
Hvordan understøtter vi 
børns gode læsevaner?



Hvad siger 
forskningen?
Undersøgelser viser, at børn slipper 

læsningen, når de går i 5. klasse, men 

også at forældrene slipper læsningen 

med deres børn.



Hvad er læsning? Aktivering af ordbetydninger 
og forhåndsviden

At kunne læse mellem linjer

At kunne læse mellem linjer

Bogstav-lyd-kendskab

Sikker ordlæsning

Automatisk ordgenkendelse

Opbygning af sætninger

Sprog-/tekstforståelse

Ordafkodning

Læsning

Kilde: Figur 2.1: Den enkle læsemodel: Centrale 
komponenter i læseforståelse (frit efter Scarborough 
2001, her efter Oakhill, Cain og Elbro 2015).



• Ordafkodningsfærdigheden

Handler om at oparbejde en sikker, 

flydende og automatisk læsning.

Dette sker i løbet af indskolingen og  

starten af mellemtrinet.

• Sprog-/tekstforståelsesfærdigheder

Handler om at trække information, viden 

og oplevelser ud af en tekst. Det er en 

aktiv meningsskabende proces, der 

udvikles gennem hele livet.

Kort opsummering af læsemodellen



Hvad kan 
læsning?
Læsning er altså langt mere end  

bare at kunne afkode en tekst.

”at lære at læse”

”at læse for at lære”

Vi bevæger os fra:



Hvordan får vi gode læsevaner?

https://www.youtube.com/watch?v=W-0Ek6V2Mrw


Inspirationsmateriale
- lige til at bruge!

6 gode læsetips
 for hele familien

TIP 1 
Find det bedste  
læsetidspunkt

TIP 2 
Læs det der fanger dig!

TIP 3
Skab hyggelige rammer

TIP 4 
Husk at have  

litteraturen omkring dig!

TIP 5 
Interessér dig for  

hvad dit barn læser 

TIP 6
Vær en god rollemodel
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6 tips
- til udvikling af gode læsevaner.



Læsespillet
Sjovt og hyggeligt familiespil, der 

inspirerer til en snak om bøger,  

film m.m. Spillet varer ca. 20-30 min.

Læse
spillet
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Nævn titlen på et eventyr, hvori der ikke indgår  

bogstavet ”a”

Find en bog i huset med billeder af planter

Find en bog i huset, hvor der er mindst 4 farver  

på forsiden

Nævn en bog, hvor man hører om nogen der spiser

Nævn en bog, hvor der er et dyr med i handlingen

Gæt vægten på den nærmest bog og vej den så

Nævn en bogserie, hvor hovedpersonen er en pige

Nævn en bogserie, hvor hovedpersonen er en dreng

Nævn en bog, du godt kunne tænke dig  

at læse på et tidspunkt

Nævn noget fra en bog, du kom til at grine af

Nævn en bogtitel, der starter med samme bogstav  

som din medspiller til venstre

Vidste du, at læsning gør dig i stand til at sætte dig  

i andres sted?

Når du læser, kan du selv bestemme hvordan  

fortællerstemmen skal lyde

Når du læser, dyrker du crossfit for hjernen

Når du læser, træner du din hukommelse og får et  

større ordforråd 

Tip: lyt til en lydbog mens du kører bil

Det er afstressende at læse og giver derfor en  

bedre søvn

Der udkom 18.771 bøger i Danmark i 2017

Vidste du, at når vi læser gysere eller ser gyserfilm, træner vi 

vores evne til at klare os i tilspidsede situationer

Samlet set har de syv bøger om Harry Potter solgt over 400 

millioner eksemplarer og de er oversat til 67 sprog

Anders And har fødselsdag den 9. juni 1934 

Nævn en bogtitel, som giver en helt anden mening,  

når man ændrer et enkelt bogstav, (Silas og den sorte hoppe 

bliver fx til Silas og den sorte loppe.)

Find en bog på e-reolen, som både kan fås som  

e-bog (tekst) og e-lydbog (lytte)

Søg efter bøger på bibliotek.dk der er udgivet samme år, som 

du er født

Find den nærmeste bog, slå op på s. 12 og læs linje  

7 op for de andre spillere

På bibliotek.dk kan man særskilt søge efter spil. Find et bræt-

spil, der kunne være sjovt for hele familien

Tjek, om du kan finde en anmeldelse af den sidste bog,  

du læste, på litteratursiden.dk (se evt. under Børnebøger)

Find en gyser på e-reolen, som du vil anbefale til  

din spillemakker til højre

Gå en tur rundt om bordet med en bog balancerende på hove-

det. Du må  ikke holde fast med hænderne.

