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Resumé  
 

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge børns perspektiver på LæseLeg med henblik på 

at kvalificere den eksisterende viden om LæseLeg for at videreudvikle programmet, så det i endnu 

højere grad er tilpasset børnenes behov. 

Teoretisk tager undersøgelsen udgangspunkt i socio-kulturel udviklingspsykologi. Metodisk 

bygger undersøgelsen på børnetegninger og kvalitative interviews, da disse er velegnede til at 

undersøge børns oplevelser og holdninger. Der blev foretaget semistrukturerede 

fokusgruppeinterviews, individuelle interviews og interviews om børnenes tegninger. Alle 

interviews blev lydoptaget og transskriberet.  

I alt deltog 74 børn i 4-5-årsalderen fra syv forskellige dagtilbud. Undersøgelsen har fokus på børn 

med et lille sprog, som havde arbejdet med LæseLeg i en læsegruppe over en periode. 

Undersøgelsen har særlig opmærksomhed på to-/flersprogede børn, hvorfor over halvdelen af 

børnene er to- eller flersprogede. 34 børn deltog i interviewene, mens yderligere 40 børn bidrog 

med tegninger.  

De to datasæt blev analyseret hver for sig, da de belyser emnet på forskellige måder. Analysen af 

tegningerne viser, hvor mange børn der var optagede af bestemte forhold i bøgerne, mens 

interviewene gav mulighed for at komme mere i dybden med børnenes svar.  

Børnetegninger viste sig at være en god måde for børnene at udtrykke sig på. Flere børn kunne 

bedre fortælle om LæseLeg-bøgerne, når de konkret havde deres tegning at fortælle ud fra. 

Tegningerne viste, at børnene lagde mærke til de sekvenser i bøgerne, som handlede om dyr, 

følelser og relationer mellem mennesker. Typisk tegnede drengene farlige dyr, dramatiske ting og 

andre forhold fra det kulturelt betingede drengeunivers, mens pigerne i højere grad tegnede 

tegninger om venskaber, relationer samt søde og nuttede dyr. 

Interviewene uddybede tegningerne i forhold til at nuancere og give flere bud på børnenes 

perspektiver på LæseLeg. Overordnet gav børnene udtryk for godt at kunne lide at deltage i 

LæseLeg og hele måden, som LæseLeg foregår på.  

Interviewene viste store individuelle forskelle på, hvad 4- og 5-årige børn konkret forstår og bliver 

optaget af i billedbøger, herunder i hvilken udstrækning børn forstår handlingen i en bog. Mange af 
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børnene, og særligt børnene med det mindste sprog, havde udfordringer med at forstå bøgerne og 

var mest optagede af enkelte detaljer i dem. 

Det var de følelsesnære forhold, som børnene, helt i overensstemmelse med deres alder og 

udvikling, var særligt optagede af i bøgerne. Alt fra glæde, overraskelse og begejstring til uhygge 

og spænding, samt det umiddelbart meningsfulde og genkendelige fra deres hverdag. Børnene 

fortalte, at de godt kunne lide, når en bog var sjov, og der skete noget skørt og overraskende. De 

fandt det særligt sjovt, når karaktererne i bogen gjorde noget forbudt, brød regler, mestrede farlige 

situationer, eller når der skete noget absurd. De gav også udtryk for at kunne lide spænding i en bog 

− gerne noget tilpas uhyggeligt.  

Undersøgelsen konkluderer, at bøgerne giver børnene mulighed for at spejle sig i, genkende og 

bearbejde deres oplevelser med og følelser for deres omgivelser, så de får mulighed for bedre at 

forstå og forholde sig til dem. At læse bøger kan fx være med til at understøtte børns 

følelsesmæssige og sociale udvikling, herunder udvikling af empati med andre mennesker – både 

følelsesmæssigt og kognitivt. 

Undersøgelsen giver anledning til otte anbefalinger. 

 

1. Sammensæt læsegrupper efter børns udviklingsniveau 

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at overveje sammensætningen af læsegrupperne både 

ud fra børnenes udviklingsmæssige forudsætninger og adfærd. Hvis der er børn i gruppen, 

der ikke forstår det, der foregår, vil de ofte reagere med uro og manglende koncentration. 

Samtidig anbefales det ikke at sætte meget talende børn i gruppe med børn, der har sværere 

ved at udtrykke sig for at undgå, at man får for mange regler og får nogle børn til at føle, at 

det er forkert at udtrykke sig.  

 

2. Vælg bøger, som passer til børnenes udviklingsmæssige forudsætninger og alder 

Undersøgelsen peger på, at de bøger, som børn præsenteres for, skal hænge sammen med 

det, som barnet kan forstå i forvejen, ellers får de ikke noget ud af at læse dem. Det 

anbefales derfor, at det pædagogiske personale ikke kun vælger bøger ud fra børnenes alder, 

men er omhyggelige med også at undersøge børnenes forskellige sproglige og 

udviklingsmæssige forudsætninger for at læse og forstå bøger. 
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3. Udvælg bøger, der vækker begejstring hos børnene 

Resultaterne viser, at børnene syntes særligt godt om bøger, der var genkendelige for dem, 

og hvor bøgernes handling kunne relateres til deres livsverden. Det anbefales, at der fortsat 

inddrages bøger, hvor der sker noget sjovt, overraskende og tilpas uhyggeligt, bøger med 

dyr og bøger, hvor der er følelser i spil.   

 

4. Læs højt med indlevelse i rolige omgivelser  

Undersøgelsen viser, at børnene godt kan godt lide at læse bøger i en lille gruppe på et 

hyggeligt sted, hvor de ikke bliver forstyrret. Børnene syntes, at deres LæseLeg-voksne var 

gode til at læse op, men de kunne ikke konkretisere hvordan og hvorfor. Andre 

undersøgelser peger i denne sammenhæng på, at det spiller en stor rolle for børns forståelse 

af en bog, at den voksne læser på en udtryksfuld og spændende måde.  

 

5. Understøt børns færdigheder i at indgå i dialog 

Undersøgelsen viser store forskelle i børnenes forudsætninger for at forstå bøgerne og indgå 

i dialog om dem. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle børn først skal lære dialog 

som kommunikationsform, hvor man gensidigt forholder sig til hinandens udspil, før de er 

parate til at kommunikere om bøgerne og de oplevelser, bøgerne giver dem.  

 

6. Indgå i dialog om detaljer, som optager børnene 

De fleste små børn forstår ikke, at bøger har en handling, en pointe og en slutning. Denne 

undersøgelse understøtter andre undersøgelser, der viser, at børn og voksnes perspektiver på 

en bog ofte er vidt forskellige. Voksne skal derfor være opmærksomme på alle de små 

detaljer og personlige berøringsfelter, børnene er optagede af, og ikke kun kommunikere ud 

fra den måde han/hun selv forstår bogen på. Særligt når børnene har sproglige og/eller andre 

udviklingsmæssige udfordringer. 

 

7. Læs bøger, og lav aktiviteter regelmæssigt 

Børnene i undersøgelsen havde lettere ved at huske og tale om bøgerne, når de tegnede. Det 

understøtter antagelsen om, at børn bedre lærer nye ord og forstår sammenhænge, hvis de 

selv aktivt deltager i samtalen og arbejdet med bogen. Det anbefales, at der regelmæssigt og 
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hyppigt kobles konkrete oplevelser og aktiviteter til læsningen af bøger, så børnene får 

mange og varierende oplevelser med at bruge sproget. 

 

8. Udbyg forældresamarbejdet 

Flere børn fortalte, at de var glade for at låne LæseLeg-bøgerne med hjem, da de ellers ikke 

havde eller læste bøger hjemme. Derfor anbefales det at udbygge samarbejdet med 

forældrene i forhold til at læse bøger med deres børn hjemme. Desuden er det en god idé at 

inddrage forældre med anden etnisk baggrund med henblik på, med forældrenes hjælp, at 

finde og inddrage bøger på barnets modersmål. 
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1. Indledning 

Børns opvækstvilkår har på en række områder ændret sig i forbindelse med overgangen fra 

industrisamfundet ind i videnssamfundet. Hovedparten af danske børn går i daginstitution, idet 

begge forældre arbejder uden for hjemmet. Det betyder, at forældre og pædagoger sammen 

varetager både omsorgen for børnene og deres muligheder for trivsel, læring og udvikling i 

dagligdagen. Samtidig er kravene øget i forhold til, hvilke færdigheder og kompetencer der er 

nødvendige for at kunne klare sig i det komplekse og globaliserede samfund (Rasmussen, J.,1997, 

Kragh-Müller, G., 1997). 

Som et led i internationalt samarbejde og konkurrence foretager OECD (Organization for Co-

operation and Development) jævnlige undersøgelser af, hvordan børnene klarer sig i skolen i de 

forskellige medlemslande. De første af disse undersøgelser viste, at danske børn mod forventning 

ikke klarede sig så godt i de internationale sammenligninger som forventet. Som følge deraf kom 

der øget fokus på daginstitutionsområdet og den betydning, som læring og udvikling har i den 

tidlige barndom. Dette fordi forskning har vist, at de muligheder, som børn har for at udvikle sig og 

lære noget i den tidlige barndom, har en vigtig betydning for deres senere muligheder for at klare 

sig i skolen og samfundet (Sylva et al 2004). 

Børn i Danmark har forskellige deltagelsesmuligheder fra starten af deres liv (Christoffersen, 2014, 

Bonke, et.al., 2017). Undersøgelser har vist, at daginstitutionen for udsatte børns vedkommende kan 

betyde en forskel for børnene i forhold til, at de bliver bedre i stand til at klare sig i skolen og livet 

(Sylva et al, 2004, SFI 2014). Undersøgelser viser dog også, at daginstitutioner i Danmark kunne 

løfte opgaven bedre (Ringsmose et.al, 2012). 

I denne sammenhæng er der udviklet en række programmer og metoder, som pædagogerne i 

daginstitutioner kan arbejde med for at understøtte forskellige sider af børns læring og udvikling. 

Mary Fondens LæseLeg er en af disse metoder. 

 

1.1. LæseLeg som redskab 

LæseLeg er et pædagogisk redskab, der har til formål at arbejde med dialogisk læsning og ”early 

literacy” i vuggestuer, dagpleje, børnehaver og indskoling. Dialogisk læsning er en metode, hvor 

den voksne har gensidig dialog med det barn/de børn, der læses højt, for sideløbende med at der 

læses, med henblik på at det enkelte barn udvikler sig til at være den, der ”fortæller” billedbogen. 
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Formålet med dialogisk læsning og leg er at øge børnenes ordforråd og deres kommunikative 

kompetencer. Samtidig får børnene gode læseoplevelser og bliver bedre til at udtrykke sig med 

deres egne ord. På den måde er hensigten med LæseLeg at øge og understøtte børnenes trivsel og 

deres evne til at indgå i fællesskabet. 

LæseLeg er for alle børn – men særligt for børn med et begrænset sprog. 

Udover dialog om billedbøger får børnene mulighed for at udvikle sproglige og sociale 

kompetencer gennem deres egen aktive deltagelse. I LæseLeg læses den samme billedbog højt for 

en mindre gruppe børn tre gange inden for fx en uge med en stigende involvering af børnene. I den 

efterfølgende uge arbejder børnene med kreative aktiviteter, der tager afsæt i historien. 

Forudsat at pædagogerne bruger materialet efter hensigten, arbejder man i LæseLeg med 

inddragelse af børnene på følgende måde.   

• Omdrejningspunktet i LæseLeg er, at arbejdet med børns sprog skal foregå i meningsfulde 

sammenhænge. Billedbogen betragtes som den meningsfulde sammenhæng, der giver et 

fælles udgangspunkt for tillæring af nye ord og begreber gennem samtale og dertilhørende 

aktiviteter. Målet er, at barnet knytter de ord og sproglige emner, der arbejdes med, til sit 

eget liv.  

• I dialogen om billedbøgerne bliver børnene medfortællere af handlingen og byder ind med 

refleksioner over bogens indhold. Programmet inddrager på den måde børnenes perspektiv 

løbende samtidig med, at deres narrative kompetencer styrkes. Konkret lægger LæseLeg fx 

op til at høre børnenes meninger bøgerne.  

• I LæseLeg udvælger pædagogen bøger, lege og kreative aktiviteter med udgangspunkt i 

børnenes udviklingstrin og det, børnene i LæseLeg-gruppen både før og under læsning af 

bøgerne er optagede af, viser interesse for eller udtrykker ønske om.  

 

1.2. Formål med projektet 

Formålet med foreliggende projekt var at undersøge børns perspektiver på LæseLeg for at 

kvalificere den nuværende viden om LæseLeg med henblik på videreudvikling af programmet, så 

dette i højere grad passer til børnenes behov, herunder også at gøre de voksne klogere på børnenes 

perspektiv. 
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Følgende spørgsmål blev undersøgt: 

• Hvad synes børnene er en god bog?  

• Hvad kan børn godt lide at læse om? 

• Hvad er en god læsegruppe? 

• Hvad tænker børn om de tilknyttede (planlagte) aktiviteter og lege?  

