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Kære elev!
Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget 
– rigtig meget.

Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde og få dem til at ”smelte” 
sammen til ord.

I DU KA’ læse og forstå 1 skal du både øve dig i at læse ord alene og i at læse ord 
i små tekster.

I DU KA’ læse og forstå 1 skal du også øve dig i at ”læse” billeder og diagrammer.

Med venlig hilsen og god fornøjelse.

Jens Porsborg Larsen

Navn ____________________________________________________________



                                          Læs og forstå 1 · 3

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved to is. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.

3 5 2

6 1 10

9 11 8

12

en i s

to ø I

et  æg

to i s 7

to æg en bæ

en å I en Ie

et Iæ to ål

en fe en øl4



4 · Læs og forstå 1  

Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

To og to er ni. X
En bi kan se. X
Du kan li’ æg.

En bi kan dø.    X
Du kan se TV. X
En so kan gø. X
Du er i kø nu. X
En sø kan gå. X

ja nej

Et ur kan le. X
Vi kan gå i læ. X
En ko kan ro. X
Du bor i en si. X
En og en er to. X
En øl er en by. X
Du kan li’ te.

Et æg er en fe. X

X

X



                                          Læs og forstå 1 · 5

10

Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

ti og en 4
to og ål 2
øl og is 6
is og ni 3
øl og to 9

to og ti 8
ni og ål 10
en og øl 1
ti og ål 5
en og ni 7

1 5

2 6

3 7

4 9 8



6 · Læs og forstå 1  

Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Her ser du en fe.

6
Lis kan gå på tå.

5

Et æg kan gå itu.

4
En og en er jo to.

3

Han vil se TV nu.

7
Du kan se den i Zoo.

8

Ib er ude at gå tur.

2
Nu er han i læ.

1

1

4

7

5

8

2

6

3



                                          Læs og forstå 1 · 7

En ko - en so - en bi - en fe
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”. 

Der er en so og en ko.

Koen går i en lille by.

Soen og koen går på is.

Du kan se en bi i en sø.

Nu får koen en go’ øl.

Den lille fe får et æg.

Soen kan li’ den lille fe.

Koen kan li’ den lille bi.

Koen har en fin hue på.

Her ser du en ko,
og her ser du en so.

So-en og ko-en
går på is ude på en sø.

Der er og-så en bi,
og der er og-så en fe.

ja nej

Bi-en er på ko-en,
og fe-en er på so-en.

So-en kan li’
den lille fe.

Ko-en kan ikke li’
den lille bi.

X
X

X
X
X
X

X
X

X



8 · Læs og forstå 1  

Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Vi så, at Lis     ly

Du kan gå i      ro

Nu er Bo ni     lo

Må vi så få     år

Du må gå på     å

Far må få to     by

Ib må ro i en     tå

Kim bor i en     øl

En ko kan     is

Ole kan li’      gå

Vi kan gå i     tø

En is kan     læ

Vi må gå     gå

Et ur kan     år

Eva er ti     øl

Tor kan li’     nu



                                          Læs og forstå 1 · 9

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved en tå. 

11 1 7

4 8 12

9 6 3

2

en so

en

en b i

to 5

sy tø

t i en tå

ni et Iy

en kø os10



10 · Læs og forstå 1  

Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er et ord i hver vandrette linje.

tø bi kø by  

fe ur ro  æg 

ko le    tå  sy

te is so bæ

øl hø  by ål

os så tv gø

sø te gå si

✓
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tø bi kø by  

fe ur ro  æg 

ko le    tå  sy

te is so bæ

øl hø  by ål

os så tv gø

sø te gå si

Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

En ko må få hø. X
Ni og en er ti. X
Du kan li’ en is.

En so bor i en å. X
Vi kan ro i en øl. X
En bi kan li’ hø. X
Du bor i et æg. X
En kat kan dø. X

ja nej

En si kan se. X
Du er ni år nu. 

