


De letteste bøger og serier 
fra 0. klasse

Generelt om bøgerne:
· De har primært ord på 2 bogstaver. 
· De indeholder mange lydrette ord, altså ord der udtales som de staves og alle ordets lyde kan høres tydeligt. 
· Der er få lydnære ord, som barnet kan lydere sig til.
· Bøgerne kan indeholde nogle af de 120 hyppigste ord i det danske sprog.
· Få og korte sætninger samt gentagelser af ordene.
· Illustrationerne spiller en stor rolle, da de understøtter teksten og sammen med teksten fortæller en historie, som teksten ikke kan alene.

Udvalgte serier og bøger

ABC – lydret [A, B eller C] 
Små sammenhængende historier 

med lydrette og lydnære ord på 2 

og 3 bogstaver. Tre sværhedsgrader, 

hvor A er den letteste med ord 

på 2 bogstaver. 

Turbine

Bo er en ko 
af Kirsten Ahlburg 
An og Bo har masker på. De to må ud 
og gå. De går ud for at rasle. Mon de 
er heldige?
ABC - lydret. A

Do og ti æg 
af Kirsten Ahlburg 
Do skal ud og købe ind. Hun skal have 
is, te og æg. På vej hjem er en bi efter 
Do, og det går galt.
ABC - lydret. A

Jo er et fæ 
af Gry Kappel Jensen 
Jo er ude og gå tur, da hun ser en 
ko. Er den mon farlig? Hun går op i 
et træ. Nu kommer Bo, er han bange 
for en ko?
ABC - lydret. A

Læs Løs 1 – Lydret
Læs Løs er Gyldendals serie til læse-

træning. Læs Løs 1 - Lydret er de let-

teste i serien. Bøgerne har primært 

lydrette ord på max 2 bogstaver 

samt understøttende illustrationer. 

Gyldendal

Fi, en fe 
af Helle Dyhr Fauerholdt 
Fi er en fe. Hun er på en ø i en sø. 
Hvad er det dog hun ligger på?
Læs Løs 1 - Lydret

Fy og Bi i en eg 
af Kirsten Ahlburg 
Fy og Bi lå og sov. Nu må de op. De 
skal ud og gå. De må op i en eg og 
være på lur.
Læs Løs 1 - Lydret

Må Bo få is? 
af Helle Dyhr Fauerholdt 
Bo må få en is. Han står i kø. Så kom-
mer en bi. Uha, Bo må i ly. 
Læs Løs 1 - Lydret

Max 2 bogstaver. Lydret
Bøger til absolut begynderlæsere, 

hvor den korte tekst understøttes 

af illustrationerne. Teksten består 

kun af ord med 1 og 2 bogstaver og 

der er 1 - 2 korte sætninger pr. side.

Forlaget Elysion

An på en ø 
af Kirsten Ahlburg 
An må fra Ty til Ho. An skal bo i Ho. 
Ho er på en ø. Får hun en ny ven i Ho?
Max 2 bogstaver. Lydret

Dy må i ly 
af Kirsten Ahlburg
Dy og Bo må ud. De går op i en hule i 
et træ. Øv, nu regner det. De to må i 
ly i Ans hus. 
Max 2 bogstaver. Lydret

My og en si 
af Kirsten Ahlburg 
My er i en sø. My får en si. Hun kan 
se en ål og en frø. Kan hun få dem op 
med sin si?
Max 2 bogstaver. Lydret

RAP
De små historier fortælles i en 

kort tekst, hvor illustrationerne 

understøtter læsningen. RAP 2 

har mange lydrette og lydnære 

ord med max 2 bogstaver.

Straarup & Co

Fi i hø 
af Kirsten Ahlburg 
Fi er ked af det. Han må ud af sit hus. 
Hvor må Fi nu bo?
RAP 2

Hr. Tø 
af Kirsten Ahlburg
Der er sne ude, så My og Bo vil ud. De 
kan lege og slås i sne. Og bygge en 
snemand. 
RAP 2



ABC – lydret [A, B eller C] 
Små sammenhængende 

historier med lydrette 

og lydnære ord. Bøger 

markeret med B og C har ord 

med højst 3 bogstaver. I C- 

bøgerne kan der også være 

ord med to stavelser. 