• Hvad betyder LæseLeg for børnenes lege og relationer? 

• Hvad karakteriserer en god LæseLeg-voksen? 

 

1.3 Plan for rapporten 

Rapporten er disponeret på følgende måde: Først indledes med en gennemgang af andre studier om 

LæseLeg. Dernæst følger teori og metode for projektet. Efter dette følger et afsnit om de deltagende 

børns perspektiver på LæseLeg som udtrykt gennem deres tegninger. Efter dette følger analysen af 

børneinterviewene. Først vil det blive beskrevet, hvad børnene overordnet synes om LæseLeg. 

Dernæst følger et afsnit om, hvordan børn forstår bøger, herunder i hvilken udstrækning de forstår 

bøgers handling. Efter dette belyses det, hvad børn synes er en god bog, herunder hvad de godt kan 

lide og ikke synes så godt om i de læste bøger. Derefter følger en opsamling, samt konklusion og 

anbefalinger. 

 

2. Andre studier af LæseLeg 

Der er tidligere udarbejdet to følgeforskningsstudier om LæseLeg som metode.  

Den første undersøgelse (Jensen de López & Clasen, 2012) blev gennemført i pilotfasen og viste, at 

LæseLeg gør tilfældigt udvalgte børnehavebørn markant bedre til at kommunikere set i forhold til 

børn i en kontrolgruppe, som læste de samme bøger på almindelig vis. I undersøgelsen udtrykte 

pædagoger endvidere stor tilfredshed med redskaberne. De fremhævede bl.a. LæseLegs positive 

effekter på børnenes kreativitet, selvtillid og sociale inklusion i fællesskabet samt på relationerne 

mellem barn og voksen. 

Den anden undersøgelse (Jensen de López & Knudsen, 2015) så på effekterne af et tre-måneders 

LæseLeg-forløb blandt 3-4-årige ”stærkt sprogsvage” børn. Selv om der var små, positive resultater, 
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var det ikke muligt at påvise en statistisk signifikant effekt. Undersøgelsen var udfordret af et stort 

frafald af børn, hvilket umuliggjorde sikre konklusioner, men det gav anledning til overvejelser om, 

hvorvidt det ville øge LæseLegs effekt over for børn med et meget lille sprog at justere på intensitet 

(fx ved at reducere antallet af børn i en LæseLeg-gruppe) og dosis (hvor ofte og hvor længe 

LæseLeg bruges) samt i højere grad inddrage børnenes forældre eller – ved tosprogede – deres 

modersmål. 

Der er ikke tidligere lavet undersøgelser af børns oplevelser med LæseLeg. 

 

3. Teori for projektet 

Teoretisk er der taget udgangspunkt i socio-kulturel udviklingspsykologi. I dette perspektiv forstås 

barnets liv og udvikling som indlejret i det omgivende samfund. Udvikling foregår i et gensidigt 

samspil mellem barnet og det samfund og den kultur, som barnet fødes ind i. Udvikling handler om, 

at barnet gennem deltagelse tilegner sig kendskab til sig selv og det omgivende samfund, samtidig 

med at barnet er med til at påvirke dette. Børn, der møder omsorgsgivende voksne og stimulerende 

omgivelser, har bedre muligheder for udvikling end de børn, der ikke gør. 

Det lille barn fødes ind i en verden, som det ikke kender, og man kan karakterisere det lille barn 

som en opdagelsesrejsende, der skal lære verden at kende. Barnet er aktivt og socialt rettet ved 

fødslen, og drager fra begyndelsen erfaringer med sig selv og omverdenen. I samspillet med 

omverdenen handler barnet – som også voksne gør det – ud fra den forståelse og oplevelse af 

handlemuligheder, som det har i den givne situation. Barnets handlinger er således kun 

meningsfulde, når de forstås ud fra barnets konkrete oplevelse og i den sociale kontekst, som barnet 

er en del af. 

Ifølge Vygotsky (i Lindquist, 2004) optræder barnets omgivende voksne som formidlere af det 

omgivende samfund til barnet. De voksne giver de kulturelle redskaber eller værktøjer videre til 

barnet, og disse fører barnet ind i kulturen. Kulturelle redskaber er både teknologiske artefakter, fx 

cykler, biler, ure og lignende, og samfundsmæssige værdier som fx magt og effektivitet. Det er også 

psykologiske redskaber som fx sproget.  

Sproget er er ifølge Vygotsky (ibid.) det mest betydningsfulde kulturelle redskab for barnets 

udvikling. Gennem sproget overføres sociale erfaringer, og sproget omdannes efterhånden gennem 
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en række planer til tanken. Sproget sætter efterhånden barnet i stand til at regulere sine egne 

aktiviteter, hvorved barnet bliver i stand til fx at tænke sig om, før det handler. Gennem sproget 

udvikler barnet desuden efterhånden evnen til fokuseret opmærksomhed og vilje. Det har derfor stor 

betydning at udvikle et godt sprog. 

Vygotsky understreger, at sproget ikke kommer af sig selv gennem modning. Sproget er derimod 

resultatet af social kontakt, kommunikation, leg og aktiviteter og udvikles i gensidig interaktion og 

samspil med omverdenen (ibid.). Vygotsky beskriver i denne forbindelse, hvordan det er vigtigt at 

møde barnet i ”den nærmeste udviklingszone” (ibid.). Dette henviser til, at der er forskel på, hvad 

barnet mestrer af sig selv, og hvad det mestrer i samspil med en kompetent partner. Dermed får den 

voksne stor betydning for barnets sprog (og udvikling generelt), idet barnets sprog udvikles gennem 

et aktivt og gensidigt samspil med den voksne. Sprog udvikles således i alle pædagogiske 

sammenhænge, hvor den voksne tilbyder børnene en bred vifte af muligheder for at opleve og 

tilegne sig sprog (forståelse, ordforråd, udtale m.v.) og også andre måder at udtrykke sig på, fx 

tegne, male, historier m.v. 

 

4. Udvikling hos 4-5-årige børn 

Menneskebarnet er mange år om at udvikle sig, og der er en række forskelle på, hvordan småbørn 

og større børn og voksne er i stand til at forstå og tænke om omverdenen, således også hvordan 

småbørn forstår bøger.  

4-5-årige børn ligner på mange måder hinanden. Baggrunden for dette er, at hjernens udvikling 

sætter en række muligheder og begrænsninger for, hvad det er muligt for børn at lære på et givet 

alderstrin. Børn kan fx ikke lære at gå, før hjernen og det motoriske system kan det; børn kan ikke 

udvikle sprog, før hjernen kan det; børn kan ikke tænke logisk, før hjernen kan det; og børn kan 

ikke overveje og planlægge deres handlinger, før hjernen er parat til, at barnet kan lære dette (Elliot, 

1999). At børn i samme alder ligner hinanden, hænger også sammen med, at børn tilegner sig 

kendskab til den kultur, der omgiver dem. Når børn således vokser op i den samme kultur, vil de på 

en række områder minde om hinanden.  

Som der er forskelle på børns opvækstbetingelser, er der også individuelle forskelle på menneskers 

hjerneudvikling. Man regner med, at det ligger i den genetiske kode, hvornår de enkelte dele af 
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hjernen er klar til udvikling, men hvordan hjernen udvikler sig, er afhængig af de betingelser for 

udvikling af hjernen, der er til stede i omgivelserne på de givne tidspunkter (Elliot, 1999). 

Der er forskellige vidensbaserede psykologiske teorier om børns kognitive udvikling. Det er 

gennemgående i de fleste teorier, at der sker grundlæggende skift i barnets kognitive måde at have 

med omverdenen at gøre på omkring 2-årsalderen, 6-årsalderen og 12-årsalderen (Kragh-Müller, 

2015). I 2-årsalderen, fordi barnet begynder at udvikle sprog, ved 6-årsalderen, fordi eksekutive 

funktioner i hjernen har udviklingsspurt, og ved 12-årsalderen, fordi barnet begynder at kunne 

tænke abstrakt.  

Børn under skolealderen har begrænsninger i forhold til større børn og voksne i deres måde at forstå 

omverdenen på, dels fordi menneskehjernen er mange år om at udvikle sig, dels fordi barnet har 

færre erfaringer end større børn og voksne.  

En måde at forstå kognitiv udvikling på er at sammenligne hjernen med en computer, som modtager 

information fra omverdenen, bearbejder denne og handler på denne baggrund (Cole & Cole, 2005). 

Mennesket modtager information fra omverdenen og udvælger ud af mange muligheder den 

information, der passerer videre til hjernen. I hjernen processeres den udvalgte information til 

korttidshukommelsen, hvor den huskes i kortere tid (ibid.). I arbejdshukommelsen kombineres de 

sansemæssige indtryk (den udvalgte information) med erindringer lagret i langtidshukommelsen, 

således at information ændres til nye former. Hvis informationen ikke kombineres med information 

fra langtidshukommelsen, glemmes den let. 

4-5-årige børn har udfordringer på alle niveauer af informationsbearbejdningsprocessen (Cole & 

Cole, 2005). Børn på 4 og 5 år kan fx ikke overskue ret meget mere end én information ad gangen, 

selv om det ville være relevant at inddrage flere for at forstå en given situation (Dehart, et.al.2000). 

Børn i denne alder har også svært ved at koncentrere sig længe nok til at få alle informationer fra 

omverdenen med. Desuden er korttids- og arbejdshukommelsen ikke så udviklede hos 4-5-årige 

børn, hvilket betyder, at de har svært ved at huske de stimuli, de netop har fået og kombinere disse 

med andre dele af den information, som barnet har modtaget. Endvidere har barnet ikke så mange 

erfaringer i langtidshukommelsen at kombinere de nye informationer med. Barnet transformerer 

desuden de modtagne stimuli langsommere, hvorfor barnet let glemmer dele af dem. Endelig har 

barnet endnu ikke udviklet strategier i forhold til at lære og huske (Cole & Cole, 2005). 
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Mennesker modtager hele tiden mængder af information fra omverdenen. Af hele denne mængde 

stimuli udvælger mennesket dem, der er relevante i forhold til den viden og de erfaringer, som det 

har i forvejen, samt på baggrund af dets følelsesmæssige tilstand. Småbørns udvælgelse af 

information vil være præget af deres udviklingsniveau. De vil udvælge information ud fra, hvad de 

umiddelbart forstår på baggrund af tidligere erfaringer samt det, som de umiddelbart kender fra sig 

selv. Desuden vil deres udvælgelse som regel være mere styret af den umiddelbare følelsesmæssige 

oplevelse og tilstand end voksnes i forhold til, hvad de lægger mærke til og bliver optaget af i en 

given situation. 

Følelser viser hen til, hvordan man har det. Følelser er forankrede i kroppen. Følelser ligger til 

grund for menneskelig handling, hvorfor det er vigtigt at kende og kunne mærke sine følelser så 

nuanceret som muligt. Udviklingsmæssigt set er børnehavealderen den alder, hvor børn gradvist 

lærer deres følelser bedre at kende og lærer at skelne mellem forskellige følelser. I 

børnehavealderen begynder der desuden at blive stillet større krav fra de voksnes side i forhold til, 

at barnet skal kunne udtrykke sine følelser på socialt accepterede måder.  

Børn udvikler gradvist flere og flere færdigheder i forhold til at bearbejde information fra 

omverdenen, både fordi hjernen (hardware) gradvist udvikler sig, og fordi barnet tilegner sig bedre 

strategier (software) i forhold til at bearbejde information (ibid).  

Undersøgelser peger på, at børns færdigheder i forhold til at bearbejde information både hænger 

sammen med alder og udviklingsniveau, men i en vis udstrækning også med, hvor meget viden de 

har om et givet emne. Hvis børn ved mere om et givet forhold, er de bedre til at processere 

information om emnet (Chi & Koeske, 1983).  

Småbørn kan både genkende og genkalde sig ting, men i forhold til hukommelsesopgaver er de 

bedre til at genkende forhold end til at genkalde sig dem. Småbørn kan godt genkende fx bøger, de 

har læst, eller hvad de har lavet i børnehaven, men det kan være svært for dem at genkalde sig disse, 

hvorfor de har brug for ”hjælpecues” for at kunne fremkalde erindringer. Det er fx svært for de 

fleste børn at svare på spørgsmålet om, hvad de har lavet i børnehaven samme dag, ikke mindst 

fordi småbørn endnu ikke kan huske i tid og sted.  

Den schweiziske forsker Piaget (1992) studerede, hvorledes barnet gradvist udvikler sin måde at 

forstå og tænke om omverdenen på gennem udviklingsforløbet. Piaget beskrev med udgangspunkt i 
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en række undersøgelser, hvor han interviewede børn, hvordan småbørn ikke tænker logisk på 

samme måde som større børn og voksne.  

Børn i 4-5-alderen handler ud fra, hvad de kan se her og nu. De har fx svært ved at skelne mellem 

en genstands fremtræden og virkeligheden. Hvis man fx lyser med et blåt lys på et hvidt stykke 

papir, forstår barnet ikke, at papiret vedbliver med at være hvidt, men tror at papiret er blevet blåt, 

når det blå lys får papiret til at se blåt ud (DeHart, 2000). 

