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At læse sammen med børn

Alle børn elsker at få læst op og få fortalt historier. 
Det er en vigtig del, både af vores kultur og barnets 
udvikling

Via oplæsning kan man blive inspireret til at komme 
ud og opleve konkret ex. kan bogen om bageren 
slupperes med besøg hos en bager. Bogen om krop-
pen give årsag til at snakke, pege ud mm både på 
barnet selv og andre.

Bøger om og med børn der leger, leger rolleleg, bru-
ger fantasi mm., som ex. Alfons Åberg serien, kan 
give mulighed for snak om leg, venner, roller, fantasi 
mm. Desuden kan det give mange gentagelser som 
kan være med til at støtte barnets roller i legen.
Samtidig kan konkrete oplevelser styrkes og genta-
ges ved at læse bøger om emnet, billeder/lyd og kon-
krete genstande/oplevelser er med til at understøtte, 
gentage og hjælpe barnet til at huske bogens emne 
og historie.

Børn med synshandicap skal også have den ople-
velse og den fælles opmærksomhed det er at få læst 
en historie. Denne publikation giver nogle forslag til 
hvordan man kan ”indrette” sin oplæsning, så barnet 
kan følge med og det bliver en sjov oplevelse man 
har sammen.
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Det er vigtigt at barnet kan komme så tæt på billedet/bogen 
som det har behov for.
Derudover bør der tages følgende hensyn:

•   Placer jer så lyset falder på bogen og man undgår blæn-
•   ding og reflekser i materialet.

•   Peg ud og snak om detaljer og helheder på billedet.

•   Placer barnet så synet kan bruges bedst muligt: på skø-
•   det, til højre eller venstre, på arm -eller ryglæn mm.

•   Giv lidt ekstra tid til at se.

•   Er der flere børn så hav to bøger, så barnet kan følge 
•   med i sin egen bog.

•   Giv barnet mulighed for at se billedet/bogen før de andre, 
•   så det er lidt på forkant.

•   Tydelige kontraster, farver og konturer (ex. Totte-bøger-
•   ne) får billedet til at stå tydeligere frem.

•   Mange bøger har svage konturer, og matte farver eller 
•   farver der ligger tæt op af hinanden, men teksten og 
•   historien ”fanger” barnet, så peg ud og fortæl imellem 
•   læsningen.

•   Undgå at stille spørgsmål om hvad barnet kan se, lad det 
•   komme naturligt via din oplæsning og fortælling.

•   Bøger med dufte, føleting og især lyd, er et hit hos bør-
•   nene. Den type af bøger kan købes mange steder, som ex. 
•   boghandel, supermarked, legetøjsforretninger mm. 

•   Barnets egen fotobog med gode historier knyttet til er 
•   vigtig ”læsning”. 

Småbørn, der er 
svagsynede:
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Læs, peg ud og fortæl fra bøger som ”fanger” barnet (Peter 
Plys, Totte, Kaj, Kaninus mm.) Tag barnet med på biblio-
teket og vælg ud. Jo mere man læser og fortæller, jo mere 
interesseret bliver barnet. 

At der så samtidig foregår en god synsstimulering i forbin-
delse med billedlæsning, er et ekstra plus.
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Igennem årerne har flere forsøgt sig med taktile bøger, 
specielt fremstillet til blinde småbørn. Med større eller især 
mindre succes og interesse fra barnets side.

Børn, der er blinde, fanges af sproget og oplæsningen og vil 
gerne høre de samme bøger som andre børn.

Bøgerne kan gøres mere konkrete og spændende for barnet 
ved:

•   At være tæt på hinanden når der læses.

•   At lave oplæsningen spændende, ved at lave stemmer, 
•   skifte tonefald, lægge tryk på de vigtige ting.

•   At være opmærksom på barnet når der læses op. Gør 
•   oplæsningen til en fælles oplevelse.

•   At punktmærke bøgerne ex. med dymobånd. Man kan 
•   vælge at punktmærke navneord som bamse, bold mm. og 
•   gå videre med forholdsord som stor/lille – op/ned mm.

•   At give barnet nogle af de konkrete ting som nævnes i 
•   bogen. Eksempel kan være bogen ”Totte er lille”. Her er  
•   det nemt at have bamse, bold, klods og bil som konkret 
•   billedillustration. Samtidig kan den konkrete ting i bar-
•   nets hånd, være med til at styrke og fastholde opmærk
•   somheden.

•   At læse bøger med dufte og følematerialer i.

•   At læse bøger med lyde, hvor lyde og historie kan kombi-
•   neres så barnet selv er aktivt med, og lyden kan blive til 
•   et lydbillede for barnet.

Der er også mulighed for at få læst historier via computer, 
lydbøger mm.

Småbørn der er 
blinde
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Man kan lave en historiekuffert med ex. ”Cirke-
line” som kan illustreres med, Cirkeline, Frederik 
og Ingolf som tøjdukker, en stor tændstikæske, en 
ostehaps, en kat af rigtig pels, en bil i metal der kan 
trækkes op, et fødselsdagsflag mm.

Endvidere kan man lave/læse barnets egen historie 
via konkrete genstande/oplevelser fra barnets liv og 
samle dette i en bog/mappe eller kurv, så der er mu-
lighed for gentagelse.

Marianne Minke 
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Synscenter Refsnæs 2008
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