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Denne publikation knytter sig til det litteraturfor-
midlende projekt Den levende bog og en evaluerende 
undersøgelse af dette projekt. Tre institutioner har 
været involveret: 

•	 Styrelsen	for	Bibliotek	og	Medier	
 (tidligere Biblioteksstyrelsen) 
•	 Hillerød	Pædagogseminarium	
•	 Center	for	Børnelitteratur,	
 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 
 Aarhus Universitet

Disse tre institutionerne deler fra forskellige positioner 
en interesse i at sætte fokus på mødet mellem små 
børn og børnelitteratur. 

Styrelsen for Bibliotek og Medier administrerede 
i perioden 2003-2007 Læselystkampagnen, der bl.a. gen-
nem tilskud til projekter havde til formål at fremme 
børns læselyst og læseevne. Læselystkampagnen blev 
finansieret	af	Kulturministeriet,	Velfærdsministeriet	og	
Undervisningsministeriet1. I begyndelsen af 2007 øn-
skede Læselystkampagnen at igangsætte et pilotprojekt 
inspireret af det engelske Bookstart-program, som ud-
deler bogpakker til alle børn i de første leveår. Styrels-
en	for	Bibliotek	og	Medier	indgik	aftale	med	Hillerød	
Pædagogseminarium om at stå for projektets praktiske 
udførelse,	og	Hillerød	Pædagogseminarium	aftalte	
med Center for Børnelitteratur, at centeret i forbindelse 
med projektet skulle foretage en evaluerende under-
søgelse af, om en målrettet litteraturformidlende og 
litteraturpædagogisk indsats ændrer læsevaner i hjem 
og dagtilbud. 

1 I og med Læselystkampagnen i 2008-2010 videreføres i form af et 
læselystprogram vil der være mulighed for formidlere at søge støtte 
til aktiviteter i forlængelse af de i rapporten foreslåede 
(se www.bibliotekogmedier.dk)

Forord
Af Nina Christensen, 
leder af Center for Børnelitteratur, DPU



7Den levende bog

Hillerød Pædagogseminarium uddanner pæda-
goger også til at formidle litteratur i daginstitutioner. 
Af forskellige grunde er der øget fokus på dette 
område: Indførelse af pædagogiske læreplaner i 2004 
nævner	som	fire	ud	af	seks	temaer	for	læreplanerne	
”barnets alsidige personlige udvikling (personlige 
kompetencer)”, ”sociale kompetencer” og ”sprog” og 
”kulturelle udtryksformer og værdier”, temaer der kan 
knyttes til læsning af børnelitteratur. I 2007 kom en 
ny bekendtgørelse vedrørende pædagoguddannelsen. 
I forbindelse med beskrivelsen af faget Dansk, kultur 
og kommunikation	nævnes	”Fortællinger,	fiktions-	og	
faktalitteratur, billedsprog, rim og remser” som et af 
de centrale kundskabs- og færdighedsområder. 

Center for Børnelitteratur har som en af sine 
hovedopgaver at forske i børnelitteratur. Forskning 
i formidling af børnelitteratur i daginstitutioner har 
hidtil været begrænset i en dansk sammenhæng. I 2007 
redegjorde videnskabelig assistent Mariane Eskebæk 
Larsen i artiklen ”Litteratur og læreplaner: en diskus-
sion af børnelitteraturens placering i pædagogiske 
læreplaner i dagtilbud” (2007) for dansk og udenland-
sk forskning på området. Denne forskning samt Center 
for Børnelitteraturs tidligere læsevaneundersøgelser 
dannede baggrund for formuleringen af evalueringen 
af projektet ”Den levende bog”. Centerleder Nina 
Christensen har i den forbindelse været overordnet 
ansvarlig og professor Torben Weinreich har været 
konsulent på undersøgelsen. 

I forlængelse af denne fordeling af opgaver er rap-
porten todelt:

Del I (s. 6 – 15): Redegørelse for projektet Den levende 
bog
Caroline Sehested og Lena Basses redegør i første del 
for selve projektets forløb. De beskriver i deres egen-
skab af projektledere bl.a. baggrunden for projektet, 
de litteraturpædagogiske overvejelser og udvalget af 
bøger til uddeling. 

Del II (s. 16-31): Evaluering af projektet Den levende 
bog
Center for Børnelitteratur ved Marianne Eskebæk 
Larsen beskriver i dette afsnit undersøgelsens design 
og dens resultater. 

Rapporten afsluttes med overvejelser over de mulige 
konsekvenser litteraturformidlere kan drage på bag-
grund af undersøgelsen. 

Som det fremgår af ovenstående har projektet Den 
levende bog og den undersøgelse, der blev foretaget i 
forbindelse med projektet, inddraget en række forskel-
lige faggrupper og interessenter. Bibliotekarer har 
samarbejdet med pædagoger, pædagoger med under-
visere på pædagogseminarer, undervisere på pæda-
gogseminarer har samarbejdet med forskere. Dertil 
kommer at projektet og undersøgelsen har sat fokus på 
samarbejdet mellem private og professionelle: foræl-
dre og pædagoger, forældre og undervisere på pæda-
gogseminarer, forældre og bibliotekarer. 

Det	skal	i	den	forbindelse	nævnes,	at	Hillerød	Pæda-
gogseminariums Fond har støttet et seminar (se bilag 
1), som blev planlagt i samarbejde mellem Center for 
Børnelitteratur	og	Hillerød	Pædagogseminarium.	Sem-
inaret blev afholdt på Danmarks Pædagogiske Univer-
sitetsskole og bragte en lang række fagfolk inden for 
området i dialog. Oplægsholderne var internationale 
og danske forskere på området og den primære mål-
gruppe var undervisere på pædagogseminarier, men 
også bl.a. forlæggere, lærere, folke- og skolebiblioteka-
rer og sprogkonsulenter deltog. 

Dermed afspejler projektet, undersøgelsen og de dertil 
knyttede aktiviteter også, hvorledes et tværinstitution-
elt og tværfagligt samarbejde om at skabe forbindelse 
mellem små børn og bøger kan foregå. 

Det er imidlertid også tydeligt, at der både er gode 
argumenter for, behov for, interesse for og gode 
muligheder for at videreudvikle både forskningen, 
undervisningen og formidlingen på området. 
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Projektbeskrivelse

Med Den Levende bog har vi ønsket at sætte fokus på 
3-4-årige børns møde med bøger i både hjem og dag-
institution. Ud fra et ønske om at forankre projektet 
lokalt,	valgte	vi	at	samarbejde	med	fire	institutioner	i	
Hillerød	Kommune:	Børnehaven	Børnebyen,	Børne-
huset Tolvkarlevej, Oasen Børnehave og Valhal (se 
bilag	2).		I	løbet	af	oktober	og	november	2007	fik	109	
børn	i	Hillerød	udleveret	5	bøger.	11	pædagoger	fra	
fire	børnehaver	deltog	i	et	kursus	om	litteraturpæda-
gogik,	og	børnenes	forældre	fik	gode	råd	om	bogvalg	
og oplæsning i hjemmet. Undervejs arbejdede pæda-
gogerne i projektet med at formidle børnelitteratur i 
institutionerne,	og	vi	aflagde	konsulentbesøg	i	institu-
tionerne, hvor vi drøftede læsemiljø og holdt oplæg på 
et personalemøde. Alle børn og forældre blev afslut-
ningsvis	indbudt	til	en	bogfest	på	Hillerød	Bibliotek.	

Tidsplan  
•	 Uge	39:	Kursus	for	pædagogerne	på	
	 Hillerød	Pædagogseminarium
•	 Uge	40	-	41:	Udlevering	af	bogpakke	1	
 (I institutionen)
•	 Uge	43	-	44:	Udlevering	af	boggave	2	
 (I institutionen)
•	 Uge	40	-	44:	Konsulentbesøg.	
 (Oasen, Tolvkarlevej og Valhal)
•	 Uge	40	-	46:	Arbejde	med	billedbogssamtalen	
 i hverdagen
•	 Uge	46:	Udlevering	af	bogpakke	3	
	 på	Hillerød	Bibliotek

Projektet er initieret på baggrund af en idé fra Styrel-
sen for Bibliotek og Medier, hvor man i forlængelse af 
Læselystkampagnen ønskede at sætte fokus på det 
engelske Bookstart-koncept. Styrelsen ville gerne af-
prøve boguddelinger til børnefamilier som et redskab 
til at styrke børns tidlige læsevaner. 

Introduktion 
til projekt 
Den levende bog
Af Caroline Sehested og Lena Basse, 
Hillerød Pædagogseminarium.
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Projekt Den levende Bog har til formål at sætte fokus 
på små børns møde med bøger i hjem og dagtilbud. 
Målgruppen er børnehavebørn i alderen 3-4 år samt 
forældre og pædagoger. 

Projektets mål:  
•	 At	alle	børn	i	projektet	får	gode	læseoplevelser	
 sammen med voksne. At voksne oplever 
 oplæsning og billedbøger som et godt og 
 givende samvær med børn
•	 At	ændre	læsevaner,	sådan	at	børnelitteraturen	
 får en selvstændig og fokuseret betydning i
 institutioner og i hjemmet
•	 At	ændre	læsevaner	sådan,	at	oplæsning	bliver	
 fokuseret på dialog 
•	 At	ændre	bogvaner	sådan	at	voksne	bliver	mere	
 opsøgende i deres brug af børnelitteratur 
 (f.eks. biblioteker).

Projektet	er	tænkt	som	en	flerstrenget	indsats	med	
vægt	på	at	inddrage	flere	arenaer	i	barnets	liv:

     

Familier: Tiltagene har været boggaver (5 bøger) 
til hver af de 109 familier, fulgt op af inspiration til 
forældrene om læsevaner og læselyst. Det blev konkret 
udmøntet i et oplæg til forældrene samt en inspiration-
sfolder, vi har udarbejdet til projektet.

Institution: Pædagogerne har været vores bindeled 
til børn og familier samtidig med, at de selvstændigt 
har arbejdet med formidling i institutionen på bag-
grund af et todages kursus om børnelitteratur på 
Hillerød	Pædagogseminarium	(se	bilag	3).	Institution-
erne har fokuseret på læsemiljø og har blandt andet 
drøftet placering af bøger og valg af bøger. Vi har som 
projektledere støttet op om institutionernes arbejde 
med børnelitteraturen med et tilbud om et konsulent-
besøg med fokus på læsevaner, bogvalg og litteratur-
pædagogik. 

Bibliotek: Med den afsluttende bogfest på biblioteket 
ønskede vi at inddrage biblioteket som et fysisk sted 
for læseoplevelser, og som et sted hvor børn og foræl-
dre sammen kan få gode oplevelser med børnelittera-
turen.

Vi valgte at udlevere bogpakkerne i daginstitutionerne 
og på biblioteket for at understrege de tre områders 
betydning for barnets brug af bøger. Vi håber at skabe 
en synergieffekt mellem de tre områder, sådan at 
børnebøger er noget børn, pædagoger, bibliotekarer og 
forældre taler om, værdsætter og får gode oplevelser 
med. 
 

Hjem
(Børn og forældre)

 

Bibliotek
(Børn, forældre
og pædagoger)

 

Institution
(Børn og pædagoger)

 

BOOKSTART

Engelsk projekt, hvor børn 
gratis modtager 3 bogpakker, 

fra de er ca. 8 måneder til 3 år 
gamle. Bøgerne udleveres af 

sundhedsplejersker og familierne 
tilbydes arrangementer på de 

lokale biblioteker. Bookstart er et 
offentligt projekt og bøgerne er 

udvalgt af bl.a. bibliotekarer 
og talepædagoger. 

Læs mere på:
www.bookstart.co.uk
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Boggaver
De fem bøger blev fordelt som tre boggaver; boggave 
1: Finn Herman og Helt hen i vejret, boggave 2: Jeg vil ha’ 
lyset tændt og Hullebogen og boggave 3: Mustafas Kiosk 
(for yderligere information om bøgerne se bilag 4).

Boggave 1 
blev udleveret i institutionen af Lena Basse og 
Caroline Sehested på et tidspunkt på dagen, der fulgte 
forældrenes normale afhentning af børnegruppen. En 
institution valgte dog at invitere til middagsmad og 
derfor foregik denne udlevering senere på dagen end 
de tre andre steder. I forbindelse med boggave 1 holdt 
vi en halv times oplæg for forældrene, mens børnene 
blev passet af personalet. Dette oplæg omhandlede: 

•	 Information	om	projektet		
•	 Inspiration	til	læsning	af	den	nye	børnelitteratur
•	 Barnets	læsning	af	billedbøger	i	forhold	til	
 sprog og billedudtryk
•	 Introduktion	til	billedbogssamtalen	og	
 udlevering af folder (se mere om folderen senere)

I oplægget anvendte vi Erik Sigsgaards klassiske Palle 
alene i verden (1942) som et historisk spejl – men netop 
ikke et spejl af børnelivet anno 2007. Fra Palle alene i 
verden gik vi til eksempler på den nye børnelitteratur 
som Irene Pedersens Sgu fanden og for helvede (2006), 
Kim Fupz Aakesons Mor (1998) og Niels Lunds Var 
giraffen opfundet i gamle dage (2006). Alle de nævnte 
nye bøger tematiserer voksen- og børneroller ud fra 
en humoristisk vinkel og repræsenterer en moderne, 
ekspressiv	billedæstetik.	Hensigten	var	at	inspirere	
forældre	til	at	vælge	flere	nyere	børnebøger	og	sam-
tidig at synliggøre, hvordan børnebogen åbner for 
samtale og indlevelse. Efterfølgende blev de spændt 
ventende børn budt ind. De havde forberedt en sang 
til	deres	forældre	og	os,	og	efter	sangen	fik	de	udle-
veret den første bogpakke i en blå kasse. Mange af 
børnene	var	meget	opslugte	af	bøgerne,	og	vi	så	flere	
børn sidde og læse med deres forældre i garderoben 
på vej hjem fra mødet.

Finn Hermann

Hullebogen

Mustafas Kiosk

Helt hen i vejret

Jeg vil ha’ lyset tændt
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 Boggave 2: 
Denne boggave blev fulgt af en lille kasse med en 
lommelygte. Ideen var, at børnene skulle inspireres af 
bogen Jeg vil ha´ lyset tændt til utraditionelle former for 
læsning.	Hermed	håbede	vi	også	at	fange	nogle	af	de	
børn, der ikke umiddelbart blev optaget af en ”almin-
delig” læsesituation. Udleveringen af Jeg vil ha´ lyset 
tændt og Hullebogen stod institutionerne for, og denne 
udlevering	fik	forskellige	former.	To	institutioner	sam-
lede børnene på stuen til saftevand og oplæsning af Jeg 
vil ha´ lyset tændt. En institution dramatiserede bogen 
Jeg vil ha´ lyset tændt inden udlevering og en anden 
institution	havde	inviteret	Nick	Hækkerup	
(daværende	borgmester	i	Hillerød)	til	at	læse	op.

Boggave 3: 
Den tredje boggave blev uddelt til en bogfest på 
Hillerød	Bibliotek	arrangeret	i	et	samarbejde	med	
børnebibliotekarerne Tove Damgaard og Ruth 
Vrist. Alle de projektdeltagende familier og pæda-
goger	var	inviteret	med.	Hensigten	var	dels	at	in-
spirere børnefamilierne til biblioteksbesøg og dels at 
skabe en levende ramme for overrækkelsen af den 
sidste boggave. Vi lagde vægt på at skabe en festlig 
biblioteks- og bogoplevelse og tilbød derfor hulleboller 
og juice til børnene samt vin og vand til forældrene. 
Hillerød	Bibliotek	havde	produceret	et	program	for	
arrangementet, hvilket understregede det festlige ved 
begivenheden. 

I vores overvejelser omkring litteraturformidling valg-
te vi at fokusere på en æstetisk formidlingsform med 
oplæsninger af tre skuespillere: Mette Mai Langer, 
Tanja Strøier Overgaard og Ulle Bjørn Bengtsson. Vi 
ville gerne have en sanselig ramme for bogoplevelsen, 
men vi ønskede samtidig at selve bogen skulle være 
i centrum. Før og efter oplæsningen opførte skue-
spillerne et lille humoristisk og musikalsk stykke om 
en	bog	der	spiller,	når	man	åbner	den,	og	børnene	fik	
lejlighed til at synge med på en række kendte børne-
sange.

Til oplæsningen udvalgte vi Finn Herman, Jeg vil ha’ 
lyset tændt samt Mustafas kiosk. Oplæsningen foregik i 
tre forskellige læsemiljøer: 1) En fantastisk og gigan-
tisk rød sofa til ”store læseoplevelser”, 2) et eventyrligt 
læsehjørne i børneafdelingen samt 3) et rum indrettet 
til en klassisk oplæsningssituation, med oplæseren i 
en lænestol og børnene placeret foran. Det er vores 
indtryk, at børnene blev opslugt af den dramatiserede 
oplæsning og at de to kendte bøger, Finn Herman og 
Jeg vil ha’ lyset tændt,	fik	en	ny	oplevelsesdimension	for	
børnene. Den sidste boggave, Mustafas kiosk, fungerede 
godt	som	dramatiseret	oplæsning,	og	børnene	fik	
oplevelsen af et sprog der spræller og leger med betyd-
ning. Det var dog også tydeligt, at dette var en ukendt 
bog for en del af børnene. De var meget fokuserede 
på	billederne	for	at	finde	en	form	for	støtte	til	at	skabe	
sammenhæng i bogens univers.
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Litteraturpædagogiske overvejelser 
Vores antagelse har været, at boggaverne får størst 
effekt i en tydelig formidlingsramme, der inddrager 
såvel forældre som pædagoger. Det har samtidig været 
vigtigt for os at pædagoger og forældre rettede et 
fælles fokus på børns læseoplevelser og læsevaner. Vi 
har arbejdet ud fra en formodning om, at denne dob-
beltsatsning vil højne sandsynligheden for, at børn fra 
mindre læsevante familier vil ændre læsevaner. Pæda-
gogerne har dermed også været tiltænkt rollen som 
litteraturformidlere for forældrene gennem en italesæt-
telse af billedbøger. I formidlingen af børnelitteratur 
har vi valgt bogvalg og samtale om børnebøger som et 
fælles kardinalpunkt for vores litteraturpædagogiske 
formidling til både pædagoger og forældre. 

Samtale 
og bogvalg                                     

Forældre Pædagoger

 

Pædagogerne blev præsenteret for den litteraturpæda-
gogiske tilgang gennem det tidligere nævnte todages 
kursus, mens forældrene blev introduceret til nogle af 
de samme principper ved uddelingen af boggave 1 og 
i folderen Den levende bog. I det følgende vil vi skitsere 
de vigtigste litteraturpædagogiske tilgange i projektet.