Børn under skolealderen har også svært ved at forstå forholdet mellem årsag og virkning, har svært 

ved at skelne mellem fantasi og virkelighed og har svært ved at inddrage tidligere oplevelser i deres 

forståelse af en given situation i nuet. Ligeledes kan de ikke så godt planlægge og styre deres 

handlinger ved tankens hjælp – det vil sige, at småbørn handler, før de tænker (Kragh-Müller, 

2015). 

Sammenhængende med dette har undersøgelser af børns filmoplevelser vist, at de har vanskeligt 

ved at kæde forskellige scener i en film sammen (Nielsen, 2006). Børn i denne alder oplever 

enkeltscener i filmen og kæder ikke nødvendigvis slutningen i en film sammen med den øvrige 

handling svarende til, at de kan have svært ved at forbinde dét, der skete før, med dét der sker nu. 

Man kan ikke direkte overføre resultater fra børns filmoplevelser til deres oplevelser med at læse 

bøger, men i LæseLeg-interviewene sås for mange børns vedkommende, at de havde svært ved at 

forstå bogens gennemgående handling, ligesom de ikke altid kunne forbinde det, der skete i bogen, 

med bogens slutning, men mere beskrev hver side i bogen for sig.  

 

5. Undersøgelsesdesign 

Metodisk blev der taget udgangspunkt i kvalitative metoder, idet sådanne er velegnede til at 

undersøge givne problemstillinger i dybden. Kvalitative metoder er desuden gode at arbejde med i 

forhold til undersøgelser, hvor små børn er informanter.  

Der er taget udgangspunkt i den fænomenorienterede metode (Karpatschof, 1984), idet formålet 

ikke var at undersøge de deltagende børn, men derimod børnenes perspektiver på LæseLeg-

metoden som fænomen. Erkendelsesinteressen var fænomenologisk, idet formålet var at forstå 

LæseLeg, som dette blev oplevet og forstået af de deltagende informanter. 
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Der blev foretaget semistrukturerede fokusgruppeinterviews, individuelle interviews og 

børnetegninger. Et semistruktureret interview er en forskningssamtale med et bestemt formål og 

struktur (Kvale og Brinckmann, 2008). Der blev i forvejen udviklet en interviewguide med en 

række spørgsmål med henblik på at sikre, at den information, som blev indhentet, ville kunne 

besvare problemstillingen i projektet. Spørgsmålene i interviewguiden tjente som udgangspunkt for 

en samtale og ikke som en fast struktur for interviewet, idet hensigten med interviewet, som nævnt, 

var at få indhentet informanternes oplevelser og synspunkter vedrørende problemstillingen. Der var 

derfor åbenhed i interviewet med hensyn til at følge op på og spørge ind til informanternes 

synspunkter. 

Et fokusgruppeinterview har fordele, men også potentielle begrænsninger i forhold til individuelle 

interviews (Patton, 1990). Fordelene kan være, at informanterne udveksler synspunkter med 

hinanden og desuden kan opnå en højere grad af tryghed i interviewet ved at være sammen med 

andre i samme position. Fokusgruppeinterviewet kan endvidere give flere perspektiver i forhold til 

problemstillingen, og den enkelte deltager kan bidrage med flere informationer ved at blive 

inspireret af de andre deltageres synspunkter. Ulemperne ved at anvende fokusgruppeinterviews 

som metode i forhold til mindre børn, kan være, at der kan opstå uhensigtsmæssige 

gruppedynamikker i forhold til mindre børn, fx at enkelte børn taler så meget, at de andre børn 

glemmer, hvad de ville bidrage med, når de skal vente på deres tur. Der kan også ske det, at nogle af 

de deltagende børn svarer, at de synes det samme som et måske populært barn, eller der kan være 

børn, der gerne vil fortælle meget, eller børn, som ikke kan vente på tur. 

Tegning, som metode, kan være givende i forhold til at indhente børns perspektiver på forskellige 

forhold (Kragh-Müller & Isbell, 2011). Tegning er en nonverbal måde at udtrykke sig på, hvilket 

bl.a. kan betyde, at børn, der måske har sværere ved at udtrykke sig sprogligt, får en anden måde 

end ord at udtrykke sig gennem. Desuden giver metoden mulighed for at indsamle oplysninger fra 

flere børn end interviews, fordi det er mindre tidskrævende. Det er dog vigtigt at være opmærksom 

på, hvordan man instruerer børnene i at tegne – at det gøres så konkret, at børnene forstår opgaven 

og også er i stand til at udføre denne. Desuden er der store forskelle i forhold til børns 

tegneudvikling og deres færdigheder i at kunne tegne, forskelle der ofte ses hos børn mellem 4 og 6 

år – afhængigt af om barnets børnehave og forældre inspirerer til og giver børnene mulighed for at 

tegne. 
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Når der blev anvendt flere metoder til indsamling af data, var det med henblik på at give børnene 

forskellige måder at udtrykke sig på. Desuden giver anvendelse af flere metoder mulighed for 

metodetriangulering; det vil sige at sammenholde data fra forskellige metoder (Patton, 1990). 

 

5.1. Interview med børn 

I projektet deltog 4-5-årige børn i interviews og tegninger. Når denne aldersgruppe blev valgt, var 

det, fordi formålet med projektet var at undersøge, hvilke oplevelser børn i denne alder har med 

LæseLeg som metode. I denne alder begynder børn desuden at have udviklingsmæssige og 

sproglige færdigheder, så det er muligt for dem at deltage i undersøgelser som informanter – med de 

særlige hensyn, som det etisk og metodemæssigt er nødvendigt at tage, når man interviewer børn. 

Interview med småbørn udgør en særlig udfordring på grund af børnenes alder og udvikling. Børn 

oplever, forstår og tænker ikke på samme måde som voksne. Dette hænger dels sammen med 

barnets hjerneudvikling og dels sammen med, at barnet ikke har samme mængde af erfaringer som 

den voksne og derfor har andre former for tænkning og kognitive strategier til at forstå og tænke om 

verden på. Det er derfor særligt vigtigt, at intervieweren stiller enkle og forståelige spørgsmål og 

lytter til både verbal og nonverbal kommunikation i situationen. 

I interviewene blev der lagt vægt på at skabe en situation, hvor børnene kunne føle sig trygge, fx 

ved først at sørge for, at børnene allerede havde kendskab til interviewerne, at sørge for at opnå en 

god kontakt med barnet, at barnets pædagog også kunne deltage, eller ved at starte interviewet med 

at se på bøgerne, som barnet havde læst. Der var enkelte børn, der syntes trykket af situationen. 

Hvis dette fortsatte, blev interviewet kortet af. 

Spørgsmålene blev stillet enkelt og konkret til børnene, og der blev lagt vægt på at give plads til, at 

børnene kunne udfolde deres svar. De blev fx ofte stillet det uddybende spørgsmål: ”Kan du 

fortælle mig mere om det?”, og børnenes svar blev opsummeret af interviewerne og gentaget for 

børnene med henblik på så vidt muligt at sikre, at interviewerne havde forstået barnets svar korrekt, 

det vil sige, som børnene oplevede det. Der blev lagt vægt på både at lytte til børnenes verbale og 

nonverbale udtryk. 

Hvis børnene begyndte at fortælle om andre ting, end spørgsmålet lagde op til, blev der også lyttet 

til dette. Ved slutningen af interviewet blev interview-guiden tjekket for at undersøge, om alle 

emner var blevet belyst i interviewet. 
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5.2. Dataindsamling 

I projektet var der primært fokus på børn med et lille sprog, som havde arbejdet med LæseLeg i en 

læsegruppe over en periode. Projektet havde en særlig opmærksomhed på to-/flersprogede børn, 

hvorfor det forlods var givet, at mindst halvdelen af børnene skulle være to- eller flersprogede. 

Børnenes familiemæssige baggrund var forskellig, og oplysning om forældrenes erhvervsmæssige 

baggrund indgik i undersøgelsen. 

De deltagende institutioner blev valgt af den projektansvarlige i Mary Fonden ud fra kriterier om, at 

institutionen skulle have en eller flere velfungerende læsegrupper med børn af blandet etnicitet. 

Pædagogerne i institutionerne udvalgte de børn, der deltog i henholdsvis individuelle og 

gruppeinterviews, ud fra følgende kriterier: alder, køn, etnicitet og deltagelse i læsegruppe. For alle 

de deltagende børns vedkommende blev der indhentet skriftlige tilladelser fra børnenes forældre.  

Der blev i alt interviewet 34 børn. Ni børn var 4 år gamle, 25 børn var 5 år. Hvad angår etnicitet var 

15 børn danske, mens 19 børn havde anden etnisk baggrund og var tosprogede. Der var tale om 16 

drenge og 18 piger. Der blev indsamlet tegninger fra 74 børn, dels de 34 børn, der deltog i 

interviewene, og dels 40 børn, som alle havde deltaget i LæseLeg, men ikke deltog i interviewene. 

Interviewene blev foretaget af Grethe Kragh-Müller og Thomas Kragh-Müller, som også stod for 

indsamling af børnetegninger. 

De deltagende institutioner var forskellige i forhold til, hvor meget der var arbejdet med LæseLeg, 

og det var tydeligt, at de børn, der i længere tid havde arbejdet med LæseLeg og med flere bøger, 

var bedre i stand til at kommunikere om bøger. 

Forud for dataindsamlingen havde Mary Fonden indsamlet informationer om, hvilke bøger børnene 

havde arbejdet med, og på hvilken måde de havde arbejdet med bøgerne. Dette med henblik på, at 

intervieweren var forberedt så godt som muligt på forhånd. Intervieweren medbragte de bøger, som 

læsegruppen havde læst. Bøgerne var – af hensyn til børnenes alder og udvikling − lagt frem på 

bordet både ved tegningen og interviews med henblik på at hjælpe børnene med at huske disse. 

Med henblik på at opnå kendskab til børnene og deres dagligdag i institutionen, besøgte forskerne 

institutionerne inden dataindsamlingen. Formålet med besøget var også, at børnene blev bekendt 

med og havde hilst på intervieweren og havde mulighed for at tale med denne. I nogle af 

institutionerne spiste interviewer og de deltagende børn frokost sammen, så der på denne måde var 

mulighed for at kende hinanden bedre.  
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Af samme grund – for at børnene skulle blive mere trygge ved interviewerne og hele situationen –

blev det valgt at begynde med at samle de børn, der havde deltaget i LæseLeg i en gruppe og lade 

børnene tegne det, som de syntes om og ikke syntes så godt om ved LæseLeg.  

I en børnehave, hvor det kun var de børn, der skulle interviewes, der havde deltaget i LæseLeg, 

tegnede børnene i forbindelse med interviewene. I to børnehaver var det en pædagog, der tegnede 

med børnene efter samme metode.  

Når børnene var færdige med deres tegning, blev det, som børnene fortalte om tegningen, noteret 

ned på bagsiden af tegningerne af forskeren eller en deltagende pædagog. Der blev indsamlet i alt 

74 tegninger. Tegningerne blev analyseret og sammenholdt med data fra interviewene. 

Der blev foretaget individuelle interviews med 18 børn og otte fokusgruppeinterviews. I 

fokusgruppeinterviewene indgik mellem to og seks børn, som alle havde deltaget i LæseLeg. De 

individuelle interviews blev foretaget i de samme daginstitutioner, som børnene til 

fokusgruppeinterviewene kom fra.  

Interviewene blev foretaget som seminstrukturerede forskningsinterviews, hvortil der var udarbejdet 

en interviewguide med udgangspunkt i de stillede forskningsspørgsmål (bilag 1). Interviewguiden 

blev anvendt som en tjekliste med henblik på at sikre svar på projektets spørgsmål. Det var således 

kun de overordnede spørgsmål, der blev stillet, idet interviewguiden ikke blev anvendt systematisk, 

men med åbenhed for børnenes kommentarer og synspunkter. Interviewenes varighed varierede 

afhængigt af børnene, men var mellem 30 minutter og en times varighed – også afhængigt af om 

børnetegningerne var en del af interviewet eller blev foretaget med alle de deltagende børn inden 

interviewet. Også ved interviewene var de bøger, som børnene havde læst, lagt frem på bordet. 

Børnene, der deltog i projektet her, var udvalgt, fordi de havde sproglige og – for nogle børns 

vedkommende – også andre udfordringer udviklingsmæssigt set. For alle børns vedkommende 

havde de aldersbetingede begrænsninger i deres evne til at forstå en bogs handling. Det var også 

tydeligt, at børnenes erfaringer med at indgå i dialog spillede en rolle for at kunne deltage i et 

interview om bøger.   

Der var dog relativt store forskelle på børnenes udviklingsniveau, selv om de alle var 4 eller 5 år 

gamle. Enkelte børn forstod eksempelvis delvist, at en bog kan have en handling, mens andre børn 

ikke forstod dette. Nogle børn forstod ikke, hvad en dialog går ud på, så det var svært at spørge ind 

til og få dem til at fortælle om, hvad de kunne lide i bogen. Det så også ud til at spille en rolle, om 
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børnene var vant til at læse bøger hjemme. De børn, der fortalte, at de ikke læste bøger hjemme, 

havde fx sværere ved at indgå i dialog om bøgerne.  

