
FØLG BARNETS INTERESSE 

LEG MED SPROGET 
NÅR DET ER MULIGT

RET IKKE BARNETS 
FEJL DIREKTE

UDNYT DE SPROGLIGE KOMPETENCER 
BARNET HAR I FORVEJEN

RELATER TIL NOGET 
BARNET KENDER

FORKLAR ORD BARNET 
IKKE KENDER I FORVEJEN

HJÆLP BARNET 
MED AT SÆTTE ORD PÅ

FORTOLK OG UDVID
HVAD BARNET SIGER

VENT PÅ BARNETS 
SVAR

BRUG ÅBNENDE SPØRGSMÅL
Kan I huske hvad 
bogen handler om?

Om en dreng der 
hedder Axel

Hvad er det 
Axels far gør 
med Axels 

Kat!

Ja, det er en kat. Så 
du at katten løb op i 
træet

Hvad har du i 
din madkasse??

.  .  .  .  .  .  .  .
?  ?  ?  ?  ?   ?  ?
Banan

Hvad skal du 
bruge den 
til?

Jeg skal bruge sådan 
en………?

Hjulet er gået af…….

Er det en 
skruetrækker 
du skal bruge?

Hvad er en 
moster?

Det er en mors 
søster – har du 
en moster?

Hvilken form har 
din madkasse?

FIRKANTET!!!

Hvordan firkantet??
Er den kvadratisk eller er 
den rektangulær?

Lullemanden bor
oppe på loftet

ja, julemanden bor 
oppe på loftet.

Se, en stor bil!

Kender du andre 
biler?

det er en lastbil.
- Ved du hvorfor det 
hedder en lastbil?

Det lyder dejligt - 
hvad lavede I så?Jeg var hjemme hos 

morfar i går

EN TO
STRØMPER 
OG SKO
TRE FIRE
DET ER LØGN
HVAD JEG SIGER
FEM SEKS

Understøttende 
sprogstrategier

moster Hanne? 
– er moster Hanne så min mors søster?



FØR LÆSNINGEN
• Læs bogen og dan dig 

et billede af, hvad du 
vil tale om og spørge 
ind til i historien. 

• Gør læsningen til 
noget trygt og særligt.

Dialogisk 
læsning

• Præsentér bogen for barnet: 
Tal om forsiden og bagsiden og 
fortæl, hvem der har skrevet 
og tegnet bogen. 

• Stil åbnende spørgsmål til 
bogens udseende. 

• Lad evt. barnet sidde med en 
genstand som har en særlig 
betydning i historien.

UNDER LÆSNINGEN

• Lyt til barnet og vær åben for 
spørgsmål undervejs. Når barnet 
stiller spørgsmål, så stop op og besvar. 

• Følg barnets nysgerrighed. Vær 
nærværende, spørg ind til barnets 
interesse og vent på barnets svar. Lyt 
til svaret og inddrag det så vidt muligt 

• Gør barnet til medfortæller.
• Ved genlæsning: opfordr barnet til at 

fortælle det, det kan huske, fx ud fra 
billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på 
fortællingen, hvis det ikke kan huske de 
rette ord og vendinger. Forklar de ord 
barnet ikke kender i forvejen og tilføj 
gerne ny viden. 

• Snak med barnet om ind-
holdet også efter at bogen 
er lukket. Brug de nye ord, 
som bogen indeholder - jo 
flere gange barnet hører 
ordene, jo større sandsyn-
lighed er der for at det 
husker dem og selv anv-
ender dem.

EFTER LÆSNINGEN


