
Læs med børn,  
fra de er helt små
Små børn elsker at se ord blive til foran deres øjne. Det er berigende for både den voksne og 
barnet at læse sammen. Det giver gode fælles oplevelser at tale sammen om det sete og 
læste - både billeder og ord. Og det giver barnet en nøgle til skriftsproget.

AF KJELD KJERTMANN OG THORKILD THEJSEN

Du læser en bog sammen med dit barn: ”Det er en elefant”, siger du eller barnet måske, mens en af 
jer peger på billedet. Så fortsætter du, mens du peger på ordet: ”Dér står elefant”.
Næste gang I læser den samme bog, spørger barnet måske: ”Hvor står der elefant?”

Jo tidligere et barn kan skelne mellem, hvordan vi taler om noget, og hvordan vi taler om det 
skrevne ord for det samme, jo bedre. 

Når et barn lærer, hvordan skrift ser ud, bliver grundlaget lagt for barnets egen udforskning af 
skriftsproget. Det får en sprognøgle til at spørge de voksne om skriften.     
                                     

”Det er en elefant”. ”Dér står 
elefant”. ”Hvor står der giraf?” 
Fra Mine første dyr. Carlsen, 
2010. 



Læs for og med de mindste
Når barnet er mellem halvandet og to-tre år

Der findes mange små bøger med billede af en genstand eller et dyr på den ene side og et enkelt ord 
på den modsatte side. For eksempel billedet af en elefant og ordet elefant. 

I sidder sammen, så barnet let kan følge med i bogen, pege og spørge (medlæsning).

A: Den voksne peger på billedet på venstre side:
”Se, der er et hus!”
Peger derefter på ordet på højre side:
”Og se, der står der hus!”
Det gentages for hvert opslag, suppleret med samtale om billederne.

B: Varieres med (når der peges på billedet af en hund):
 ”Er dét en elefant?”
Peger på ordet ”hund”:
”Står der ’bil’?”

C: På et senere tidspunkt kan der skiftes til hvad- og hvor-spørgsmål:
”Hvad er det?” (peger på billedet)
”Hvad står der dér?” (peger på ordet)
Det er de to helt centrale spørgsmål, som barnet selv skal lære at stille - og derfor bør høre mange 
gange.

D: Efter flere gennemlæsninger kan du prøve at lukke bogen og spørge:
”Hvor er der en hund?”
Barnet blader igennem og peger formentlig på billedet. 
”Ja, det er en hund”.
Du peger nu på ordet og spørger:
”Hvad står der dér?”
Her vil barnet formentlig sige hund, og du svarer bekræftende: 
”Ja, der står der hund”.
Hvis barnet ikke finder ordet, peger du selv og siger: ”Der står der hund”.  
I læser så blot videre. Lad endelig være med at presse eller belære unødigt. Det er vigtigt, at læse-
oplevelsen er god.

E: Som et sidste skridt lukkes bogen, og du spørger til bogens genstande eller dyr:
”Hvor er der en …?”  
”Hvor står der …? ”
Barnet blader så frem og finder billedet eller ordet. 
(Hvis det er for svært, kan de tidligere fremgangsmåder gentages).
Der kan også byttes roller, så barnet slår op i bogen, peger og spørger dig:
”Hvad er dét? [ae dét?]” 
”Hvad står der dér? [a dår dær?]” 



Ordkort – hvorfor og hvordan?
Når barnet er mellem halvandet og tre-fire år

Det talte sprog forsvinder ud i den blå luft. Men det flygtige talesprog kan også få en håndgribelig 
fysisk form som det, barnet kan se på og røre ved, flytte rundt på og gemme væk. Ja, lege med og 
kramme og kæle. 

 
Kortet med ordet mor, skrevet tydeligt med sort tusch, skal ingen komme og tage fra Anna, når mor 
er længe på arbejde, for så er det trygt at have kortet på sig og give det et lille kram.   
Hvis Anna har flere kort, kan hun måske tale med den voksne om ens bogstaver i forskellige ord. 
For eksempel b i bamser, bil og Benjamin. 
Anna kan spille ”Huskespil” eller ”Hvem får flest?” med mormor, hvor man må beholde begge kort, 
hvis det, man har i hånden, er det samme som det, man tog fra bordet. Man skal bare huske, hvor 
de ligger, for de er jo vendt om. 
Ordkort gør det muligt at rette opmærksomhed mod sproget under hyggelege og samtalen om et 
spændende emne både derhjemme, under bil- eller togturen og i sommerhuset. 
(Ordkortene appellerer til små børns visuelle og sensomotoriske tilgang til omverdenen).