Det skal bemærkes, at de deltagende institutioner havde læst forskellige bøger. Ligeledes at nogle 

institutioner havde læst mange bøger, mens andre på tidspunktet for interviewene havde læst to, 

fordi det var en nyoprettet gruppe. Man kan derfor ikke på baggrund af undersøgelsen konkludere, 

hvilke af de læste bøger der generelt set var mest populære hos børnene, fordi alle børnene ikke 

havde læst de samme bøger. 

 

5.3. Databearbejdning 

Data fra tegninger og fra interviews blev analyseret hver for sig, og de er også rapporteret i to 

forskellige afsnit i rapporten. Dette fordi der i princippet var tale om to forskellige datasæt, som 

belyste emnet på to forskellige måder. I det ene datasæt (tegningerne) var der 74 børn, deriblandt de 

34 børn, der også deltog i interviewene. I det andet datasæt (interviewene) var der 34 børn. 

Tegningerne viste, hvor mange børn der var optagede af bestemte forhold i bøgerne, fordi der var 

tale om flere børn. Interviewene gav mulighed for at komme mere i dybden med børnenes svar. 

Tegningerne blev analyseret først og dernæst inddraget i analysen af interviewene. Alle interviews 

blev optaget og transskriberet. Databearbejdning blev foretaget af Grethe Kragh-Müller og Thomas 

Kragh-Müller. 

I rapporten er det valgt at gennemgå resultaterne fra tegningerne først, fordi resultaterne herfra giver 

et mere overordnet overblik over en større gruppe børns perspektiver på LæseLeg. Tegningerne 

skildrede det, som børnene bedst kunne lide i bøgerne, og det som de ikke syntes så godt om. Alle 

børn tegnede det, de godt kunne lide. Ganske mange børn kunne ikke finde på noget, de ikke kunne 

lide ved bøgerne, hvorfor der var en del færre tegninger om dette.  

Børnene var individuelt meget forskellige i forhold til tegnefærdigheder. Nogle børn var gode til at 

tegne, ligesom nogle børn var bedre til at udtrykke sig i tegning end i ord ved interviewene. Nogle 

børn kunne ikke tegne, men ville gerne have den voksne til at tegne tegningen efter instruks fra 

barnet, som så kunne farvelægge tegningen.  
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Vygotsky (1971) beskriver tre stadier i børns tegneudvikling:  

1. Barnet tegner tegningen og fortæller bagefter, hvad det ligner.  

2. Barnet planlægger, hvad det vil tegne, men kan ikke fastholde målet, hvorfor tegningen 

kommer til at forestille noget andet, end barnet oprindeligt planlagde.  

3. Barnet kan planlægge at tegne noget bestemt og fastholde og tegne det planlagte. 

I undersøgelsen var der børn, der gerne ville tegne, men hurtigt blev afledt fra emnet om bøger og – 

jf. Vygotskys stadier – fik tegnet en tegning, der forestillede noget helt andet. Der var også børn, 

der planlagde at tegne noget fra bøgerne, men som blev inspireret af de streger, der kom på papiret, 

og endte med at tegne noget helt andet end om bøgerne i LæseLeg. Det blev vurderet bedst at lade 

de børn, som ville tegne noget andet, fortsætte med deres tegning, så de havde en god oplevelse.  

Tegningerne blev gennemgået flere gange og med dette udgangspunkt inddelt i otte kategorier ud 

fra, hvad børnene var mest optagede af i bøgerne.  

De transskriberede interviews er bearbejdet i overensstemmelse med Braun og Clarks model for en 

systematisk tematisk analyse af interviewdata (Braun & Clarke, 20O6). Interviewene blev 

bearbejdet i overensstemmelse med følgende seks analysetrin: 1. Gennemlæsning af interviews med 

henblik på at opnå et godt kendskab til materialet. 2. Første kodning af data. 3. Identificering af de 

væsentlige temaer. 4. Gennemlæsning af interviews for hvert tema. 5. Generering af overskrifter på 

temaer. 6. Rapportskrivning. 

I bearbejdningen af interviewene er indgået resultaterne fra børnetegninger med henblik på at 

sammenholde data fra forskellige metoder (metodetriangulering).  
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6. Resultater fra børnetegninger 

I det følgende vil resultaterne fra analysen af børnenes tegninger blive gennemgået. Som det er 

beskrevet, blev tegningerne gennemset og kategoriseret med henblik på at belyse, hvad børnene 

syntes var det bedste i LæseLeg-bøgerne og det, som de ikke kunne lide.  

 

De 74 tegninger blev kategoriseret i forhold til indholdet i tegningen. En oversigt over dette kan ses 

i det følgende: 

Oversigt over det, som børn kan lide i billedbøger,  

baseret på deres tegninger 

Kategori Antal børn 

Sjovt 12 

Relationer og venskaber 15 

Dyr 12 

Enkelte ting 12 

Kan ikke lide, når figurer er kede af det 7 

Tegninger om noget andet end LæseLeg 12 

Samlet 74 

 

Børnene fordeler sig nogenlunde lige på de enkelte kategorier i forhold til, hvad de syntes godt om i 

LæseLeg-bøgerne. Som det fremgår af tabellen, syntes de godt om det, der var sjovt i bøgerne, 

noget der handlede om relationer og venskaber, søde, nuttede og farlige dyr og enkelte andre 

forhold, som fx bilen i Mimbo Jimbo eller troldene/monstrene.  

 

6.2. Tegninger om det bedste i bøgerne  

Som i interviewene fortalte børnene i tegneforløbet, at de kunne lide alle bøgerne – næsten. Der var 

kun få bøger, de ikke kunne lide. Tegningerne blev kategoriseret, som det fremgår af de følgende 

afsnit. 

 

6.2.1. Det bedste er, når det er spændende, uhyggeligt, absurd og uventet 

Mange børn tegnede, at det bedste i bøgerne var det, der umiddelbart appellerede til og vakte deres 

følelser. Eksempelvis kunne børnene godt lide, når bøgerne var spændende.  
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Der var fx mange børn, der syntes godt om bogen Orm får en ven. Bogen handler om en regnorm, 

der savner en ven. En dag bliver orm, græs og blomster kørt over af græsslåmaskinen. Det hele 

bliver sort, og Orm bliver skåret over i to og får dermed den ven, han så gerne ville have. 

Det var særligt det sted i bogen ”hvor det hele bliver sort” – der hvor græsslåmaskinen kommer og 

kører Orm, græs og blomster over, som børnene syntes om.  

 

 

 

 

 

”Ormehuller, hus, græs, blomster og 

Orm” − i en kaotisk blanding, 

 fordi græsslåmaskinen har kørt det 

hele over. Tegnet af Samir på 4 år. 

 

Børnene syntes, det var spændende og dramatisk og gav ikke udtryk for hverken at være bange for 

det eller forstå, at det alligevel endte godt, fordi orm fik en ven. Det var bare spændende, at det hele 

blev sort. 

Børnene var særligt optagede af steder i bøgerne, som de fandt sjove − ofte noget uventet og absurd, 

og ”falde-på-halen-komisk”. 

Dette er i overensstemmelse med børnenes alder og udviklingsniveau. 4- og 5-årige børn tænker 

ikke på samme måde som voksne, men har umiddelbart en mere konkret og følelsesmæssig måde at 

opleve og forholde sig til omverdenen på. Børnehavebørn er desuden ved at udvikle 

følelsesregulering, og det er ikke altid let for børn i denne alder at have med følelser at gøre, ikke 

mindst fordi en del følelser og følelsesudtryk er tabuiseret i samfundet. Derfor kan nogle følelser, 

som fx vrede være forbundet med angst hos børn. Småbørn havner desuden ofte i situationer, hvor 

de overvældes af følelser eller ikke kan styre deres følelsesudtryk.   

Der var fx børn, der var meget fascinerede af krokodillen i Jeg kunne godt æde et barn. Nogle børn 

var i sig selv bare fascinerede af krokodillen som et stort, farligt dyr, fx Kalle på 5 år:  
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”Den farlige krokodille med de 

store tænder.”  

Tegnet af Kalle på 5 år. 

 

Andre børn tegnede også krokodillen, men havde fokus på noget andet i bogen. Eksempelvis 

tegnede Maja en krokodille og fortalte om tegningen: ”Det bedste er der, hvor pigen smider 

krokodillen i vandet”. 

Kulturelt set opfattes krokodillen som et aggressivt dyr. Krokodillen optræder ofte som metafor for 

vrede. Børn kan fx i leg, gennem at læse bøger eller gennem at tegne bearbejde deres måde at have 

med aggression at gøre. De kan også bearbejde deres angst for vreden og for at blive opslugt af 

denne. At læse i bogen om, hvordan børn aktivt kan overvinde krokodillen – vende afmagten til 

magt - ved at smide den i vandet, kan være en måde for Maja at møde og måske overvinde sin angst 

og vrede på. At tegne den farlige krokodille mange gange kan også være en måde at bearbejde sine 

følelser på.  

Der var et andet barn, der kommenterede sin tegning af krokodillen på denne måde: ”Det bedste i 

bogen er, at dillen fik lov af sin far og mor til at spise et barn. Derfor er den så glad”. Dette barns 

oplevelse af bogen var, at krokodillens forældre mod forventning tillader – eller i hvert fald ikke 

forbyder − aggression, som ellers oftest kulturelt set er forbundet med forbud. 

Der var andre tegninger, der viste hen til, at børnene var fascinerede af farlige ting. Erik tegnede 

(fik den voksne til at tegne og farvelagde selv) fx den farlige blå frø. 
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”Den blå frø sprøjter med blå 

gift.”  

Farvet af Erik på 4 år. 

 

Flere børn var optagede af den blå frø – fordi den var giftig og farlig – og formentlig en flot farve. 

Selv om Alex på 5 år tegnede frøen rød, var hans kommentar til tegningen, at det bedste var den 

farlige, blå frø, fordi ”at når man spiser den blå og giftige frø, kan man blive syg”.  

En anden ting, som fascinerede nogle af børnene, var bogen om Hr. Struganoff og den absurd store 

sandwich (af mange børn kaldet burger), som var så høj, at den var svær at spise. Et barn tegnede 

fx, hvordan det hele i burgeren blev blandet sammen nede i mandens mave, men han ”vågnede 

aldrig om natten, fordi han havde spist den store burger”. Barnet kan have hørt sætningen ”man får 

ondt i maven, hvis man spiser for meget”. Men se – det gør Hr. Struganoff ikke.  

Særligt drengene var fascinerede af de farlige dyr og andre ting i bøgerne – krokodillen, den giftige 

frø, hvordan det hele bliver sort i bogen om Orm, der får en ven. Dette i overensstemmelse med, at 

drenge ofte er optagede af sådanne forhold i omverdenen (Kragh-Müller, 2004).  

 

6.2.2. Børn synes godt om det, der handler om venskaber og relationer 

Mange af børnenes tegninger handlede om relationelle forhold. Særligt pigerne, i overensstemmelse 

med at det at blive til som pige i den vestlige kultur (Kragh-Müller, 2004), tegnede tegninger om at 

have og få venner. At have venner har stor betydning for børn i børnehavealderen. Når børn 

interviewes om, hvad der er det bedste i børnehaven, siger de allerfleste børn, at det bedste er at 

lege med sine venner (Kragh-Müller & Isbell, 2011). Undersøgelser viser også, at det at finde og 



23 
 

opretholde venskaber i børnehaven ikke altid er uproblematisk (Kragh-Müller, 2020). Emnet er 

således centralt for 4-5-årige børn i den konkrete dagligdag i børnehaven – og da også noget, 

børnene var meget optagede af i LæseLeg-bøgerne. 

Børnenes tegninger afspejler forskellige følelsesmæssige forhold omkring børns venskaber – når 

man får venner, finder hinanden, når man har konflikter, når man føler sig mindreværdig, bliver 

drillet eller er jaloux. 

Bogen Hittegods handler om en dreng, der møder en pingvin. Drengen tror, at den er ked af det, 

fordi den ikke kan finde hjem, men da drengen har sejlet pingvinen til Sydpolen, viser det sig, at 

pingvinen savner en ven. Drengen og pingvinen bliver venner. Noora på 5 år tegnede følgende 

tegning: 

 

 

 

 

 

 

 

”Drengen og pingvinen er glade, 

fordi de har fundet hinanden.”  

Tegnet af Noora på 5 år. 

 

Der var flere tegninger af Lille Madsens Hus med mange ting i, som han har fået, og mange børn 

var optagede af, hvordan alle byens borgere var søde ved Lille Madsen og sendte mange ting til 

Lille Madsens hus, fordi de var bekymrede over, at Lille Madsen sad der helt alene i sit hus. 
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”Der er fint i Lille Madsens hus 

med alle de ting, han har fået.” 