Skriv titlen på din yndlingsbog med lukkede øjne. 

Er det for nemt? Så skriv det baglæns.

Sig dit navn med stemme fra en tegneseriefigur,  

fx Mickey Mouse

På faktalink.dk kan man finde gode artikler om mange forskel-

lige emner. Tjek, om man kan finde et emne der starter med 

sammen bogstav som dit navn

Ting I skal bruge:

• En terning

• Et eller flere devices: 

 mobiler, tablets eller PC’er

• En spillebrik pr. spiller

• Papir og blyant

Regler:

Brikkerne stilles i startfeltet. Spil evt. i hold, 

da det er sjovt at snakke og inspirere hinan-

den undervejs.

Holdene skiftes til at slå efter tur. 

Yngste deltager begynder.

Flyt din/jeres brik et antal felter frem på 

spillepladen svarende til resultatet af 

terningeslaget.

De nummererede felter indeholder enten 

udfordringer eller informationer. Lander din/ 

jeres brik på en udfordring, så løses udfor-

dringen inden terningen senders videre 

(de andre deltagere godkender svaret). 

Svar må ikke genbruges. Der må stå flere 

spillere på samme felt. Første hold som når 

frem til målfeltet vinder. 

(man behøver ikke ramme præcist).

Benspænd, hvis det bliver for let:

• Spil spillet baglæns. 

• Ram målfeltet præcist. 

• Indskriv selv drillespørgsmål og ud-

fordringer i de blanke felter, fx. ”Nævn 

en bogtitel, der starter med samme 

bogstav som din medspiller til venstre”, 

”Læs 5 minutter ekstra i aften”.

Spilletid:

Ca 20-30 minutter. 

VEJLEDNING:

FELTER:

Læse
spillet

Inspirationsmateriale
- lige til at bruge!



Jeg læser aldrig!

Aldrig? 
Hvordan kan du så læse det her?

Okay, jeg kan 
læse, men 

jeg synes det 
er for svært

Spørg 
fx din 

familie

Ja

Nej

fordi de voksne siger, jeg skal

være sammen med min familie

være sammen 
med venner

sove

fordi jeg har lekti-
er for

Ok, men har du egentlig prøvet at læse sammen med nogen?

Hvor ærgerlig, men er du sikker på du har fundet den genre eller det emne, der interes-
serer dig Spille fodbold, 

håndbold, 
Fortnite, {indsæt fritidsinteresse}

Og det skal du absolut blive ved med. Men hvad med ... 

Jamen, her er en idé: Tag mor, far og søster-øster med på biblioteket

Du kunne jo også prøve tegneserier!

Prøv at lytte til lydbø-ger! (eReolen Go er fyldt med materiale)

Eller hvad med at tjekke vores Læse- Bootcamp ud!

Ok, nu er vi 
bekymrede 

- går du tidligt 
nok 

i seng?

Måske har dit 
bibliotek en 
læseklub?

Giv hinanden læsetips og del det, du synes er fedt.

Prøv at udfordre dig selv eller venner med en læsechallenge
Besøg biblioteket - vi kan hjælpe dig

Okay, jeg kan læse, men jeg 
har ikke tid

For lang tid

Ok, det er 
fordi jeg 

ikke gider. 

Brug det 
halve af 

den tid du 
bruger på 
sociale 

medier til 
at læse

Fair nok. Det er faktisk super svært at vælge mellem milli-
oner af bøger. Men heldigvis 

findes der 
et sted at få 

hjælp..

Ikke 
for 

lang 
tid

Men bare sådan af nysgerrighed, hvor lang tid bruger du på FB, Netflix, playstation eller andet

fordi min bedstemor en-gang gav mig en dødssyg bog, som jeg skal læse i, når hun er på besøg

Jamen, så læs da noget om din fritidsinteresse. Der er bøger om, hvordan man bliver dygtigere, om at blive professionel. Og så er læsning jo faktisk også en fritidsinteresse

Faktisk sover man rigtig godt oven på noget, man lige selv har læst. Snup et kvarters hyggelæsning og hiv bogen med over i drømmeland.

At læse er det  bedste, jeg ved, ... Det er ok, men jeg  vil hellere ...
Jeg læser kun .....men jeg er ofte i tvivl om, hvad jeg skal læse

..og jeg ved altid, hvad jeg skal læse

Fedt!

Så skal du være biblio-tekar. Men prøv at give en idé videre til en ven. Det er fedt at snakke bøger med andre. (Det gør bibliotekarer hele tiden)

Hvor læsesej er du?