Med udgangspunkt i Anne Petersens undersøgelse: 
Den tilsidesatte bog (Petersen, 2007) satte vi et kritisk 
blik på pædagogers valg af billedbøger i børnehaver. 
Samtidig ønskede vi at fokusere på at brugen af 
børnebøger sjældent begrundes litteraturpædagogisk 
(Eskebæk Larsen, 2006). Det udmøntede sig i følgende 
kritikpunkter:
•	 Pædagoger	forholder	sig	ikke	fagligt	til	valg	
 af børnebøger
•	 Daginstitutionerne	har	en	skjult	kanon	af	
 mainstream bøger og klassikere 
•	 Højtlæsning	spiller	sjældent	nogen	
 litteraturpædagogisk rolle. Ofte har højtlæsning 
 en rekreativ og til dels disciplinerende rolle i 
 daginstitutionerne. 
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Oplægget for pædagogerne dannede grundlag for en 
analyse af pædagogernes egen praksis og læsemiljøet 
i	institutionen:	Hvornår	læses	der,	hvor	læses	der,	for	
hvem læses der, hvad læses der osv. Formålet var at 
få ekspliciteret pædagogernes overvejelser omkring 
deres brug af børnelitteratur og samtidig at igang-
sætte en proces, hvor egentlige litteraturpædagogiske 
overvejelser bliver lagt til grund for hverdagens brug 
af børnelitteratur. Som modbillede til den skjulte 
børnebogskanon, som Anne Pedersen har registeret 
i sin undersøgelse, ønskede vi, at børnene skulle 
introduceres til den nyeste børnelitteratur. Vi rettede 
fokus på barnets æstetiske oplevelse af bogen. Vores 
litteraturpædagogiske pointe er, at børn har behov for 
at opleve moderne billedbøger, der spejler et nutidigt 
børneliv og samfund i forhold til:

•	 Voksenroller
•	 Børneroller
•	 Opdragelse
•	 Sprog
•	 Livstemaer
•	 Samfundsmæssige	tendenser

Vores intention er ikke at bortvælge bestemte typer 
bøger, men at vælge den nyere børnelitteratur til. I 
forlængelse heraf indeholdt kurset et oplæg om billed-
bogens historie med sigte på at introducere tendenser i 
den	nyere,	udfordrende	børnelitteratur.	For	at	kvalifi-
cere det pædagogiske valg af bøger, vægtede vi også at 
arbejde med analyse af billedbogens sprog, billedtekst-
forhold og barndomssyn.

Valg af bøger 
I valget af de 5 børnebøger har vi inddraget følgende 
kriterier:
•	 Bøger	der	indeholder	en	god	fortælling,
 jf. Sven Møller Kristensens litterære kriterier for 
 børnelitteratur: enhed, intensitet og kompleksitet 
 (Kristensen, 1969)
•	 Bøger	der	udtrykker	genkendelige	
 problemstillinger for det 3-4-årige barn. 
•	 Bøger,	der	er	skrevet	i	et	sprog,	der	udfordrer,	
 men ikke overskrider det 3-4-årige barns formåen.
•	 Bøger	med	billedstøtte.	Altså	bøger	primært	med	
 et symmetrisk, kompletterende eller  ekspande-
 rende billede/tekstforhold (Nikolajeva, 2004).
Vi ønskede en udenlandsk forfatter repræsenteret 
og bøgerne skulle ikke være for kendte. Derudover 
skulle valget afspejle forskellige genrer. Vi prioriterede 
rim og remsebogen, leg med sprog og den ordløse 
billedbog, invitation til samtale/fortælling. Samtidig 
ønskede vi bøger, der kaldte på samtalen i form af 
relevans for barnets liv, ting at undre sig over, humor, 
detaljer, gode illustrationer mm. Sluttelig ville vi også 
gerne have at bogvalget afspejlede mindst en 
såkaldt ”tryg” bog, altså en bog hvis persongalleri 
barnet kendte til, eksempelvis fra tv.

Den konkrete udvælgelse blev dog præget af marke-
det. Det blev et spørgsmål om hvilke forlag, der havde 
bøger liggende i mere end 100 eksemplarer, og som 
levede op til vores kriterier. Klassikerne havde vi af-
skrevet, idet vi havde en forventning om at f.eks. 
Halfdans ABC stod på mange af børnenes hylder i 
forvejen. Omvendt blev nogle af de nye billedbøger 
fravalgt af den simple grund at oplaget var meget lille.
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Billedbøger og sprogarbejde i daginstitutionen
Ifølge Jette Løntoft (Løntoft, 2004) er der tendens til, at 
man i daginstitutioner nedprioriterer højtlæsning i den 
situation, hvor tosprogede børn udgør en større andel 
af	børneflokken.	Det	synes	simpelthen	for	vanskeligt	
at få højtlæsning til at fungere med så stor spredning 
i børnenes dansksproglige udvikling. Vi valgte der-
for at sætte et særligt fokus på tosprogede børn, som 
er repræsenteret i alle de deltagende institutioner. 
Samtidig anvendte vi denne vinkel til at afdække 
helt generelle tilgange i arbejdet med sprog og bøger. 
Behovet for at gentænke litteraturformidlingen for 
det tosprogede barn giver også god mening i forhold 
til et barn med dansk som modersmål. For begge 
børn er nærheden og dialogen omkring billedbogen 
er afgørende element. Med fokus på sproglige kom-
petencer opstillede vi følgende mål for litteraturfor-
midlingen, som har relevans uanset barnets sproglige 
baggrund:

Bogens verden skal tilbyde: 
•	 Gode	læseoplevelser:	
 At opbygge læselyst og gode læsevaner
•	 Flere	ord	-	ordforråd
•	 Et	varieret	og	gennemarbejdet	sprog
•	 Mere	abstrakt	sprog	end	dagligdags	tale	
 (støttes af billeder i billedbogen)
•	 Et	blik	ind	i	og	udvidelse	af	mange	forskellige	
 dele af barnets omverden – omverdensforståelse
•	 Et	etableret	rum	for	dialog	med	barnet	
 – vægt på kommunikation som drivkraften i 
 sprogtilegnelsen
•	 Kendskab	til	genre	
•	 Kendskab	til	fortælleformer
•	 Bøger	og	oplæsning	kan	være	et	modstykke	til	
 ”dansk-light-tendensen” (Løntoft), 
 hvor voksne forenkler sproget i et misforstået 
 hensyn til det tosprogede barn.

Med udviklingen af begrebet billedbogssamtalen har 
vi søgt at fastholde både sproglige og litterære tilgange 
i oplæsningen. Det sproglige fokus sigter på udvikling 
af børnenes ordforråd, sprogbrug og sproglige be-
vidsthed. Det litterære fokus sigter på at udvikle 
børnenes forståelse af litteratur og at anerkende den 
litterære oplevelse af bogen som kernen i oplæsningen. 
Det handler bl.a. om at forstå og inddrage børnenes 
tilgang til illustrationerne, at stille såvel tekstnære som 
åbne spørgsmål og at styrke forståelsen af billedbogen 
som genre (Eskebæk Larsen, 2006). Bag vores sproglige 
fokus i billedbogssamtalen ligger idéer og erfaringer 
fra audiologopæd Mette Nygaard Jensens dialogiske 
oplæsningsmetode (Jensen, 2005). Nygaard Jensens 
metode bygger på dansk og international læseforsk-
ning, hvor man har fundet positive effekter af dialo-
gisk oplæsning med førskolebørn. Nygaard Jensens 
undersøgelser peger på, at den dialogiske metode kan 
styrke børns ordforråd.
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Erfaringer fra amerikanske undersøgelser af dialogiske 
oplæsningsmetoder viser at kvalitet i oplæsningen er 
vigtigere end kvantiteten af oplæsningen (Whitehurst 
m.fl.,	1994).	Princippet	i	dialogisk	oplæsning	er	dels	
gentagelse, at den samme bog læses og diskuteres 
flere	gange,	og	dels	at	børnene	inddrages	sprogligt	
i højtlæsningen. Metodens kerne er spørgsmål fra 
pædagogen, der åbner for gentagelse og for barnets 
deltagelse	i	dialog	om	bogen.	Hos	Nygaard	Jensen	ser	
man et meget systematisk arbejde med ordkendskab 
(at vende tilbage til ord, at forklare ord osv.). Men 
Nygaard Jensen inddrager også forhåndsforståelse 
i dialogen, hvor barnets baggrundsviden og barnets 
forventninger aktiveres, hvilket er en vigtig strategi i 
læseprocesser. Metoden kan i sig selv betragtes som et 
metasprogligt	fokus:	At	tale	om	sprog.	Herved	opbyg-
ges bevidsthed om sprog, hvilket ligeledes er en vigtig 
komponent i læseprocesser senere i barnets liv.
I formidlingen til pædagoger introducerede vi 
billedbogssamtalen ud fra følgende principper:  

Billedbogssamtale

•	 Genlæsning
Gentagelsen	støtter	sprogtilegnelsen
Gentagelsen	støtter	barnets	forståelse	af	fortællingens	
struktur
Gennem	forståelsen	af	teksten	åbnes	for	samtale	-	og	
omvendt

•	 Genfortælling
Genfortælling	styrker	barnets	narrative	kompetence:	
At kunne strukturere en fortælling i tid og årsagssam-
menhænge 

•	 Kontekstuafhængigt	sprog	
Børn	taler	meget	i	her-	og	nu-sprog.	Genfortælling	
og dialog støtter der og da-sprog ved at knytte an til 
erfaringer uden for oplæsningssituationen. 

•	 Læseforståelse	og	sprogforståelse	
Det er vigtigt at samtalen bygger på åbne spørgsmål, 
der knytter til forståelse af teksten. Det er derfor ikke 
nok, at barnet benævner ting i bogen.

•	 Billed/tekst-samtale	
Vær opmærksom på børnenes billedkommentarer. 
Billed-tekst-forholdet: Børn læser billedbøger på deres 
egen måde – med billedet i centrum.
Fokus på billede-tekst forholdet vil styrke barnets 
forståelse af billedbogen som genre. 

•	 Fiktionskompetence	
Gennem	samtaler	støtter	man	barnets	evne	til	at	
opleve	og	forstå	fiktive	universer	og	man	øger	barnets	
kendskab	til	fiktionens	virkemidler.	
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Informationsfolder 
Eftersom en del af målsætningen var at ændre læsev-
aner i hjemmet, valgte vi at udarbejde en folder som en 
del af formidlingsstrategien (se bilag 5). Vores mål har 
været at gøre forældre opmærksomme på vigtigheden 
af samtalen og samværet omkring billedbøger. Derfor 
bearbejdede vi, i samarbejde med Marianne Eskebæk 
Larsen, billedbogssamtalen til en slags kogebog for 
højtlæsning i hjemmet, som blev uddelt til alle de delt-
agende forældre. Følgende er et opslag fra folderen:

Vores erfaringer fra et andet læselystprojekt 
(Læseguideprojektet, læse mere på www.hilsem.dk) 
viser, at forældre og pædagoger efterspørger guide-
lines for, hvilken litteratur man skal udvælge i det 
enorme udbud på eksempelvis biblioteket. Vi bad 
derfor	Hillerød	Bibliotek	om	at	udvælge	5	gode	bøger	
for de 3-årige og 5 bøger for de 4-årige til folderen. 
Tanken var også at undersøge, hvorvidt en sådan liste 
kan	aflæses	i	forældrenes	valg	af	bøger.	Følgende	er	et	
opslag fra folderen:

Den levende bog Billedbogsamtalen 
Før I læser 

Vis bogens omslag frem. 

Læs titlen højt og kig på illustrationen.  

Kender du bogen, så fortæl barnet om 

personer og handling i fortællingen på for-

hånd. 

Hvis du ikke kender bogen, så kan I snak-

ke om, hvad bogen mon handler om.  

Under læsning 

Spørg barnet undervejs gennem læsningen. 

Eks: ”Hvad tror du så der sker?”  

Tal sammen om billederne – ofte har bar-

net lagt mærke til små detaljer, du ikke 

har set. 

Tal med dit barn om, hvad bogen mon 

handler om. Giv dig tid til at lytte til dit 

barn. 

Læs gerne udtryksfuldt, men det vigtigste 

for barnet er, at du er nærværende (ikke 

om du er en stor skuespiller).  

Efter læsning 

Hjælp barnet med at forbinde det læste 

med barnets egne oplevelser. Spørg for 

eksempel om barnet også har været ude at 

kælke? – Om barnet også er bange for 

mørke? Osv. 

Om højtlæsning 

Undersøgelser viser, at regelmæssig 

højtlæsning fra børn er helt små, sikrer 
at børn senere i livet oplever glæde ved 

og succes med læsning. Især oplæsning 

hvor voksen og børn taler sammen. 

Første gang I læser bogen sammen, er 
det bedst, at I får en fornemmelse for 

historien, så undgå at stille spørgsmål.  

De næste gange er det derimod godt at 

snakke sammen om bogen. Se mere un-
der ”Billedbogsamtalen” på næste side.  

Ved at fordybe dig i bogen, samtale om 
den og læse den flere gange for dit 
barn, er du med til at udvikle dit barns 
fornemmelse for sprog og tekster.  

Genlæsning 
Når du genlæser bøger for dit 

barn, giver du dit barn en for-

nemmelse af at mestre fortællin-

gen. 

At kende en historie giver bar-

net overskud til at koncentrere 

sig om at lære ukendte ord eller 

nye interessante detaljer på illu-

strationerne. 

Efter mange læsninger af den 

samme bog, kan dit barn måske 

”læse” bogen for dig. 

 

Den nye børnelitteratur 
I den nye børnelitteratur ekspe-

rimenteres der meget. 

Der bliver leget med layout, 

skrift og farver. 

Gennem litteraturen møder bar-

net moderne børn og voksne. 

I den moderne billedbog møder 

barnet et univers og et sprog 

det kan spejle sig i og genkende 

fra eget liv. 
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Konklusion
Projektet har været båret af et stort engagement fra 
pædagogerne	i	de	fire	børnehaver,	og	vi	har	oplevet	
stor glæde ved og lyst til at udforske den nye børnelit-
teratur hos både børn og pædagoger i institutionerne. 
Vi har oplevet, at pædagogerne diskuterer billedbøger, 
og at børn citerer deres yndlingsbøger. Det er vores 
indtryk, at billedbøger fylder mere i hverdagen i insti-
tutionerne end før projektet startede. Forældrene har 
udvist stor interesse undervejs i projektet, og mange 
forældre har fortalt, at de selv har fået gode læseo-
plevelser med de nye billedbøger. Desuden har mange 
forældre ønsket en sortering i den store mængde af 
børnelitteratur for aldersgruppen, hvilket peger på 
et behov for formidling hos forældrene. Vi har også 
erfaret, at nogle forældre tager afstand fra enkelte 
af de titler, vi har præsenteret på forældremøderne. 
Eksempelvis reagerer nogle forældre på sprogbrugen 
i bøgerne Sku Fanden og for helvede og Mustafas Kiosk. 
Pædagogerne i projektet har hermed også skullet tage 
stilling til, hvordan forældre vurderer bogvalget i insti-
tutionerne. Vores tilgang er, at børnelitteraturen ikke 
nødvendigvis skal vise et eksemplarisk opdragels-
esbillede, og at eksempelvis Sku fanden og for helvede 
fremviser et psykologisk snarere end et pædagogisk 
billede af familielivet. 
 

Hillerød Biblioteks Top 5
 
Billedbøger – til de 3 årige

Donnio, Sylviane: Jeg ku’ godt æde et barn

Könnecke, Ole: Anton kan trylle

Letén, Lea: Mor og Minna i svømmehallen

Letén, Mats: Kaj har en gave

Thaulov, Pia: Lille Kong Magnus
 
Billedbøger – til de 4 årige

Belli,	Gioconda:	Sommerfugleværkstedet

Mouritzen,	Peter:	Gider	ikke!
Historien	om	Gidrik,	en	vred	ged

Nilsson, Ulf: Små døde dyr

Vilstrup, Jens: Duen Didrik - i dronningens tjeneste

Wieslander, Jujja: Mor Muh bygger træhytte
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Undersøgelsens design
Metoder, begreber og kriterier
Undersøgelsen har til formål at afklare om en målrettet 
litteraturformidlende og litteraturpædagogisk indsats 
ændrer læsevaner i hjem og dagtilbud. Undersøgelsen 
består af både spørgeskemaer og interviews, opdelt 
således at forældregruppen undersøges gennem 
spørgeskemaer og det pædagogiske personale gennem 
spørgeskemaer og interviews. Pædagogernes læse-
vaner undersøges grundigere, hvilket skyldes pro-
jektets særlige opmærksomhed på denne gruppe. 
Følgende centrale begreber og betegnelser optræder 
løbende i rapporten: 

•	 Læsevaner: hvad, hvorfor, hvordan 
 og hvor ofte læses. 
•	 Litteraturpædagogik: en metodisk tilgang til 
 højtlæsning med det formål at sikre barnet en 
 forståelse af litteraturen, evt. også med henblik 
 på erhvervelse af særlige kompetencer. 
 Pædagogen er bevidst om valget af bøger og 
 hvorfor og hvordan denne læser højt.
•	 Litteraturformidling: projektet har haft fokus 
 på at introducere den nyere børnelitteratur og 
 at legitimere højtlæsning. 
•	 Børnelitteratur: ”litteratur som er skrevet og 
 udgivet for børn” (Weinreich, 2006).
	 I	rapporten	finder	man	både	en	brugs/behovs-
 orienteret og en æstetisk opfattelse af børnebogen.

Hovedparten	af	spørgsmålene	i	spørgeskemaerne	til	
forældre og pædagoger er identiske, eftersom formå-
let er at vurdere effekten af projektet, og professor 
Peter Allerup1 har derfor undersøgt disse i forhold 
til eventuelle statistiske ændringer. Spørgsmålene er 
formulerede	i	forhold	til	definitionen	på	læsevaner.	
Der er blevet indsamlet materiale før og efter projektet, 
hvilket	vil	sige	i	alt	fire	spørgeskemaer	og	otte	inter-
views - pædagogerne i hver institution er blevet inter-
viewet gruppevis. Spørgeskemaerne er blevet sendt 
til institutionerne med et følgebrev til både forældre 
og pædagoger. For at sikre en høj svarprocent blev det 
vurderet at respondenterne skulle have ca. syv dage 
til at svare på skemaerne, idet kortere eller længere tid 
øger risikoen for frafald. 

Derudover blev pædagogerne involverede i at sikre 
forældrenes deltagelse ved personlig henvendelse og 
opslag. Ledere og pædagoger ved de udvalgte insti-
tutioner blev ved et orienteringsmøde (4. september 
2007) informeret om undersøgelsen. 

1 Peter Allerup er professor i statistik ved Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole, AU 

Undersøgelse af 
Den levende bog
Af Marianne Eskebæk Larsen, 
Center for Børnelitteratur, DPU.
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Her	blev	de	lovet	at	oplysningerne	behandles	med	for-
trolighed,	hvilket	defineres	som	”at	private	data,	der	
kan	identificere	interviewpersonerne,	ikke	bliver	rap-
porteret” (Kvale s. 120), og at pædagogerne i forhold 
til eventuelle citater forbliver anonyme. Anonymiteten 
omhandler også forældrene. 

Tidsplan for indsamling af materiale:

Uge 37 Spørgeskemaer udsendes 
Uge 38 Interviews foretages 
 og spørgeskemaer indhentes  
Uge 47 Spørgeskemaer udsendes 
Uge 47-48 Interviews foretages  
Uge 48 Spørgeskemaer indhentes 

Center for Børnelitteratur har været involveret i 
arbejdet med at udvælge institutioner til projektet og 
fandt primært to forhold afgørende: 1) at der er en vis 
spredning blandt forældrene, hvad angår kulturelle 
og økonomiske ressourcer, 2) at institutionerne kan 
overkomme	projektet.	Hvis	der	er	tale	om	en	institu-
tion,	der	eksempelvis	er	hårdt	ramt	af	personaleflugt	
eller på anden måde er dysfunktionel, vil projektet 
sandsynligvis have svært ved overhovedet at etablere 
sig.	Den	endelige	udvælgelse	blev	foretaget	af	Hil-
lerød Kommunes pædagogiske konsulent, Stina 
Hendrup,	der	af	projektlederne	blev	vurderet	til	at	
have	den	største	viden	om	institutionerne.	Hun	valgte	
fire	institutioner	i	Hillerød	som,	foruden	den	sociale	
spredning blandt forældre, var kendetegnede ved at 
være velfungerende og sproginteresserede, hvilket 
hun vurderede havde betydning for deres motivation i 
forhold til projektet. 

