
Læsning begynder i barnevognen

Læsning handler om pulsslag og begynder i barnevognen. Lektor 

Caroline Sehested fortæller hvordan du kan læse med helt små børn.

Teenagere læser når der er tid til det

Børnebibliotekar Henriette Ritz Kylmann mener at sportsbiografier, 

forbudte serier og læsning på toilettet får teenagere til at læse.

Læs på alle sprog

Leg med sproget, læs højt, og skriv! Det mener lektor Mette  

Ginman vi skal gøre når vi læser på alle sprog.

FILM OM LÆSNING

9 – VI KA’ LI’

Kære forælder
Så er det sommerferie! Og masser af tid til at læse.
 
Vi vil gerne give dig ideer til at læse løs i sommerferien. Her kan 
du finde ideer til bøger I kan læse, links til bøger I kan lytte til og 
film om læsning. Desuden gode tip om læsning. Det allervigtigste 
tip får du med det samme: Læs selv! For læsning smitter.

God læselyst
Dansklærerforeningen, Nationalt Videncenter 
for Læsning og NOTA

Klik på titlen, og se en film

Klik på titlen, og lyt til en god historie

Drengen med heksehjertet 1 af H. Tegtmeier

Drømmer 1 af Pernille Eybye

Låsby af Søren Jessen

Violinspilleren af Marianne Iben Hansen

I Tosse-Oles time af Brian B. Christensen

Vejene af Nicole Boyle Rødtness  

5-9 ÅR

Vitello får en klam kæreste  

af Kim Fupz Aakeson & Niels Bo Bojesen

En lort med 1000 ben af Morten Dürr

Romeo og krage af Gry Kappel Jensen

9-13 ÅR:

Gregor i Underlandet 1 af Suzanne Collins

MGP missionen af Gitte Løkkegaard

Kloden under vand 1 Den druknede soldat

af Ida-Marie Rendtorff 

13-17 ÅR:

Smertensbarn 1 Den grønne ø af Mette Finderup

Dig og mig ved daggry  

af Sanne Munk Jensen & Glen Ringtved

Liverpool street af Anne C. Voorhoeve

GODE HISTORIER TIL 
     DOWNLOAD 

FIF TIL  
FERIELÆSNING
2014

LÆS SAMMEN  
Sid sammen, oplev sammen, og læs højt for hinanden. 

Det giver nærvær og fællesskab.

LÆS MED ØRERNE
Turen i bil eller fly bliver kortere med en god historie.  

Slå ørerne ud og lyt!

LÆS OG TAL
Gode læseoplevelser skal deles med andre. 
Tal om det du læser, giv gode tips til bøger!

”Sun Tzu siger, at hvis man har fem gange så mange soldater 

som fjenden, skal man angribe ham. Men er man blot jævn - 

byr dig med fjenden, skal man kun gå til angreb, hvis man  

har en rigtig god plan.” 

– Jeg stirrede måbende på Asger. Tog han pis på mig?!

I natur og teknik bliver der holdt oplæg om børneorm. 

Klamt! Lort med liv i. Men sådan får Asger og Emil ideen. 

De lægger en plan, der involverer to møtrikker, en skålfuld 

ekstra stærk chilisovs, en håndfuld spræl-levende tusindben  

samt masser af kinesisk krigskunst. Nu skal de en gang for 

alle få Thor ned med nakken!

Skrevet af Morten Durr Illustreret af Anders Breum
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Hele klassen skal på tur til Eksperimentariet.  

Men Konrad og Lea farer vild og ender  

i et rum med en mærkelig maskine.

Når man trykker på den røde knap, sker der 

noget. Der kommer et stort, hvidt lysglimt  

og en brølende lyd. Derefter stilhed.

Lea og Konrad er okay. Vistnok.  

Men noget er byttet rundt ...

9 788771 056259

”Sun Tzu siger, at hvis man har fem gange så mange soldater som fjenden, skal man angribe ham. Men er man blot jævn byr-dig med fjenden, skal man kun gå til angreb, hvis man  har en rigtig god plan.” – Jeg stirrede måbende på Asger. Tog han pis på mig?!

I natur og teknik bliver der holdt oplæg om børneorm. Klamt! Lort med liv i. Men sådan får Asger og Emil ideen. De lægger en plan, der involverer to møtrikker, en skålfuld ekstra stærk chilisovs, en håndfuld spræl-levende tusindben  samt masser af kinesisk krigskunst. Nu skal de en gang for alle få Thor ned med nakken!

Skrevet af Morten Durr Illustreret af Anders Breum

Morten Durr
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Hele klassen skal på tur til Eksperimentariet.  Men Konrad og Lea farer vild og ender  i et rum med en mærkelig maskine.Når man trykker på den røde knap, sker der noget. Der kommer et stort, hvidt lysglimt  og en brølende lyd. Derefter stilhed.Lea og Konrad er okay. Vistnok.  Men noget er byttet rundt ...
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Morten DurrDE ForBYttEDE tISSEMÆnDJOKER er en bogserie om venskaber, forelskelser og konflikter. Bøgerne har alle et vildt og overraskende plot - og masser af grovkornet humor! Læs selv fra 8 år. Højtlæsning fra 6 år. Også i serien: “En lort med  tusind ben” og “Zombier kysser klamt”. Skrevet af Morten DurrIllustreret af lars Gabel
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Morten Durr

JOKER er en bogserie om venskaber, forelskelser og konflikter. Bøgerne har alle et vildt og overraskende plot – og masser af grovkornet humor! Læs selv fra 8 år. Højtlæsning fra 6 år. Også i serien: ”En lort med tusind ben”.

