
Den store læsedyst – for skoler
Klar alle udfordringer eller saml mindst 100 point. Se pointtavlen på 
bagsiden. Kryds af i det hvide felt, når du har klaret en udfordring.

Læs højt for én, der er 
højere end dig selv

Læs en bog med 
billeder i 

Læs på hovedet

Læs mens solen 
skinner

Læs på eller under et 
bord 

Læs mens du spiser et 
æble

Læs for én, der er 
ældre end dig

Tegn en tegning mens 
din lærer læser højt

Sæt T foran alle ord 
I siger

Læs på en legeplads 

Lyt til en historie mens 
I spiser madpakker

Fortæl hinanden om 
den bedste bog, I har 
læst

Læs højt som 
dronningen

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

Læs en opskrift og lav 
mad sammen
Læs i en hule, som I 
selv bygger 

Få din lærer til at for-
tælle en historie fra, 
da han eller hun selv 
gik i skole 

Tag et tæppe, find lidt 
guf og læs en hel time

Læs mens du hopper

Læs mens du ligger 
ned 

Læs højt med en trist 
stemme

Find 10 ting på skolen, 
der starter med B 

Læs for din lærer 

Tæl hvor mange bøger, 
I har i jeres klasse eller 
hjemme

Slå op side 10 i en bog 
og find alle de ord, der 
begynder med L 

Læs højt for et kæledyr 
eller en bamse

Læs en bog, der har 
din yndlingsfarve på 
forsiden

Læs i mørket med en 
lommelygte

Syng teksten fra en 
bog

Hvisk en bog højt for 
en klassekammerat 

Fortæl en 
løgnehistorie til din 
sidekammerat



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:

OM LÆSEDYSTEN
Læsedysten er for alle i klassen – også for de, der endnu ikke har kan læse  
eller helt har knækket læsekoden. Nogle læseudfordringer kan laves enkeltvis,  
derhjemme eller samlet i klassen. Som lærer kan du sætte tid på de enkelte  
udfordringer eller give eleverne Læsedysten med hjem. 




