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Skriftsproget:
Vi ved i dag, at man skriver sig ind i
læsningen. Giv derfor dit barn mulighed
for at tegne og skrive meget.
Vis dit barn, når du selv skriver
Støt dit barn i at skrive f.eks. små
beskeder, fødselsdagskort, breve,
huskesedler eller tekst til tegninger.
Gør barnet opmærksom på ord, som I
møder i bøgerne og i det omgivende
samfund, f.eks. navne på kendte ting og
steder, navne på legetøj eller andet, der
er nært og kært.
Højtlæsning
Læs højt for dit barn hver dag. Det er en
god ide at starte med at gennemse
billederne og gætte på handlingen.
Vis læseretningen, uden at det
forstyrrer indholdet.
Svar på dit barns spørgsmål og tal om
indholdet.
Læs gerne de samme bøger igen og
igen.

Barnets læsning:
9. Lad dit barn læse højt for dig hver dag.
10. Bøgerne skal have god billedstøtte.
11. Støt barnet i at pege på det ord, det
siger.
12. Undgå at rette og afbryde barnet med
mindre, det er meget nødvendigt.
13. Ros og opmuntring fremmer
læselysten.
14. Lad dit barn læse 10 sider om dagen.
Talesproget:
15. Sprog er en meget vigtig del af det
daglige samvær.
16. Fortæl hinanden, hvad I har oplevet i
løbet af dagen.
17. Vær nysgerrige og undersøgende
sammen.
18. Svar på de spørgsmål, dit barn stiller
19. Styrk dit barns viden om omverdenen.

Forslag og ideer til,
hvordan I som
forældre kan støtte
jeres barns
læse- og
skriveudvikling:
Du er dit barns vigtigste
rollemodel.
Dit barn ser alt, hvad du gør
og vil gerne gøre det
samme.
Det er derfor af stor
betydning for dit barns læseog skriveudvikling,
at du er synlig for dit barn,
når du selv læser og skriver.
Lige så betydningsfuldt er
det, at du læser og skriver

med glæde sammen med dit
barn, og at det bliver en
naturlig del af dagligdagen.
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