
 

FØR LÆSNING 

* Kig på bogens forside. Hvad kan du se? 

* Gå på opdagelse i forsidebilledet. Hvad kan 

du få øje på? 

* Bogen hedder ”Hvor er min søster?” Hvad 

mon bogen handler om? 

 

LÆS BOGEN  - fokus på ord 

Læs bogen med fokus på at gå på opdagelse i 

billederne. Lad barnet sætte ord på de ting, det 

opdager i billederne. Sæt ord på så mange ting 

som muligt sammen med barnet. 

 

EFTER LÆSNING - at finde noget, der er for-

svundet. 

Tal med barnet om, hvordan det føles, når no-

get forsvinder - og hvordan man har det, når 

man finder det igen. Lav andre eksempler. Ger-

ne noget fra barnets hverdag. 

 

EFTERTANKE 

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

Var der noget, du ikke bryder dig om? 
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Kære forældre 

 

Læseforståelse er at sammenholde  det 

man ved og forstår i forvejen, med det nye 

man møder i teksten. Derfor er det vigtigt 

at barnet ved en masse, og at barnet er klar 

over at læsning kan bruges til at give en 

større viden om omverdenen med.  

Hjælp barnet med at få viden om mange 

ting ved at:  

• Tale meget med barnet  

• Lave ting sammen med barnet  

• Lade barnet læse meget  

• Læse op for barnet  

• Snak om ords betydning  

Den voksnes oplæsning  

• Støtter barnets skriftlige  

formuleringsevne  

• giver et større ordforråd  

• giver gode fælles oplevelser  

• giver større viden  

• er hyggeligt  

Og det er aldrig for sent at starte!  
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