Forældre og pædagogers læsevaner vil primært blive 
vurderet i forhold til læsemåde, bogvalg og boggaver. 
De kvantitative forhold – læsehyppighed, bogkøb og 
biblioteksvaner – er mindre afgørende. Pædagogerne 
og forældrene bedømmes ud fra om læsning foregår 
og begrundes ud fra litteraturpædagogiske kriterier, 
herunder anvendelse af begrebet billedbogssamtale. 
Endvidere bedømmes pædagogerne i forhold til, om 
de bliver mere bevidste om valg af bøger. Det vil for 
begge grupper blive vurderet, om undersøgelsen 
sandsynliggør at boggaverne er en succes, både i 
forhold til påskønnelse og mængden af læste bøger. 
(se bilag 6 for overvejelser i forhold til undersøgelsens 
design og udførelse)

Spørgeskemaer til forældre
Forældrene har fået udleveret spørgeskemaer før og 
efter projektet, herefter benævnt skema I og skema II 
(se bilag 7 og 8), og der er hver gang blevet uddelt 109 
skemaer, hvilket svarer til antallet af børn der deltog 
i projektet. Svarprocenten for skema I er 87 % og for 
skema II 67 %. De to skemaer er ikke fuldstændigt 
ens, men eftersom formålet er at belyse eventuelle 
ændringer, er en del spørgsmål identiske. I begge 
skemaer indledes med en række spørgsmål relateret 
til baggrundsvariable; barnets alder og køn og foræl-
drenes erhverv og uddannelse, foruden angivelse af 
hvilket sprog der tales i familien. Svarene vedrørende 
erhverv og uddannelse er kategoriseret inspireret af 
de såkaldte ISCED og ISCO variable, der står for hhv. 
International	Standard	Classification	of	Education	og	
International	Standard	Classification	of	Occupations,	
som man bl.a. bruger i Pisa undersøgelserne. Eftersom 
formålet ikke er at afdække nøjagtigt hvilken type ud-
dannelse og erhverv, men snarere i hvilken del af det 
sociale	spektrum	forældrene	befinder	sig,	er	der	ikke	
medtaget nær så mange kategorier som de to stan-
darder (se bilag 9).  

De øvrige genkommende spørgsmål har til formål at 
afdække læsevaner i relation til kvantitative og kvali-
tative aspekter, altså spørgsmål relateret til hvor ofte, 
hvordan	og	hvorfor	læses.	Hvad	angår	førstnævnte	
drejer det sig om spørgsmålene: 

a)  Hvor tit låner du/I børnebøger?
b)  Hvor tit køber du/I børnebøger? 
c)  Hvor ofte læser du/I højt for barnet? 

Man kan forestille sig, at der vil være forældre der 
sjældent låner eller køber bøger, eksempelvis fordi de 
har en stor bogsamling, men som alligevel læser jævn-
ligt. Spørgsmålene vedrørende bogkøb og boglån in-
dikerer, hvorvidt forældre orienterer sig i børnelittera-
turen, og er opmærksomme på at læse andre bøger for 
barnet end de sædvanlige. De litteraturpædagogiske 
aspekter er søgt opfyldt med følgende spørgsmål:

a)  Hvis du mener, at det er vigtigt at læse 
 højt for børn, angiv venligst hvorfor
b)  Ved højtlæsning, taler I om bogen?
c)  Ændrer du i historien, når du/I læser? 
d)  Når du/I læser, er det nogle gange den 
 samme bog? 
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Det første spørgsmål hviler på den antagelse, at der 
er en sammenhæng mellem formålet med læsningen 
og læsningens kvalitet, selv om man kan forestille 
sig, at de to ting fungerer uafhængigt af hinanden. Da 
projektet har til formål bl.a. at styrke en samtalebaseret 
højtlæsning, er det relevant at undersøge om omfanget 
ændrer sig. Et andet litteraturpædagogisk princip som 
indgår	i	projektet	er	genlæsning.	Her	vil	især	begrun-
delserne være interessante, altså hvorfor/hvorfor ikke 
man vælger at læse den samme bog. Ved at spørge til 
om oplæseren ændrer i historien, er det hensigten at 
belyse hvilken forståelse den voksne har af forholdet 
mellem tekst og barn. 

I skema I optræder en række spørgsmål, som har til 
hensigt at afdække rammerne for højtlæsning i hjem-
met og de gentages ikke i skema II: 

a)  Hvem foreslår (oftest), at I læser højt?
b)  Hvem beslutter, hvilken bog I skal læse?
c)  Hvornår læser du/I?
d)  Hvem læser (oftest) højt? 

I skema II er der ligeledes spørgsmål som kun op-
træder én gang, idet de relaterer til projektets konkrete 
tiltag: boggaver og boglister. 

a)  Hvilke af følgende bøger har I læst for nylig?
b)  Var der nogle af bøgerne, 
 barnet særligt kunne lide?
c)  Var der nogle af bøgerne, barnet ikke kunne lide?
d)  Var der nogle af bøgerne, 
 du/I forældre ikke kunne lide?
e)  Var der nogle af bøgerne, 
 du/I forældre særligt kunne lide?

Det første spørgsmål følges af en række bogtitler. 
Titler fra boggaverne er oplistet sammen med titler fra 
boglisterne i en tilfældig blanding, sådan at forældrene 
er nødsaget til at læse hver enkelt titel. Derved kan 
man bedre vurdere, hvilke af de to tiltag der har haft 
den største effekt og forhåbentlig undgå at forældre, 
hvis eksempelvis boggaverne står for sig, krydser alle 
pligtopfyldende af. Derefter spørges ind til de voksnes 
og barnets vurdering af bøgerne. Svarene skal sammen 
med spørgsmålet om bøger der er læst for nylig, bru-
ges til at vurdere om boggaverne har været en succes. 
Derudover kan man i forlængelse af svarene vurdere 
de enkelte titler og gøre sig overvejelser over, hvorfor 
nogle bøger er populære eller ikke og blandt hvilke 
grupper. 

Spørgeskemaer til pædagoger 
Det blev udsendt spørgeskemaer til alle pædagoger 
i institutionerne ud fra et ønske om at afdække det 
generelle læsemiljø. Selv om tolv pædagoger deltog i 
projektet, blev der derfor uddelt 42 skemaer (se bilag 
10 og 11). Det resulterede i en svarprocent på 97 % for 
skema I og 61 % for skema II. Skema I indledes med 
spørgsmål, som har til formål at afdække det generelle 
læsemiljø - disse spørgsmål optræder ikke i skema II.

a)  Hvem forslår (oftest) at I læser højt?
b)  Hvem beslutter, hvilken bog I skal læse?
c)  Ved højtlæsning, foregår det oftest i forbindelse 
 med hvile, spisning, særlige temadage, andet? 

I slutningen af skema I bliver pædagogerne spurgt, 
om der er særlige typer bøger de foretrækker at læse. 
Spørgsmålet er tænkt som et supplement til interview-
ene, hvor emnet bliver uddybet. Som i spørgeskema-
erne til forældrene, er de genkommende spørgsmål 
(skema I og II) ligeledes både kvantitativt og kvali-
tativt orienterede. Læsehyppighed angiver højtlæs-
ningens placering i den pædagogiske hverdag og 
biblioteksvaner kan indikere, hvorvidt pædagogerne 
holder sig orienterede i børnelitteraturen:

a)  Hvor ofte læses der højt på din stue?
b)  Hvor ofte læser du højt for børnene?
c)  Hvor ofte tager din stue på biblioteket 
 for at låne bøger? 

De kvalitativt orienterede spørgsmål er: 

a)  Ved højtlæsning, taler I om bogen undervejs?
b)  Ved højtlæsning, taler I om bogen bagefter?
c)  Ændrer du i historien, når du læser?
d)  Hvis ja, hvordan ændrer du i historien?
e)  Når du læser, er det nogle gange den samme bog?
f)  Hvis du mener, at det er vigtigt at læse højt 
 for børn, angiv venligst hvorfor? 

Spørgsmålet om samtale i forbindelse med højtlæsning 
er relateret til begrebet billedbogssamtale, som projek-
tet ønsker at etablere. Begrebet indebærer, at højtlæsn-
ing gennemgår en tredelt proces, hvor børn og voksen 
taler sammen før, under og efter læsning i forhold 
til en sproglig og litterær tilgang. Spørgsmålene om, 
hvorvidt pædagogen eventuelt ændrer i historien, og i 
så fald hvordan, skal belyse om pædagogen er op-
mærksom på de ifølge projektet sproglige og litterære 
grunde til ikke at tilpasse teksten unødigt.  
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I	skema	II	finder	man	en	mindre	gruppe	enkeltstående	
spørgsmål. Projektets opmærksomhed på bl.a. nyere 
børnelitteratur giver anledning til spørgsmålet: Har 
projekt Den levende bog fået dig til at overveje at læse andre 
typer bøger end før? Ligesom forældrene spørges også 
pædagogerne om boglister og bogpakker. Dvs. hvilke 
bøger er læst for nylig, og er der særlige bøger de og 
børnene kan lide eller ikke lide. På den måde vil det 
være muligt at se, om forældre og pædagoger har 
samme præferencer. 

Interviews af pædagoger
Det blev besluttet at foretage gruppeinterviews, da 
pædagoger arbejder fællesskabsbaseret, har kollektivt 
ansvar, via bl.a. læreplaner og derfor udgør en faglig 
enhed.	Pædagogerne	udgør	fire	forskellige	grupper,	
hvis svar skal kunne sammenlignes, og spørgsmålene 
skal i nogen grad gentages, da der er tale om en ef-
fektvurdering. Derfor har interview-ene taget udgang-
spunkt i spørgsmål angivet i en på forhånd udarbejdet 
interviewguide (se bilag 12). Spørgsmålene er blevet 
formuleret	i	relation	til	definitionen	på	læsevaner	med	
vægtning af de kvalitative aspekter omkring hvad 
læses, hvordan læses og hvorfor læses. Dog er der også 
blevet spurgt om andet end de her angivne spørgsmål, 
inspireret af den pågældende samtale. Der er således 
tale om det, Steinar Kvale kalder det halvstruktur-
erede interview (Kvale s. 19). For at undgå at få en 
uoverskuelig mængde information og for at fastholde 
pædagogernes opmærksomhed, blev alle interviews 
berammet til 35-45 minutter. Det indsamlede materi-
ale er blevet analyseret og forsøgt kondenseret, sådan 
at det bliver muligt at vurdere relevante udsagn i 
forhold til hinanden. Første trin i analysen har været 
at transskribere interviewene. Dernæst er alle udsa-
gnene blevet rubriceret i forhold til spørgsmålene i 
interviewguiden (trin to), og udsagnene er derefter 
blevet sammenfattet i tematiske blokke (trin tre). Som 
man kan se ud fra interviewguide I, er intentionen at 
afdække de læsevaner der har betydning for, hvordan 
man vælger bøger, og hvordan man vælger at læse 
dem. Interviewguide II er præget af hensigten med un-
dersøgelsen, nemlig at vurdere hvorvidt læsevanerne 
har ændret sig. Man kan spørge direkte, eksempelvis 
”har dit syn på børnelitteratur ændret sig”, og man 
kan spørge indirekte, eksempelvis ”hvad synes du om 
boggaverne” og underforstået, den type litteratur de 
repræsenterer. I praksis er interviewene en blanding af 
disse to fremgangsmåder. 

Læsevaner før projektets start 
Litteraturpædagogik i børnehaverne 
Pædagogerne fortæller at der læses ca. en gang dag-
ligt, primært i forbindelse med frokost og eftermid-
dagsfrugt. Af spørgeskemaerne, som også inkluderer 
pædagoger ud over de deltagende, fremgår det at 95 % 
læser	jævnligt,	hvilket	vil	sige	fra	flere	gange	om	ugen	
til hver dag. Både børn og voksen foreslår at læse højt, 
og begge beslutter hvilken bog der skal læses. Det er 
ikke	muligt	at	vurdere	hvorvidt	de	fire	institutioner	
læser meget eller lidt i forhold til danske daginstitu-
tioner generelt, da den gennemsnitlige læsehyppighed 
aldrig er blevet undersøgt, men daglig læsning kan 
med rimelighed betragtes som hyppig læsning. Meget 
peger dog på, at hyppig læsning ikke er ensbetydende 
med bevidsthed om bogvalg. De deltagende pæda-
goger læser bøger de kender, eller de tager en ukendt, 
tilfældig bog fra enten biblioteket eller institutionens 
egen samling, uden nødvendigvis at have bladret den 
igennem inden. Mest bemærkelsesværdig i den sam-
menhæng er en pædagog, som har et særligt udvalg af 
bøger, primært ældre titler, som hun har læst gennem 
flere	år	og	som	hun	”kender	effekten	af”,	som	hun	selv	
formulerer det. 

Det fremgår af interview og spørgeskemaer at man i 
de	fleste	institutioner	taler	sammen	under	højtlæsnin-
gen (undtagen når man læser for hele børnehaven), 
56	%	svarer	”ofte”	og	43	%	en	”gang	i	mellem”.	Ifl.	
pædagogerne udspringer samtalerne både af børnenes 
spørgelyst og pædagogernes forklaringer. Langt færre 
snakker om bogen bagefter: 17 % svarer ”ofte”, 60 % 
”en gang imellem” og 21 % ”nej, sjældent”. De meto-
diske overvejelser i forbindelse med højtlæsning drejer 
sig, udover sondringen mellem at læse for mange eller 
færre børn, om pædagogernes genfortælling af histo-
rien. I en institution resumerer pædagogen efter hvert 
opslag, i en anden institution resumerer man hver dag 
i forbindelse med læsning af kapitelbøger. Samme sted 
giver alle pædagogerne udtryk for at de forsøger at 
styre samtalen, eksempelvis når børnenes association-
er	tager	overhånd.	Højtlæsningen	er	derudover	præget	
af en tilpasning af teksten, som primært drejer sig om 
at ændre og forklare svære ord. Flertallet lader således 
til at udøve en form for sproglig justering: 

Ændrer du i historien, når du læser?:
21 %  svarer ”ofte”, og ifølge svarene, 
 fordi de ønsker at imødegå børnene
50 %  ”det hænder” 
28 %  svarer ”sjældent”, og ifølge svarene fordi 
 de respekterer den litterære form 
 og ønsker at lære børnene nye ord. 
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Pædagogernes svar, udover de her refererede, peger 
i retning af at de ikke selv anser denne praksis som 
en væsentlig ændring af historien. Det fremgår, at 
nogle pædagoger er opmærksomme på at introducere 
børnene for nye og anderledes ord, hvorimod an-
dre udskifter ordene på forhånd inden teksten læses 
højt. Både i spørgeskemaerne og i samtalerne bliver 
pædagogerne spurgt om formålet med højtlæsning. I 
interviewene er det mest genkommende svar ’ro’ og 
dernæst ’bogvaner’, længere nede rangerer formål som 
(i tilfældig rækkefølge): ’tradition’, ’kulturarv’, ’lise/
oase’,	’sprogbevidsthed’,	’viden’,	’identifikationsbe-
hov’, ’voksennærvær’, ’koncentration’, ’sjov’, ’kultur’, 
’tidsfordriv’, ’fantasi’, ’optakt til leg’, ’lære farver og 
tal’. Skemaerne har modsat samtalerne faste svarka-
tegorier, og folk har sat kryds i mere end én kategori. 
Svarene kan ranglistes på følgende måde:

1.	 Hygge	(95	%)
2. Fantasi (80 %), sprog (80 %), 
 viden (75 %), ro (73 %)
3. Læse senere i livet (60 %), kultur (51 %)

Sammenfattende kan man konstatere, at svarene fra 
både skemaer og interview viser, at læsning især har 
en rekreativ og socialiserende funktion. Man læser 
højt for at skabe ro, og fordi det er hyggeligt. Svarene 
er overraskende eftersom pædagoger må forventes 
at have en faglig tilgang til højtlæsning, ikke mindst 
i kraft at de pædagogiske læreplaner, som har været 
obligatoriske siden 2004. 
Omvendt er meget der tyder på, at den rekreative og 
socialiserende højtlæsning er almindelig i de danske 
daginstitutioner jf. Pedersen (2005) og til dels Eskebæk 
Larsen (2006). Under et af interviewene antydes nogle 
af de mentale barrierer, som højtlæsningen møder 
blandt de deltagende pædagoger. Pædagogen siger, at 
hun gennem interviewet er blevet opmærksom på, at 
hun aldrig har tænkt på højtlæsning som en aktivitet. 

Børnelitteratursyn i børnehaverne
Alle pædagoger er optagede af det vanskelige ved at 
læse billedbøger højt for mange børn, idet børnene har 
svært ved at se illustrationerne. Pædagogerne giver 
udtryk for at børnene protesterer, hvis de har dårlig 
adgang til billederne og hvis der er for meget tekst i 
forhold til billede, mister børnene tålmodigheden. 
Generelt	anser	pædagogerne	teksten	som	primær	
bærer af fortællingen. Samtalerne peger på, at pæda-
gogerne vurderer billedbogen som et midlertidigt 
stadie i forhold til senere læsning, eksempelvis ta-
ler	flere	af	dem	om,	at	børnene	skal	lære	at	lytte	og	
således ikke være så afhængige af billederne. Man er 
således af den opfattelse, at billedbøger er for de helt 
små børn, og at kapitelbøger er næste skridt på den 
evolutionære ’læsestige’. 

Det genkendelige og hverdagen står i centrum for 
udvælgelse af bøger, og pædagogerne ønsker bøger 
børnene	”kan	identificere	sig	med”.	Læsningen	er	
derfor orienteret omkring pædagogernes forestillinger 
om børnenes behov. Er et barn ked af det over ikke at 
kunne	sove	hos	en	kammerat,	så	finder	pædagogen	
en bog om det emne, har et barn været på ferie og er 
blevet	interesseret	i	hajer,	så	finder	man	bøger	om	det	
osv. Denne praksis er i overensstemmelse med pæda-
gogens udviklingspsykologiske faglighed og med 
de formidlingsteorier der fokuserer på modtagerens 
behov, og altså ikke alene på litterære kriterier. Pæda-
gogerne bliver spurgt, om der er særlige typer bøger 
de foretrækker at læse og i så fald hvilke: 43 % svarer 
ja og 56 % svarer nej. Størstedelen af de bekræftende 
svar kan sammenfattes til ’bøger med gode billeder 
og uden alt for meget tekst’ (8 svar), dernæst kommer 
eventyr (4 svar) og hverdagshistorier/letforståelige 
historier (4 svar). Spørgsmålet har ikke givet anledn-
ing til at nævne titler. Tilsammen med udsagnet ’bøger 
med gode billeder og uden alt for megen tekst’ un-
derstreger det pædagogernes opfattelse af børnebøger 
som brugsrelaterede. Man ønsker at tage hensyn til 
børnenes billedlyst og eventuelt manglende tålmodig 
med lange tekster. Det tidligere nævnte synspunkt, at 
teksten er den primære bærer af fortællingen, antyder 
hvorledes de bedømmer billedbogen som genre, på sin 
vis uafhængigt af børnene og genren selv. 