Tegnet af Vigga på 5 år. 

 

 

6.2.3. Konfliktuelle venskaber 

En del af tegningerne handlede om personer, der har konflikter med hinanden og bliver sure, jaloux 

eller vrede på hinanden. Sådanne følelser og konflikter fylder på godt og ondt betragteligt i 

småbørns dag med voksne og kammerater. Børnene kan spejle sig i bøger, hvor de kan genkende 

dette fra deres egen hverdag, og se i bøgerne, hvordan man kan have med denne del af livet at gøre. 

En del børn var fx optagede af bøgerne Store monstre græder ikke og Monsterpest.  

 

 

 

 

 

 

 

”Det er Lille og Store Monster.” 

Tegnet af Sainab på 5 år. 
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Tegningen forestiller Store Monster, der er sur, og Lille Monster der er glad. Store Monster er sur, 

fordi han føler, at Lille Monster altid kan gøre alting bedre end Store Monster. Måske synes Sainab 

blot, at det er en sjov tegning, men bogen om monstrene handler om vigtige forhold i børns liv, om 

de har venner og må være med til at lege. Endvidere om de føler sig ligestillede eller mindreværdige 

i forhold til deres venner. 

Et tema i bøgerne om elefanten Carl er søskendejalousi. I Da Carl blev rasende er Carl sur på sin 

storebror Albert, fordi han driller og tager hans ven – også genkendeligt for børn, der har søskende. 

Der var børn, der tegnede Carl, der sprøjter vand på Albert, fordi han er vred på ham.  

 

 

  

 

 

 

 

”Carl er sur på Albert.” 

Tegnet af Ibrahim på 5 år. 

 

Ibrahim forklarede: ”Det er Carl, og Carl er sur. Han vil have, at Albert holder sig væk, men Albert 

griner bare”. Måske lidt overfortolket, men med den røde vrede og de vrede øjne skildrer Ibrahim 

tydeligt vreden og jalousien mellem de to søskende, hvilket giver ham en mulighed for at bearbejde 

disse svære følelser og bedre kunne have med dem at gøre. 

 

6.2.4. Flotte ting og fine billeder 

Der var en del børn, der tegnede flotte ting og fine billeder, fordi de syntes, at illustrationerne i 

bøgerne var flotte. Fx kunne Fatima lide bogen om Stormhvalen: 
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”Det er huset på båden i 

Stormhvalen.”  

Tegnet af Fatima på 5 år. 

 

Fatima tegnede meget detaljeret båden med styrehus, som drengen står i. Der var bildæk på bådens 

side og et fiskenet ved bådens mast. Der var også en lille kat oven på førerhuset og en gul sandsæk 

på siden af båden.  

Caroline syntes, at det bedste i bogen om sneuglen Ulla var ”solen og den blå himmel” eller ”isen 

Ulla glider på”. Der var en dreng, som – inspireret af bogen Stormhvalen – tegnede en multifarvet 

fisk, fordi han syntes om fisk og flotte farver. Fisken skulle farves med mange farver − ”fordi jeg 

kan lide alle farver”. Egentlig handler bogen om hvaler, men børnene kaldte konsekvent hvalerne 

for fisk. I overensstemmelse med et åbenbart manglende kendskab til hvaler og børnenes 

udviklingsniveau havde de ingen fornemmelse for, at hvaler er mange gange større end almindelige 

fisk. 

Også andre undersøgelser viser, at børn er opmærksomme og kan lide gode illustrationer og farver i 

bøger. Fx viser en undersøgelse af Brookshire et.al. (2002), at børn foretrækker bøger med gode 

farver og illustrationer. Gode illustrationer kan fastholde børns opmærksomhed i længere tid ad 

gangen. Dette betyder, at børnene kan få mere ud af, både når den voksne læser bøgerne op for dem, 

og når de selv ”læser” den. Desuden kan flotte illustrationer hjælpe børn til at fastholde flere dele af 

historien. Udviklingsmæssigt hjælper dette børnene til at blive bedre til at fastholde fokuseret 

opmærksomhed (koncentrere sig) i længere tid ad gangen. 
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6.2.5. Bøger om dyr 

I LæseLeg-materialet indgår bøger om dyr. Der var da også mange børn, der var optagede af og 

tegnene dyr fra billedbøgerne – både fra bøger, hvor dyr var hovedpersoner, og fra mere fakta-

orienterede bøger. Flere børn tegnede myrehuset, fx med en lille myre, der drikker saft af den store 

appelsin. Eller de mange myrer, der bor i huset: 

 

 

 

 

 

 

”Det er myrehuset med mange 

værelser og mange myrebørn og 

voksne.”  

Tegnet af Mariam på 4 år. 

 

Mariam var meget optaget af de mange gange og værelser i myrehuset og også de mange voksne 

myrer og børnemyrer. På samme måde syntes Yasmin på 4 år godt om sneugleungen Ulla, fordi 

”den er så lille og nuttet”.  

 

6.3. Dét børnene ikke kunne lide i bøgerne 

Børnene blev også bedt om at tegne en tegning af det, som de ikke kunne lide i bøgerne. Der var 

mange børn, der ikke kunne finde på noget at tegne, som de ikke kunne lide, derfor var der ikke så 

mange tegninger af noget, børnene ikke syntes om i bøgerne.  

Selv om mange børn fandt krokodiller spændende, var der børn, der ikke syntes om bøger med 

krokodiller. Der var fx nogle børn, der tegnede, at de ikke kunne lide bogen om Finn Herman, fordi 

de syntes, at det var synd for krokodillen, at den græd. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

”Jeg kan ikke lide bogen, fordi 

Finn Herman græder.”  

Tegnet af Mehmet på 5 år. 

 

På samme måde kunne Samira ikke kan lide bogen Da Carl næsten var ond (vred). Hun forklarede, 

at hun ikke kunne lide den, fordi elefanten (Carl) ”bliver ond”. 

 

 

  

 

 

 

 

”Jeg kan ikke lide bogen, fordi 

elefanten bliver ond.” 

Tegnet af Samira på 5 år. 

 

Børnene udtrykte på denne måde empati i forhold til de figurer i bøgerne, der græd og var kede af 

det, ligesom de ikke kunne lide, at Carl blev ond. Børnene udtrykker det, der kaldes global empati, 

visende hen til, at børnene umiddelbart lever sig ind i følelsen og kender ubehaget ved disse følelser 
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fra sig selv. På denne måde kan bøger understøtte børns udvikling af empati, idet global empati er 

en forudsætning for på et tidspunkt at forstå, at andre kan blive kede af det, fx hvis de bliver drillet. 

På et tidspunkt vil børnene også kunne forstå begrebet krokodilletårer – som Finn Herman græder i 

bogen. 

 

6.4. Opsamling af tegninger 

Tegninger viste sig at være en god metode for børnene at udtrykke sig på, om hvad de syntes godt 

om i LæseLeg-bøgerne. Der var flere af børnene, der bedre kunne fortælle om LæseLeg-bøgerne, 

når de konkret havde deres tegning at fortælle ud fra. Dette selv om børnenes forudsætninger for at 

tegne varierede fra at måtte have den voksne til at tegne, til at kunne tegne meget udtryksfulde 

tegninger af det, som de kunne lide og ikke lide i billedbøgerne. 

Resultaterne fra tegningerne gav et første indblik i, hvilke forhold i LæseLeg-bøgerne en større 

gruppe af børn syntes godt om. Oversigten over det, som børn kunne lide i billedbøger, viser 

individuelle forskelle mellem børnene i forhold til, hvad de godt kunne lide i bøgerne, men 

tegningerne viste også, at der var bestemte forhold, der var populære hos mange børn. 

Tegningerne viste, at børnene overordnet set lagde mærke til de sekvenser i bøgerne, som tog 

udgangspunkt i deres følelser, og i det hele taget havde med følelser at gøre. Børnehavebørn er 

optagede af følelsesmæssige forhold, både fordi de er ved at lære disse følelser at kende og regulere 

dem. Børnene syntes om og tegnede de sekvenser i bøgerne, der var sjove, uventede, eller 

uhyggelige. Bøger kan give børn mulighed for at blive underholdt og have det sjovt. De kan også 

give børnene mulighed for at genkende og spejle sig i billedbøgerne og opdage måder, hvormed 

man kan have med følelser at gøre. 

12 af børnene tegnede scener fra og var optagede af de bøger, der var sjove, og hvor der skete noget 

skørt og overraskende i forhold til det forventede.  

15 børn tegnede scener fra bøger, der handlede om relationer mellem mennesker, som disse kan 

udspille sig i børnenes hverdag – både når venner finder hinanden og de konflikter, der kan opstå 

mellem mennesker, fx jalousi, vrede og ked af det-hed. Udviklingsmæssigt er børn i denne alder 

optagede af venskaber (Kragh-Müller, 2015) og de følelser, der opstår, når de forsøger at navigere i 

de børnegrupper, som de færdes i. 
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Endelig tegnede 12 børn, særligt drenge, dyr – store, farlige og giftige dyr og flotte tegninger af 

dem, lige som børnene blev optaget af bøger, der var farverige, sjove og havde flotte illustrationer. 

Lige så mange børn tegnede noget helt andet end noget fra LæseLeg-bøgerne, hvilket var 

forventeligt både i forhold til børns udvikling på dette alderstrin og i forhold til, at børnene i 

undersøgelsen netop deltog, fordi de havde sproglige eller andre udviklingsmæssige udfordringer.  

Der var forskelle på drengenes og pigernes tegninger, et forhold der også ses i andre undersøgelser 

om børns billedudtryk (Kragh-Müller, 2004, Nielsen, 2013). Typisk tegnede drengene om farlige 

dyr, dramatiske ting og andre forhold fra det kulturelt betingede drengeunivers, mens pigerne 

tegnede tegninger om venskaber, relationer samt søde og nuttede dyr. Pigerne var også oftere 

optagede af, om illustrationerne i bøgerne var pæne og flotte. Ikke konsekvent, men for det meste.  
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7. Resultater fra børneinterviews 

I analysen af børneinterviewene er der, som beskrevet, foretaget en tematisk analyse af de 

transskriberede børneinterviews. I det følgende vil resultaterne blive præsenteret. 

Denne del er disponeret i overensstemmelse med projektets forskningsspørgsmål, således at det 

første afsnit belyser, hvad børnene overordnet set synes om LæseLeg. Dette afsnit vil forsøge at 

besvare de forskningsspørgsmål, der handler om, hvad børn synes er en god læsegruppe, hvad børn 

tænker om de tilknyttede (planlagte) aktiviteter og lege, hvad LæseLeg betyder for børnenes lege og 

relationer, samt hvad der karakteriserer en god LæseLeg-voksen.  

Det følgende afsnit vil handle om, hvordan børn forstår bøgers handling, hvorefter det vil blive 

belyst, hvad børn synes er en god bog, og hvilke bøger de godt kan lide.  

Endelig vil det blive belyst, hvad børn er optagede af i bøgerne − hvad de godt kan lide, og hvad de 

synes mindre godt om. 

 

7.1. Hvad synes børnene overordnet set om LæseLeg 

Overordnet set syntes alle de interviewede børn godt om LæseLeg; at LæseLeg ”alt sammen er godt 

– det er spændende”. Der var overensstemmelse mellem børnenes oplevelser af LæseLeg som 

udtrykt både i interviews og tegninger. I et af gruppeinterviewene var børnene meget enige om at 

kunne lide LæseLeg: 

Wilhelm: ”Jeg kan godt lide at læse, jeg vil godt stadig gå der”. I: ”Du vil godt være 

med til LæseLeg igen? Vil I andre også gerne det?” Børn (i munden på hinanden): 

”Jaaaa”. 

Stort set mente alle børnene, at de næsten kunne lide alle bøgerne, selv om der var individuelle 

forskelle på, hvilke bøger børnene syntes bedst om.  

Der var enkelte børn, der kommenterede, at det var ”kedeligt at læse”. Der var fx et barn, der 

fortalte, at hun hellere ville lege udenfor, men omvendt var der også et barn der fandt LæseLeg 

dejligt, fordi hun så fik lov at være indenfor. De børn, der syntes, det var ”kedeligt at læse”, var ofte 

børn med et begrænset ordforråd på dansk, og efter pædagogernes vurdering også på deres eget 

sprog. ”Kedelig” kunne for disse børns vedkommende hænge sammen med problemer med at 

forbinde deres egne erfaringer med bøgernes indhold. LæseLeg-pædagogerne kommenterede, at de 
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nogle gange var nødt til at begynde med at præsentere børnene konkret for bøgernes indhold, før 

børnene kunne forstå ordene i dem. 

Børnene blev spurgt om, hvilke voksne der var gode til at læse bøger, og hvorfor de var gode til det. 

De fleste børn syntes, at der var forskel på voksne i forhold til at læse bøger for dem. Børnene gav 

udtryk for, at de voksne, som de havde LæseLeg med, var gode til at læse op.  