Skriv a, g, æ og å – ikke a, g, æ og å!

Små børn elsker at se ord blive født for deres øjne. Det er ordkort det helt rigtige til.

•	 Skriv med en sort tusch. 

•	 Bogstaverne skal være enkeltstående, trykte bogstaver to-tre centimeter høje. Skriv de runde 
versioner af a, g, æ og å (ikke de krøllede versioner a, g, æ og å).

•	 Benyt den normale fordeling af store og små bogstaver, så navne skrives med stort begyndelses-
bogstav: mormor  og Anna

•	 Lad barnet kigge med, mens du skriver fra venstre mod højre og samtidig udtaler ordet (ikke 
bogstaverne! De kommer til ved andre lejligheder). 

•	 Erfaringsmæssigt er kort af karton på 5 x 15 centimeter praktiske som ordkort, fordi de kan være 
i lommen, og med et ensartet format kan de bruges i kortspil. Man kan selv lave dem, eller de 
kan købes på legeskolen.dk

•	 Barnets kort kan gemmes i et krus, en æske eller lignende.

mor



Benjamin har alle sine ord i en 
æske sammen med tuschen og 
nye, ubrugte kort.

A. Begynd med at skrive navne på kendte og kære personer: barnets eget navn: Anna  mor
far . Navne på søskende, kæledyr og familiebetegnelser: Ask , Benjamin , 
mormor , farmor  og så videre.

B. Derefter er princippet, at det er ord, som her og nu optager barnet, der skrives. Camilla peger på 
en lampe og prøver at udtale ordet: ”Ja, rigtigt, det er en lampe. Skal jeg skrive det til dig?” Ordet 
skrives og udtales. Du kan så for eksempel spørge: ”Vil du have lampe?” og Camilla får så kortet. 
Når I har talt sammen om et spændende dyr, kan du spørge: ”Skal jeg skrive ’elefant’ til dig?” 
(Forskning viser, at skriftsprog og talesprog gensidigt understøtter hinanden under sprogtileg-
nelsen).

C. Barnet kan også få sine egne uskrevne kort, så det selv kan komme til dig eller en anden voksen 
med et kort og bede om at få et ord skrevet. 

D. Tag også ordkortene med på tog- og bilture. Alt efter alder og interesse vil barnet kunne hygge 
sig med dem undervejs. Opfind selv regler for små, lette spil. For eksempel at du og barnet hver 
får fire kort. Barnet ser, hvilke kort du har, og du ser barnets. Dem gælder det nu om at huske. 
På skift tager I så et kort frem, viser bagsiden, og den anden skal så gætte ordet. Hvis man gætter 
rigtigt, får man kortet. Hvem har flest ord, når uret i mobiltelefonen ringer efter ét minut? 
 
I kan også tale om, hvilke byer I skal køre igennem på turen. De skrives så ned på hvert sit kort: 
Silkeborg  Herning  Ikast . Hvem ser først et skilt med byens navn og siger nav-
net rigtigt? Vedkommende får kortet. Og så videre.

E. Når I lørdag eftermiddag derhjemme eller i sommerhuset kommer tilbage efter en tur, kan I tale 
om, hvad I så på vejen, i skoven, i vandet, på stranden. Og hvis barnet er interesseret, kan I skrive 
ordene på kort. På den måde kan en æske med ord også blive et værdifuldt erindringsskrin for 
barnet. Når et ordkort senere tages frem, vil barnet huske den oplevelse, der førte til, at ordet 
blev skrevet.

F. Huskespil: Hvis du skriver dubletter af en række kort, får I et sæt spillekort til huskespil. Kortene 
lægges på bordet, så ordene vender nedad, og du og barnet tager så på skift et kort op. Det gæl-
der nu om næste gang at vælge et kort fra bordet, som er identisk med det, man har i hånden. Er 
det ikke det, lægges det ned igen. Så man skal huske, hvor de forskellige kort ligger. Hver gang 
man har to ens, beholder man dem. Den, der har flest kort, når bordet er tomt, har vundet.  



G. Oplæsning. Ved oplæsning skal børn altid sidde, så de let kan følge med i bogen. Den måde, den 
voksne taler med barnet på om bogen, får betydning for barnets egen læsemåde. Derfor er det 
vigtigt, at barnet kan spørge og kommentere undervejs.

H. Ved at inddrage barnet bliver det vant til at tage stilling til tekstens indhold og sprog, og dét kan 
være med til at sikre, at barnet i sin fremtidige, selvstændige læsning forventer at forstå indhol-
det og ikke stiller sig tilfreds med blot at sige de rigtige ord (funktionelle læseproblemer). 