95 %
80 %

80 % 75 %
73 %

60 %
51 %
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I samtalerne nævnes eventyr og rim/remser mange 
gange, selv om de to genrer sjældent indfrier hverdag-
stematik	og	identifikationsmuligheder,	og	man	kan	
derfor konstatere, at pædagogerne ikke er helt konsis-
tente i deres litteraturforståelse. 
Pædagogernes forhold til den såkaldt udfordrende 
litteratur er ligeledes sammensat. De vil gerne læse om 
vanskelige emner som skilsmisse, sorg, død og krig 
(dog uden at gøre læsning til terapi, som to af pæda-
gogerne udtrykker det), men samtidig har de forbe-
hold over for litteratur som i sammenligning hermed 
forekommer relativt uskyldig, nemlig bandeordene i 
De bandeglade badutter	(Marianne	Iben	Hansen,	illustre-
ret	af	Bo	Odgaard	Iversen,	Gyldendal,	2005)	og	Arne	
Ungermans tegninger til rimet ”Av goddav, må jeg 
låne din sav” (bl.a. Okker, gokker, Gummiklokker og andre 
Børnerim,	Gyldendal,	1943).	Deres	bekymring	berører	
den omfattende litteraturpædagogiske og medievi-
denskabelige diskussion om, hvorvidt børn kan skelne 
mellem	fiktion	og	virkelighed,	og	hvorvidt	identi-
fikation	er	en	udbredt	læsestrategi	blandt	børn,	idet	
pædagogerne frygter at børnene begynder at bande og 
’save’ i hinanden. Pædagogernes bekymring er ambi-
valent, idet de er meget opmærksomme på, at børnene 
synes bøgerne er underholdende og tilsyneladende 
skelner mellem hvad der er tilladt i fortællingens ver-
den i modsætning til virkelighedens verden

De titler der henvises til under samtalerne er over-
vejende ældre klassikere (Halfdans ABC, Totte, Alfons 
Åberg, Fyrtøjet, Orla Frøsnapper), ”vendebøger”2 og 
mediebaserede bøger (Byggemand Bob). Det antages, at 
der også læses andre typer bøger, idet institutionerne 
får bøger fra det lokale bibliotek, der leverer en stor 
bogpakke ca. hver anden/tredje måned. Men disse 
bøger efterlader sig tilsyneladende ingen varige spor 
i pædagogernes bevidsthed, undtagen Jakob Martin 
Strids Mustafas Kiosk (1999), som en af institutionerne 
har	lånt	og	som	nævnes	flere	gange.	Som	sådan	lader	
de	fire	institutioner	til	at	være	i	overensstemmelse	med	
de danske daginstitutioner generelt, der er præget af 
ældre klassikere og det der betegnes som mainstream 
billedbøger (Petersen, 2007). 

2 Serien Da far var dreng, (forlaget Dunø) er produceret i forhold til 
en	højtlæsningssitiuation.	Hvert	opslag	har	illustrationer	på	venstre	
side og tekst samt samme illustration i mindre format på højre side. 
Vendebøgerne er fremstillet med spiralrygge, sådan at oplæseren 
kan sørge for at venstre side - med illustrationen - vender ud mod 
børnene.

Det	er	en	problematik	de	fleste	er	klar	over,	da	en	del	
giver udtryk for utilfredshed med, at bibliotekarerne 
ikke orienterer dem om den nye børnelitteratur i for-
bindelse med deres besøg på biblioteket. Disse besøg, 
viser spørgeskemaerne, er forholdsvis sjældne. 95 % er 
på	biblioteket	i	intervallet	fra	meget	sjældent	til	flere	
gange om året, hvilket formentlig skyldes bogpakke-
ordningen. Bogpakkeordningen betyder at institution-
erne får litteratur regelmæssigt, men denne litteratur 
formidles tilsyneladende ikke til pædagogerne, og det 
kan være med til at forklare den manglende diversitet 
i de nævnte titler.  

Læsning i hjemmet
I familierne er det oftest den voksne, der foreslår at 
læse højt, (44 % den voksne, 32 % barnet og 22 % 
begge), til gengæld er det i helt overvældende grad 
barnet, der beslutter hvilken bog der skal læses (73 % 
barnet, 21 % begge). Moderen læser oftere højt end fa-
deren (mor 82 % og far 45 %) og der læses primært om 
aftenen, om end også eftermiddag er forholdsvist ofte 
markeret. Meget tyder således på, at højtlæsning er 
relativt afhængig af at forældrene, primært moderen, 
tager initiativ. Det vil derfor være interessant at se 
nærmere på, hvad der karakteriserer forældrene.  
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Erhverv, Mor
Højeste	niveau	 32	%	
Mellemniveau 21 % = 53 %  
Laveste mellemniveau 23 %
Laveste niveau 22 % = 45 % 

Erhverv, Far
Højeste	niveau	 39	%	
Mellemniveau 15 % = 54 % 
Laveste mellemniveau 21 % 
Laveste niveau 22 % = 43 %

Uddannelse, Mor 
Lang videregående 21 %
Mellemlang videregående 36 % = 57 %
Kort 22 %
Ingen 20 % = 42 %

   
Uddannelse, Far
Lang videregående 32 %   
Mellemlang videregående 19 % = 51 %
Kort 30 %
Ingen 17 % = 47 %
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Der er nogenlunde lige mange piger og drenge, og 
de er alle omkring 3 eller 4 år. En fjerdedel (25 %) af 
børnene kommer fra tosprogede familier, hvilket be-
tyder at forældrene taler et andet sprog foruden dansk. 
De tosprogede familier er sprogligt set en heterogen 
gruppe, en del har rødder i lande i mellemøsten og 
Eksjugoslavien, men der er også spansk- og kinesisk 
talende familier imellem. Mange af de tosprogede 
forældre arbejder i servicesektoren, som bl.a. taxa-
chauffør	og	social-	og	sundhedsarbejder,	og	flertallet	
af dem har ingen eller korte uddannelser. Der er dog 
også	flere	lærere	iblandt	dem.	En	del	af	de	tosprogede	
familier	er	ifl.	pædagogerne	uvante	med	bøger	og	
højtlæsning, og det giver sig bl.a. udslag i, at børnene 
ikke kan følge de alderssvarende bøger. Overordnet 
betragtet er gruppen af veluddannede forældre kun 
en lille smule større end gruppen af forældre med 
kort og/eller ingen uddannelse, ligeledes er gruppen 
af forældre med arbejde på højt niveau kun en smule 
større end gruppen med lavere rangerende jobs (for 
uddybning af kategorier se bilag 9). Det taler således 
for, at forældrene samlet set repræsenterer mange 
forskellige sociale grupperinger. Der er dog visse 
kønsmæssige forskelle. Mødrene fordeler sig mere 
jævnt end fædrene, der primært fordeler sig i toppen 
og i bunden. 

Ca. halvdelen af de adspurgte læser hver dag, 79 % 
læser	jævnligt,	hvilket	vil	sige	fra	flere	gange	om	ugen	
til hver dag:
 
Hvor ofte læser du/I højt for barnet?
Ikke ret tit       0 %
En gang om måneden     1 %
Flere gange om måneden  11 %
En gang om ugen     7 %
Flere gange om ugen   27 %
Hver	dag		 	 	 	 52	%

Da de generelle tal er forholdsvis høje, er det formen-
tlig ikke realistisk at forvente en stigning i læsehyp-
pighed. Man kan også diskutere, hvor en eventuel 
ændring vil have størst betydning. Det vil formentlig 
betyde mere for et barn, at højtlæsning stiger fra 
’flere	gange	om	måneden’	til	’en	gang	om	ugen’	end	
fra	’flere	gange	om	ugen’	til	’hver	dag’.		Derved	ville	
højtlæsningen bevæge sig fra det uregelmæssige til 
det mere ritualiserede. En sådan ændring er relevant 
i	forhold	til	gruppen	af	tosprogede.	Hvis	man	isolerer	
de tosprogede familier, er deres læsehyppighed mar-
kant lavere end gennemsnittet: 22 % læser hver dag, 
flertallet	læser	’flere	gange	om	ugen’	og	’flere	gange	
om måneden’. 

Ved at sammenholde læsehyppighed med lån og køb 
kan man få et lidt bredere billede af læsevaner i hjem-
met:

Hvor tit låner du/ I børnebøger?
26 % ’aldrig’, 
21 % ’meget sjældent’, 
22 % ’et par gange om året’
18 % ’en gang om måneden’, 
7	%	’flere	gange	om	måneden’,	
3 % ’en gang om ugen’. 

Hvor tit køber du/I børnebøger?
10 % ’ved fødselsdage og højtider’, 
34	%	’flere	gange	om	året’,	
30 % ’seks-syv gange om året’
15 % ’en gang om måneden’, 
6	%	’flere	gange	om	måneden’,	
3 % ’ofte’.

De	fleste	forældre	køber	børnebøger	forholdsvist	
sjældent,	og	flertallet	er	sjældent	på	biblioteket.	70	%	
låner sjældent og 28 % låner hyppigt, hvilket kan have 
at gøre med, at der er tale om småbørnsfamilier, hvis 
liv ofte er stramt organiseret - dette var en af årsagerne 
til	idéen	om	børnehavebiblioteket	(Hansen,	1998).	
Tallene for lån og køb kan primært antyde, hvor vidt 
forældrene er opmærksomme på at variere udvalget af 
bøger. Medmindre familierne har en meget stor bog-
samling (og derfor sjældent låner eller køber), hvilket 
undersøgelsen ikke tager højde for, er det nærliggende 
at antage, at børnene læser de samme bøger, især da 
flertallet	læser	jævnligt.	

I	de	fleste	familier	taler	man	sammen	ved	højtlæsning	
(63 %) og det sker at man ændrer i historien (59 %). Et 
stort	flertal	læser	den	samme	bog	flere	gange	(84	%)	
og	ifl.	kommentarerne	på	barnets	opfordring.	De	fleste	
læser, fordi det er hyggeligt, dernæst for at stimulere 
barnets sprog og fantasi. Det kan umiddelbart over-
raske, at dette svarer til pædagogernes prioriteringer, 
især kategorien ’hygge’ kunne man forvente havde 
en anden vægtning i dagtilbudet end i hjemmet. 
Omvendt kan sprog og fantasi måske oversættes til 
begrebsparret leg og læring, hvilket kan forklare at 
både	pædagoger	og	forældre	finder	det	vigtigt.	Over-
ordnet set er der tale om forholdsvis læsende familier, 
der	kommer	fra	flere	forskellige	sociale	lag,	og	som	
primært læser om aftenen.    
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Læsevaner efter 
projektets afslutning 

Boggaver i hjem og daginstitution
Interviews og spørgeskemaer peger på, at boggaverne 
(se bilag 4) er blevet påskønnet af både børn og vok-
sne, og at de er blevet læst formentlig mange gange. I 
tre institutioner har børnene lært rimene fra Mustafas 
Kiosk udenad, og i en af institutionerne kan børnene 
ifølge pædagogerne ”alle bøgerne udenad”, hvilket 
betyder, at de kan genkende og genfortælle store dele 
af fortællingerne. Mange af pædagogerne kritiserer, at 
der kun blev udleveret én bogpakke pr. institution, og 
da ikke alle pædagoger arbejder på samme stue, kan 
det have haft betydning for, i hvor høj grad bøgerne 
er blevet brugt. Pædagoger og forældre udtrykker 
stor glæde over, at bøgerne er nye og af god kvalitet, 
samt	at	de	ikke	skal	afleveres	igen.	På	listen	nedenfor	
kan man se, hvor mange af bøgerne der er blevet læst. 
Tallene skal ses i forhold til, at der ikke har været stor 
mulighed for cirkulation af det begrænsede antal bog-
gaver, i forhold til de stuer der ikke deltog i projektet. 
Desuden	bliver	flere	pædagoger	end	antallet	af	delt-
agere i projektet spurgt. Det betyder, at tallene virker 
noget lave i sammenligning med forældregruppens.

Hvilke af følgende bøger har I læst for nylig?
         
    Forældre Pædagoger

Mustafas Kiosk   86 %  57 % 

Hullebogen	 	 79	%	 	 53	%

Jeg vil ha’ lyset tændt 82 %  46 %

Finn	Herman	 	 78	%	 	 46	%

Helt	hen	i	vejret		 43	%	 	 11	%

Hullebogen bliver læst lige så meget som Finn Her-
man, Jeg vil ha’ lyset tændt og Mustafas Kiosk, hvilket 
er bemærkelsesværdigt, da den har et langt mere 
udfordrende formsprog end de øvrige bøger. Som det 
fremgår, og det kommer også til udtryk i interviewene, 
bliver bogen Helt hen i vejret ikke læst særligt meget 
hos hverken forældre eller pædagoger. Helt hen i vejrets 
manglende succes kan skyldes, at bøger uden tekst 
stiller store krav til både formidler og modtager, idet 
begge selv skal digte med. Derudover er det muligt, 

at de ældre børn forventer en historie i traditionel 
forstand. Bogen har til gengæld fundet et publikum 
blandt tosprogede børn og en gruppe af yngre børn. I 
to institutioner bliver den brugt til en mindre gruppe 
af tosprogede, som har sprogvanskeligheder, og i en 
af de to institutioner har en af pædagogerne også læst 
den med de tre årige. Begge steder er pædagogerne 
opmærksomme på at bruge bogen som et opslagsværk 
til at tale om f.eks. årstider eller sjove detaljer i billed-
erne, og det lader til at netop denne fremgangsmåde er 
udslagsgivende for, at bogen bliver læst. 

Der er blevet spurgt ind til børnenes vurderinger, selv 
om det er vanskeligt at adskille barn og voksen fuld-
stændigt, da børnenes reaktioner må forventes også at 
være påvirket af pædagogerne og forældrene, som til-
lige er dem der refererer børnenes holdning. Men det 
har været vigtigt at forsøge at inddrage information 
om barnets egen holdning, som måske ikke harmo-
nerer med den voksnes. 

Var der nogle af bøgerne 
barnet/børnene ikke kunne lide?      

   Børn-forældre  Børn-pædagoger

Ja:   22 %  6 %

Nej:   68 %              93 %

Var der nogle af bøgerne 
barnet/børnene særligt kunne lide? 

   Børn-forældre  Børn-pædagoger

Ja:     83 %  92 %  

Nej:   12 %   7 %

Børnene er generelt meget tilfredse med bøgerne. 
Svarene viser også, at børnene har reageret forskelligt 
på bøgerne afhængigt af om de læses hjemme eller i 
dagtilbud, eftersom de mest populære bøger ikke er 
fuldstændigt identiske.
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Blandt forældre og pædagoger er Mustafas Kiosk mest 
populær, tæt fulgt af Finn Herman. Den mindst pop-
ulære bog blandt forældrene er Hullebogen, fulgt af 
Mustafas Kiosk.	Hos	pædagogerne	drejer	det	sig	om	Jeg 
vil ha’ lyset tændt og Hullebogen.

I modsætning til Helt hen i vejret, der åbenbart ikke kan 
vække følelser af hverken positiv eller negativ art, får 
Hullebogen, Finn Herman og til dels Mustafas Kiosk en 
mere ambivalent reception. Om end Hullebogen ikke 
indgår i popularitetslisten, er det en af de bøger, der er 
blevet læst mest i både hjem og børnehave, og det er 
samtidig en bog, som både børn og voksne er enige om 
at nære en vis antipati for. Det kan have at gøre med 
passager, der ekspliciterer kroppens funktioner, og 
som måske derfor frastøder den voksne læser, og det 
forhold at dens formsprog på mange måder adskiller 
sig fra den gennemsnitlige billedbog. Det er ligeledes 
bemærkelsesværdigt, at Finn Herman er meget pop-
ulær og samtidig i forhold til børnene genstand for 
nogen modstand. I spørgeskemaerne bliver dette ikke 
uddybet af hverken forældre eller pædagoger, men i 
et af interviewene bliver det diskuteret, om nogle børn 
muligvis har været bange for krokodillen, første gang 
bogen blev læst højt. Mustafas Kiosk afvises af nogle 
forældre,	måske	fordi	de,	ifl.	pædagogerne,	oplever	
rimene som grænseoverskridende, hvilket enkelte 
kommentarer i spørgeskemaerne ligeledes peger på. 
Sammenfattende er Finn Herman og Mustafas Kiosk de 
to mest populære bøger blandt børn og voksne, Musta-
fas Kiosk er samtidig den mest læste bog.

Læsning i hjemmet
67 % af forældrene har svaret på spørgeskemaer efter 
projektet, hvilket er et fald på 20% i forhold til svarpro-
centen for skema I på 87 %. Det er ikke ualmindeligt 
i undersøgelser af denne art at svarprocenten falder. 
Mange forældre oplever formentlig skemaet som over-
flødigt,	eftersom	selve	projektet	er	overstået,	eller	de	
synes måske, at de allerede har deltaget ved at svare 
på	skema	I.	Der	er	ikke	nogen	officiel	konsensus	om,	
hvor høje svarprocenter bør være, for at konklusioner 
er holdbare. 

Det kan have mange årsager: i hvilken sammenhæng 
læses bogen første gang, hvordan er formidlerens 
engagement? osv. Desuden er der ikke et nøjagtigt 
sammenfald mellem børnene; der er måske enkelte 
børn, som er registreret i pædagogens skema men ikke 
i forældrenes og omvendt.   

Var der nogle af bøgerne barnet/børnene særligt kunne lide?

    Børn-Forældre  Børn-Pæd.

Finn	Herman	 	 62	%	 	 46	%

Mustafas Kiosk  38 %  46 %

Jeg vil ha’ lyset tændt 40 %  30 %

Hullebogen	 	 24	%	 	 23	%

Helt	hen	i	vejret															8	%	 	 	0

Ifølge forældrene er børnenes foretrukne bog Finn Her-
mann,	og	ifl.	pædagogerne	er	de	mest	populære	bøger	
blandt børnene Finn Hermann, Mustafas Kiosk og Jeg vil 
ha’ lyset tændt (på baggrund af interviews og skemaer). 
Spørger man til hvilke bøger børnene ikke kunne lide, 
får	man	ligeledes	forskellige	svar:	ifl.	pædagogerne	
Finn Herman	(3	%)	og	ifl.	forældrene	Hullebogen, tæt 
fulgt af Finn Herman. 

De voksne er ligeledes meget tilfredse med bøgerne:  

Var der nogle af bøgerne du ikke kunne lide?

    Forældre  Pædagoger

Ja    25 %  11 %
Nej    74 %  88 %

Var der nogle af bøgerne du særligt kunne lide?

    Forældre  Pædagoger

Ja    71 %  80 %
Nej    28 %  20 %
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Lang videregående 23 %
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Lang videregående 34 %   
Mellemlang videregående 11 % = 45 %
Kort 37 %
Ingen 17 % = 54 %
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Gruppen	af	forældre	der	har	svaret	på	skema	II	har	
nogenlunde samme karakteristika som respondenterne 
fra skema I. Der er også her en overvægt af 
bedrestillede forældre og en vis repræsentativitet af 
øvrige	socialgrupper.	Dog	er	der	flere	fædre	med	kort	
eller ingen uddannelse, end der er fædre med lang 
og mellemlang uddannelse, hvor det omvendte er 
tilfældet i skema I. Der er færre tosprogede familier, 
der har svaret på skema II. 16 % af respondenterne er 
tosprogede, i sammenligning hermed var tallet 25 % i 
skema I. Flertallet af disse har læst boggaverne, og de 
læser	jævnligt,	dvs.	fra	flere	gange	om	ugen	til	hver	
dag, hvilket er bedre end i skema I. Set på baggrund 
af den lave svarprocent kan man forestille sig at de 
’dårlige’ er faldet fra og derfor ikke påvirker tallene 
eller at nye er kommet til. Dette sandsynliggøres af at 
gruppen placerer sig en smule bedre mht. uddannelse 
og jobs end gruppen af tosprogede i skema I.   

