til 
dit barns læseniveau. Dit barn skal kunne 
læse langt de fleste ord selv. Kan du mær-
ke, at teksten er for svær, bør du læse den 
højt. Bagefter kan barnet eventuelt selv 
prøve at læse. Det kan være en støtte for 
barnet at pege på ordene, imens det læser. 

GIV DIT BARN LÆSELYST
Jo større læselyst dit barn har, jo bedre 
bliver dit barn til at læse. Dit barn får lyst 
til at læse, når det mærker din interesse og 
opmuntring.

Du kan opmuntre dit barn ved at sige: 
•  Jeg kan se, at du øver dig og bliver bedre 

til at læse.
•  Jeg kan se, at du selv prøver at læse de 

ord, der er svære.
•  Jeg glæder mig til at læse sammen med 

dig igen. 

Det afgørende er, at dit barn øver sig og er 
glad for at læse.

Kan du sige lyden af 
det første bogstav? 
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