”Emma var død. Emma ville kysse. Mikkel forsøgte at skubbe hende væk. Men hun holdt ham i et jerngreb. En orm kravlede ud ad hendes ene næsebor. Det stank af råddent kød, da hun nærmede sig. Om et splitsekund ville han få sit livs første kys. Og der var intet, han kunne gøre for at stoppe det!”Mikkel er forelsket i Freja fra klassen. Han søger hjælp hos Herbert Herman, en alf, som kan magi. Kan Herbert virkelig fortrylle Freja, så hun elsker Mikkel? Men magien slår fejl. En tankbil eksploderer foran skolen. Og nu er Mikkel jagtet  af seks zombie-piger, som alle sammen vil kysse …

JOKER er en bogserie om venskaber, forelskelser og konflikter. Bøgerne har alle et vildt og overraskende plot - og masser af grovkornet humor! Læs selv fra 8 år. Højtlæsning fra 6 år. Også i serien: “De forbyttede tissemænd” og “Zombier kysser klamt”.
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Morten Durr

JOKER er en bogserie om venskaber, forelskelser og konflikter. Bøgerne har alle et vildt og overraskende plot – og masser af grovkornet humor! Læs selv fra 8 år. Højtlæsning fra 6 år. Også i serien: ”En lort med tusind ben”.

”Emma var død. Emma ville kysse. Mikkel forsøgte at skubbe hende væk. Men hun holdt ham i et jerngreb. En orm kravlede ud ad hendes ene næsebor. Det stank af råddent kød, da hun nærmede sig. Om et splitsekund ville han få sit livs første kys. Og der var intet, han kunne gøre for at stoppe det!”

Mikkel er forelsket i Freja fra klassen. Han søger hjælp hos Herbert Herman, en alf, som kan magi. Kan Herbert virkelig fortrylle Freja, så hun elsker Mikkel? Men magien slår fejl. En tankbil eksploderer foran skolen. Og nu er Mikkel jagtet  af seks zombie-piger, som alle sammen vil kysse …

M
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JOKER er en bogserie om venskaber, forelskelser og konflikter. Bøgerne 
har alle et vildt og overraskende plot - og masser af grovkornet humor! 
Læs selv fra 8 år. Højtlæsning fra 6 år. Også i serien: “En lort med  
tusind ben” og “Zombier kysser klamt”.

Skrevet af Morten Durr
Illustreret af lars Gabel

DE For
BYtt

EDE t
ISSEM

Æ
n

D

De forbyttede tissemænd cover alvilda.indd   1 09/08/13   14.21

Illustreret af 
Anders Breum

Skrevet af 
Morten Durr

ZoM
BIEr

 KYSSEr
 KlA

M
t

ZoM
BIEr

 KYSSEr
 KlA

M
t

M
orten Durr

JOKER er en bogserie om venskaber, forelskelser og 

konflikter. Bøgerne har alle et vildt og overraskende 

plot – og masser af grovkornet humor! Læs selv fra 

8 år. Højtlæsning fra 6 år. Også i serien: ”En lort 

med tusind ben”.

”Emma var død. Emma ville kysse. Mikkel forsøgte at skubbe 

hende væk. Men hun holdt ham i et jerngreb. En orm kravlede 

ud ad hendes ene næsebor. Det stank af råddent kød, da hun 

nærmede sig. Om et splitsekund ville han få sit livs første kys. 

Og der var intet, han kunne gøre for at stoppe det!”

Mikkel er forelsket i Freja fra klassen. Han søger hjælp hos 

Herbert Herman, en alf, som kan magi. Kan Herbert virkelig 

fortrylle Freja, så hun elsker Mikkel? Men magien slår fejl. 

En tankbil eksploderer foran skolen. Og nu er Mikkel jagtet  

af seks zombie-piger, som alle sammen vil kysse …

JOKER er en bogserie om venskaber, forelskelser og konflikter. Bøgerne har 
alle et vildt og overraskende plot - og masser af grovkornet humor! Læs selv 
fra 8 år. Højtlæsning fra 6 år. Også i serien: “De forbyttede tissemænd” og 
“Zombier kysser klamt”.
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http://www.youtube.com/embed/P6w6KIik9Sk?feature=player_embedded%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
http://www.youtube.com/embed/aTLkyD05P1w?feature=player_embedded%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
http://www.youtube.com/embed/JRL1pM6_LYY?feature=player_embedded%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
http://dansklf.dk/Grundskole/links/drengen_med_heksehjerte
http://dansklf.dk/Grundskole/links/droemmer
http://dansklf.dk/Grundskole/links/laasby
http://dansklf.dk/Grundskole/links/violinspilleren
http://dansklf.dk/Grundskole/links/i_tosse_oles_time
http://dansklf.dk/Grundskole/links/vejene
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