Nysgerrighed og motivation er vigtige faktorer for at lære at læse







Lad barnet opleve, at du læser – og gennem læsning får adgang til viden og gode
oplevelser.
Sørg for, at der er læsestof i barnets nærhed. Synligt læsestof og synlig skrift inspirerer
barnet til at læse eller lege med afkodning af billeder og bogstaver.
Læs sammen med dit barn. Når I læser sammen, afbryder I oplæsningen og taler om ord,
historier og billeder undervejs. Børn bruger, hvad de har til at lære mere.
Vær til stede med dit barn, når I læser, taler, leger osv. Når du giver barnet din fulde
opmærksomhed og har øjenkontakt, øges barnets ordforråd betragteligt. Et godt ordforråd
er en forudsætning for at blive en god taler, læser og skriver.
Vis interesse for det, barnet læser.
Bliv ved med at læse sammen med dine børn – også efter at de er begyndt at læse. Når
barnet begynder at læse lidt ”tungere” litteratur, kan det læste danne baggrund for mange
gode samtaler.

Barnet skal lære at forstå ord, producere ord, ordkombinationer og grammatik for at kunne
udtrykke sig i hele sætninger og meninger.
Det gode talesprog udvikles først og fremmest hjemme i dagligdags situationer.
Brug sproget aktivt
 Snak, når barnet skal have tøj på, eller I laver mad sammen
 Snak om de ting, I har oplevet, når I sidder ved spisebordet
 Snak om de ting, I møder, når I går tur
 Brug ord i mange forskellige situationer
Der er en bil. Den blå bil er størst. Bilen kan køre
 Leg med lyde, rim og remser
 Læs højt med dit barn.
 Giv barnet tid til at finde ordene frem.
Jo mere sprog, jo bedre – jo mere varieret sprog, jo bedre
Barnet lærer først og fremmest at holde opmærksomheden ved at få opmærksomhed.







Øjenkontakt når man taler sammen
Man fokuserer sammen på ting
Man fokuserer sammen i en samtale
Barnet har fokus på egen tilstand
Barnet har fokus på en aktivitet
Barnet kan holde opmærksomheden og fokus i længere og længere tid