Undersøgelser (fx Mira & Schwanenflugel, 2013) tyder på, at den voksnes måde at læse bøger højt 

på spiller en rolle for børnenes forståelse af bogen og dens handling. Når den voksne dramatiserer, 

er lydhør, engageret og fx varierer stemmeføring, kan børn holde opmærksomheden ved historien i 

længere tid, huske det læste bedre og dermed få mere ud af bogen.  

Børnene i interviewene havde en forestilling om, at nogle voksne var bedre til at læse op end andre, 

men de var ikke i stand til at konkretisere hvordan. Derfor kan undersøgelsen ikke bidrage så meget 

til at belyse dette forhold. Det kan hænge sammen med, at en del af børnene havde sproglige og 

udviklingsmæssige udfordringer, men også at børn på 4 og 5 år generelt har svært ved at svare på 

spørgsmål af denne karakter. 

Næsten alle børn kunne bedst lide at sidde hyggeligt i en sofa og i et rum, hvor der ikke var larm, 

når de skulle have LæseLeg. Enkelte børn syntes også, at det var godt at sidde ved et bord. Et par 

børn syntes, at det var dejligt at få læst op til spisning, men de fleste foretrak, at der blev læst i 

mindre grupper et sted med ro. Som et barn formulerede det: ”Læse når vi spiser?? Nej tak”. 

De fleste børn kunne bedst lide at læse sammen med andre børn og pegede på, at de godt kunne lide 

at læse med den gruppe, som de var i. Det var dog svært for børnene at overskue, om deltagelse i 

LæseLeg spillede en rolle for etablering af venskaber med andre børn. På spørgsmålet om de efter 

LæseLeg legede med de børn, som de havde læst sammen med, svarede hovedparten af børnene, at 

de mest legede med deres venner. Der var et par børn, der som Yussef mente: ”Nogle gange, jeg 

har fået en ven, men jeg leger mest med mine venner”. 

Dette betyder ikke nødvendigvis, at LæseLeg ikke spiller en rolle for børnenes indbyrdes 

venskaber. Både fordi nogle af børnene nævnte de børn, der også deltog i LæseLeg, som deres 

venner, og fordi alle deltagende børn fortalte, at de helst ville læse sammen med andre børn. At 

børnene havde svært ved at vurdere, om LæseLeg havde betydet noget for deres indbyrdes 

venskaber hænger snarere sammen med, at det udviklingsmæssigt set er svært for børn at kunne 

vurdere sådanne forhold, hvor de skal kunne huske og overskue, hvem de legede med før LæseLeg, 
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sammenholde dette med, hvem de legede med efter LæseLeg, samt om dette hang sammen med 

LæseLeg-aktiviteterne. 

I de forskellige deltagende institutioner var der arbejdet med LæseLeg på en række forskellige 

måder. Mange af børnene havde dog svært ved at huske de aktiviteter, som de havde deltaget i. 

Nogle af børnene blev interviewet om efteråret om det, der var foregået i foråret samme år. Det har 

formentlig spillet en vis rolle, men omvendt var det lige så svært at huske aktiviteterne for de børn, 

der blev interviewet sidst på efteråret om efterårets LæseLeg-aktiviteter.  

En af de begrænsninger, der er i småbørns forståelse af omverdenen, er, at det er svært for dem at 

genkalde sig noget, der er sket tidligere, og sætte det i forbindelse med den situation, som de 

befinder sig i i nutiden. Det er også svært for dem at rumme og sammenholde flere forskellige 

forhold i arbejdshukommelsen, så de forbinder ikke nødvendigvis de aktiviteter, der har været om 

LæseLeg i børnehaven, med at de har læst bøger om forholdet. Det er først i løbet af deres 

udvikling, og i takt med at de har haft mange erfaringer med, hvordan forskellige hændelser eller 

ting kan være knyttet sammen, at de begynder at forstå det.  

For at hjælpe børnenes hukommelse, nævnte intervieweren eksempler på aktiviteter. Dette betød, at 

der kom lidt flere svar på spørgsmålet. Flest børn fortalte, at de havde tegnet fra bøgerne efter 

historien. Tre børn fortalte, at der bagefter blev snakket om bogen, et barn mente, at så læste man en 

anden bog, og to børn fortalte, at de havde lavet huse bagefter.  

Stadig var der dog mange børn, der havde svært ved at huske aktiviteterne. Der hang tegninger fra 

bøgerne i de fleste institutioner, så måske huskede børnene særligt, at de havde tegnet, fordi tegning 

er en hyppig aktivitet i børnehaver. Pædagogerne fortalte mange eksempler på, hvilke LæseLeg 

aktiviteter de havde haft med børnene, så resultatet afspejler formentlig også, som nævnt ovenfor, 

børnenes udviklingsmæssige begrænsninger i forhold til at kunne genkalde aktiviteterne i 

interviewsituationen og forbinde dem med LæseLeg-bøgerne. Forskning (Chi & Koeske, 1997) 

viser, som nævnt, at mange erfaringer med et forhold, her fx læsning af bøger og aktiviteter om det 

samme emne, vil medføre, at barnet bliver bedre til at huske og forbinde aktiviteter med bøgerne. 

Derfor er det sandsynligt, at småbørn har mest glæde af LæseLeg, hvis både aktiviteter og 

højtlæsning gentages flere gange.  

At børn bedre kan huske og forstå bestemte forhold, når de har mange erfaringer med dem, sås også 

i dette projekt. Fx var de børn, der fortalte, at de havde bøger og læste bøger hjemme, bedst i stand 
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til at indgå i dialog om bøgerne og bedst til at huske indholdet og – for enkelte børns vedkommende 

– handlingen i bogen.  

Der er ikke et-til-et-forhold mellem at få læst bøger hjemme og være i stand til at forstå bøgers 

indhold og handling. Der er en række andre forhold, der spiller en rolle – fx forældrenes 

uddannelse, tosprogethed og graden af social udsathed – forhold som også trådte frem i dette 

projekt. Foreliggende projekt og forskning peger således på, at det betyder noget for børns 

udvikling og forståelse af bøger og omverdenens forhold, hvis forældre læser for deres børn. Børn 

vil derfor kunne profitere af, at der etableres et udvidet samarbejde med forældrene til de børn, der 

deltager i LæseLeg, med henblik på at understøtte at der også læses bøger hjemme hos børnene. For 

børn med anden etnisk baggrund både på dansk og børnenes eget sprog.  

 

7.2. Hvordan forstår børn handlingen i en bog? 

Interviewene viste, at de deltagende børn havde udfordringer med at forstå LæseLeg-bøgernes 

handling, hvilket delvist hænger sammen med børnenes alder og udviklingsniveau. Det kan være 

svært for dem at holde styr på mange informationer ad gangen og sætte dem sammen til en helhed 

(DeHart, Sroufe & Cooper, 2000). Det hænger også sammen med, at de deltagende børn deltog i 

LæseLeg, fordi de havde sproglige og/eller andre udviklingsmæssige udfordringer. 

Der var store forskelle på de deltagende børn i forhold til, hvad de blev optaget af i bøgerne, og i 

hvilken udstrækning de var i stand til at forstå bøgernes handling. Nogle af de deltagende børn 

forstod bøgerne som 4-5-årige børn oftest gør, mens andre – med de forskellige sproglige og 

udviklingsmæssige udfordringer de havde - forstod bøgerne, som meget yngre børn gør. Der var en 

sammenhæng mellem børnenes baggrund og deres evner til at forstå bøgerne. Børn med et godt 

sprog, hvor der blev læst bøger derhjemme, forstod mest af bøgerne. 

Børnenes fortællinger i det følgende er holdt tekstnært i forhold til det, som børnene fortæller. 

Enkelte fortællinger er kortet en smule ned af hensyn til rapportens længde. Det kan fx være, hvis 

barnet associerer til noget andet for derefter igen at vende tilbage til at fortælle om en given bog. 

Der er lagt vægt på at fastholde barnets oplevelser med den givne bog. I nogle citater er 

interviewerens spejling af barnets kommentar udeladt for at give barnets perspektiv mere plads. 

 

  



35 
 

7.2.1. Børnene bemærker enkelte, konkrete forhold i bøgerne, som de relaterer til sig selv 

Nogle børn beskrev kun enkeltelementer fra bøgerne, når de skulle fortælle, hvad bøgerne handlede 

om. Denne gruppe børn havde ofte brug for meget støtte, når de skulle fortælle om bøgerne. Nogle 

børn havde svært ved at forstå og udtrykke sig på dansk og beskrev forhold i bøgerne med enkelte 

ord eller nonverbalt ved at pege.  

Fatma på 5 år syntes fx godt om bogen om monsterpest og fortalte følgende om bogen: 

F: ”Lille Monster skal besøg Store Monster. Han vil hellere have noget slik, og så 

spiser han popcorn”. I: ”Hvad sker der så?” F: Så vil han ikke spise, så ligner det, 

han har kjole på”. I: Hvad vil han så have?” F: ”Han vil ikke sove. Han har hatten 

på, og så sagde han, der var engang en Store Monster, der kravlede op i huset, og så 

spiller de computer, han smider kort og æbler og vand og bananskræl, og så spiser 

han popcorn. Han smider sådan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12”. 

Fatma var optaget af enkelte forskellige ting i bogen – men hver for sig og ikke som en historie. 

Hun var også meget optaget af at have lært at tælle, og hvordan hun kunne tælle forskellige ting i 

bogen.  

Også andre børn lagde mærke til forskellige forhold på billederne, som de kendte fra og relaterede 

til sig selv. Eksempelvis fortalte Alexander på 4 år, at han godt kunne lide bogen om Hr. 

Struganoff: 

”Jeg kan godt lide de to der – jeg kan godt lide pølser, røde pølser, men ikke store 

pølser, for de er stærke. Han skal også have salt og peber – jeg kan kun lide salt. Han 

kan ikke lide den sure saftevand”. 

Alexander var optaget af alt det, som Hr. Struganoff spiste, og relaterede det til, hvad han selv 

kunne lide og ikke lide – og det der så sjovt ud, som fx når Hr. Struganoff viste et surt ansigt, da 

han drak den sure saftevand.  

 

7.2.2. Børnene bemærker flere detaljer i bogen, men ikke at den har en handling 

Der var en del børn, der beskrev flere forskellige forhold i bøgerne, men hver for sig og ikke i en 

sammenhæng. Arti på 5 år fortalte følgende om Lille Madsens Hus: 
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”Det blæser, der er mus. ADR, der er nogen der tisser. Hvorfor der, alle folk kan godt 

kig ham”. Arti taler om noget andet og vender tilbage til huset. I. ”Ja, og hvor blæser 

det hen?” A: ”Ja, muus, muus”. I: ”Ja, der er flere mus – er de søde?” A: ”Nej, de 

driller alle sammen. Mus kan godt lide ost”. 

Artis oplevelse var, at bogen om Lille Madsen handlede mest om blæsevejr og de små mus, som 

drillede. Han var også optaget af, at døren til toilettet var åben, så alle kunne se ind. Arti lagde 

mærke til detaljer i bogen, som han fandt sjove, og som han kunne sætte i forhold til noget, han 

kunne genkende fra sin livsverden, fx at det var mærkeligt, at man kunne se ind på toilettet, og at 

musene drillede og kunne lide ost. 

Samir på 5 år fortalte følgende om bogen Lille Frø: 

”Jeg kan godt lide der, hvor han tegner i hovedet. Det er fordi, han siger godnat – du 

er den værneste frø, jeg har set og smut så ned”. Samir taler om noget andet og vender 

tilbage til bogen. I: ”Ok, og så skulle du vise mig noget?”   S: ”Hvor er den gamle 

mand – ikke ham”. I: Skolepsykologen?”   S: ”SÅ siger han ”så er det møde slut”. 

Bogen om Lille Frø handlede for Samir særligt om to af Lille Frøs gale streger, hvordan Lille Frø 

tegnede manden, som han skulle meditere sammen med, i hovedet og skolepsykologen, der sagde, 

at nu var det møde slut, fordi Lille Frø ”var den værneste frø”.  

Børn oplever verden på baggrund af de erfaringer og oplevelser, som de i forvejen har haft. De ting, 

som børnene lagde mærke til i eksemplerne her, var passager i bøgerne, som umiddelbart gav 

mening for dem i forhold til deres livs- og erfaringsverden.  Børnenes beskrivelser af bøgerne havde 

ikke nødvendigvis helt den samme rækkefølge og mening som i bogens handling, og sekvenserne 

kunne være i en anden rækkefølge, men det var det, som optog dem.  

Laurits på 4 år fortalte fx om hunden Ib, der passer på andens æg, da anden flygter fra en kat: 

”Åh, der kom en and – nej en kat. Så flyver han lidt, så kommer katten. Hu de katte i 

vand. Åh nej, den prøved at spise æggene. Til babyerne ik bliver spist. Den (katten) 

gemte sig bag en sten, også kom der en løve og spise katten. Ib siger – hey din dumme 

kat. Æggene knækker, og Ib er ked af det, fordi der kun kommer fire ud, og ænderne 

larmer, og nu siger Ib farvel til anden”. 
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Laurits fortæller, at der sker noget i bogen. Derefter sker der noget andet, og så noget andet igen. 