I. Oplæsning skal være den gode fælles oplevelse, hvor der føres en afslappet samtale om indhold, 
billeder og ord, og indimellem udpeges spændende ord i teksten – ikke pligtlæsning med pligt-
spørgsmål. 

I sidder, så børnene kan se si-
derne, mens du læser højt. 
”Hvor står der rumskib?” spør-
ger Dennis. ”Dér”, siger du, 
mens du fører fingeren fra ven-
stre mod højre under ordet.
”Jordboen er en kat, der hedder 
Misser”, lyder Emmas kommen-
tar. Hun kender historien. 
Fra Q Mops 5 af Nick Butter-
worth, Sesam, 2000. 



Læselegen
For tre-femårige 
Den voksne læser en højtlæsningsbog sammen med op til tre børn. Der lyttes, peges og kommente-
res på den sædvanlige måde. Ikke kun billeder, men også spændende ord i teksten udpeges. 
Læselegen er egentlig tænkt for to-tre børn. Men den er så værdifuld, at den også kan leges med kun 
ét barn. Det kan gøres, ved at den voksne også vælger ord: 

A. Efter endt oplæsning spørger den voksne, om der er nogle ord fra bogen, som barnet/børnene 
kan tænke sig at få (hvis der kun er ét barn, vælger den voksne også).

B. Hver gang et ord bliver foreslået, skriver den voksne det på et kort, udtaler det og lægger det 
omvendt på bordet.

C. Når der ligger fem-seks kort på bordet, vælger børnene (barn/voksen) på skift et kort og vender 
det om. Man skal så finde en side i bogen, hvor ordet står, og udpege det.

D. Bogen blades ivrigt igennem, og barnet (den voksne) skimmer siderne for at se, om ordet står 
der.

E. Hver gang et ord bliver udpeget og måske også udtalt, får barnet kortet til eje (selv om et ord må-
ske udpeges på flere sider, giver det alligevel kun ét kort!)

Grundlaget for denne leg er det lille barns helt elementære glæde ved at genkende. Henrykkelsen, når 
barnet genkender et ord i en ny bog, skal opleves. 
Hurtig ordgenkendelse er en nyttig strategi, når barnet skal læse på egen hånd!

Læs også her på folkeskolen.dk:
Leg med skrift og sprog, lær med leg af Helle Bylander.
Sådan kan du læse sammen med barnet af Caroline Sehested.



Her kan du læse mere om læsning og skrivning med små børn:

Ragnhild Söderbergh (2011): 
Læse, skrive, tale - Barnet 
erobrer sproget. Akademisk 
Forlag.

Børnesprogsforskeren, professor Ragnhild Söderbergh, giver her et fascinerende indblik i den gren 
af international sprogforskning, som hun selv har været førende inden for med sine studier af små 
børns tidlige læse- og skriveudvikling. Hendes teorier og resultater har inspireret til det skriftpæ-
dagogiske arbejde i Öjaby förskola, som er et forbillede for mange i Skandinavien. Et helt centralt 
værk.  

Kjeld Kjertmann (2002): Læse-
tilegnelse – ikke kun en sag 
for skolen. Alinea.

I denne bog har Kjertmann samlet essensen af forskningsresultater og skriftsprogspædagogiske 
anbefalinger i teori og praksis. Kan læses som en generel indføring i ”tidlig” læsning og skrivning. 
Anbefales læsere, der ønsker at gå mere i dybden med emnet.

Bylander, Helle og Inge Benn 
Thomsen (2008): Sprog og 
leg (SOL-bogen). Special-
pædagogisk forlag.

Bogen indeholder over 100 sproglege og idéer til lege med fokus på de sproglige forudsætninger for 
læsning. Bogen kan anvendes som inspiration og igangsætter med både få og flere børn samlet. 
Der er legeforslag til børn i alderen to til ni år med et eller flere sprog.
Hvert afsnit i bogen indledes med en kort introduktion til afsnittenes sproglige fokusområder.

Bylander, Helle (2011): Lille 
SOL - Sprog og leg for de 
yngste – 0-3 år. Special-
pædagogisk forlag.

Lille Sol – Sprog og leg for de yngste – 0-3 år er tænkt som en inspirationskilde til en lang række lege 
med sproglig fokus, som børn og voksne kan udvikle og videreudvikle i fællesskab. Bogen inde-
holder tip og idéer til sproglige aktiviteter i hverdagen og et kort afsnit om sprogets tilegnelse og 
betydning fra teori til gode råd.