For at vurdere om projektet har ændret læsevanerne 
sammenlignes de identiske spørgsmål, spørgsmål som 
optræder i skema I og skema II, ved hjælp af en statis-
tisk beregningsmetode. Metoden ser på om eventuelle 
forskelle i tallene er udtryk for reelle ændringer3.

a) ”Ved højtlæsning, taler I om bogen?”
b) ”Ændrer du/I i historien, når du/I læser?”
c) ”Når du/I læser, er det nogle gange 
 den  samme bog?”
d) ”Hvis du mener, at det er vigtigt at læse højt 
 for børn, angiv venligst hvorfor?”
e) ”Hvor ofte læser du/I højt for barnet?”
f) ”Hvor tit låner du/I børnebøger?”
g) ”Hvor tit køber du/I børnebøger?”

Beregningerne viser, at der ikke er sket hverken 
forbedring eller forringelse af læsevanerne på disse 
punkter,	da	tallene	ikke	er	signifikant	forskellige.	
Forældrene læser, låner og køber med samme hyp-
pighed som før projektet, og højtlæsningen lader ikke 
til at være påvirket af projektets litteraturpædagogiske 
tiltag. Boglisterne har i modsætning til boggaverne 
heller	ikke	haft	nogen	synlig	effekt.	Højtlæsningen	
har således ikke ændret sig i forhold til de faktorer 
spørgsmålene angiver, hvilket ikke betyder at højtlæs-
ningen ikke kan have ændret sig i forhold til andre 
faktorer. Det kunne eksempelvis have været interes-
sant at gå mere i dybden med, hvilken slags litteratur 
familierne foretrækker, (hvilket er noget vanskeligt i 
spørgeskemaer). 

3 Peter Allerup har undersøgt om procentfordelingen over de 
forskellige svarkategorier er ens for de to grupper ved hjælp af et 
traditionelt	x2-test	for	kontingenstabeller	(signifikansniveau	5	%).	
Beregningerne gør det muligt at vurdere, hvorvidt ændringer i 
tallene er udtryk for tilfældigheder, hvilket ofte er tilfældet med 
tal som ligger tæt på hinanden.

På baggrund heraf er det nærliggende at spørge, om 
boggaverne kommer til at ændre valget af bøger i 
hjemmene i fremtiden? Eftersom projektet løb over 
kort tid er det muligt, at der er ændringer, som først 
viser sig på lang sigt. På baggrund af familiernes ikke 
særligt hyppige låne- og købevaner (skema I og II) og 
det forhold at mange småbørnsforældre generelt køber 
de bøger de selv læste som børn, er det tvivlsomt om 
de er bekendt med den type litteratur boggaverne 
repræsenterer. Ser man på kommentarerne i skemae-
rne, giver mange forældre udtryk for, at projektet har 
fået dem til at blive opmærksomme på andre typer 
bøger, end de plejer at læse. Sammen med den mål-
bare påskønnelse af boggaverne tyder det således på, 
at den nyere børnelitteratur ikke har vanskeligt ved at 
etablere sig, når den først er blevet formidlet.   

Billedbogssamtale i børnehaverne
Et af projektets ambitioner er at højne pædagogernes 
metodebevidsthed, primært i forhold til bogvalg og 
billedbogssamtale. I institution 1 har man altid været 
bevidst om at samtale under højtlæsningen, og derfor 
mener pædagogerne ikke selv at deres læsevaner har 
ændret sig markant, dog er de blevet mere bevidste om 
muligheden for at læse på forskellige måder, afhængig 
af tid og intention, og på at introducere fortællingen 
til børnene. De oplever at introduktionen motiverer 
børnene. Introduktion betyder her at snakke om for-
siden, om hvad bogen mon handler om og hvem der 
har skrevet den jf. billedbogssamtalen. Institution 2 er 
blevet mere bevidste om, hvordan læsningen foregår, 
både med hensyn til at snakke og tie stille, hvilket ref-
ererer til det argument i metoden, at det er godt at læse 
bogen højt første gang uden at samtale for meget. De 
fortæller om forsiden og lægger vægt på at introducere 
bogen. En af pædagogerne er blevet mere opmærksom 
på illustrationerne. I Institution 3 opleves det som 
noget	nyt	at	stoppe	op	undervejs	i	højtlæsningen.	Her	
er det kun én af pædagogerne som bruger metoden. 
Hun	er	desuden	blevet	mere	bevidst	om	rammerne	for	
læsningen, såsom formål, tid på dagen og antal børn. 
De er alle enige om at billedbogssamtalen fungerer 
bedst, hvis der ikke er for mange børn. I Institution 
4 er man blevet mere bevidst om at skelne mellem 
forskellige slags læsninger, især i forhold til om man 
læser for hele huset eller for færre børn, hvor samtale 
lettere kan etableres. En af pædagogerne beskriver, at 
hun tidligere gik i gang med at læse med det samme, 
men nu er blevet opmærksom på at introducere bogen 
ved	bl.a.	at	tale	om	forsiden.	Hun	stopper	også	mere	
op i forhold til eksempelvis illustrationerne. 
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Der er en smule mere fokus på billedsiden, hvis man 
sammenligner med interviewene i fase et, og det lader 
til at især første del af samtalen, der handler om at 
introducere bogen, benyttes. Men der er ikke opmærk-
somhed	på	de	øvrige	elementer	i	metoden:	fiktion-
skompetence, sprog og sproglig læring, genfortælling 
og åbne spørgsmål. I spørgeskemaerne bliver pæda-
gogerne spurgt om de ved højtlæsning snakker om 
bogen undervejs og bagefter.4 Man kan konstatere en 
fremgang i antallet af pædagoger, der taler sammen 
med børnene efter højtlæsningen, hvorimod der ikke 
er nogen forskel i antallet af pædagoger, der samtaler 
undervejs.	Det	lader	således	til	at	flere	pædagoger	er	
blevet opmærksomme på at snakke om bogen efter 
højtlæsningen, hvilket bl.a. peger på tredje del af 
billedbogssamtalen, hvor formålet er at perspektivere 
det læste i forhold til barnets oplevelser. En del af me-
todikken er genlæsning, derfor spørges pædagogerne 
om	de	læser	den	samme	bog	igen.	De	fleste	læser	
sådan i forvejen og det er formentlig en af årsagerne 
til, at der ikke er nogen målbar ændring. Deres be-
grundelse for hvorfor de vælger eller ikke vælger at 
læse den samme bog igen er derfor mere relevant. 
Både	før	og	efter	projektet	giver	flertallet	udtryk	for	at	
de læser den samme bog igen, fordi børnene godt kan 
lide det, hvilket peger på, at de litteraturpædagogiske 
argumenter på dette punkt ikke har vundet indpas. 
Det har heller ikke været muligt at se nogen ændring i 
kommentarerne til, hvorfor de vælger eller ikke vælger 
at ændre i historien, hvor man i forhold til projektet 
kunne forvente et fald, altså at færre ændrer i teksten 
ud fra sproglige og litterære hensyn. Begrundelserne 
for hvorfor de læser højt er ligeledes uændrede, hygge 
er fortsat den hyppigst forekommende begrundelse for 
at læse. 

4 der er her brugt samme beregningsmetode som beskrevet i forrige 
kapitel, hvilket også gælder de øvrige identiske spørgsmål.

De	fleste	pædagoger	er	af	den	opfattelse,	at	det	hand-
ler om vilje med hensyn til hvorvidt man læser inspi-
reret af billedbogssamtalen, der var således ikke noget 
i selve metoden de fandt uhensigtsmæssigt. Modta-
gelsen har dog været forskellig, en pædagog mente at 
billedbogssamtalen har givet hende nogle værktøjer, 
sådan at hun nu oplever større glæde ved at læse højt, 
hvilket hun mener, smitter af på børnene. I en anden 
institution fremhæver en af pædagogerne det rimelige 
i at læse for at skabe hygge og nærvær, hvilket kan ses 
som en indirekte kritik af billedbogssamtalen, idet den 
implicerer læsning i forhold til særlige formål. 

Udvikling:

•	 Lidt	større	opmærksomhed	på	billeder	og	på	at	
 introducere bogen før læsning
•	 Mere	dialog	efter	højtlæsning.	(Tilsyneladende	er	
 pædagogerne blevet mere opmærksomme på 
 tredje del af billedbogssamtalen, omvendt er det 
 vanskeligt at afgøre på baggrund af en kvantitativ 
 vurdering alene)
•	 Større	bevidsthed	om	muligheden	for	at	læse	på	
 forskellige måder i forhold til antal børn og tid på
 dagen. Pædagogerne er opmærksomme på at 
 skelne mellem at læse uden afbrydelser og at læse 
 med indlagte stop undervejs 

Kontinuitet:  

•	 Formålet	med	højtlæsning	uændret,	’hygge’	er	
 den mest anvendte kategori før og efter projektet
•	 Dialog	under	højtlæsningen	er	uændret	med	
 hensyn til omfang (Der er tale om en kvantitativ 
 vurdering, således siger det ikke noget om, 
 hvorvidt kvaliteten af samtalen har ændret sig ) 
•	 Genlæsning	begrundes	ud	fra	barnets	lyst	før	og	
 efter projektet
•	 Der	lader	ikke	til	at	være	særligt	fokus	på	sprog,	
	 fiktionskompetence	og	genfortælling
•	 Ingen	litteraturpædagogiske	motiver	til	ikke	at	
 ændre i teksten

Sammenfattende kan man konstatere, at der i begræn-
set omfang er sket en udvikling af det litteraturpæda-
gogiske arbejde i daginstitutionerne. 
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Børnelitteratursyn og læsefremmende tiltag i 
børnehaverne
Pædagogerne giver udtryk for, at de er blevet gjort 
opmærksomme på bøger, de ikke selv ville vælge, 
og mener derfor at det har været en hjælp, at andre 
har taget beslutningen med hensyn til valg af bøger. 
Flertallet af pædagogerne er blevet mere bevidste 
om,	hvilke	bøger	de	vælger	at	læse.	Hvor	de	tidligere	
valgte bøger ud fra omslagets udseende eller bogens 
umiddelbare nærhed, ser de nu på teksten, billederne, 
længden og afvejer dette i forhold til hvilke børn de 
skal læse for, og hvor langt tid de har. I spørgeske-
maerne bliver pædagogerne spurgt, om projektet har 
fået dem til at overveje at læse andre typer bøger end 
før.	Her	svarer	alle	deltagere	i	projektet	ja.	De	angiver,	
at det især drejer sig om nyere og mere samtidssva-
rende bøger. I interviewene er det ca. halvdelen af 
pædagogerne, der lader til bevidst at orientere sig efter 
andre billedbøger, end dem de plejer at læse. En vis 
ændring af pædagogernes børnelitteratursyn lader 
derfor til at have fundet sted. Eksempelvis er en af 
institutionerne meget glade for Sgu fanden og for helvede 
(Irene	Pedersen	og	Tine	Modeweg-Hansen,	2004)	og	
Lille frø (Jakob Martin Strid, 2005), som de stiftede 
bekendtskab med under kurset på pædagogseminaret. 
Hvor	man	før	projektet	kunne	registrere	en	vis	ambiv-
alens mod, hvad man mente var udfordrende littera-
tur, var det ikke på tale efter projektet. Pædagogerne 
mener ikke at bandeordene i Sgu, fanden og for helvede 
er problematiske, da de har tiltro til at børnene kan 
bedømme, hvornår det er tilladt at bande. Sammen-
holdt med boggavernes succes tyder de her nævnte 
forhold på, at pædagogerne vil være åbne for lignende 
type bøger i fremtiden. 

Der kan ikke konstateres nogen statistisk ændring i 
biblioteksvaner eller læsehyppighed. Selv om boglis-
terne i mindre grad er tiltænkt pædagogerne, er det 
blevet undersøgt om listerne har haft nogen betydning 
for deres læsevaner. Pædagogerne synes det er en god 
idé med bibliotekets boglister, men de har ikke haft 
nogen synlig effekt. Pædagogerne forklarer, at de har 
koncentreret sig om boggaverne og derfor ikke har 
haft	tid	til	at	gå	på	biblioteket.	Alle	fire	institutioner	
har ladet sig inspirere af projektet til læsefremmende 
tiltag. I institution 1 holdt pædagogerne et oplæg for 
personalet om bøger og læsning, og de har planer 
om at lave et læseprojekt for kollegaerne inspireret af 
Den levende bog. I institution 2 har man lavet en liste, 
hvor titler på gode bøger skrives på, sådan at stuerne 
kan udveksle læseerfaringer med hinanden. Samme 
sted overvejer man at lave en kanon, som skal skrives 
ind i virksomhedsplanen. I institution 3 gik man efter 
kurset i gang med at rydde op i bøgerne, og smed en 
masse bøger væk ud fra devisen mere kvalitet frem for 
kvantitet. I institution 4 etablerede man en læsekrog, 
et særligt rum for læsning, hvilket indebar opsætning 
af vægge. Det lader til at projektet visse steder legi-
timerer en tættere dialog mellem hjem og institution 
med	hensyn	til	bøger	og	læsevaner,	og	flertallet	giver	
udtryk for forældrenes begejstring i forhold til projek-
tet. 
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Konklusion
Læsevaner i hjem og daginstitutioner

Forældre

•	 På	nær	en	enkelt	titel	er	hver	boggave	
 gennemsnitligt blevet læst af over 80 % af 
 forældrene, og både børn og voksne udtrykker 
 stor tilfredshed med bøgerne. 
•	 Meget	tyder	på	at	det	har	været	muligt	at	styrke	
 forældrenes interesse for børnelitteratur, som 
 nogle forældre oplever som kontroversiel og som 
 langt fra alle kender i forvejen. 

Der er ikke nogen ændring i læsevaner med hensyn 
til læsehyppighed, biblioteksbesøg, bogkøb og lit-
teraturpædagogik, og boglisterne har ikke haft nogen 
synlig effekt. Eftersom projektet primært har fokuseret 
på bogvalg, læsemåde og boggaver, og i betragtning 
af	at	flertallet	læser	jævnligt,	vurderes	det	ikke	som	
afgørende at de kvantitative forhold ikke har ændret 
sig (selv om en stigning i bogkøb og boglån kunne 
indikere en større interesse for børnelitteratur, og 
dermed implicit bogvalg). Det er ikke lykkedes at 
styrke højtlæsningen i forhold til litteraturpædago-
giske kriterier, til gengæld er boggaverne blevet læst 
og	påskønnet	af	flertallet	af	forældre,	og	der	er	blevet	
sat fokus på nyere børnelitteratur.

Pædagoger

•	 Projektet	har	synliggjort	nyere	børnelitteratur,	
 som ikke lader til at stå stærkt i daginstitutionerne 
•	 Pædagogerne	er	blevet	mere	opmærksomme	på,	
 hvilke bøger de vælger at læse 
•	 Øget	bevidsthed	om	at	højtlæsning	kan	foregå	på	
 forskellige måder
•	 Pædagogerne	og	børnene	har	været	særdeles	
 tilfredse med boggaverne, der er blevet læst af 
	 stort	set	alle	pædagogerne	op	til	flere	gange.				
•	 Billedbogssamtalen	er	implementeret	i	mindre	
 grad
•	 De	involverede	pædagoger	har	efter	og	undervejs	
 i projektet taget initiativ til læsefremmende tiltag i 
 de respektive institutioner

Det vurderes ikke som kritisk, at læsehyppighed og 
biblioteksvaner ikke har ændret sig. En stigning er 
ikke realistisk i forhold til at pædagogerne allerede 
læser jævnligt og får tilsendt bøger fra biblioteket 
via en bogpakkeordning. Desuden er de kvantitative 
forhold ikke centrale for projektet, hvilket også gælder 
boglister, der ikke har haft nogen synlig effekt. Det må 
derimod betragtes som mere afgørende, at det er van-
skeligt at ændre læsemåden i retning af de i projektet 
angivne litteraturpædagogiske kriterier, hvilket for-
mentlig også forklarer fraværet af faglige begrundelser 
for at læse højt. 
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Undersøgelsen viser, at projektet har øget pæda-
gogernes bevidsthed om, at højtlæsning kan foregå på 
forskellige måder, hvilket kan siges at være grundlaget 
for mere metodiske overvejelser. Der kan ligeledes 
konstateres en øget bevidsthed om bogvalg og bør-
nelitteratur. I modsætning til tidligere vurderer pæda-
gogerne bøgerne i forhold til hvilke børn de skal læse 
for, og hvor lang tid de har. Desuden er pædagogerne 
blevet mere opmærksomme på nyere og, hvad de selv 
betegner	som,	’mere	samtidssvarende’	bøger.	Hvor	
man før projektet kunne registrere et børnelittera-
tursyn præget af ældre klassikere og en vis modstand 
mod udfordrende litteratur, var dette ikke tilfældet 
efter projektet.  

Sammenfattende viser undersøgelsen at pædagogernes lit-
teraturpædagogiske faglighed er blevet styrket i relation til 
en større bevidsthed om bogvalg og børnelitteratur, hvilket 
bl.a. har affødt forskellige læsefremmende tiltag. Under-
søgelsen peger desuden på, at det er vanskeligt at ændre 
måden, hvorpå der læses højt i hjem og dagtilbud, men at 
man forholdsvist hurtigt og med enkle midler kan introduc-
ere den nyere børnelitteratur til forældre og pædagoger. 
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Undersøgelsen udpeger tre centrale felter, der er 
relevante at forholde sig til i et videre arbejde med 
børnelitteratur og højtlæsning i forhold til forældre og 
pædagoger:

•	 Formidling
•	 Litteraturpædagogik
•	 Forankring

Formidling
Projekterfaringerne omkring formidling af nyere bør-
nelitteratur afdækker et behov for et formidlende led.  
Såvel pædagoger som forældre tager godt imod de nye 
billedbøger, men projektet viser, at bøgerne netop skal 
formidles. I forhold til pædagoger ser vi muligheder i 
et tættere samarbejde med bibliotekarerne i udvælgel-
sen af bøger. Boglisterne har ikke i sig selv været et ef-
fektivt formidlingsredskab, og det ser således ud som 
om, at italesættelsen og synliggørelsen af børnebøger 
i den pædagogiske hverdag er et væsentligt element. 
Bibliotekaren kan have en væsentlig rolle som in-
spirator, i forhold til både børn og pædagoger. Vi ser 
tillige pædagogen som en formidler af børnelitteratur 
i forhold til kolleger og forældre, og vi vil anbefale, 
at daginstitutionerne arbejder med en synliggørelse 
af børnelitteraturen både i hverdagen på stuerne, på 
personalemøder og på forældremøder. Udefrakom-
mende inspirationsoplæg vedrørende børnelitteratur 
gør tilsyneladende en forskel.

Litteraturpædagogik
Undersøgelsen konkluderer, at projektet ikke ændrer 
ved familiernes læsevaner, omvendt er der hos pæda-
gogerne en øget bevidsthed om både højtlæsning og 
valg af bøger. Spørgsmålet er, om litteraturpædagogik 
skal	være	at	finde	i	både	hjem	og	institution?	Vores	
vurdering er, at deciderede litteraturpædagogiske 
overvejelser måske ikke har særlig stor betydning i 
forhold til hovedparten af forældrene. Pædagogerne 
bør i stedet fokusere på at formidle børnelitteraturen 
til forældrene, og fortælle om det arbejde de gør med 
børnene og litteraturen i institutionen. Omvendt vil 
vi gerne fremhæve det pædagogiske ansvar for at 
støtte børns sproglige og litterære kompetencer. Vi 
ser her et behov for, at pædagoger oparbejder en mere 
systematisk tilgang til arbejdet med børnelitteratur. 
Vores vurdering er, at børnelitteraturens muligheder 
i forhold til mål og metodebeskrivelser i arbejdet med 

Formidlingsmæssige 
perspektiver I  
Af Caroline Sehested og Lena Basse, 
Hillerød Pædagogseminarium
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de pædagogiske læreplaner kan fokuseres og videre-
udvikles betydeligt. Vi vil opfordre til at litteratur-
pædagogikken bliver skrevet ind i den enkelte institutions 
læreplan, hvor børnelitteraturen relateres til arbejdet med de 
personlige, sociale, kulturelle og sproglige kompetencer. 

