
Seks stærke 
læseråd 
til børnene

Lad børnene selv vælge af lyst, hvad de vil læse.

Læs den samme bog med venner eller i familien.

Skab læsehygge med ro, snacks og en god stol.

Snak med dine børn om hvad de læser.

Lav læsekonkurrencer i familien eller med venner.

Læs højt – for hinanden og sammen i familien.
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Tjek den sjove 
læsedyst på bagsiden



En rask læsedyst 
giver da læselyst!

Lidt brandvarme 
anbefalinger til dig:

Læs i køkkenet mens der laves mad

Læs højt for dit kæledyr eller tøjdyr

Gå en tur og lyt til en lydbog 

Læs en bog der også er lavet som film

Læs i nattøj

Byg en hule og læs inden i den 

Få en bedsteforældre til at læse højt 

Læs en opskrift og lav mad sammen 

Find 3 ord du ikke kendte i en ordbog

Byg en dominobane af bøger 

Læs en tegneserie 

Skriv et brev og send det til en du holder af.

Læs en bog med rim og remser 

Lyt til en lydbog mens I kører i bil 

Konkurrencer er altid sjove og de skaber en masse  
motivation - især hvis der er er noget lækkert på højkant. Lav 
jeres egen familiekonkurrence og læs løs sammen og mod 
hinanden. Regler og tidsrammen ligger helt frit og I kan struk-
turere det, så konkurrencen passer ind i jeres familie. Det ene-

ste man skal gøre forinden er, at blive enige om en præmie 
som udløses for den, der kan krydse flest udfordringer af når 
konkurrencen slutter. Og så gælder det ellers bare om at have 
det sjovt og hygge sig med læsningen. 

Til gameren
• Barlow, Steve: Drage
• Barlow, Steve: Krigerprinsesse
• Finderup, Mette: Hacker
• Jensen, L.G.: Gameragenterne (serie)
• Pettman, Kevin: Fortnite

Tegneserier
• Hoff, Kaper: Drengen der fik ting i hovedet (serie) 
• Jumbobøger
• Pilkey, Dav: Hundemand (serie)
• Watterson, Bill: Steen & Stoffer (serie)

Fagbøger
• Guiness world records
• Heisz, Tommy: Bayern München
• Kagetid
• Den store zombie bog

Fantasy 
• Ahlburg, Kirsten: Dina og dragen (serie)
• Godthardt, Peter: Vikingevenner (serie)
• Kjær, Jan: Viljetyven (Serie)
• Rødtnes, Nicole Boyle: Lys og mørke (serie)

Højtlæsning 
• Matthesen, Anders: Ternet Ninja 1 og 2 
• Hammer, Anne Sofie: Villads fra Valby
• Kennedy, A. L.: Onkel Erling og Geo og det stort set uplan-

lagte eventyr

Venindeforhold 
• Bruun, Karen Vad: Stjernestøv (serie)
• Knudsen, Line Kyed: Liv og Emma holder fødselsdag (serie)
• Knudsen, Line Kyed: K for Klara (serie)
• Lemire, Sabine: Mira (serie)


