
LÆSERÅD
Hav masser af bøger liggende;  
og gerne overalt i huset.

Hvis motivationen mangler, så 
anse det som ”et læsejob” på lige 
fod med det at tømme opvaske- 
maskinen eller madlavning  
– måske bliver du opslugt af  
bøgerne undervejs.

Læs lige præcis den bog, artikel 
eller tegneserie, som du synes, ser 
allermest spændende ud. Læg den 
til side, hvis du efter 10 minutter 
ikke synes om den.  

Opmuntr hinanden til at læse, og 
anbefal gerne bøger, I enten har 
læst eller hørt om.  

Besøg biblioteket undervejs, så I 
hele tiden har nye bøger. 
Gør det til en udflugt, hvor I  
tager madpakker med.
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