Et ur kan gå. X
Vi kan gå i læ. X
En ål kan gø. X
Du er ti år nu.

Man kan se tv. X
En tå er et æg. X

X
X

X



12 · Læs og forstå 1  

Læs og skriv ord
Læs sætningerne og indsæt ordene fra cirklerne på stregerne.

Vi lå i _______________ i en lo.

_______________ og to er 4.

Bo kan _______________ i en sø.

Ib _______________ ti år nu.

Vi så en ko _______________ en so.

Vi kan bo på en _______________.

En ko _______________ få hø.

_______________ må gå ud nu.

Du kan gå i _______________ i en lo.

En ål kan bo i en _______________.  

ro er Iæ og to vi å ø Iy må

Iæ
to

ro
er

og

ø
må

vi
Iy

å



                                          Læs og forstå 1 · 13

Bo og Fi-do og en bi
Læs historien og se på billedet. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”. 

Bo kan se et ur.

Fido er i et hus.

Du kan se ti øl.

Bo ser på en bi.

Fido ser en bi.

Bo må få et æg.

Vi ser en bi dø.

Bo kan se en bæ.

Bo kan li’ en bi.

Fi-do kan se en bi,                                                                                                                              
og Bo kan se en bi.

Fido kan ikke li’ en bi,                                                                                                                             
og Bo kan ikke li’ en bi.

Fido må gø af den bi.                                                                                                                    
Fido må gø og gø.

Bo kan ikke li’,                                                                                                                                 
at Fido må gø.

”Du må ikke gø Fido!                                                                                                                    
Så må du gå væk.”

”Ja, Fido!                                                                                                                                           
Nu må du gå væk.”

ja nej

X
X
X

X
X

X

X
X
X



14 · Læs og forstå 1  

Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

is og ko 3
ko og bi 5
hø og le 1
bi og tå 8
hø og si 6

tå og hø 9
bi og le 4
tå og si 2
is og le 7
ko og si 10

1 5

2 6

3 7

4 9 10 8



                                          Læs og forstå 1 · 15

Find 14 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er to ord i hver vandrette linje.

tæ gy da no  vi  jy  bå

at fi vå øt fu im se

fo gø my nø æl nå ba

no dæ kø lu  ny mi væ

lå ne fu ræ po et jø

gu dæ jo vu rå fø kæ

hy på ke jy vo du ma



16 · Læs og forstå 1  

Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

En so og en ål kan sy. X
Du kan li’ øl og vin.

3 ål og to ål er ni ål. X
En ko kan bo i en bås. X
En by kan ha’ en sø. X
Man kan gå på en sø. X
Du kan li’ at ha’ lus. X
En bi og en ål kan dø. X

ja nej

Man kan gå i bio. X
Vi kan bo i et hus. X
Man kan ro i en sø. X
Du kan bo i et ur. X
Et æg kan gå itu. X
Du kan li’ at få hø. X
Vi kan gå i et æg. X
Du kan se på et ur. X

X
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved en sø. 

10 1 12

8 7 9

4 11 6

2

en by

ro

gø

et ur 5

te en sø

en s i gå

et et år

en ko så3

1



18 · Læs og forstå 1  

Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Nu er det jul.

8
Der er 3 æg i den.

5

Den er på en tå.

4
En ko kan bo i den.

6

Vi kan ro i den.

1
Du kan ha’ øl i  det. 

3

Her kan du bo.

2
Se en bæ i en by.

7

1

2

3

5

6

7

8

4



                                          Læs og forstå 1 · 19

Diagram
Læs, skriv og udfyld diagram.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4 1 3 5 2 5 4 3



20 · Læs og forstå 1  

Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

En bi må få en øl. X
Vi kan ro i et ur. X
En so er et dyr. X
Du er kun to år. X
Et føl må få hø. X
Du bor i en by.

