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Læseguide 

 

Før fælleslæsningen:  

Vis bogens forside og bagside til børnene. 

Spørg: ”Hvad tror I, bogen handler om?” 

Læs bogens titel. 

Tal med børnene om forventninger til bogen: 

”Her er en ballon. Hvad kan man ellers se, når man kigger op?” 

 

Under fælleslæsningen: 

Den voksne læser teksten højt for børnene. 

Lav stop undervejs og sig: 

”Se på billedet på højre side. Hvad er det?” 

Lad børnene gætte på, hvad der står i teksten. 

Fortsæt læsningen. 

 

Efter fælleslæsningen:  

Tal med børnene om: 

”Hvad handlede bogen om?” 

Tal med børnene om bogens tema: 

”Se op lige nu. Hvad ser I?” 

”Har I set andre ting end dem, der er i bogen?” (F.eks. om natten, nytårsaften?)    

”Hvad er det modsatte af at se op?” 
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Individuel læsning: 

Hvert barn får en bog. 

Instruktion: 

”Find en lav ’læsestemme’. Sådan én, man selv kan høre, men de andre næsten ikke 
kan høre.” 

”Brug fingeren, og peg på hvert ord, du læser.” 

Eller eventuelt: 

”Læs med en lille pause mellem hvert ord.” 

 

Aktiviteter: 

Alle børn skal have et skrivehæfte eller et whiteboard. 

Alle børn får et opgaveark og et stykke blåt papir. 

 

1. 

På arket med ordkort står sætningen ”Jeg ser en sol”. 

Klip de fire kort ud, og læg dem i rækkefølge. 

Find sætningen i bogen. 

Skriv sætningen. 
 

2. 

På arket er der også ordkort med en sky, et fly, en drage, en fugl, en drone, en sol og 
en ballon. 

Det blå papir er en himmel. Lim de syv ordkort på den blå himmel. Tegn nu en sol, en 
sky, en fugl osv. ved det rigtige ord. Se i bogen, når I har brug for det. 
 

3. 

Nederst på arket er der en trappe. 

En trappe går OP! Skriv ”op”, ”op”, ”op” på hvert trappetrin. 
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Arbejdsark til ”Jeg ser op” 
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