
Den store læsedyst – for familier 
Klar alle 30 udfordringer eller saml 100 point. Se pointtavlen på bagsiden af arket.

Få din far til at fortælle 
historier fra da han var 
barn

Læs under dynen mens 
det regner

Få din far eller mor til at 
læse en godnathistorie 

Læs mens I har fødderne 
i vand

Læs højt sammen mens I 
skiftes til at læse en linje 
hver 

Læs højt mens din mor 
eller far lægger vasketøj 
sammen

Læs sammen i nattøj en 
søndag morgen

Lyt til en bog mens I 
kører i bil eller i tog

Skriv og tegn en indkøbs-
seddel sammen

Læs for en søster eller 
en bror 

Skriv en historie og læs 
den højt for familien

Læs på en strand, i en 
skov eller under et træ 

Læs en opskrift og lav 
mad sammen
Læs en opskrift og lav 
mad sammen

Prøv at mime en god 
historie for hinanden

Læs en bog, der har jeres 
yndlingsfarve på forsiden

Drik varm kakao med 
skumfiduser og læs

Læs i et telt eller i en 
hule, som I selv bygger

Hvisk en bog højt Sæt T foran alle ord 
I siger, mens I spiser 
aftensmad

Fortæl hinanden 
løgnehistorier 

Læs 2 timer på sofaen i 
weekenden

Læs højt for din mor 
eller far i sengen, når de 
vågner

Læs højt for et kæledyr 
eller en bamse

Tegn hovedpersonen fra 
din yndlingshistorie 

Tæl hvor mange bøger, I 
har i jeres hjem 

Læs i mørket med en 
lommelygte

Find 10 ting i jeres hjem, 
der starter med B

Læs under et bord 

Upload et billede af en 
af jeres udfordringer på 
et socialt medie

Læs mens I står 

på hovedet



OM LÆSEDYSTEN
Læsedysten er for alle i familien - også for de, der endnu ikke har lært at læse 
og de, der først lige er ved at knække læsekoden. Læsedysten sætter fokus på 
læselysten i jeres familie. Det handler ikke om hvor meget, og hvad I læser, men 
hvordan og hvor I læser. Hæng Læsedysten op på køleskabet eller på opslags-
tavlen, og klar udfordringerne sammen i familien

POINTTAVLE

Hvor mange gule (2 point) har I samlet?

Hvor mange grønne (5 point) har I samlet? 

Hvor mange blå (10 point) har I samlet?  

x 2 =

x 5 =

x 10 = 

I alt:




