
 

 

 

 

 

 

 

 

FØR LÆSNING 

*Kig på bogens forside. Hvad kan du se? 

* Bogen hedder Axel elsker biler. Hvem mon 

det er, der hedder Axel? 

* Hvad er det mon for en bil, Axel kører i? 

* Kender du andre bilmærker? 

 

LÆS BOGEN  - udvikling af ordkendskab 

* Teksten læses højt. Hav fokus på specielle 

ord, svære ord, særlige ord i teksten. 

F.eks. Veteranbil, snuble, fikse, arrig 

Snak om, hvad ordene betyder. Giv en forkla-

ring. 

 

EFTER LÆSNING - genfortælling 

* Når I er færdige med at læse bogen, kan du 

lade dit barn genfortælle historien - eller I kan 

hjælpes ad med at huske bogens indhold. 

Måske kan man vende tilbage til særlige steder 

i bogen og lade billederne hjælpe m ed at huske 

handlingen.  

 

EFTERTANKE 

Var der noget, du godt kunne li’ ved historien? 

Var der noget, du ikke så godt kunne li’? 
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Kære forældre. 

Noget af det man måske forbinder aller-

mest med at starte i skole er, at man skal 

lære at læse. De fleste børn elsker at få bø-

ger læst højt, og måske er nogle børn allere-

de i gang med de første forsøg på selv at 

læse. Og nogle læser måske allerede.  

Som forældre er I hovedpersoner i barnets 

læseliv. Det er i skolen, at barnet skal have 

sin læseundervisning – ingen tvivl om det. 

Men I forældre viser barnet vejen. Børn gør, 

hvad forældre gør, fordi forældre er barnets 

forbilleder.  

Hvorfor læse højt?  

Fordi det åbner døren til bøgernes verden.  

Fordi det skaber interesse for bøger.  

Fordi det skaber nysgerrighed for at lære at 

læse.  

Fordi det skaber glæde og gode oplevelser 

med bøger.  

Fordi det skaber nærhed.  

Fordi det giver erfaringer med skriftsproget.  

Fordi det opøver koncentrationen.  

Fordi det giver oplevelse af, at bøger og 

læsning er selvfølgeligt. 
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