Turbine

Pip og Pop 
af Kirsten Ahlburg
Pop er en due. Han vil finde 
en sød due at bo med. Men 
en er for sur, og en anden 
for fin. Så ser han en ny due. 
Mon hun er sød?
ABC-lydret. C

Sif får en ven 
af Kirsten Ahlburg 
Sif er en ræv. Hun bor i en 
hule. Hun vil lege, men mor 
siger, at hun skal gå ud og 
fange en mus. Sif vil finde en 
ven, som hun kan lege med. 
ABC-lydret. B

Grøn Læseklub – 
Grøn/Let, Grøn/Middel 
eller Grøn/svær 
Bøger med korte tekster, 

lydrette og lydnære ord 

samt ord med både 1 og 

2 stavelser og bærende 

illustrationer. 

Alinea

Ib har en dum dag 
af Ane Gudrun
Ib er sur, for det er en dum, 
dum dag. Alt går galt. Men 
hov, så ser Ib en hale. En 
meget blød hale. 
Grøn Læseklub - Grøn/
Svær

Leo og Lui maler 
af Anne-Marie Donslund
Mor og far vil male hus. Lui 
og Leo vil også male. Men 
det går helt galt for de to. 
Grøn Læseklub - Grøn/
Middel

  

LYN
Lyn-bøgerne er sjove og lette 

bøger til begynderlæsere. 

Serien har 3 sværhedsgra-

der: Lyn 1, 2 og 3. Alle bøger 

har mindst 60% lydrette ord. 

Lyn 1 er de letteste med max 

100 ord og 16 sider.

Straarup & Co

Kai ser en kat. SPLAT! 
af Marie Duedahl
Kai har en nabo. Det er Bo. 
Bo har en ond kat. Det er 
Flæns. En dag er Flæns efter 
Kai. Kan Kai løbe fra Flæns?
Lyn 1

Silas ser et spor 
af Marie Duedahl
Silas keder sig. Far får en lur, 
men så får Silas en idé: ”Op 
far, nu skal vi to på tur”. De 
to skal lede efter spor med 
en lup.
Lyn 1

Læs Løs 3 – Lydret
Læs Løs 3 – Lydret er bøger 

med lydrette ord samt få af 

de 120 småord. Bøgerne har 

korte sætninger med mange 

ord på 3 bogstaver samt 

enkelte ord med to stavelser. 

Gyldendal

Nytår hos Jens og Liv 
af Maria Rørbæk
Far laver fin mad til nytår. 
Jens og Liv vil lave gas med 
far, mens han laver mad. Da 
far vil ud og fyre en raket af, 
er fars sko væk.
Læs Løs 3 - Lydret 

Tea på tur 
af Bo hr. Hansen
Tea skal ud og køre i bus med 
mor. Tea vil ikke sidde ved 
mor. Hun vil tale med folk. 
Men så kan Tea ikke se mor 
mere. Hvor er hun? 
Læs Løs 3 - Lydret 

De lidt sværere bøger og serier 
til 0. klasse og starten af 1. klasse

Generelt om bøgerne:

· De lydrette og lydnære ord er stadig omdrejningspunktet, så barnet kan få masser af læsetræning. 
· Mange korte ord på 2 – 3 bogstaver, men der anvendes også ord med to stavelser.  
· Sætningerne bliver længere og der er typisk flere sætninger på hver side, som danner en mere komplet historie.
· Bøgernes illustrationer er fortsat vigtige og de understøtter barnets læseforståelse.  

Udvalgte serier og bøger

Max 3 bogstaver. Lydret
Teksten består af ord med 

max 3 bogstaver og har op 

til 5 korte sætninger pr. side. 

Den korte tekst understøttes 

af illustrationerne.

Forlaget Elysion

Alf er væk 
af Kirsten Ahlburg
Alf, Jon og Kim er på tur. Da 
Alf ser et træ, får han en god 
idé. Løb væk og gem jer siger 
Alf til Jon og Kim. 
Max 3 bogstaver. Lydret

Jon og den grå mus 
af Kirsten Ahlburg 
Det er nat og Jon sover. Han 
vågner ved en lyd. Kom den 
fra et træ i haven? Nej, men 
hvor kommer den lyd så fra?
Max 3 bogstaver. Lydret 



Grøn Læseklub- Grøn/svær 
samt Blå Læseklub - Blå/Let, 
Blå/Middel og Blå/Svær
I Læseklub – Blå bøgerne er der 

mere tekst end i Læseklub - Grøn. 

Der er op til 9-10 sætninger pr. side, 

og mange ikke-lydrette ord, samt 

ord med både 2 - 3 stavelser. 