Din mor er ti år. X
En bi kan få lus. X

ja nej

Man kan gå i hø. X
Du kan gå på tå. X
Din far er en fe. X
En bi bor i en sø. X
Vi kan gå i en by. X
Du kan li’ en bæ. X
Vi kan bo på en ø. X
Et og to og 3 er 4. X

X
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de rigtige ord.

bi ur ko tå

æg bæ så se

te  si ro le

tø sy fe tå

ål by  is øl

so hø os kø

ny   et   gå   nå



22 · Læs og forstå 1  

Læs og skriv ord
Læs sætningerne og indsæt ordene fra cirklerne på stregerne.

En is kan _______________ .

Kim må få en _______________ øl.

_______________ kan gå på tå.

Nu må vi gå i _______________.

Vi må _______________ tv nu.

Vi kan ro i en _______________.

_______________ må Eva få en is.

En ko må få _______________.

Ib kan _______________ på tå.

Nu må vi se _______________.

ny Iy du tø se hø tv sø nu gå

tø
ny

du
Iy

se

sø
nu

hø
gå

tv
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Bo og Ib og Ea i ly
Læs historien og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”

Du kan se en le.

Ib og Ea er i en by.

De 3 får ly i en lo.

Ib kan se en ko.

Bo får en go’ is.

Der er hø i den lo.

Du kan se en bi.

Ea er i ly i et ur.

Bo kan li’ at få hø.

Se nu her! 

Bo og Ib og Ea                                                                                                                                 
må i ly nu.

”Se den lo!                                                                                                                                   
Der må vi op.  
Der kan vi få ly.”

Bo og Ib og Ea                                                                                                                           
går op til den lo.

Her kan du se,                                                                                                                                    
at de 3 er i ly                                                                                                                                  
i en lo med hø.

Bo og Ib og Ea                                                                                                                                 
kan ikke li’ hø.                                                                                                                             
De kan li’ at få ly.

ja nej

X
X

X
X
X

X
X
X
X



24 · Læs og forstå 1  

Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

Skriv  a,  e,  o,  u  eller  å, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

n f j t t
d u å I d a e n k o

Skriv  i,  o,  y,  æ  eller  ø, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

r f f v s
I o æ g s y i s h ø
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Detektiv-opgave
Find og skriv den sætning, der er gemt i hvert æble. Begynd med ordet med en ring om.

år  tv

må så

se i s

må
må

Bo du

nu
ko

en en

få
ud

er se

gå
en

kan kan

is gå

t i kan

vi Ib

b i tø

Ib Bo

Bo er t i  år

v i  må gå nu

en b i  kan se

Ib må få i s

du kan se tv

Ib så en ko

en i s  kan tø

Bo må gå ud



26 · Læs og forstå 1  

Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Ib må ro ud til en     te

Bo kan li’ æg og      ø

Vi kan gå ud i en     nu

Ida er kun to år     å

Ali må få et nyt     ud

Vi så, da Lis gik     sø

Eva så to ål i en     Ib

Bo må gå ud til     ur

Du kan bo i et     ben

Vi kan gå på to      sø

Mor må få en ny     hus

Du kan ro på en     hat

Ida må få en ny     ur

Ib og Bo må se tv     sø

Du kan se på et      is

En ål kan bo i en     nu
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

fe og kø 4
læ og sy 8
sy og os 5
kø og læ 1
et og kø 6

tø og os 2
læ og tø 9
sy og et 3
fe og tø 7
et og os 10

1 5

2 6

3 7

4 9 10 8



28 · Læs og forstå 1  

Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

En ko kan få et føl. X
Man kan ro i en sø. X
Din far bor i et ur. X
Man kan bo på en ø. X
Vi ser tit en ko gø. X
En bil kan gå en tur.  X
Man kan ro i en øl. X
En ål kan bo i en sø. X

ja nej

Et ur kan gå på tå. X
Du får tit te og hø. X
Man kan gå i læ. X
En kat kan li’ mus. X
Vi kan gå på en sø. X
En bi er go` til at sy. X
Du kan bo i et æg. X
En ko må få en is. X
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved et tv. 