Hvor læsesej 
er du?

• Hvilken type læser er dit barn?             

     Hvordan finder I motivation og    
     inspiration til nye læsevaner?

Inspirationsmateriale
- lige til at bruge!



Du er vild med:

Du er vild med:

Du er vild med:

Du er vild med:

...så skal du da prøve:

...så skal du da prøve:

...så skal du da prøve:

...så skal du da prøve:

Harry Potter & de vises sten 

af J.K. Rowling

Zombiejæger

af  Nicole Boyle Rødtnes

Wimpy Kid 

af Jeff Kinney

LasseMajas detektiv bureau 

af Martin Widmark 

Nevermoor 

af Jessica Townsend

Monsterinvasionen 

af Max Brallier

Møgungerne 

Sommerudflugten

af Kim Langer

Journal X  

- Kælderrummet

af Peter Grønlund

Duftapoteket -der er 

hemmelighed i luften

af Anna Ruhe

Zombiefeber

af Kristina Ohlsson

Jeg byttede min bror 

på internettet

af Jo Simmons

Cornelius Krut

af Kirsten Sonne Harild

De ualmindelige

af Jennifer Bell

PAX-serien

af Åsa Larsson

Verdens cooleste 

klike

af Maja Lunde 

Sherlock Holmes 

og den forsvundne 

diamant

 af Sam Hearn

De magiske møgunger

af Neil Patrick Harris

Dødt Kød

af Nick Clausen

Drengen der fik 

ting i hovedet 

af Kasper Hoff

Daggerter og  

diamanter

af Elen Caldecott

I asken fra kriminalassistent Madsens nedbrændte  

hus finder Anders en gammel metalkasse. Den  

er fyldt med gamle journaler. Det er uopklarede  

sager, som Madsen har efterforsket. N
u er han død.

I Kælderrummet under skolen er der sket et mord.  

Sagen er aldrig blevet opklaret, så Anders og Kalle 

beslutter sig for at finde ud af, hvad der er sket. Lis 

Petersen, skolens søde rengøringsdame, er fundet død i 

skolens kælder. Men hvem kunne finde på at slå Lis ihjel? 

Og hvilken dødelig hemmelighed kendte Lis mon til?

En stemme lyder. „Hvad laver I h
er?!“ Anders og Kalle 

farer sammen. „Ikke noget, vi, øh, vi ...“
 stammer Kalle. 

Det er, som om hans hjerte holder op med at slå i et  

par sekunder. Hvis det er skolelederen, får de sikkert  

en kæmpe skideballe. Hvis det er morderen, bliver de 

nok slået ihjel nu. „I må ikke være her. Det ved I da,“ 

afbryder stemmen bag dem. 

Kælderrummet er en del af serien  

Journal X og kan læses uafhængigt  

af de andre bøger i s
erien.
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Og hvilken dødelig hemmelighed kendte Lis mon til?

En stemme lyder. „Hvad laver I her?!“ Anders og Kalle 

farer sammen. „Ikke noget, vi, øh, vi ...“ stammer Kalle. 

Det er, som om hans hjerte holder op med at slå i et  

par sekunder. Hvis det er skolelederen, får de sikkert  

en kæmpe skideballe. Hvis det er morderen, bliver de 
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Læseinspiration
- noget der ligner
Inspiration, hvis dit barn har læst en god 

bog og gerne vil læse flere af  samme slags.

Inspirationsmateriale
- lige til at bruge!



Læse-bingoKryds af, når du har gjort, hvad der står i firkanten.  
Aftal med dine forældre hvad præmien skal være, når du har hele pladen fuld.

Læs i et andet land, anden by

Læs højt for en  
du kan li’ (det må gerne være  et kæledyr)

Læs mens du går

Læs under et træ

Læs i 5 min. i en bog, som du tror, at du  ikke kan lide

Læs under dynen med en lommelygte

Læs udendørs 

Læs sammen med en voksen, der læser højt for dig

Læs kun hvert andet ord på en side

Læs mens du lytter til din yndlingssang

Læs med   
solbriller på

Læs på et tæppe eller et strandhåndklæde

Læs og fortæl 3 ting om det du har læst  til en voksen

Læs sætninger eller ord baglæns sammen med en voksen

Læs med varme  sokker på

Læs inden  morgenmaden

Læse-Bingo
Læsechallenge

- inspiration for børn og forældre.

Inspirationsmateriale
- lige til at bruge!



Rigtig god læselyst!

Find materialerne på  
læsesporet.dk

https://www.laesesporet.dk/