Alinea

Ud med den tand!
af Ane Gudrun
Rafs far får tit en god idé. Det er tit 
en dum idé, syntes Raf. Som den dag, 
da Raf har ondt i sin tand. Far vil have 
den tand ud. Men det går ikke, som 
far vil!
Grøn Læseklub - Grøn/Svær

Vi er bæverne! 
af Line Rasmussen
Bæverne skal på tur i skoven, og 
spejderne har sporhunden Elvis med. 
Anja gemmer sig i skoven og nu skal 
Elvis og børnene finde Anja. Elvis 
kommer på sporet af noget, men det 
er ikke Anja!
Læseklub – Blå/middel

LYN
Lyn-bøgerne er sjove og lette bøger 

til begynderlæsere. Alle bøger har 

mindst 60% lydrette ord. Lyn 2 har 

max. 250 ord og 24. sider pr. bog. I 

Lyn 3 bøger er der max 380 ord og 

32 sider.

Straarup og Co

Silas ser en zombie 
af Marie Duedahl 
Silas vil se film som sin bror Simon. 
Film med zombier. Mor og far siger 
nej, og Silas er sur. Men da Simon er 
væk, far får en lur og mor ser tv, ser 
Silas filmen. Kan han sove nu?
LYN 2

Tao Tissemyre 
af Marie Duedahl
Tao rammer Ivan med en bold. Ivan 
er en stor rå fyr. Han bliver sur og 
siger, at Tao får tæsk. Tao løber væk, 
men Ivan løber efter ham. Pyha - er 
det slut nu. Skal Tao mon dø?
LYN 3

RAP
Bøgernes historier fortælles med 

2-6 sætninger pr. side og via illu-

strationerne. I RAP 4 er ordene på 

max 4 bogstaver og ordene har 

både 1 og 2 stavelser. 

Straarup & Co

Carl er en helt 
af Kirsten Ahlburg
Carl ser en bil med fart på. Den stop-
per, og en stor mand går ind i REMA. 
Han kommer hurtigt ud igen. En 
dame kommer ud af Rema og råber 
”Stop den tyv”. Kan Carl hjælpe?
RAP 4

De sværeste bøger og serier 
til 1. klasse

Generelt om bøgerne:

· Fokus på, at læseren nu er i stand til at læse og afkode længere ord, også ikke-lydrette. 
· Der er færre lydrette ord, flere af de almindelige 120 ord samt flerstavelsesord.
· Ofte flere linjer pr. side med sætninger, der bliver sværere at læse, da de indeholder flere 
 komplekse ord. 

· Bøgernes illustrationer er fortsat vigtige og kan hjælpe med at styrke barnets læseforståelse.   

Udvalgte serier og bøger

Andre bøger 
og serier:

Bob i Balle By 
af Kirsten Ahlburg
Der er meget rod i Balle By. Folk går 
over for rødt og kører for stærkt. De 
gør, hvad de vil. Godt at Bob, byens 
nye betjent, er kommet til byen. Han 
skal nok få styr på rodet.
Bob i Balle By #1

Dronen 
af Per Østergaard
Tobias og Tue elsker at besøge Arnes 
auto. Arne er opfinder og finder på 
mange sjove ting. I den første bog 
prøver de Arnes drone, men den 
falder ned. Kan de finde den igen?
Arnes auto #1

Rita Rim. Ny by 
af Mette Vedsø 
Rita Rim skal flytte til en ny by. Hun 
skal også starte i en ny klasse med en 
masse nye børn. Rita er spændt den 
første dag, for er der nogen, der vil 
lege med Rita?
Læs Løs 4

Vores magiske bil 
af Katrine Østergaard                                                                    
Hannah og Nete er på vej til Fyn sam-
men med mor og far. De skal besøge 
farmor. Det er en lang tur i bil. Men 
så får Hannah en idé og så går turen 
som en leg.                          
Læs Løs 4



Kære forældre

Det kan opleves helt magisk for børn at lære at læse selv, men at 
knække læsekoden kræver også tid, tålmodighed og en god portion 
hjælp. Og her spiller I som forældre en stor rolle. I denne folder er der 
samlet tips til, hvordan I kan støtte jeres barns læsning samt inspiration 
til valg af bøger til barnets første læsning. 

God læselyst

Inspiration til valg af 
bøger og serier

Inspiration og tips 
til at støtte barnets læsning 

Rundt om læsningen
Der er masser af læsetræning gemt i jeres hverdag, når 
I inddrager de muligheder, der er i jeres omgivelser.