Dette peger på en mere generel bevidstgørelse om-
kring litteraturpædagogik for børn i førskolealderen. 
Måske skal man fra seminariernes side have større 
fokus på dette felt, så pædagogerne er rustet til at ar-
bejde med forskellige højtlæsningsmetoder m.m. efter 
endt uddannelse. Ifølge bekendtgørelsen om pædago-
giske læreplaner skal institutionerne beskrive særlige 
metoder og tilgange i forhold til børn med særlige 
behov. Sociale skel gør, at nogle børn vil få læst meget 
i hjemmet og andre stort set ikke. Vores pointe er, at 
børn som ikke er læsevante, har et særligt behov. Her 
mener vi, at et særligt forældresamarbejde har stor betyd-
ning, og at pædagoger har en central rolle i forhold til at 
læseuvante familier inspireres til at læse og samtale omkring 
børnelitteratur. Evalueringen af projektet har ikke vist 
effekter her, men vores perspektiv er, at en sådan ind-
sats er langt mere langsigtet og måske også langt mere 
krævende af institutionerne. Vi mener, at det er en helt 
central fordring i litteraturpædagogikken, at børn fra 
læseuvante familier får mange, gode læseoplevelser 
i daginstitutionen. Dette kræver videreudvikling af 
metoder	og	måske	også	flere	ressourcer.

Forankring
Tid er en helt afgørende faktor i vores vurdering af 
mulighederne for at udvikle en bevidst litteratur-
pædagogik i institutionerne. Vi har registeret en meget 
travl hverdag i institutionerne, hvor ethvert nyt tiltag 
skal konkurrere med alle de øvrige opgaver. En fælles 
institutionel prioritering af litteraturarbejdet ser ud til 
at være en forudsætning for at implementere litteratur-
pædagogiske	tiltag.		Her	vil	vi	fremhæve	arbejdet	med	
læsemiljø og bogvalg som oplagte tilgange. Læsemiljø 
og bogvalg kan tillige være vigtige markører i littera-
turarbejdet, der kan igangsætte en litteraturpædago-
gisk udvikling. Det er tydeligt for os, at tidshorisonten 
i projektet Den levende bog ikke muliggør en institutio-
nelt forankret litteraturpædagogik.  De involverede 
pædagoger har lagt et stort arbejde i projektet, men 
forandringer i pædagogikken kræver en mere lang-
sigtet strategi. Vores overordnede konklusion er, at en 
udvikling af litteraturpædagogikken forudsætter en fælles 

personalemæssig forankring. En væsentlig faktor er også 
en aktiv lederopbakning, da vi har registreret, det er 
et afgørende element i de deltagende institutioner. Vi 
ser derfor en mere konsulentbåret projekttilgang som 
en mulig videreudvikling af projektet. I denne model 
forestiller vi os, at det pædagogiske personale som hel-
hed deltager i et udviklingsprojekt baseret på en fælles 
opkvalificerings-	og	forandringsproces.
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Undersøgelsen viser, at det er muligt at gøre pæda-
gogerne mere bevidste om bogvalg og højtlæsning, 
men også at det er vanskeligt at få pædagogerne til at 
arbejde litteraturpædagogisk i forhold til selve oplæs-
ningen. Man kan på baggrund af projektet diskutere 
om	kvalificering	af	højtlæsning	i	daginstitutioner	
risikerer at ensrette læseoplevelsen. Bør al højtlæsning 
fremover være metodisk i forhold til et særligt lærings-
potentiale?	Visionen	må	være	at	skabe	rum	for	flere	
forskellige slags læsninger, hvilket højest sandsynligt 
ikke er tilfældet i dag (Eskebæk Larsen, 2006), og pæ-
dagoger	bør	derfor	reflektere	over,	hvad	formålet	med	
højtlæsningen er. Det vil i den forbindelse være nyttigt 
at skelne mellem tre slags læsninger, som i praksis ofte 
vil overlappe hinanden: 

•	 Den	rekreative	læsning
•	 Den	performative	læsning
•	 Den	metodiske	læsning	

Den rekreative læsning er orienteret omkring hygge 
og afslapning, og den fungerer nogenlunde uafhæn-
gig af antallet af deltagere. Den performative læsn-
ing er en værkorienteret tilgang, hvor man ønsker at 
give børnene en intens oplevelse uden afbrydelser. 
Oplæseren har øvet sig på teksten inden og overvejet 
tonefald, rytme osv., og hvor længe der skal dvæles 
ved hver side. Det er en oplæsningsform, som kan 
tilpasses store grupper af børn, og som især egner sig 
til kapitelbøger. Der er endnu ikke udviklet mange 
metodiske oplæsningsformer, men den metodiske 
læsning er karakteriseret ved sin systematik og even-
tuelle teoretiske eller empiriske grundlag. Mest kendt 
er ”dialogisk oplæsning” som bl.a. den amerikanske 
forsker	G.	J.	Whitehurst	er	ophavsmand	til,	og	som	
Mette Nygaard Jensen har introduceret i Danmark 
(Jensen, 2005)1. 

1. Det skal retfærdigvis tilføjes, at sprogvejleder Jette Løntoft har 
argumenteret	for	nogenlunde	samme	tilgang	igennem	flere	år.	Et	
andet eksempel på metodisk oplæsning er litteratursamtalen, som 
oprindeligt er udviklet til brug i folkeskolen af Ingelise Moos og 
Karen Wilhelmsen (se bl.a. Men først skal bogen læses. Litteratursamtale 
som litteraturpædagogisk arbejdsform i skolestarten. L&R Uddannelse, 
København, 2002.), men som anvendes af Stig Broström med det 
formål at lette overgangen fra børnehave til skole (Broström, 2005). 

Formidlingsmæssige 
perspektiver II    
Af Marianne Eskebæk Larsen, 
Center for Børnelitteratur, DPU
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forældrenes opbakning og gode læse- og lånevaner. 
Børnene	angiver	desuden,	at	de	fik	læst	højt,	da	de	var	
mindre. I undersøgelsen Tre læselystprojekter (2008) an-
befaler man at inddrage forældrene mere aktivt i for-
hold til læsning i såvel dagtilbud som indskoling. Selv 
om nærværende undersøgelse ikke vurderer, hvad det 
betyder for det enkelte barn, at boggaverne er tilgæn-
gelige i både hjem og daginstitution, er det rimeligt 
at antage, at det har betydning. Alene det forhold at 
mange børn har lært rimene fra Mustafas Kiosk udenad 
tyder på, at bøgerne er blevet læst meget. Samtidig 
giver	undersøgelsen	også	anledning	til	refleksion	over,	
hvordan man når de læseuvante familier. Tre læselyst-
projekter foreslår bl.a. læselystaktiviteter i forhold til 
digitale medier, som en del boguvante familier hævdes 
at være mere fortrolige med. De læseuvante familier 
i Den levende bog har især været tosprogede familier, 
hvoraf enkelte i realiteten kun behersker deres mod-
ersmål. Det er svært at forestille sig, at forældre som 
taler et meget sparsomt dansk, skal kunne læse højt 
for	deres	børn.	Her	er	det	næppe	antallet	af	boggaver	
der vil gøre en forskel, men snarere formidling som 
tager højde for forældrenes modersmål. Man bør også 
undersøge, hvorvidt tekstløse billedbøger og fokus på 
billedbogens illustrationer kan støtte tosprogede børns 
læsning2. En af de overraskende iagttagelser i undersø-
gelsen er, hvorledes den tekstløse billedbog Helt hen i 
vejret er blevet brugt. Selv om bogen blev læst af meget 
få, var der enkelte pædagoger der arbejdede metodisk 
og tilsyneladende succesfuldt med billedbogen. De 
samlede en mindre gruppe af tosprogede børn og var 
opmærksomme på at bruge bogen som et opslags-
værk til at tale om f.eks. årstider eller sjove detaljer i 
billederne. Børn som normalt har svært ved at følge en 
alderssvarende historie bliver tilsyneladende hjulpet 
af, at en tekstløs bog er afhængig af dialog (og det 
er derfor mere sandsynligt at de inddrages end ved 
oplæsning af almindelige billedbøger), og at billeder i 
perceptuel forstand ikke kræver samme grad af forud-
sætninger som verbalsprog. 

2.	Her	tænkes	på	begrebet	’visual	literacy’,	som	kan	oversættes	til	
’visuelle kompetencer’.  Der er tale om et omfattende forskningsom-
råde, se bl.a. James Elkins (ed.): Visual Literacy (2007), Paul Messaris: 
Visual Literacy: image, mind and reality (1994)	og	Kress,	G.	&	van	
Leeuwen, T.: Reading Images, the grammar of visual design (1996).

Selv om den sproglige dimension er central i billed-
bogssamtalen, kan metoden siges at være et forsøg på 
at udvikle dialogisk oplæsning i en mere æstetisk/
litterær retning end den man ser hos Nygaard Jensen, i 
og med den fonologiske opmærksomhed vægtes min-
dre til gengæld for bl.a. genre og illustrationer. 

I modsætning til performativ læsning fungerer me-
todisk læsning bedst i mindre grupper. Metodisk 
oplæsning adskiller sig derudover fra de øvrige 
oplæsningsformer ved at inkludere overvejelser 
over hele forløbet, dvs. eventuelle tiltag når bogen er 
læst færdig. Man kan eksempelvis dramatisere eller 
visualisere bogen (Broström, 2005). Den gode oplæser 
vil også her have overvejet bogens ’opførelse’, den 
metodiske oplæsning står således ikke i modsætning 
til den performative. Det er i den forbindelse vigtigt at 
være opmærksom på, at metodisk oplæsning fortsat 
kan	finde	sted	i	rundkreds,	i	sofaen	eller	på	et	tæppe	
i haven, forudsat man beholder den tætte fysiske 
kontakt til børnene. En af de deltagende institutioner 
var ved projektets start mere bevidst om systematik 
i højtlæsningen end de øvrige institutioner. Det var 
samtidig det eneste sted, hvor oplæsning foregik ved 
borde. Men der behøver ikke at være nogen modsæt-
ning mellem systematik og børnehavens uformelle 
læringsmiljø, daginstitutioner behøver således ikke at 
imitere	skolens	scenografi.	I	forlængelse	heraf	er	det	
væsentligt at understrege, at den professionalisering 
af højtlæsningen, som metodisk oplæsning kan ses 
som udtryk for, ikke betyder at pædagogen skal gøres 
til litterat. Det er vigtigt at fastholde, at pædagogen 
har en anden tilgang til børnelitteratur end litteraten, 
bibliotekaren og læsekonsulenten osv. (Christensen, 
2007). Udfordringen må være at udvikle en litteratur-
pædagogisk faglighed som tager højde for de arbe-
jdsbetingelser, pædagogen har. Samtidig kan man på 
baggrund af undersøgelsen overveje muligheden for 
efteruddannelse af pædagoger i langt højere grad end 
det er tilfældet i dag, eftersom grundlaget for at ændre 
læsemåde og anvende nye metoder højest sandsynligt 
ikke er til stede. 

På baggrund af undersøgelsen og andre læselyste-
valueringer synes det afgørende at inddrage forældre 
i forhold til at styrke børns læsevaner. I læselystunder-
søgelsen Hvad skaber en lystlæser (2007) giver meget 
læsende børn udtryk for, at deres læselyst skyldes 
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De tosprogede familiers læsevaner sætter samtidig 
projektets litteraturpædagogiske indsats i perspek-
tiv: At forlange at forældre bliver mere bevidste om 
deres valg af bøger synes mindre indgribende end at 
forvente, at forældre udfører en systematisk samtale 
i forbindelse med højtlæsning. Den levende bog tager 
udgangspunkt	i	forskning	(Whitehurst	m.fl.),	som	
argumenterer for nødvendigheden af barnets aktive 
medvirken i oplæsningen. I følge denne forskning er 
samtalebaseret læsning mere afgørende end læsehyp-
pighed i forhold til barnets udvikling af sprog- og 
læsefærdigheder. Flertallet af de deltagende familier 
i projektet taler sammen under højtlæsningen, så 
udfordringen	har	været,	dels	at	kvalificere	den	samtale	
der	finder	sted,	dels	at	opmuntre	til	samtale	i	de	fami-
lier,	hvor	samtale	ikke	finder	sted.	Dette	er	formentlig	
ikke lykkes, om end undersøgelsen gør det klart, at 
spørgeskemaer er en vanskelig metode til at undersøge 
netop dette. Man kan diskutere, hvor omfattende en 
højtlæsningsprocedure man kan forlange af forældre, 
da de færreste formentlig ønsker, at ritualet udvikler 
sig i retning af lektielæsning. Det afgørende er, at 
forældrene gennem samtalen understøtter barnets 
forståelse af det læste.    

Et af undersøgelsens konklusioner er, at man forholds-
vist nemt og hurtigt kan formidle den nyere børnelit-
teratur til forældre og pædagoger. Selv om undersø-
gelsen ikke evaluerer selve projektet, og således ikke 
kan udpege egentlige årsager, er det nærliggende at 
fokusere på de to forskellige formidlingsformer; bo-
glister og boggaver. Boglisterne havde stort set ingen 
effekt på hverken pædagoger eller forældre, om end 
alle pædagoger, næsten pligtskyldigt, mente de ville 
få gavn af dem fremover (hvilket naturligvis også er 
muligt). Boglister fremstår derved som eksempel på 
formidling, som er for indirekte, beslægtet med de 
bogpakker institutionerne modtog fra biblioteket ved 
projektets start. En boggave bliver direkte overleveret, 
og det udgør formentlig en ikke uvæsentlig praktisk 
forskel, hvilket stemmer overens med erfaringer fra 
børnehavebiblioteksordninger, hvor bøgernes umid-
delbare tilgængelighed har betydning for pædagogers 
og	forældres	læsevaner	(Hansen,	1998).	Undersøgelsen	
peger således indirekte på behovet for et stærkere 
samarbejde mellem bibliotekarer og pædagoger i 
forhold til en mere synlig formidling af børnelitteratur. 
Samtidig er konklusionen overraskende i forhold til 
den marginaliserede position den nyere, mere ud-
fordrende børnelitteratur har i skolerne, i dagtilbud 
og blandt private forbrugere3. Forældre, lærere og 
pædagoger lader til at foretrække ældre, kanoniseret 
børnelitteratur, hvad enten der er tale om De fem eller 
Halfdans ABC. Samme opfattelse har pædagogerne og 
ifl.	projektlederne	og	pædagogerne,	også	forældrene.	
Alligevel er boggaverne blevet læst og påskønnet, og 
både forældre og pædagoger har givet udtryk for, at 
projektet har ændret deres syn på børnelitteratur. Den 
nyere børnelitteraturs marginaliserede position er 
således mulig at ændre med forholdsvis enkle midler. 

3.	Ifl.	Karen	Vilhelmsen,	lektor	ved	Professionshøjskolen	København	
og forfatter til talrige undervisningsmaterialer, bliver den nyere 
børnelitteratur kun i begrænset omfang læst i folkeskolen (jf. Bro-
ström, S., M. Frandsen og K. Vilhelmsen (under udgivelse): Læsning 
og litteratur i skolestarten. Nationalt Videncenter for Læsning). 
Anne Petersen dokumenterer den nyere børnelitteraturs manglende 
synlighed i dagtilbud (Petersen, 2007) og meget tyder på at forældre 
og bedsteforældre især køber ældre titler (jf. Politiken 1. april 2006, 
Berlingske Tidende 8. april 2006 og Børsen 18. december 2006).
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Børnelitteratur i daginstitutioner

Seminar på Center for Børnelitteratur, DPU, AU
Torsdag den 24. april 2008 kl. 9:30-15:30
Auditorium D 169

9:00-9:30 Ankomst og kaffe

9:30-9:45 Introduktion og velkomst ved Nina Christensen, 
  lektor og leder af Center for Børnelitteratur

9:45-10:45 Lektor Evelyn Arizpe: ”Reading Picturebooks – children and visual literacy”

10:45-11:00  Pause

11:00-12:00 Ph.d.-studerende Ingeborg Mjør:	”Den	vigtige	højtlæsning!	Hvordan	og	hvorfor?”	

12:00-12:45 Frokost

12:45-13:45 Lektor Kjeld Kjertmann: ” Fra oplæsning til barnets læsning. 
	 	 Hvordan	bygge	bro	mellem	børnelitteratur	og	læsetilegnelse?”

13:45-14:00 Kaffepause

14:00-15:15 Korte oplæg med efterfølgende diskussion:
  - Caroline Sehested og Lena Basse: 
  ”Litteraturpædagogik i børnehaven. Erfaringer fra to læselystprojekter”
  - Forskningsassistent Marianne Eskebæk Larsen: 
  ”Evaluering af læselystprojektet Den levende bog” 
  - Lektor Karen Vilhelmsen: ”Litteraturpædagogik i indskolingen og SFO ”

  Ordstyrer: Nina Christensen

15:15-15:30  Afrunding og farvel

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Seminarets primære målgruppe er undervisere ved Pædagogseminarer/Professionshøjskoler. Derudover kan 
alle	med	professionel	interesse	for	kvalificering	af	formidling	af	børnelitteratur	i	daginstitutioner	tilmelde	sig.	

Tilmelding til Marianne Eskebæk Larsen på 8888 9378 eller mail: marl@dpu.dk senest den 26. marts 2008. Sem-
inaret arrangeres i samarbejde mellem Hillerød Pædagogseminarium ved Caroline Sehested og Lena Basse 
og Center for Børnelitteratur ved Marianne Eskebæk Larsen og Nina Christensen. Seminaret afholdes med støtte 
fra	Hillerød	Pædagogseminariums	Fond	og	deltagelse	er	derfor	gratis.	

Bilag 1
Program for seminaret
”Børnelitteratur 
i daginstitutioner”
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Bilag 2

Daginstitutioner

Børnehaven Børnebyen 
Skatmestervej 7 
3400	Hillerød	
  
Børnehuset Tolvkarlevej 
Tolvkarlevej 70 
3400	Hillerød	
  
Oasen Børnehave 
Skansevej 1 
3400	Hillerød	
  
Valhal 
Elver Alle 4 
3400	Hillerød	

Liste over daginstitutioner
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Bilag 3
Program for seminaret
”Børnelitteratur 
i daginstitutioner”

 
 
 

Kursusprogram:  Den levende bog 
 
Begge dage er med fuld forplejning 
 
 
 
Tirsdag den 25. September kl. 9-14 
 
9.00-9.15  Om projektet. Forløbsplan mm. 
 
9.15-10.15  Pædagoger og billedbøger, oplæg Lena Basse 
  Anne Pedersens undersøgelse af pædagogers praksis 
  Den skjulte kanon 
  Fokus på ny børnelitteratur 
 
10.15-10.30 Kaffepause 
 
10.30-10.45 Bøgerne i bogpakken 
 
10.45-11.30 Billedbøger og tosprogede børn, oplæg Lena Basse 
   
11.30-12.15 Frokost 
   
12.15-14.00 Læsemiljø, oplæg og arbejde i grupper, Caroline Sehested. 