12 9 4

8 5 2

3 7 11

6

et tv

et æg

et es

et år 10

en kø et ur

et ar et Iy

gå gø

en cd wc1



30 · Læs og forstå 1  

Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Vi kan bo i den.

4
Den kan gå op og i.

6

Der er 4 lys i den.

3
Vi kan gå på den.

5

Den er go’ til at gø.

2
Nu kan vi få te. 

1

Her er der 6 æg.

7
Vi kan sy med den.

8

1

2

3

5

6

7

8

4



Bo og Ib og Ea
 Læs historien og se på billedet. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Bo er ni år,                                                                                                                                  
og Ib er 8 år.                                                                                                                           
Ea er ti år.

Bo og Ib og Ea                                                                                                                                
er ude at gå.                                                                                                                       
De er i en by.

Bo ser en bæ.

”Pas nu på! 
der er en bæ!”

”I må ikke 
gå i den bæ.”

Ib er et fæ.  
Han ser ikke                                                                                                                                      
den bæ – øv.

Bo ler af Ib. 
Og Ea ler af Ib.

Ib ler ikke. 
Han er sur, 
og han er gal.

 

Ea og Ib er ni år.

Ea er kun to år.

Ib går i en by nu.

Bo ka’ se en bæ.

Ib så også en bæ.

Bo og Ea er et fæ.

Bo og Ea ler af Ib.

Ib ler af Ea og Bo.

Ib er sur og gal.

ja nej
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X
X

X
X

X
X

X
X

X



32 · Læs og forstå 1  

Læs, se og svar
Læs sætningerne og se på billedet. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

ja nej

Du kan se to is i et tv. X
Nu må  Bo og Lis få is. X
Vi kan se to øl i et tv. X
Bo og Lis får te og æg. X
Vi ser en so få en øl. X
Der er en bi på Bo’s øl. X
Du kan se en by i et tv. X
Nu må far få en go’ øl. X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

gå og ur 3
by og te 1
cd og gå 10
gø og te 4
by og cd 7

gø og sø 8
te og gå 6
by og sø 9
ur og gø 5
cd og sø 2

1

2

3 7

4 9 10 8

5

6



34 · Læs og forstå 1  

Hvad ser du?
Sæt en ring om de rigtige ord.

ti et ly få

sy du vi tø

at es to fe

tv   ur øl bæ

si fæ år ni

du så ar ål

cd    nå    fy    wc
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Find 14 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er 2 i hver linje.

yr ja nø fa su tø æs

fu  yn sy pø så ol vø

lo ju ot ga bø væ gå

ki lø ji le nu yl ma

ys fe tu ot pi dø up

ræ øb få yl lu aj to

fy na sæ jå by jæ yb



36 · Læs og forstå 1  

Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Kim kan få te og to     år

Lea må se på en ny     æg

Nu er Mie og Pia to     sø

Eva så en ø ude i en     bil

 

Man kan gå ud af en     is

Vi er i kø for at få en     dyr

Da vi lå i læ, så vi en     by

En so og en ko er to     sæl

Eva og Jan må ikke se tv     by

Vi lo, da vi så en ko gå på     nu

Ole og Åse gik en tur i en     øl

En ko kan ikke li’ at få en     is

 

Bo lo, da han så Ib gå på     bil

Vi så, da Lis gik ud af sit     sø

Ib må ud og se på en ny     tå

Vi kan ro i en å og på en     hus
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Læs, se og svar
Læs sætningerne og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

Der er en ko på en ø. X
Du kan se is på sø-en. X
Der er en so og en ko. X
Lis må ro på sø-en. X
Ko-en må få en is nu. X
Vi kan se ti ål på ø-en. X
Du kan se en ko få hø. X
Der er to ål i sø-en. X



38 · Læs og forstå 1  

Læs og skriv ord
Læs sætningerne og indsæt ordene fra cirklerne på stregerne.