Læs højt for barnet: 
Fortsæt med at læse højt for jeres børn. Det styrker 
ordforrådet, især når I undervejs taler om bøgernes 
handling, billeder og betydningen af ord, som I 
undrer jer over. 

Brug omverdenen: 
Tal om de bogstaver og ord, som I støder på i hver-
dagen på skilte, i reklamer, på morgenmadsæsker, i 
undertekster, aviser osv. 

Skriv løs: 
Lad barnet skrive postkort, ønskesedler, indkøbsli-
ster, invitationer osv. Når barnet selv skriver, bliver 
det opmærksom på bogstavernes og ordenes lyde.

Rim og remser:
Læs rim- og remsebøger og lav jeres egne rim, rem-
ser eller volapyksprog. At lege med sproget sætter 
fokus på ordenes og bogstavernes lyde.

Leg og spil:
Leg og spil forskellige spil som sætter fokus på bog-
staver og ords betydninger. Leg fx Skibet er ladet 
med, spil Alias Junior eller billedlotteri.

Der findes mange gode bøger og serier til den allerførste læs-
ning. I denne folder har vi samlet et udvalg med information 
om deres særlige karakteristika. Lad endelig jeres børn læse 
med og få inspiration til læsningen - noterne under bogtit-
lerne er tilpasset begynderlæsere.
Husk at klasseangivelser og sværhedsgrader er vejledende, 
da børn har forskellige forudsætninger for at lære at læse, og 
de lærer at læse i forskelligt tempo. 



Før læsningen

Vælg bøger med den rette sværhedsgrad:

Lix og lettal: 
Lix- eller lettal anvendes ofte til at angive læsestarts-
bøgers sværhedsgrad ud fra forskellige parametre. 
Jo lavere tal jo lettere tekst. Her i guiden er der bø-
ger med lixtal fra 3 – 11,8 og med lettal fra 5-15. Ikke 
alle læsestartsbøger har lix eller lettal, så man må 
finde ud af om sværhedsgraden passer på anden vis. 

I stedet for lix og lettal: 
Lad jeres barn læse en side højt. Læser barnet 9 ud 
af 10 ord rigtigt, dvs. omkring 90 % rigtigt, så passer 
bogen til selvstændig læsning. Læser barnet mindre 
end 90%, er der brug for voksenhjælp. 

Lad børnene være med til at vælge bøger: 
Det er motiverende, at barnet selv er med til at 
vælge bøger, som de har lyst til at læse og som ser 
spændende ud. Lån eventuelt en stor stak bøger på 
biblioteket, som barnet kan vælge fra.

Tal om bogen:
Når I har valgt en bog, så tal sammen om bogen. 
Start med kigge på bogens forside og læs bagside-
teksten og tal om, hvad bogen mon handler om. Det 
kan gøre selve læsningen lettere.

Under læsningen

Læs sammen med barnet:
Det virker motiverende og I er klar til at hjælpe, hvis 
barnet går i stå.

Læs højt:
Lad barnet læse teksten højt for dig. Læs eventuelt 
selv teksten højt for barnet først, og lad derefter 
barnet læse samme tekst højt. I kan også skiftes til 
at læse en side. 

Hjælp når barnet kommer til ord og sætnin-
ger der driller ved at foreslå, at barnet 
· Prøver at læse ordet eller sætningen igen.
· Siger det første bogstavs lyd højt eller lyderer sig 
gennem ordet, dvs. sætter de enkelte bogstavers 
lyde sammen til det hele ord.
· Ser på illustrationerne og henter hjælp i dem.
· Gætter ud fra sammenhængen, hvad kunne 
der mon stå?

Ret ikke for meget på barnet, men
· Opfordr til at prøve igen.
· Hjælp ved at sige ordet eller sætningen.

I gang med læsningen
Når jeres barn er ved at lære at læse er en af jeres opgaver at hjælpe barnet med at bevare motivationen og styrke læselysten. Tipsene herunder er derfor pejlemærker 

for, hvad I kan gøre. Alle punkter skal altså ikke gennemgås for, at det bliver rigtigt. Vurder fra gang til gang, hvilken hjælp og hvor meget hjælp barnet har brug for. 

Efter læsningen

Det styrker læseforståelsen at tale sammen 
om bogen:
· Hvad handlede den om? Bed gerne barnet om at 
genfortælle handlingen.
· Tal om eventuelle svære ord og de nye ord barnet 
stødte på undervejs.
· Hvad syntes barnet om bogen? 
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