Han havde dog ikke fanget bogens sammenhæng og handling og beskrev en løve og ænder, der 

larmede, så Ib blev ked af det. Ingen af disse forhold indgår i bogen, men det var Laurits’ oplevelse. 

 

7.2.3. Børnene beskriver bogen fra side til side, men ikke overordnet bogens handling 

De fleste af børnene i undersøgelsen beskrev deres oplevelse af indholdet i bøgerne på den måde, at 

bøgerne indeholdt en række enkeltscener, der fulgte efter hinanden, men scener, som børnene ikke 

nødvendigvis kædede sammen til et samlet forløb med et overordnet tema; en begyndelse, en 

historie og en slutning.  

Dette stemmer overens med undersøgelser om børns måde at opleve og tænke på i 4-5-årsalderen 

og også de undersøgelser, der, som beskrevet tidligere, er foretaget om børns filmoplevelser. Disse 

undersøgelser viser, at det kan være svært for børn at forbinde de oplevede enkeltscener i en film til 

en samlet handling, samt at de ikke nødvendigvis forbinder slutningen i filmen med den øvrige 

handling.  

I modsætning til børnene i de to kategorier ovenfor, fortalte børnene her om flere sekvenser i 

bøgernes handling på den måde, at i denne her bog sker der først noget, på denne her side sker der 

så det her, på den næste side det her og så fremdeles. Eksempelvis fortalte August på 5 år følgende 

historie: 

 A: ”Denne her bog kan jeg ikke lide, men vi kan godt kigge lidt i den. What – den 

handler om bananer. Det er farens baby – krokodillen. Og så … så der der, så gider 

han ik’ mere spise og så gider han ikke mere spise nogen”. I: ”For krokodillen 

ville…?” A: ”Spise et barn. Så blev han væk, sammen med moren og faren. Han går 

ned til floden og vil gerne spise et barn. Så er der – hvad siger han nu? WRRRR. Men 

hun blev ikke bange, det var bare en babykrokodille, så han tager hans hale og 

snurrede rundt lige ned i vand, plask”. I: ”Det er hende der gør det?” ”A: ” Ja – så 

tænkt øhh hende spise mere banan. Hun kan kaste en krokodille mere ud i vandet”. I: 

” Er det hende pigen, der tænker, at hun skal spise flere bananer?” A: ”Mega flere 

bananer”. 

August bladrede i bogen og fortalte om siderne i den. Hans forståelse var, at den lille krokodille 

ikke mere vil spise bananer eller pølse. På næste side går den ned til floden og vil gerne spise et 
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barn. På næste side ser han, at pigen ikke bliver bange, men kaster krokodillen i vandet. Så er 

Augusts oplevelse, at pigen gerne vil spise flere bananer. Augusts oplevelse af slutningen handlede 

således ikke som i bogen om, at krokodillen ville spise flere bananer for at blive stor nok til at spise 

et barn, men om at pigen gerne ville spise mange bananer, så hun kunne kaste flere krokodiller i 

vandet.  

Som det var tilfældet i børnenes tegninger, fremgik det også af interviewene, at børn, som fx 

August, var optaget af, at barnet kan overvinde krokodillen. August hæftede sig således ved, 

hvordan man som barn kan have med farlige ting, som fx en krokodille, at gøre og vende afmagt til 

magt i den givne situation. 

Der var mange børn, der fortalte længe og meget koncentreret om de enkelte sider i bøgerne, som 

oftest dog uden rigtigt at forstå, at en bog har en sammenhængende handling og et overordnet tema 

for historien. Særligt barnets forståelse af bogens indhold hang ikke altid sammen med bogens 

slutning. Det betyder, at hvis fx hovedpersonerne i en bog oplever noget uhyggeligt (fx i bogen Da 

Carl næsten sov i telt), da forbinder barnet ikke nødvendigvis slutningen, hvor det hele ender godt, 

med det, der var uhyggeligt midt i bogen. 

 

7.2.4. Børnene begynder at forstå, at en bog har en handling, et tema og en pointe 

Enkelte børn begyndte at have en forståelse af, at en bog har et tema og en historie med en slutning, 

der hænger sammen med resten af bogen. 

I det følgende eksempel fortalte Ahmed på 5 år om bogen Lille Frø i et af gruppeinterviewene. Selv 

om Ahmed havde udfordringer med det danske sprog, fortalte han detailleret i gruppeinterviewet 

om hver side i bogen. Han fortalte om, hvordan Lille Frø flyver i luften og i en meteor falder ned fra 

himlen:”Den faldt ned helt over til København”. Og videre: 

A:”Ja, så tegner vi på en, tegner vi på faren, og så lægger vi mad ud på storebroren, 

og så siger ham, jeg så, tror de ham slem”. I: ”De tror, han er slem?”. A:”Ja, for 

ham laver alt dumt. Fordi så tror de hvorfor tegner lille frø på ham der far – så, øhm 

ham så telefonen ødelagt, og så så vasker han bogen, og så tisser ham på øhm task”. 

(Han taler lidt videre om toget Lille Frø kører med). ”Han gik og gik, fordi ham var 

slem”. (Fortæller videre om at Lille Frø tegner i hovedet på manden). ”Og så spiser, 

og så ham ked af det, og så kastede hende, (manden der er tegnet i hovedet, smider 



39 
 

Lille Frø ud) og så legede hende på sne, og så blev hun ked af det. Og så kom de, og 

de sagde så, vi fandt alles store i byen, og så trækkede de dem op, og så”. (Et andet 

barn: ”Så kommer han op i helikopter”). I: ”Var de glade for at se ham?” A: ”De 

siger de stadig slem, men så det lige meget siger de”. I: ”Det er lige meget – de ville 

gerne have ham alligevel?” A: ”Mmmm”. 

Selv om Ahmed havde svært ved at fortælle på dansk, beskrev han, hvad der skete på de enkelte 

sider i historien om Lille Frø med mange detaljer. Han havde fat i mange af de ulykker Lille Frø 

laver, og at personerne i bogen synes, at Lille Frø er slem. Det var svært for Ahmed at beskrive 

forløbet, hvor Lille Frøs familie kommer i helikopteren og henter Lille Frø, men han syntes at have 

fat i pointen i bogen – at selv om Lille Frø laver ulykker, så gør det ikke noget. Lille Frøs familie vil 

gerne have ham alligevel.  

Emma på 5 år kunne godt lide historien om Hr. Struganoff. Hun fortalte følgende: 

E: ”Nu skal jeg se lige her – han ikke vil tage det lille brød, kun det store. Og kun det 

store tallerken og store ost”. I: ”Ja”: E: ”Og han vil have den tykke ost i stedet for 

den tynde. Tykke eller tynde. Og jeg kan også lide tomat, det smager lækkert. Ooog, 

han vil ikke have den lille agurk, men den største agurk. Nok fordi han vil lave den 

største burger”. 

Emma forstod, at Hr. Struganoff overordnet set hele tiden vælger det største af alting, fordi han vil 

lave den største burger. På samme måde forstod Albert på 5 år i det følgende eksempel, at bogen 

Hittegods handler om gerne at ville have en ven. Efter ikke helt at have forstået, hvad et 

hittegodskontor er, fortalte Albert følgende: 

A:” Han skal – han vil gerne følge den hjem. Så kommer de til Sydpolen, så flyder 

drengen væk, og havde pingvinen ikke nogen ven, og så havde drengen heller ikke 

nogen ven, så pingvinen ville bare være venner med ham, fordi den mangler en ven, 

og drengen mangler også en ven”. I: ”De manglede begge to en ven?” A: ”Ja, og så 

flytter han væk, og så blev den trist, og nu flyver han rigtig hurtigt tilbage, og så da 

han kom, så kiggede han så råbte han på ham, så kiggede han på en kikkert, så er det 

at han så ham lige derover, så er det, at han så pingvinen, og så kom han tættere og 

tættere på. Så er det, at de fandt sammen igen og krammede hinanden”. 
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Det fremgår på denne måde af undersøgelsen, at børnene oplevede LæseLeg-bøgerne på forskellige 

måder, ligesom mange af børnene i undersøgelsen ikke helt forstod, at bøger har en handling. 

Undersøgelsen viste også tydeligt, at børn kan have en anden forståelse af bøgers handling end den, 

der fremgår af bogen, og den man umiddelbart har som voksen. Sproget er bærer af forståelsen af 

handlingen i en bog. Når børn, som børnene i denne undersøgelse, har en række udfordringer 

sprogligt, vil det påvirke deres forudsætninger for at forstå en bog og dens handling.   

I forhold til LæseLeg er dette vigtigt at vide for den voksne, så der kan tages udgangspunkt i det 

enkelte barns nærmeste udviklingszone, når man arbejder med LæseLeg. Det er også vigtigt i den 

efterfølgende dialog med børnene, så barnets forståelse af bøgerne bliver en del af dialogen, og man 

undgår at tale om barnets oplevelse af bogen som rigtig eller forkert. Barnets oplevelse er vigtig at 

lytte til og inddrage i dialogen, hvis børnene skal få noget ud af det læste. 

 

7.3. Hvilke bøger synes børn godt om? 

Mens børnene tegnede om LæseLeg, gav de udtryk for, at alle bøgerne i LæseLeg var gode. Det 

fortalte de også i interviewene.  

Der var dog nogle bøger, der hyppigt blev trukket frem af børnene som de bedste bøger. Det var 

bøger, der indeholdt en sjov og uhøjtidelig historie med mange sjove, overraskende og nogle gange 

absurde detaljer, som fx Mimbo Jimbo, Lille Frø og bøger med krokodiller eller monstre. 

Mange børn kunne lide bøger, der handlede om dyr; nuttede dyr, farlige dyr, store dyr, mærkelige 

dyr, fx faktabøgerne Panda, Frø og Myre. Der var enkelte børn, der bemærkede, at en god bog var 

en, der ikke var for lang. 

Der var også bøger, som børnene ikke umiddelbart var så optagede af, fx bøger som Lille Mus siger 

NEJ, Frede vil ikke være med til mandag og Et hjem til Harry. Bøgerne handler om, hvordan man 

kan have konflikter med de voksne, når man siger nej hele tiden, om ikke at ville i børnehave samt 

at blive væk. Aktuelle emner for børn vil man som voksen tænke. Eksempelvis kommenterede 

Sanna på 4 år om bogen om Frede: 

”Den handler om, at Frede ..øhm.. spiser.. øhm kommer spiser. Vi har læst den, men 

nu er det slut med Frede”. 
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Måske er bøgerne skrevet mere ud fra et voksenperspektiv end ud fra børns daglige livsverden, eller 

måske synes børn bare godt om umiddelbart sjove bøger. Det betyder dog ikke, at sådanne bøger 

ikke kan være aktuelle og gode billedbøger at læse for børn. Det er de fx særligt for børn, der har 

oplevet det, som bøgerne handler om, og som gennem bøgerne kan spejle sig i bogens personer og 

bearbejde oplevelsen. 

I projektet her var der børn, der aktuelt havde oplevet de situationer, som bøgerne handler om, og de 

børn var meget optagede af dem. Fx fortalte Yussef på 5 år følgende om at gå ud selv og at blive 

væk: 

”Jeg var også gået til mormor og faar, jeg var oss gået selv der … og min far surer 

end mig”. I: ”Så blev han rigtig sur på dig?” Y:”Ja”. Y: ”Men, men, faren surer ikk, 

her” (drengens far i bogen bliver ikke sur). I: ”Jeg tror, det var fordi faren blev glad 

for at se ham. Gjorde din far ikke det?”  Y: ”Nej – sur bare”. 

Yussef kendte til det at gå ud alene og havde erfaring med, at de voksne blev vrede. Han var optaget 

af, at drengens far i bogen ikke blev sur, ligesom hans far blev det. At voksne kan have forskellige 

eller sammensatte følelser i en given situation, var ikke så let for ham at forstå. I en sådan situation 

kan børn spejle sig i bøgerne, som kan bidrage til at barnet kan bearbejde oplevelse.  

Resultaterne peger således på, at det er vigtigt at overveje, hvilke bøger der på givne tidspunkter er 

aktuelle at læse for børnene i LæseLeg. Børn bliver mere optaget af og forstår bedre bøger, hvor de 

kender og har haft erfaringer med det, som bøgerne handler om. Bøger med typiske 

problemstillinger, der kan være i børns hverdag, er børn mest optagede af, når de kender 

problemstillingen og særligt, hvis bogen kan hjælpe barnet til bedre at forstå eller mestre 

situationen. 