Analyse af læsemiljøet i jeres institution. 
Fælles opsamling og ideúdveksling.  
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Bilag 3

 
 
Kursusprogram:  Den levende bog 
 
Begge dage er med fuld forplejning 
 
 
 
Onsdag den 26. September kl. 9-14 
 
9.00-9.15  Opsamling fra i går og perspektiver på læsemiljø. 
 
9.15-10.15  Billed – bøger, oplæg Caroline Sehested. 
  Billedbogens historie – nogle eksempler 
  De moderne billedbøger – nogle eksempler. 
  Billedet  i billedbogen. 
 
10.15-10.30 Kaffepause 
 
10.30-11.30 Billedbogen – analyse 
 
11.30-12.00 Frokost 
  
12.00-13.15 Billedbogssamtalen, oplæg Lena Basse  
  Inspiration fra dialogisk oplæsning 
  Egne overvejelser om spørgsmål til billedbøger. 
  Litteraturpædagogik i børnehaven. 
  Opsamling: Arbejdet med den Levende bog i jeres institution. 
   
 
13.15-14.00 Billedbogen og familien. 

Forældrecases  
  Hvordan kan vi formidle billedbogen  

og billedbogssamtalen til forældre. 
  Pjece og Forældremøde/boggaver i institutionen. 
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Finn Herman (2001): 
Finn	Herman	er	en	meget	sulten	krokodille.	Det	har	
hans	menneskemor	slet	ikke	opdaget.	Hun	er	travlt	
optaget	af	at	beskytte	Finn	Herman	mod	de	mange	
farer en krokodille møder på en gåtur i byen. 
Bartholins skønne, naivt ekspressive billeder spiller en 
meddigtende rolle i fortællingen, hvor ikke alting er, 
som menneskemor tror.
Tekst:	Mats	Letén	;	illustration	Hanne	Bartholin

Helt hen i vejret (2006)
I Pia Thaulovs femte billedbog om familien Bartholdys 
følger vi familiens liv og færden gennem årstiderne.  I 
denne billedbog uden ord kan børn og voksne digte 
med og gå på jagt i sjove billeddetaljer. Universet er 
idyllisk genkendeligt men med små skæve afvigelser 
fra hverdagens almindeligheder.
Tekst og illustration: Pia Thaulov

Hullebogen (2005)
Hullebogen	spænder	fra	meget	faktuelle	overvejelser	
over,	hvad	et	hul	mon	er,	til	mere	filosofiske	overve-
jelser over, hvordan universet opstod. Bogens mange 
huller:	Huller	i	kroppen,	i	ansigtet,	gode	huller	og	dår-
lige huller - gemmer stof til mange gode samtaler. Ikke 
mindst på baggrund af billedsidens collagestil, hvor de 
forskellige billedelementer kalder på eftertanke.
Tekst og illustration: Poul Lange

Citat:
”Hvis	du	ikke	havde	øjne	kunne	du	slet	ikke	se	denne	
bog.
Eller noget som helst andet.
Det er fra dine øjne tårerne kommer når du græder.
Nogle	gange	bruger	du	slet	ikke	øjnene.	Hvornår	er	
det?”

Bilag 4
Bøgerne i Den levende bog 
Caroline Sehested og Lena Basse
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Jeg vil ha’ lyset tændt (2007)
Tony Ross´ prinsesse kan ikke sove uden lys, fordi 
hun er bange for spøgelserne under sengen. De voksne 
prøver at overbevise den lille Prinsesse om, at der 
ikke	findes	spøgelser.	Men	på	slottet	findes	der	også	et	
spøgelse, som er bange for små piger...  Der er en god 
portion humor og børneperspektiv i både billeder og 
historie. Prinsessen er kendt fra børnetv.
Tekst og illustration: Tony Ross.

Citat:
”Vær	nu	ikke	så	fjollet,	der	findes	jo	slet	ikke	spøgels-
er.”,	sagde	lægen.	”	OG	hvis	der	gjorde,	så	skulle	du	
såmænd bare pudse din næse.”

Mustafas Kiosk (1999)
Jakob Martins Strids løjerlige, frække rim og fyord på 
vers	er	højt	elsket	af	børn	i	alle	aldre	og	bliver	flittigt	
citeret	i	børnehaverne.	Her	møder	vi	en	frø	på	bank-
røveri, sørøvere og monstre. Billedsiden veksler mel-
lem det grotesk humoristiske og mere poetiske drøm-
mende billedopslag.
Tekst og illustration: Jakob Martin Strid

Citat: 
”Død og helvede 
Blod og bad
ih, hvor jeg elsker biksemad

biksemad til morgenmad

biksemad til aftensmad

biksemad til natmad

og biksemad til fodbad”

Bilag 4
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Bilag 5

Den levende bogDen levende bogDen levende bog   

www.hilsem.dk 

Tre boggaver 

Gave 1: 
Familien Bartholdy – Helt hen i vejret og Finn Herman. 

Gave 2: 
I løbet af uge 44 vil dit barn modtage endnu to bøger. 

Titlerne vil vi gemme som en overraskelse!  

Gave 3: 
Hillerød Bibliotek torsdag den 15. november 

kl. 17.00 – 18.00: Udlevering af sidste bog. 

 
Deltagere 

Børnehaven Oasen med 29 børn. 

Børnehuset Tolvkarlevej med 18 børn. 

Børnehaven Børnebyen med 30 børn. 

Børnehuset Valhal med 30 børn. 

Hillerød Bibliotek 

www.hilbib.dk 

Center for børnelitteratur (DPU/AU),  

Marianne Eskebæk Larsen 

(spørgeskemaer og interview)  

Hillerød Pædagogseminarium, 

Lena Basse og Caroline Sehested 

(projektansvarlige) 

 

 

Projektet er finansieret af Læselystkampagnen,  

tre ministeriers kampagne for bøger og læsning. 

Se evt. mere på www.laeselyst.nu 

Hillerød Biblioteks 
Top 5 
 
Billedbøger – til de 3 årige 
Donnio, Sylviane : Jeg ku' godt æde et barn 

Könnecke, Ole: Anton kan trylle 

Letén, Lea : Mor og Minna i svømmehallen 

Letén, Mats : Kaj har en gave 

Thaulov, Pia : Lille Kong Magnus 

 

Billedbøger – til de 4 årige 
Belli, Gioconda : Sommerfugleværkstedet 

Mouritzen, Peter : Gider ikke! historien om Gidrik, 

en vred ged 

Nilsson, Ulf : Små døde dyr 

Vilstrup, Jens : Duen Didrik - i dronningens tjeneste 

Wieslander, Jujja : Mor Muh bygger træhytte 

 
 

 

Læs mere om tilbuddet til travle børnefamilier fra 

Hillerød Bibliotek, ”De flyvende kufferter” her:  

http://www.deflyvendekufferter.dk/forside/

hilleroed_bibliotekerne 

Informationsfolder
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Lena Basse og Caroline Sehested 

(projektansvarlige) 

 

 

Projektet er finansieret af Læselystkampagnen,  

tre ministeriers kampagne for bøger og læsning. 

Se evt. mere på www.laeselyst.nu 

Hillerød Biblioteks 
Top 5 
 
Billedbøger – til de 3 årige 
Donnio, Sylviane : Jeg ku' godt æde et barn 

Könnecke, Ole: Anton kan trylle 

Letén, Lea : Mor og Minna i svømmehallen 

Letén, Mats : Kaj har en gave 

Thaulov, Pia : Lille Kong Magnus 

 

Billedbøger – til de 4 årige 
Belli, Gioconda : Sommerfugleværkstedet 

Mouritzen, Peter : Gider ikke! historien om Gidrik, 

en vred ged 

Nilsson, Ulf : Små døde dyr 

Vilstrup, Jens : Duen Didrik - i dronningens tjeneste 

Wieslander, Jujja : Mor Muh bygger træhytte 

 
 

 

Læs mere om tilbuddet til travle børnefamilier fra 

Hillerød Bibliotek, ”De flyvende kufferter” her:  

http://www.deflyvendekufferter.dk/forside/

hilleroed_bibliotekerne 
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Bilag 5

Den levende bog Billedbogsamtalen 
Før I læser 

Vis bogens omslag frem. 

Læs titlen højt og kig på illustrationen.  

Kender du bogen, så fortæl barnet om 

personer og handling i fortællingen på for-

hånd. 

Hvis du ikke kender bogen, så kan I snak-

ke om, hvad bogen mon handler om.  

Under læsning 

Spørg barnet undervejs gennem læsningen. 

Eks: ”Hvad tror du så der sker?”  

Tal sammen om billederne – ofte har bar-

net lagt mærke til små detaljer, du ikke 

har set. 

Tal med dit barn om, hvad bogen mon 

handler om. Giv dig tid til at lytte til dit 

barn. 

Læs gerne udtryksfuldt, men det vigtigste 

for barnet er, at du er nærværende (ikke 

om du er en stor skuespiller).  

Efter læsning 

Hjælp barnet med at forbinde det læste 

med barnets egne oplevelser. Spørg for 

eksempel om barnet også har været ude at 

kælke? – Om barnet også er bange for 

mørke? Osv. 

Om højtlæsning 

Undersøgelser viser, at regelmæssig 

højtlæsning fra børn er helt små, sikrer 
at børn senere i livet oplever glæde ved 

og succes med læsning. Især oplæsning 

hvor voksen og børn taler sammen. 

Første gang I læser bogen sammen, er 
det bedst, at I får en fornemmelse for 

historien, så undgå at stille spørgsmål.  

De næste gange er det derimod godt at 

snakke sammen om bogen. Se mere un-
der ”Billedbogsamtalen” på næste side.  

Ved at fordybe dig i bogen, samtale om 
den og læse den flere gange for dit 
barn, er du med til at udvikle dit barns 
fornemmelse for sprog og tekster.  

Genlæsning 
Når du genlæser bøger for dit 

barn, giver du dit barn en for-

nemmelse af at mestre fortællin-

gen. 

At kende en historie giver bar-

net overskud til at koncentrere 

sig om at lære ukendte ord eller 

nye interessante detaljer på illu-

strationerne. 

Efter mange læsninger af den 

samme bog, kan dit barn måske 

”læse” bogen for dig. 

 

Den nye børnelitteratur 
I den nye børnelitteratur ekspe-

rimenteres der meget. 

Der bliver leget med layout, 

skrift og farver. 

Gennem litteraturen møder bar-

net moderne børn og voksne. 

I den moderne billedbog møder 

barnet et univers og et sprog 

det kan spejle sig i og genkende 

fra eget liv. 

Informationsfolder
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Bilag 5

Den levende bog Billedbogsamtalen 
Før I læser 

Vis bogens omslag frem. 

Læs titlen højt og kig på illustrationen.  

Kender du bogen, så fortæl barnet om 

personer og handling i fortællingen på for-

hånd. 

Hvis du ikke kender bogen, så kan I snak-

ke om, hvad bogen mon handler om.  

Under læsning 

Spørg barnet undervejs gennem læsningen. 

Eks: ”Hvad tror du så der sker?”  

Tal sammen om billederne – ofte har bar-

net lagt mærke til små detaljer, du ikke 

har set. 

Tal med dit barn om, hvad bogen mon 

handler om. Giv dig tid til at lytte til dit 

barn. 

Læs gerne udtryksfuldt, men det vigtigste 

for barnet er, at du er nærværende (ikke 

om du er en stor skuespiller).  

Efter læsning 

Hjælp barnet med at forbinde det læste 

med barnets egne oplevelser. Spørg for 

eksempel om barnet også har været ude at 

kælke? – Om barnet også er bange for 

mørke? Osv. 

Om højtlæsning 

Undersøgelser viser, at regelmæssig 

højtlæsning fra børn er helt små, sikrer 
at børn senere i livet oplever glæde ved 

og succes med læsning. Især oplæsning 

hvor voksen og børn taler sammen. 

Første gang I læser bogen sammen, er 
det bedst, at I får en fornemmelse for 

historien, så undgå at stille spørgsmål.  

De næste gange er det derimod godt at 

snakke sammen om bogen. Se mere un-
der ”Billedbogsamtalen” på næste side.  

Ved at fordybe dig i bogen, samtale om 
den og læse den flere gange for dit 
barn, er du med til at udvikle dit barns 
fornemmelse for sprog og tekster.  

Genlæsning 
Når du genlæser bøger for dit 

barn, giver du dit barn en for-

nemmelse af at mestre fortællin-

gen. 

At kende en historie giver bar-

net overskud til at koncentrere 

sig om at lære ukendte ord eller 

nye interessante detaljer på illu-

strationerne. 

Efter mange læsninger af den 

samme bog, kan dit barn måske 

”læse” bogen for dig. 

 

Den nye børnelitteratur 
I den nye børnelitteratur ekspe-

rimenteres der meget. 

Der bliver leget med layout, 

skrift og farver. 

Gennem litteraturen møder bar-

net moderne børn og voksne. 

I den moderne billedbog møder 

barnet et univers og et sprog 

det kan spejle sig i og genkende 

fra eget liv. 
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Bilag 6
Problematikker 
i relation til undersøgelsen

Følgende forbehold gælder undersøgelsens opbygning 
og udførelse:  

1)
Da kravene om repræsentativitet ikke er søgt opfyldt, 
betyder det at resultaterne alene er relaterede til pro-
jektet. 

2)
Undersøgelsens resultater er begrænset af en række 
tidsfaktorer. Da undersøgelsen ikke tager højde for 
langvarige effekter, kan man ikke vurdere hvorvidt 
der er ændringer, som først viser sig senere, eller om 
de ændringer som er påvist, forsvinder efter kort tid.  
Desuden kan man anfægte, at de implicerede parters 
læsevaner undersøges meget kort tid efter projektets 
ophør. 

3)
Forældre og pædagoger kan forekomme at være en in-
direkte vej til undersøgelse af børns læsning, men dels 
er børn i aldersgruppen 3-4 år afhængige af forældre 
og pædagoger, og dels er børn i denne aldersgruppe 
vanskelige at bruge som informanter.
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Bilag 6

4)
Projektets fokus på læsesituationen har et kvalitativt 
aspekt, som det kan være vanskeligt at afdække med 
spørgeskemaer alene, da de ofte siger noget om om-
fang og hyppighed. Fordelen ved spørgeskemaer er til 
gengæld, at man undgår at skulle tage højde for såka-
ldte samspilsvirkninger, dvs. påvirkninger i relationen 
mellem svarperson og interviewer (Olsen, 2006), og at 
en stor mængde oplysninger kan indhentes forholds-
vist hurtigt.

5)
Man ved fra andre lignende undersøgelser, at der er 
tendens til at respondenterne overvurderer deres læsn-
ing, hvis de mener det er godt at læse bøger og gerne 
ville gøre det noget mere, end de faktisk får gjort. 
Svarpersoners stræben efter hvad de opfatter som so-
cialt ønskværdige svar, kan derfor give måleproblem-
er. Denne form for skævhed vil normalt være størst, 
når der er en personlig kontakt til intervieweren, på 
den baggrund har spørgeskemaerne en større grad af 
pålidelighed end interviewene.

6)
Der har ikke været nogen kontrolgruppe tilknyttet 
undersøgelsen, idet en sådan lå uden for projektets 
rammer. 

7)
Spørgeskemaerne	har	ikke	haft	identifikationsnumre,	
hvilket betyder, at man ikke kan individualisere 
svarene. Ved at følge en person har man mulighed for 
at opdage ændringer, som kan forsvinde på grund af 
forskydninger i gruppens adfærd før og efter projektet.  

8)
Udvælgelse af deltagere: Parameteret land-by blev 
fravalgt, da antagelsen er, at der ikke er så store for-
skelle hvad angår omfanget af og kvaliteten af læsere-
laterede aktiviteter. Denne antagelse bygger bl.a. på 
en spørgeskemaundersøgelse af danske børnehave-
klasser, foretaget af Stig Broström, der viser, at der 
ikke er nogen væsentlige forskelle mellem land og by 
i forhold til forekomsten af kreative aktiviteter (Bro-
ström,	2002).	Den	geografiske	spredning	er	minimal,	
idet	alle	deltagende	institutioner	befinder	sig	inden	for	
samme kommunegrænse. Når man designer empiriske 
undersøgelser vil man ofte stræbe efter en så tilfældig 
udvælgelse af respondenterne som mulig. Man kan 
kritisere undersøgelsen for ikke at imødekomme en så-
dan stræben, omvendt må det tages med i betragtning, 
at der er tale om en mindre undersøgelse, som ikke er 
underlagt kravene om repræsentativitet, og at udvæl-
gelsesprocessen var underlagt et stort tidspres.  

9)
Interview:	Hvorvidt	eventuelle	magtstrukturer	har	
haft nogen betydning for samtalerne, hvilket ofte er 
tilfældet når det gælder gruppeinterviews, har det ikke 
været muligt at undersøge nærmere. I forhold til trans-
skriberingen vil noget uvilkårligt gå tabt når talesprog 
overføres til skriftsprog. Det er kompenseret for ved 
eksempelvis at notere ændringer i tonefaldet hos den 
interviewede.
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1.	Hvor	gammelt	er	dit	barn?
	 3	år
	 4	år

2.	Hvilket	køn	har	dit	barn?
	 Dreng	
	 Pige

3.	Hvilket	sprog	taler	I	hjemme?	
(Det er tilladt at sætte kryds begge steder)
	 Dansk
	 Andet:	__________________
    
4. Er du, barnets mor, udearbejdende?
	 Ja	 Hvilket	arbejde:	______________

	 Nej	 	 Barsel
	 	 	 Orlov
	 	 	 Arbejdsløs
	 	 	 Hjemmegående
	 	 	 Andet:___________

5. Er du, barnets far, udearbejdende?
	 Ja	 Hvilket	arbejde:	____________
	 Nej	 	 Barsel
	 	 	 Orlov
	 	 	 Arbejdsløs
	 	 	 Hjemmegående
	 	 	 Andet:___________

6.	Hvilken	skolemæssig	baggrund/uddannelse	har	barnets
Mor	_____________________________
Far	______________________________

7.	Hvem	foreslår	(oftest),	at	I	læser	højt?	
	 Den	voksne,	som	læser	højt	
	 Barnet

8.	Hvem	beslutter,	hvilken	bog	I	skal	læse?
	 Den	voksne,	som	læser	højt
	 Barnet

9. Ved højtlæsning, taler I om bogen? 
(undervejs og/eller bagefter)
	 Ofte	
	 En	gang	imellem
	 Nej,	sjældent
	 Aldrig

10.	Hvem	læser	(oftest)	højt?
	 Mor
	 Far
	 Anden:_______________

11. Er der tit noget barnet ikke forstår under læsningen?
	 Ofte.	Hvad?:	____________________
	 Det	sker
	 Nej,	sjældent

12. Ændrer du/I i historien, når du/I læser? 
	 Ofte.	Hvorfor?:	______________________
	 Det	sker	
	 Nej,	sjældent.	Hvorfor?:_________________________

Bilag 7
Spørgeskema I til forældre
om læsevaner 2007
Center for Børnelitteratur, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Tuborgvej 
164, 2400 København NV, tlf. 8888 9370.
Marianne Eskebæk Larsen,
 e-mail: marl@dpu.dk, www.cfb.dk.  
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13. Når du/I læser, er det nogle gange den samme bog? 
	 Ja.		Hvorfor?:_________________________
	 Det	hænder
	 Nej	sjældent.		Hvorfor?:_________________________

14.	Hvornår	læser	du/I?	(hverdag	og	weekend	under	et.	Det	
er	tilladt	at	sætte	flere	krydser)
	 Om	morgenen
	 Om	formiddagen
	 Om	eftermiddagen
	 Om	aftenen

15.	Hvor	ofte	læser	du/I	højt	for	barnet?	(spørgsmålet	
gælder al højtlæsning i hjemmet, dvs. også hvis barnet får 
læst højt af et andet familiemedlem eller en ven) 
	 Ikke	ret	tit
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen
	 Flere	gange	om	ugen
	 Hver	dag

16.	Hvor	tit	låner	du/I	børnebøger?
	 Aldrig		
	 Meget	sjældent
	 Et	par	gange	om	året
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen				
 
17.		Hvor	tit	køber	du/I	børnebøger?
	 Aldrig
	 Ved	fødselsdage	og	højtider
	 Flere	gange	om	året
	 Seks-syv	gange	om	året
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
 
18.	Hvis	du/I	mener,	at	det	er	vigtigt	at	læse	højt	for	børn,	
angiv	venligst	hvorfor:	(det	er	tilladt	at	sætte	flere	krydser)
	 Gør	at	de	selv	kommer	til	at	læse	senere	i	livet
	 Giver	dem	en	kulturel	oplevelse
	 Giver	dem	mere	viden
	 Giver	dem	et	bedre	sprog
	 Styrker	deres	fantasi
	 Det	er	hyggeligt
	 Andet:	________________________

Tak for din/jeres deltagelse. 