Hvis vi forstår at inddrage børnene tidligt i en meningsfuld og alderstilpasset brug af skriften som 
praksissprog, oplevelsessprog og udtryksmiddel, kan vi give børnene en fornuftig og blid læse- og 
skrivestart, der ikke undervurderer deres nysgerrighed og lærelyst, men bygger på de muligheder, 
som skriften gennem årtusinder har givet menneskene.

Kjertmann, Kjeld (2012): Skrif-
ten i barnehånd og børnehøjde. I: 
Friis, K. og Madsbjerg, S. (red.). 
Skrivelyst i børnehaven. 
Dansk Psykologisk Forlag.



I denne artikel skriver jeg om tidlig skriftsprogstilegnelse som en reel første læse- og skrivestart 
sammen med barnets nære voksne i familie og dagtilbud.

I kapitlet argumenterer Kjertmann for, at det er vigtigt, at barnet får lejlighed til, ustresset og grad-
vis, at vænne sig til de visuelle kendetegn ved skriften i en meningsfuld og direkte brug af skrift-
sproget.

www.kjertmann.dk/kjeld/artikler/Opgoermedekspertvaeldekanfaaboerntilatlaese.php
Kronik fra dagbladet Information den 26. september 2007. Kjertmann opfordrer familier og pæda-
goger til mere aktivt at tage skriftsproget med ind i samværet med børnene. Det kræver et opgør 
med ekspertvældet, og at forældre og pædagoger får tillid til, at der findes andre måder end skole-
undervisning til at hjælpe børnene ind i skriftsproget på.

www.kjertmann.dk/kjeld/artikler/LegeskolenLaesetilegnelseforedragsversion.php
Introduktionsartikel til emnet skriftsproglig indkulturering. Den primære målgruppe er forældre, 
men den kan også læses af lærere og pædagoger fra en professionel synsvinkel.

www.kjertmann.dk/kjeld/artikler/Talesprogogskriftsprogisamspiliboernehave4.version.php
Det er Kjertmanns sigte med kapitlet, at det efterlader nogle klare billeder hos læseren af de mange 
måder, børnehavebørn kan erfare skriftsproget på som et praktisk hjælpemiddel, et oplevelses-
sprog og udtryksmiddel, der ikke griber forstyrrende ind i det enkelte barns harmoniske og alsidige 
udvikling.

www.kjertmann.dk/kjeld/artikler/Taleogskriftibrnehaveklassen6.version.php
I børnehaveklasser, hvor man måske har været lidt tilbageholdende med en målrettet sprogpæda-
gogik, anbefales personalet at reflektere bevidst over, hvordan de kan give børnene nyttige, prakti-
ske erfaringer med talesprog og skriftsprog i dagligdagen. Kjertmann viser, at det nytter.

Se omtalen ovenfor.

En indføring i ordkortets didaktik på basis af Kjertmanns studier ved den integrerede institution 
Öjaby förskola i Växjö, Sverige, og hans ph.d.-projekt.

I artiklen argumenterer Kjertmann for, at en visuel og brugsorienteret tilgang til den første læsning 
og skrivning bedre kan modvirke udviklingen af funktionelle læsevanskeligheder end en pædago-
gik, der fokuserer på bogstaver og lyde.
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Se omtalen øverst.

I denne bog fortæller Caroline Sehested om, hvordan pædagoger kan arbejde med børnelitteratur 
og bruge arbejdet med børnelitteratur til at udvikle børns personlige, sociale, kulturelle og sprog-
lige kompetencer. Hun skriver om, hvordan de kan indrette gode læsemiljøer i daginstitutioner, og 
kommer med forslag til, hvilke børnebogsgenrer institutionens bogsamling bør indeholde.

En engageret praksisbeskrivelse af skriftsprogspædagogikken i Öjaby förskola, som giver et levende 
indtryk af skriftens betydning for børnenes sprogudvikling og af den respekt og interesse for det 
enkelte barn, som nok så meget kendetegner institutionen. 

Assar Thorsjö er den praktisk-pædagogiske ildsjæl bag implementeringen af Ragnhild Söderberghs 
sprogpædagogiske ideer i Öjaby förskola. Han har skrevet denne indføring i, hvordan ”skrive- og 
læseglæde for småbørn” praktiseres i det daglige arbejde. En nøgletekst til forståelse af denne 
sprogpædagogik.   

Kjeld Kjertmann, ph.d. og tidligere lektor i læsning og dansk sprog ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet. Læs mere på kjertmann.dk

Thorkild Thejsen er journalist, lærer, exam.pæd. og PD. Chefredaktør for 
fagbladet Folkeskolen 1987-2010.  
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