Nu må vi _________ ud og få te.

Bo er go’ til at gå _________ tå.

Vi er i _________ for at få en is.

Ole kan li’ at få ________ go’ øl.

Vi _______, da vi så en ko gå på is.

Ole og Pia ________ en ko få hø.

Lis må ________  te og æg.

Vi fik en go’ is ________ mor.

Ib og Bo ___________ i læ på en ø.

En bi og en ål kan __________.

kø Io gå på  en få dø af Iå så

gå
på

kø
en

Io

så
få

af
Iå

dø
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

år og ly 9
æg og so 3
år og wc 2
så og ar 4
æg og år 8

so og ar 7
ly og så 1
so og wc 10
æg og ly 6
wc og så 5

1

6

3 7

4 9 10 8

5

2



40 · Læs og forstå 1  

Ib og Bo
 Læs sætningerne og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Her er Ib.                                                                                                                         
Han er 8 år.                                                                                                                                  

Kan Ib ro?

Ja, Ib er go’                                                                                                                        
til at ro.

Må Ib ro ud                                                                                                                       
på sø-en?

Ja, Ib må ro,                                                                                                                              
nu han er 8 år.

Her er en båd,                                                                                                                  
Ib må ro i.    

Vi kan se en ø                                                                                                                                            
ude i sø-en.

Ib kan se,                                                                                                                                              
at Bo er                                                                                                                                               
på den ø.

Nu er Ib                                                                                                                           
i sin båd.

Han vil ro                                                                                                                            
ud til Bo.                                               

Du kan se Ib                                                                                                                           
i sin båd 
ude på sø-en.
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Ib og Bo
 Læs sætningerne og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Se her!

Nu er Ib og Bo 
på ø-en.

De to må få 
en go’ is.

Uf! Uf!

En bi er på                                                                                                                            
Ibs is.

Ib kan li’ is,                                                                                                                          
og en bi                                                                                                                             
kan li’ is.

Den bi må ikke                                                                                                                            
få Ibs is.

Nu må Ib ro i en båd.

Om to år er Ib ti år.

I sø-en er der en ø.

Ib vil ro ud til ø-en.

Bo og Ib må få en øl.

De to må få en go’ is.

Der er en bi på en is.

Bo og Ib kan se en fe.

Der er en by på ø-en.

ja nej

X
X
X
X

X
X
X

X
X
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

Vi kan gå på en sø. X
Man kan bo på en ø. X
En bi må få øl og vin. X
Vi kan bo i et hus. X
En is kan se på et ur. X
Man kan ro i en sø. X
Du er kun to år nu. X

ja nej

En mus kan bo i et hus.    X
Du kan li` at gå i en bæ.    X
En bi og en ål kan dø.      X
En lus kan ha` en hue på.     X
Vi kan gå ud af et hus.     X
En mus kan li` en kat.   X
Du kan gå tur på en cd. X
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Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Koen æder hø.

3
Der er siv i den sø.

6

Vi er tæt på en by.

1
Den kan li’ mus.

2

Der er lys i den.

4
Du kan se den i Zoo.

7

Her er en øl til Bo.

8
Du kan dø af det.

5

1

2

3

5

6

7

8
4



44 · Læs og forstå 1  

Diagram
Læs, skriv og udfyld diagram.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4 5 2 4 4 5 4 2
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Nu må vi gå     hø

En ko må få      tv

Du kan gå i     ud

Nu må Ib se     kø

To og to er     3

Ni og en er      to

To og en er     4

En og en er     ti

Nu er mit ur     tå

Mia må se tv      ti

Du kan gå på     Bo

Vi fik en is af     nu

Vi så, da Ea gik     sø

Bo kan li’ at få     ud

En ål kan bo i en     tv

Ib og Ea kan se     is
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Ole og Lis
 Læs historien og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Den nye bil

I går fik Ole 
en fin ny bil.