Alle svar behandles fortroligt. 

Bilag 7
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1.	Hvor	gammelt	er	dit	barn?
	 3	år
	 4	år

2.	Hvilket	køn	har	dit	barn?
	 Dreng	
	 Pige

3.	Hvilket	sprog	taler	I	hjemme?		
(Det er tilladt at sætte kryds begge steder)
	 Dansk
	 Andet:	__________

4. Er du, barnets mor, udearbejdende?
	 Ja	 Hvilket	arbejde:	_______________
	 Nej	 	 Barsel
	 	 	 Orlov
	 	 	 Arbejdsløs
	 	 	 Hjemmegående
	 	 	 Andet:_____________

5. Er du, barnets far, udearbejdende?
	 Ja	 Hvilket	arbejde:	_____________
	 Nej	 	 Barsel
	 	 	 Orlov
	 	 	 Arbejdsløs
	 	 	 Hjemmegående
	 	 	 Andet:_____________

6.	Hvilken	skolemæssig	baggrund/uddannelse	har	barnets
Mor	_____________________________
Far	______________________________

7.	Hvilke	af	følgende	bøger	har	I	læst	for	nylig?:	
	 Sommerfugleværkstedet	
	 af	Gioconda	Belli	og	Wolf	Erlbruch
	 Mustafas	Kiosk	af	Jakob	Martin	Strid
	 Jeg	ku’	godt	æde	et	barn	
 af Sylviane Donnio og Dorothée de Monfreid
	 Helt	hen	i	vejret	af	Pia	Thaulov
	 Gider	ikke!	Historien	om	Gidrik,	en	vred	ged	
 af Peter Mouritzen og Søren Jessen
	 Anton	kan	trylle	af	Ole	Könnecke	
	 Hullebogen	af	Poul	Lange
	 Små	døde	dyr	af	Ulf	Nilsson	og	Eva	Eriksson
	 Mor	og	Minna	i	svømmehallen	af	Lea	Letén
	 Duen	Didrik	–	i	dronningens	tjeneste
 af Jens Vilstrup og Claus Riis
	 Jeg	vil	ha’	lyset	tændt!	af	Tony	Roos
	 Kaj	har	en	gave	af	Mats	Letén
	 Finn	Herman	af	Mats	Letén	og	Hanne	Bartholin
	 Lille	Kong	Magnus	af	Pia	Thaulov
	 Mor	Muh	bygger	en	træhytte	
 af Jujja Wieslander og Sven Nordqvist

8. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 7, barnet 
særligt kunne lide? (skriv blot noget af titlen)
	 Ja.	Hvilke?:___________________________
	 Nej	

9. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 7, barnet ikke 
kunne lide?
	 Ja.	Hvilke?:_________________________
	 Nej

Bilag 8
Spørgeskema II til forældre 
om læsevaner 2007
Center for Børnelitteratur, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Tuborgvej 
164, 2400 København NV, tlf. 8888 9370.
Marianne Eskebæk Larsen,
 e-mail: marl@dpu.dk, www.cfb.dk.  
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10. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 7, du/I 
forældre ikke kunne lide? 
	 Ja.	Hvilke?:_________________________________
	 Nej

11. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 7, du/I 
forældre særligt kunne lide?
	 Ja.	Hvilke?:___________________________
	 Nej	

12. Ved højtlæsning, taler I om bogen? 
(undervejs og/eller bagefter)
	 Ofte	
	 En	gang	imellem
	 Nej,	sjældent
	 Aldrig

13. Er der tit noget barnet ikke forstår under læsningen?
	 Ofte.	Hvad?:	_________________________________	
	 Det	sker
	 Nej,	sjældent

14. Ændrer du/I i historien, når du/I læser? 
	 Ofte.	Hvorfor?:	_______________________________
	 Det	sker
	 Nej,	sjældent.	Hvorfor?:_____________________

15. Når du/I læser, er det nogle gange den samme bog? 
	 Ja.		Hvorfor?:__________________________________
	 Det	sker
	 Nej	sjældent.	Hvorfor?:__________________________

16.	Hvor	ofte	læser	du/I	højt	for	barnet?	(spørgsmålet	
gælder al højtlæsning i hjemmet, dvs. også hvis barnet får 
læst højt af et andet familiemedlem eller en ven) 
	 Ikke	ret	tit
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen
	 Flere	gange	om	ugen
	 Hver	dag

17.	Hvor	tit	låner	du/I	børnebøger?
	 Aldrig		
	 Meget	sjældent
	 Et	par	gange	om	året
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen				
 
18.	Hvor	tit	køber	du/I	børnebøger?
	 Aldrig
	 Ved	fødselsdage	og	højtider
	 Flere	gange	om	året
	 Seks-syv	gange	om	året
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden

19.	Hvis	du/I	mener,	at	det	er	vigtigt	at	læse	højt	for	børn,	
angiv	venligst	hvorfor:	(det	er	tilladt	at	sætte	flere	krydser)
	 Gør	at	de	selv	kommer	til	at	læse	senere	i	livet
	 Giver	dem	en	kulturel	oplevelse
	 Giver	dem	mere	viden
	 Giver	dem	et	bedre	sprog
	 Styrker	deres	fantasi
	 Det	er	hyggeligt
	 Andet:	_______________________________________

Bilag 8
Hvis	du/I	har	bemærkninger	til	projektet	Den	levende	bog	
og/eller til spørgeskemaundersøgelsen kan de skrives her:
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________
__________________________		

Tak for din/jeres deltagelse. 

Alle svar behandles fortroligt. 
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Bilag 9

Erhverv

Svarene er blevet fordelt i fire kategorier:

1. Arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau inden 
for pågældende område (bl.a. undervisning fra folkeskoler 
til højere læreanstalter, ledelse, advokat) 

2. Arbejde der kræver færdigheder på mellemniveau 
(bl.a. omsorgsarbejde, finansiering, salg, teknikerarbejde, 
administration mm.) 

3. Arbejde som kræver færdigheder på laveste mellemniveau 
(bl.a. kontor og håndværk) 

4. Arbejde som kræver færdigheder på laveste niveau 
(bl.a. manuelt arbejde, salg, service, omsorg, teknik og 
håndværk). 

Baggrundsvariable 
for forældre
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Bilag 9

Uddannelse

Svarene er blevet fordelt i fire kategorier:

1. Ingen (9.-10.klasse, HG) 

2. Kort (gymnasiet, erhvervsfaglig uddannelse, f.eks. 
butiksassistent og smed og uddannelser af eller mindre 
end to års varighed, f.eks. teknisk assistent, elinstallatør 
og økonoma)

3. Mellemlang videregående uddannelse (mindst to års 
varighed, f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, marked-
søkonom, teknikum)

4. Lang videregående uddannelse (f.eks. læge, civilingeniør, 
økonom, gymnasielærer).
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1.	Hvem	foreslår	(oftest)	at	I	læser	højt?	
	 Jeg/vi	pædagoger
	 Børnene

2.	Hvem	beslutter,	hvilken	bog	I	skal	læse?
	 Jeg/vi	pædagoger
	 Børnene

3.	Hvor	ofte	læses	der	højt	på	din	stue?	(dette	inkluderer	
også hvis læsning foregår på tværs af stuerne)  
	 Sjældent
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen
	 Flere	gange	om	ugen
	 Hver	dag

4.	Hvor	ofte	læser	du	højt	for	børnene?
	 Sjældent
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen
	 Flere	gange	om	ugen
	 Hver	dag

5. Ved højtlæsning, foregår det oftest i forbindelse med:
	 Hvile
	 Spisning
	 Særlige	temadage
	 Andet:__________________________________

6. Ved højtlæsning, taler I om bogen undervejs?
	 Ja,	ofte	
	 En	gang	imellem
	 Nej,	sjældent

7. Ved højtlæsning, taler I om bogen bagefter?
	 Ja,	ofte	
	 En	gang	imellem
	 Nej,	sjældent

8. Ændrer du i historien, når du læser? (f.eks. udelader svære 
ord, tilføjer en gladere slutning, springer stor tekstmængde 
over osv.)
	 Ofte.	Hvorfor?:	___________________________
	 Det	hænder
	 Nej,	sjældent.	Hvorfor?:_________________

9.	Hvis	ja,	hvordan	ændrer	du	i	historien?		________________
__________________

10. Når du læser, er det nogle gange den samme bog? 
	 Ja.		Hvor
	 Det	hænder
	 Nej	sjældent.	Hvorfor?:_____________________
______________________________________________________
_______________________________________________

Bilag 10
Spørgeskema I til pædagoger 
om læsevaner 2007
Center for Børnelitteratur, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Tuborgvej 
164, 2400 København NV, tlf. 8888 9370.
Marianne Eskebæk Larsen,
e-mail: marl@dpu.dk, www.cfb.dk.  



61Den levende bog

11.	Hvor	ofte	tager	din	stue	på	biblioteket	for	at	låne	bøger?
	 Meget	sjældent,	fordi:	
	 		 Vi	bor	langt	væk	
	 		 Andet:	_____________
	 		 Vi	har	en	stor	bogsamling	
	 To	til	tre	gange	om	året
	 Flere	gange	om	året
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen	
	 Flere	gange	om	ugen

12. Er der særlige typer bøger du foretrækker at læse?
	 Ja.	Hvilke?:___________________________________
	 Nej

13.	Hvis	du	mener,	at	det	er	vigtigt	at	læse	højt	for	børn,	
angiv	venligst	hvorfor:	(det	er	tilladt	at	sætte	flere	krydser)
	 Gør	at	de	selv	kommer	til	at	læse	senere	i	livet
	 Giver	dem	en	kulturel	oplevelse
	 Giver	dem	mere	viden
	 Giver	dem	et	bedre	sprog
	 Giver	ro
	 Styrker	deres	fantasi
	 Det	er	hyggeligt
	 Andet:	_________________________

Tak for din deltagelse. 

Alle svar behandles fortroligt. 
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1.	Hvor	ofte	læses	der	højt	på	din	stue?	(dette	inkluderer	
også hvis læsning foregår på tværs af stuerne)  
	 Sjældent
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen
	 Flere	gange	om	ugen
	 Hver	dag

2.	Hvor	ofte	læser	du	højt	for	børnene?
	 Sjældent
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen
	 Flere	gange	om	ugen
	 Hver	dag

3.	Hvilke	af	følgende	bøger	har	I	(på	stuen)	læst	for	nylig:	
	 Sommerfugleværkstedet
	 af	Gioconda	Belli	og	Wolf	Erlbruch
	 Mustafas	Kiosk	af	Jakob	Martin	Strid
	 Jeg	ku’	godt	æde	et	barn	
 af Sylviane Donnio og Dorothée de Monfreid
	 Helt	hen	i	vejret	af	Pia	Thaulov
	 Gider	ikke!	Historien	om	Gidrik,	en	vred	ged	
 af Peter Mouritzen og Søren Jessen
	 Anton	kan	trylle	af	Ole	Könnecke	
	 Hullebogen	af	Poul	Lange
	 Små	døde	dyr	af	Ulf	Nilsson	og	Eva	Eriksson
	 Mor	og	Minna	i	svømmehallen	af	Lea	Letén
	 Duen	Didrik	–	i	dronningens	tjeneste	
 af Jens Vilstrup og Claus Riis
	 Jeg	vil	ha’	lyset	tændt!	af	Tony	Roos
	 Kaj	har	en	gave	af	Mats	Letén
	 Finn	Herman	af	Mats	Letén	og	Hanne	Bartholin
	 Lille	Kong	Magnus	af	Pia	Thaulov
	 Mor	Muh	bygger	en	træhytte	
 af Jujja Wieslander og Sven Nordqvist

4. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 3, du ikke 
kunne lide? (skriv blot noget af titlen)
	 Ja.	Hvilke?:_______________________________
	 Nej

5. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 3, du særligt 
kunne lide?
	 Nej
	 Ja.	Hvilke?:______________________________

6. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 3, børnene 
ikke kunne lide?
	 Ja.	Hvilke?:___________________
	 Nej

7. Var der nogle af bøgerne, nævnt i spørgsmål 3, børnene 
særligt kunne lide?
	 Nej
	 Ja.	Hvilke?:_______________________________

8. Når du læser, er det nogle gange den samme bog? 
	 Ja.		Hvorfor?:________________
	 Det	hænder
	 Nej	sjældent.	Hvorfor?:_______________
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9. Ved højtlæsning, foregår det oftest i forbindelse med:
	 Hvile
	 Spisning
	 Særlige	temadage
	 Andet:	__________________________

11. Ved højtlæsning, snakker I om bogen undervejs?
	 Ja,	ofte	
	 En	gang	imellem
	 Nej,	sjældent

12. Ved højtlæsning, snakker I om bogen bagefter?
	 Ja,	ofte	
	 En	gang	imellem
	 Nej,	sjældent

13.	Hvis	ja,	hvordan	snakker	I?		
(Der	må	gerne	sættes	flere	krydser.)	
	 Jeg	beder	børnene	om	at	fortælle	
 hvad billederne forestiller 
	 Jeg	prøver	at	relatere	historien	
 til børnenes egne erfaringer
	 Børnene	spørger	og	kommenterer
	 Jeg	forklarer	svære	ord	og	tegninger
	 Jeg	stiller	konkrete	spørgsmål	til	historien
	 Andet:	_______________________
__________________

14. Ændrer du i historien, når du læser? 
(f.eks. udelader svære ord, tilføjer en gladere slutning, 
springer stor tekstmængde over osv.)
	 Ofte.	Hvorfor?:	________________________
	 Det	hænder
	 Nej,	sjældent.	Hvorfor?:__________________

15.	Hvis	ja,	hvordan	ændrer	du	i	historien?:
___________________________
___________

16.	Hvor	ofte	tager	din	stue	på	biblioteket	for	at	låne	bøger?
	 Meget	sjældent,	fordi:	
	 	 	Vi	bor	langt	væk	
	 	 	Andet:	_________________
	 	 	Vi	har	en	stor	bogsamling	
	 To	til	tre	gange	om	året
	 Flere	gange	om	året
	 En	gang	om	måneden
	 Flere	gange	om	måneden
	 En	gang	om	ugen	
	 Flere	gange	om	ugen

17.	Har	projekt	Den	levende	bog	fået	dig	til	at	overveje	at	
læse andre typer bøger end før?
	 Nej
	 Ja.	Hvilke?:	__________________________

18.	Hvis	du	mener,	at	det	er	vigtigt	at	læse	højt	for	børn,	
angiv	venligst	hvorfor:	(det	er	tilladt	at	sætte	flere	krydser)
	 Gør	at	de	selv	kommer	til	at	læse	senere	i	livet
	 Giver	dem	en	kulturel	oplevelse
	 Giver	dem	mere	viden
	 Giver	dem	et	bedre	sprog
	 Giver	ro
	 Styrker	deres	fantasi
	 Det	er	hyggeligt
	 Andet:	__________________________

Bilag 11
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Tak for din deltagelse. 

Alle svar behandles fortroligt.
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Forskningsspørgsmål   

Hvilket børnelitteratursyn er fremherskende, idet der 
antages at være en vis sammenhæng mellem børnelittera-
tursyn og læsevaner?  

Hvad er deres syn på billedbogen i relation til mediets 
sammensatte karakter af billede og tekst? (Hvordan ser 
pædagogerne på billedbogens kommunikationsmulighed-
er?)

Kan læsevanerne begrundes i ydre og/eller indre be-
grænsninger? (dvs. de fysiske rammer, som normering og 
afstand til bibliotek versus faglig selvforståelse, efterud-
dannelse osv.)

Hvilke forestillinger har de ansatte om formålet med 
højtlæsning og hvilke metoder synes at være fremhersk-
ende, ifald der er sammenfald mellem metode og mål? 

Hvorledes kan man indkredse forholdet mellem nu-
værende praksis og de ansattes ønsker for en fremtidig 
praksis?

 

Interviewspørgsmål  

Beskriv bøger I godt kan lide, særlige bøger I ikke kan 
lide?
Er der bøger børn ikke bør læse? Bøger I synes børnene 
bør læse. Hvorfor?

Hvorfor læser I billedbøger for børnene?

Synes I billedbogen egner sig godt til de 3-4 årige?

Føler I jer velorienteret om børnelitteratur?

Hvordan plejer højtlæsning at foregå? Beskriv en typisk 
højtlæsningssituation?
- hvordan reagerer børnene?
- hvordan reagerer I, hvis I bliver forstyrret undervejs?
- gør I noget særligt ifht. børn der er uvante med bøger/
læsning?

Hvordan synes I det er bedst at læse op? (hvordan læses, 
hvor sidder I, hvad tid på dagen osv.)

Bruger I biblioteket? Hvordan vælger I bøger på bib-
lioteket?

Køber I bøger?
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Forskningsspørgsmål    

Har projektet ændret deres syn på børnelitteratur, 
herunder nyere billedbøger?
                     
Indkreds forholdet mellem boggaver, boglister og bib-
lioteksvaner i relation til evt. effekt

Er pædagogerne blevet mere bevidste om valg af bøger?

Er højtlæsning blevet mere litteraturpædagogisk orien-
teret? 

Bliver bøgerne læst i hjemmet, således at man kan tale om 
en synergieffekt mellem hjem og institution?

Interviewspørgsmål  
 
Hvad synes I om boggaverne? (Diskuter dem enkeltvis) 
Hvilke kunne I lide og hvilke kunne I ikke lide, hvilke 
kunne børnene hhv. bedst lide og ikke lide, hvilke er 
blevet mest læst?

Føler I jer bedre orienteret om børnelitteratur nu end 
tidligere?
(meninger om den nye børnelitteratur)

Bruger I listerne?

Er det en god idé med boggaver, eller kunne man ligeså 
godt have lånt dem på biblioteket?

Hvordan foregår højtlæsningen nu? Beskriv.
Stiller I flere spørgsmål end tidligere, er spørgsmålene 
anderledes? (billedbogssamtalen)
Fordele og ulemper ved billedbogssamtalen

Tænker I over hvilke bøger I vælger at læse?

Synes I at I hhv. børnene forholder sig anderledes til 
højtlæsningen end tidligere?

Tror I at børnene får læst højt af bøgerne derhjemme? 
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