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Hvorfor udvidet dialogisk læsning? 

En tidlig sprogindsats er af afgørende betydning for børns sproglige udvikling. At læse dialogisk 

med børn, er en effektiv sprogindsats og en hyggelig stund mellem barn og voksen.  

 

I kan læse mere om, hvordan I kan hjælpe jeres barn i gang med sprog, på Fredensborg 

Kommunes hjemmeside under dagtilbud, eller ved at scanne QR koden. 

 

 

Der er 3 faser i udvidet dialogisk læsning 

De tre faser kan spredes ud på tre dage. 

 

1. Læs og lyt 

 

 

1. Lad barnet bladre i bogen, se billederne, forsiden og gætte på handlingen. 

2. Læs bogen op for barnet, så det får en god forståelse af handlingen. 

3. Bagefter kan I tale kort om bogen. Tal om nogle af bogens fokusord. 

 

 

 

2. Læs og snak 

 

 

1. Spørg gerne barnet, hvad det kan huske fra historien. Tal om resten af bogens 

fokusord. 

2. Læs bogen op igen, men stop op flere steder for at inddrage barnet og have dialog 

om bogens handling og personer.  

 

 

3. Læs og leg 

 

1. Lad barnet fortælle handlingen i bogen. Du kan bede barnet fortælle ud fra 

billederne i bogen, og du kan guide dit barn med spørgsmål – se vejledende 

spørgsmål på bagsiden af guiden. 

2. Lad barnet fortælle, hvad han eller hun synes om bogen. 

3. Lav lege eller aktiviteter, der inddrager fokusord og handlinger fra bogen - se 

eksempler på bagsiden af guiden. 

 

 

Vitello redder verden 
 
Er god til børn med en sproglig 

udvikling svarende til 5 - 6 år 
 



 

Spørgsmål til dialog:  

Spørgsmålene er vejledende. Det vigtigste er, at du og dit barn samtaler om noget fra bogen, som 

dit barn er interesseret i. 

• Hvor foregår historien? Hvornår foregår historien (årstid) – hvordan kan du se det?  

• Hvorfor blev Vitellos mor i dårligt humør? Hvad er der galt? 

• Hvorfor siger hun, at nogen burde gøre noget? Hvad gør hun selv?  

• Hvordan prøver Vitello og hans venner at redde verden? 

• Hvad kan vi gøre i vores familie for at redde verden? 

 

Forslag til aktiviteter og lege, hvor fokusord og handlinger fra bogen indgår, f.eks.: 

Du kan lade dit barn hjælpe med at sortere skraldet, når det skal i skraldespande. Imens kan I tale om, 

hvorfor I skal sortere affaldet. I kan ligeledes bruge affaldet til kreative aktiviteter og tale om, hvad genbrug 

er? Og hvorfor det er en god ide at genbruge, fremfor at smide ud. 

 

Fokusord: 

(I kan vælge ét eller flere af fokusordene) 

• NYHED  

Vitellos mor ser nyheder i tv og bliver i dårligt humør. "Sult og forurening og 

elendighed", siger hun. Hvad er det, Vitellos mor ser i fjernsynet? Det er nyheder. En nyhed 

er noget nyt, der er sket. Er nyheder så en film eller noget virkeligt? Der kan være både 

gode og dårlige nyheder. Find eksempler på en god nyhed og en dårlig nyhed.  

 

• FORURENING 

Prøv at se på billedet af Vitellos mor, som ryger under emhætten. Hvordan er det at være i 

nærheden af nogen, som ryger? Tal om, at der er røg i luften - brug gerne ord som oser, 

stinker, lugter osv. Når der kommer røg i luften, er den ikke ren. Så luften kan blive 

forurenet af røg. Tal om, hvad der ellers kan forurene vores luft og jord, og hvad vi kan 

gøre for at forurene mindre. 

 

• OPMUNTRE 

Vitellos mor er i dårligt humør, så Vitello vil muntre hende lidt op ved at købe slik til hende. 

Hvilket humør kommer Vitello selv i, når han får slik? Så hvorfor vil han hente slik til mor? 

Vitello vil nemlig opmuntre hende – altså gøre hende glad igen. Tal om, hvad der kan gøre 

jer kede af det, og hvad der kan opmuntre jer igen. 

 

• KLIMA 

Vitellos mor siger, at verden går under, altså at den bliver ødelagt, så den ikke er mere. 

Det kan Vitello ikke helt forestille sig, og det sker heller ikke. Vitellos ven William siger, at 

det har noget med klimaet at gøre. Nogle lande har varmt klima og andre koldt. Tal om 

lande med koldt/varmt klima – find gerne et kort eller en globus frem og find lande med 

koldt/varmt klima. Tal om, hvordan det er at bo i et meget koldt klima eller i et meget 

varmt klima. 

 

• ELENDIGHED 

Vitello og hans venner går hen til centeret for at stoppe en mand og en dame, der skal hen 

til deres bil med en masse ting i indkøbsvognen. Vitello siger til dem, at isen smelter, og at 

der er for meget elendighed i verden, fordi folk køber for mange ting. Elendig betyder 

næsten det samme som dårlig, skidt eller ringe. Find eksempler på noget, der er elendigt. 

Tal om, hvad Vitellos mor mon mener, når hun siger, der er for meget elendighed i verden.  