Her er Ole 
i sin nye bil.

Du kan se, 
at den er gul.

Og her er Lis.

Lis kan li’ Ole, 
og hun kan li’ 
Ole’s nye bil.

Nu er Lis og Ole 
i den nye bil.

Der er lys på, 
og nu går det løs.

Dyt - dyt - dyt 
Pas nu på! 
Her er Ole og Lis 
i det ”gule lyn.”

”Må jeg få en tur 
i din nye bil?”

”ja, det må du da. 
Vi kører en tur.”

”Hej Ole! 
Er det din bil?”

”Ja, det er min bil. 
Jeg fik den i går.”
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Ole og Lis
 Læs historien og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Nu er Lis og Ole 
i den nye bil.

Der er lys på, 
og nu går det løs.

Dyt - dyt - dyt 
Pas nu på! 
Her er Ole og Lis 
i det ”gule lyn.”

 

Ole gi’r den gas, 
og den gule bil 
kører som et lyn.

”Nej, nej Ole! - 
jeg kan ikke li’, 
at du kører ræs”.

Men se nu her! 
Der er to gæs. 
De vil ikke gå væk.

Dyt - dyt - dyt! 
Nu går de to gæs, 
væk fra Ole’s bil.

Ole har fået en ny bil.

Han fik sin bil i dag.

Der er lys på bilen.

Ole kører ud i en sø.

Ole og Lis vil ud at ro.

Ole kan li’ at køre ræs.

Lis kan li’ at køre ræs.

Ole og Lis ser to føl.

Nej, de ser jo to gæs.

ja nej

X
X

X
X
X

X
X
X

X
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

Skriv  a,  e,  u,  æ eller ø, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

f n I d t
s e u r b æ a t g ø

Skriv i,  o,  y,  ø eller  å, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

f k p j v
b y ø I g å o s b i
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Detektiv-opgave
Find og skriv den sætning, der er gemt i hvert æble. Begynd med ordet med en ring om.

Li s se

so måen

fik er to

ur i

te
vi

en ø I

æg 4

det
Iæ

få tv

gå Bo

Ib to

ni v i
kan

må nu må

kan få

to og

er gå

L i s  må få te

en so kan gå

Ib f ik  to æg

det ur er n i

vi må se tv nu

Bo må få en øI

to og to er 4

vi  kan gå i  Iæ
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Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Her er to ål i en sø.

8
Der er en bi på en is. 

5

Det er på en ko. 

4
De er i en kø nu.

1

Ida kan ro i en sø.

2
Vi kan se, at Lea syr. 

6

Det er på et hus.

3
Han ser ikke en bæ.

7

1

2

3

5

6

7

8

4
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ja nej

Lis er i en by nu. X
Du kan se ti øl. X
Der er en ø i en sø. X
Lis kan se en bæ. X
Bo kan gå på tå. X
Lis må få to is nu. X
Du kan se ni æg. X
Vi ser Lis gå på tå. X

Læs, se og svar
Læs sætningerne og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.
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DU KA’ læse og forstå er en række små  
bøger, som støtter eleven i sin læseud-
vikling frem mod at blive en hurtig, sikker  
og flydende læser. Sværhedsgraden er 
svagt stigende fra bog til bog.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig  
både i at læse ord enkeltvis og i at læse  
ord i kortere og længere sætninger.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig  
også i at huske det, der står i teksterne 
samt i at hente viden fra illustrationer, 
diagrammer og faglige tekster.

DU KA’ læse og forstå giver læreren et  
godt redskab til at differentiere sin 
læseundervisning. Eleven arbejder i sit  
eget tempo i en bog, der matcher hans 
aktuelle niveau.

I DU KA’ læse og forstå 1 udvikler eleven  
sin flydende sætningslæsning ved gen-
tagne gange at læse simple sætnings-

typer.


