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Tips og tricks til læsning hjemme 
Det kan være svært at støtte børnenes læsning, hvis ikke man har lånt nogle gode bøger. 
Heldigvis findes der mange portaler, som gratis stiller bøger til rådighed. De fleste steder vil 
børnene kunne logge på med deres Unilogin, og andre steder skal man oprette login for at få 
adgang. 

Her er lidt fif til, hvordan forældre kan støtte børnenes læsning  
0.-3. klasse (Lix1 5-20, hastighed 0-120 ord/min) 
• Når barnet lærer at læse, er det ofte nødvendigt, at I forældre sidder ved siden af og 

sikrer, at barnet afkoder2 ordene korrekt.  
• Husk at være tålmodige, så barnet har mulighed for at bruge ordets lyde eller lave 

stavelsesdeling.  
• Lykkes barnet ikke, er det bedst som voksen at vise strategierne for barnet – så barnet ”får 

ordet foræret”.  
• Læsning skal helst være en god stund, hvor der hygges om bogen, så det må ikke blive for 

tungt for barnet.  
• Man kan lette læsestunden ved at skiftes til at læse sætninger eller sider.  
• God læsetræning på dette stadie kan være at læse hver side 3-4 gange for at opnå en 

flydende læsning. Det hjælper barnets sikkerhed og læsehastighed, så tag eventuelt den 
sidste side 3-4 gange – og hvis I har et konkurrencebarn, så mål tiden på 1. og 4. læsning. 

4.-5. klasse (Lix 20-30, hastighed 120-200 ord/min) 
• De fleste børn kan nu selvstændigt afkode de enkelte ord i en tekst, men er måske 

udfordret på læseforståelse. 
• I sværere bøger møder de flere ukendte ord, som kan gøre det svært for barnet at forstå 

indholdet i teksten.  
• Barnet skal skærpe bevidstheden om sin egen læseforståelse: det skal stoppe op, når det 

læser noget, som det ikke forstår.  
• Barnet kan anvende en eller flere af disse strategier til at øge forståelsen:  

o Læse teksten med lavere læsehastighed flere gange 
o Læse teksten højt.  
o Finde de ord i teksten, som det ikke forstår, og søge i en ordbog.  

• Det er en god idé stadig at læse sammen med barnet, så du som voksen kan hjælpe med 
at øge barnets læseforståelse ved netop at stoppe op ved svære passager, anvende 
strategierne og stille spørgsmål til teksten. Dette vil bane vejen til en dybere 
læseforståelse, som er fundamentet for al læring. 

6.-9. klasse (Lix 30-op, hastighed 200-250/300 ord/min) 
• Her kan man som forældre støtte ved løbende at følge elevens læsehastighed.  
• Læsehastigheden måles ved et minuts læsning, hvorefter ordene tælles.  

 
1 LIX er en forkortelse for læsbarhedsindeks. Det er et mål for, hvor let teksten er at læse. Udregningen 
tager udgangspunkt i antallet af lange ord (over seks bogstaver) og længden af sætningerne (antal ord 
imellem hvert punktum). Men lix-tallet tager ikke hensyn til, om sætningerne er snørklet formuleret, om 
der er mange svære og ukendte ord, eller om teksten har støtte i form af billeder. For den enkelte læser 
vil hans eller hendes baggrundsviden, motivation og interesse også have stor indvirkning på, hvor svær 
teksten ”virker”. 
2 At afkode vil sige, at barnet kan omsætte bogstaver til lyde – og lyde til ord. Man kan først tale om 
læsning, når barnet samtidig forstår det, som det afkoder. 
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• Når eleven skal aflægge 9. klasses prøver, forventes en læsehastighed på 250/300 ord i 
minuttet 

• På ungdomsuddannelser betyder det meget, om man læser med 100 eller 300 ord i 
minuttet. Lektierne vil tage 3 gange så lang tid for en læser på 100 ord i minuttet, så 
derfor vil lektiebyrden føles meget tungere for en langsom læser.  

• Også elever i overbygningen kan profitere af, at forældre læser samme bog, så man 
efterfølgende kan vende ”hvorfor og hvordan”-spørgsmål. Det hjælper bl.a. med at få en 
dybere forståelse af teksten, som vil øge udbyttet i alle fag. 

Ordblinde elever 
• Den primære læsetræning vil foregå på Nota.dk, hvor der er bøger til alle aldersgrupper. 
• Der er ikke to ordblinde, som er ramt ens, men som udgangspunkt er det fint at veksle 

mellem at se teksten og ikke se tekst, mens man lytter.  
• Når man ikke kigger på teksten, vil det øge barnets læsehastighed, mens det at se teksten 

samtidig vil skærpe barnets forståelse for sætningsopbygning og tegnsætning samt egen 
afkodning.  

• Hver ting kan sit, så lad barnets veksle mellem de to tilgange.  
• Barnets læsehastighed er også vigtig for ordblinde. I øverste højre hjørne kan man stille på 

hastigheden, så ordblinde skal vænne sig til at lyttelæse med højere hastighed over tid.  
• For de ordblinde gælder samme retningslinjer for lix og hastighed, når de læser digitalt – 

altså lyttelæser. 

Husk at når man træner læsehastighed, er det altid i skønlitterære bøger! 
Faglitteraturen kræver langsom læsehastighed og gentagen læsning for optimalt 

udbytte. 

Har man et barn, som vægrer sig mod læsning, er lytning bedre end ingen læsning. 
Lyttelæsning vil stadig udvide barnets ordforråd og de processer, som skærper 

barnets læseforståelse. 

Læsning, digitale læremidler, hvor Silkeborg Kommune har abonnement 
• E-reolen GO, læsning til alle aldre: https://ereolengo.dk/ 
• LÆS LØS - Gyldendal, 0.-6. klasse: https://laesloes.gyldendal.dk/ 

(forældreguide: https://laesloes.gyldendal.dk/foraeldre) 

Søg inspiration til læsning i aldersgrupperne 0-13 år – og med information på 10 forskellige 
sprog – i Aarhus Kommunes projekt READ: https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-
uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/ 
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