 

7.4. Børneperspektiver på det bedste ved bøger 

I analysen blev alle børneinterviewene tematiseret i forhold til, hvad børn oplever som det bedste i 

en bog. Analysen vil inddrage resultaterne fra analysen af børnetegningerne. Der var på mange 

måder overensstemmelse mellem tegningerne og det, som børnene fortalte i interviewene, der var 

det bedste i bøgerne. Der var dog også forskelle, og som tegningerne billedligt viser børnenes 

oplevelser med bøgerne, gav interviewene børnene mulighed for at nuancere, uddybe og inddrage 

flere forhold, som de var optagede af i bøgerne.  
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7.4.1. Det bedste er sjove, spændende og tilpas uhyggelige bøger 

Overordnet set viste interviewene med børnene, og også børnenes tegneudtryk, at de på godt og 

ondt umiddelbart blev grebet af de dele af LæseLeg-bøgerne, der handlede om følelser og/eller 

vakte følelser hos dem selv. Særligt noget man kunne grine af, og som var lidt ved siden af 

normerne. 

Det fremgik af børnenes tegninger, at de særligt syntes om og umiddelbart blev optaget af bøger, 

der konkret var sjove, gav glæde og energi og var spændende og dramatiske. Dette fremgik også af 

interviewene, og i højere grad end tilfældet var for tegningerne, fordi der var mange flere detaljer 

med i interviewene. Fælles var, at der var tale om forhold, som børnene fandt meningsfulde og 

genkendte fra deres konkrete hverdagsliv.   

Ifølge børnene er en god bog en, der er sjov og dramatisk – men også med frække, farlige, absurde, 

og uventede indslag, fx grimme ord og forbudte handlinger. For børnene er en god bog sjov og 

falde-på-halen-komisk – noget man kan grine af. I nogle af gruppeinterviewene var det således 

svært for børnene at holde op med at grine, når de fortalte om de sjove ting i bøgerne. 

De ting, som børnene fandt sjove, var ikke altid relateret til handlingen i bogen, men kunne lige så 

godt være små detaljer, som fx der hvor løverne får mudder i hovedet i Mimbo Jimbo-bogen. Andre 

børn nævnte hunden, de små mus og musen, der står på ski i Lille Madsens Hus. Børnene fandt det 

også sjovt, at drengen i Stormhvalen skyllede den lille hval i sit badekar, og at en af kattene i 

skraldespandene i bogen om Harry havde en pølse i munden.  

Mange børn, bl.a. Asta og Emma på 5 år, syntes, at det allersjoveste var, at spejlægmaskinen i 

Mimbo Jimbo gik amok: 

Asta: ”Der kommer æg med en ægmaskine, så sprøjter spejlæggene over det hele 

sprut, men kan spise æg nammer nam, på hovedet over det hele, så kan man spise fisk 

og spejlæg”. 

Emma: ”Jeg kan godt lide, at de der, der er blevet våde … at de er blevet beskidte, der 

er plasked mudder på løverne”. 

Nogle børn syntes, at det var bedst, at mor kyssede Frede, eller at Hr. Struganoff blev meget tyk, og 

de fleste børn beskrev, at det sjoveste var, når hændelser i historierne tog en uventet, absurd og 
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”skør” drejning; når der skete noget helt andet end forventet, fx et brud på regler, eller når 

personerne gjorde noget frækt og forbudt. 

Mange børn syntes, at det sjoveste var Lille Frø, der gjorde forbudte, frække og absurde ting og 

brød regler. I et gruppeinterview fortalte børnene fx: 

”Den med Lille Frø er den bedste – at han tisser i sin taske, og at han tegner i hans 

fars og mors hoved. Og så putter han en telefon ind i ovnen, og så smelter han den” 

(barnet griner). Børnene taler i munden på hinanden: ”Og så tegner han den gamle 

mand i hovedet, og så løber han, fordi han er slem, kommer han på et museum”. 

Af børnenes tegninger fremgik, at mange børn var optagede af bøger, hvor bogens fortælling gav 

børnene mulighed for at spejle sig i og bearbejde deres egne følelser.  Også i interviewene fortalte 

mange børn, at det bedste i bøgerne var, når bogen var tilpas uhyggelig, farlig og spændende.  

Phillip på 5 år fortalte fx, at han syntes bogen om Carl, der næsten sov i telt, var uhyggelig og 

spændende: 

Phillip: ”Det er det uhyggelige”.  I: ”Da Carl næsten sov i talt, det var lidt 

uhyggeligt?” P:”Det er farligt, det ik ham der, det ik ham der, det heller ik’ pigen, det 

heller ik’ mor, det heller ik’ faren”. I:”Man ved slet ikke hvad det er. Det er lidt 

uhyggeligt”.  P: ”Det er monster”.  I: ”Ja de tror det er et monster uden for teltet”. 

Der var uhyggelige ting, som børnene fandt sjove, fordi de var spændende, men der var også børn, 

der fortalte, at de blev lidt bange for de farlige ting. Det kunne fx være farlige dyr, røg der kom op 

på en side i en bog, Lille Madsen der blev bange, da han nyste, og hans hus faldt ned, monstre med 

skarpe tænder, at det blev mørkt og farlige svampe, man ikke må spise.  

Sana på 4 år syntes, at monstre var det bedste i bøgerne, men hun mente også, at man godt kunne 

blive lidt bange for dem: 

I: ”Den der kan man godt blive bange for?”  S: ”Ja det en monster”.  I: ”Og man kan 

blive bange for et monster?” S: ”Ja, nogen gange”. 

At kunne genkende og spejle sig i, hvordan svære følelser skildres i bøger, opleves, bearbejdes og 

måske overvindes, er en måde, hvormed børn kan bearbejde følelser og lære at have med dem at 

gøre, både gennem tegninger og samtaler. Det at opdage, at man ikke er alene om det, spiller en 

rolle for børn i forhold til at kunne håndtere deres følelser.  
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Det er dog interessant at se, at børnene ikke kognitivt forbandt den dramatiske og uhyggelige 

hændelse i bogen med slutningen, hvor det uhyggelige blev forløst og godt igen. 4-5-årige børn har, 

som det fremgår, svært ved at kunne fastholde handlingen i en bog og fx forstå, at slutninger 

hænger sammen med det, der sker midt i bogen. Som det fremgår, skildrede børnene, at det 

uhyggelige, fx monstrene og katten, kan forblive uforløst og tage tid at få bearbejdet. Det fremgår 

også af børnenes udsagn, at de nogle gange bare blev optaget af og bare godt kunne lide oplevelsen 

ved gyset og uhyggen. At dette for den voksne at se hjælper dem til at have med angstprovokerende 

følelser at gøre, synes naturligt nok ikke bevidst for børnene, fordi det kræver en mere kompleks 

tænkning. 

 

7.4.2. Relationer og venskaber 

Såvel tegninger som interviews viste, at børnene var optagede af venskaber og også de følelser, der 

er en del af relationer mellem mennesker, og som hver dag er aktuelle i børns daglige liv i 

børnehaven og hjemme. I interviewene var der ikke samme udtrykte forskel som i tegningerne på 

piger og drenge i forhold til at være optagede af relationelle forhold. Storm på 5 år var fx meget 

optaget af bogen Hittegods: 

”Det er godt, der hvor de kom til Sydpolen, så flyder drengen væk, så havde pingvinen 

ikke nogen ven, og drengen mangler også en ven. Så flytter han væk, og så blev den 

trist, så er det at de fandt sammen igen og krammede hinanden”. 

Som beskrevet i afsnittet om børnetegninger, handler Hittegods om en dreng og en pingvin, der 

begge savner en ven og finder sammen til sidst. Der var flere børn, der tegnede scener fra denne 

bog, og også i interviewene talte mange børn om bogen, optagede af hvordan drengen og pingvinen 

mødes, hvordan drengen tror, at pingvinen gerne vil hjem, men opdager, at den lige som drengen 

savner en ven.  

Mange af børnene var optagede af de problemer, der kan opstå i relationer og venskaber. Det kunne 

fx dreje sig om, hvordan man kan blive ked af det, hvis venner siger fra, om jalousi og om, hvordan 

man opfører sig. Særligt var børnene optagede af, når personerne eller dyrene i bøgerne var kede af 

det. 

Bøgerne om Lille og Store Monster handler om to monstres relation, og hvordan den ene bliver ked 

af det, når den anden ikke vil være venner. I et gruppeinterview var børnene Albert og Luna, begge 
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5 år, optagede af, hvordan man kan blive ked af det, når der er nogen, der ikke vil være venner med 

en: 

A: ” Det er her – trolden der vil være venner med klovnetrolden, der ikke gad og være 

venner med ham”.  L: ”Og så blev den rigtig ked af det”.  A: ”Ja, fordi at han ikke vil 

være venner med ham og vrææ og når jeg græder, så gør jeg sådan vrææ, vrææ”. 

Julie og Anders på 5 og 4 år bemærkede bogen om farverne, fordi det det var synd for den lille 

farve: 

Julie: ”Det er synd for den lille farve, fordi de andre driller og kalder ham stump”. 

Anders: ”Ja, fordi han er så lille, og han har brugt ham rigtig meget. Så kalder de 

andre farvekridt ham for stump, og fordi han bliver meget trist og ked af det”. 

Mange børn, bl.a. børnene i eksemplet her, så ud til at kunne sætte sig ind i at blive drillet og kaldt 

øgenavne. Det samme var tilfældet for de børn, der var optagede af bogen om Carl, hvor Carls 

storebror Albert vil lege med Carls ven, Fanny, og Carl bliver jaloux. Børnene beskrev, hvordan 

Carl blev vred og sprøjtede vand på Albert. 

Som i tegningerne, var der også mange eksempler i interviewene på, at børnene identificerede sig 

med, genkendte og ikke kunne lide, når karaktererne i bøgerne blev kede af det. Bogen om Finn 

Herman handler om en stor krokodille, der bor hos en dame, der synes, at Finn Herman er et sødt, 

lille, uskyldigt dyr. Hun skal ud at købe ind, men synes, at Finn Herman skal blive hjemme, fordi 

verden er for farlig til sådan et lille pus som ham. Men Finn Herman græder, så damen synes, det er 

synd for ham og tager ham med i byen. Damen forklarer Finn Herman om alt det farlige, der er i 

byen, fx en and, en kat, der kan rive, en hund, en dreng m.m. Finn Herman spiser dem alle sammen, 

uden at damen opdager det. 

Der var flere børn, der – både i interviews og tegninger – gav udtryk for, at det var virkelig synd for 

både Finn Herman og i det hele taget dem, der græd i bøgerne. Som fx Emma på 4 år, der ikke 

kunne lide, at Finn Herman var ked af det: 

 ”Han græder.” I: ”Græd han?” E: ”Han ked af det, og den var osse tårer”. 

Frederik på 5 år syntes, at det var synd for krokodillen, der ville spise et barn:  

F: ”Det var synd”. G. ”Du kunne ikke lide at hun kastede den ud i vandet?” F: ”Det 

var synd, men hende er bare megadum”. 
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Emily syntes, at det var synd for trolden, at den skulle spise op, før den måtte få slik – sikkert en 

situation, de fleste børn kan genkende. 

E: ”Det var meget synd for ham, ik?” I: ”At han skulle spise maden, før han fik slik?” 

E: ”Det er meget synd”. 

Som det er fremgået, var børnene optagede af bøger om venskaber på godt og ondt, og de viste på 

mange måder medfølelse med figurerne i bøgerne, både når de var kede af det, når det var synd for 

dem at blive drillet, eller det på anden måde gik dem dårligt. Sandsynligvis fordi børnene kunne 

indleve sig i og genkende disse situationer fra sig selv, hvorfor de umiddelbart identificerede sig 

med figurerne (global empati).  

Udvikling af empati med andre foregår gennem fire stadier (Hoffman, 1987). I det første leveår kan 

børn vise den samme følelse, som de ser hos andre børn, fx græde når de oplever, at et andet barn 

græder (global empati). Fra andet leveår kan børn reagere med empatiske tiltag på den måde, at de 

fx kan forsøge at trøste et andet barn på en måde, som de selv ville finde trøst i (egocentrisk 

empati). I tredje leveår begynder børn at blive opmærksomme på, at andre menneskers følelser kan 

være forskellige fra deres egne (empati for andres følelser). Fra omkring 12-årsalderen er børn i 

stand til at have empati for andres livsbetingelser. I interviewene med børnene var der eksempler 

særligt på global empati, hvilket er almindeligt hos småbørn.  

Der er ikke tale om separate faser, der afløser hinanden. Der er tale om, at barnets måde at opleve 

og vise empati på udbygges og nuanceres i takt med barnets udvikling. Når børnene i interviewene 

umiddelbart viser medfølelse med de følelser, som personerne i bøgerne viser, kaldes dette global 

empati. At udvikle global empati – at føle samme følelse som den anden – er en vigtig del af at 

udvikle egentlig empati, som består af både følelsesmæssige og kognitive komponenter. Man kan 

ikke på baggrund af citaterne konkludere, at børnene er tilbage udviklingsmæssigt socialt, kun at 

børnene i de beskrevne interviewudsnit udviser global empati. Måske trøster de andre børn i 

dagligdagen, ligesom de store og mest veludviklede af børnene i undersøgelsen formentlig også 

forstår, at andre mennesker kan opleve forhold i omverdenen forskelligt fra dem selv.   

At have denne opmærksomhed på og medfølelse med andres følelser er en del af både børns sociale 

udvikling og udvikling af mentalisering; det at forstå andre menneskers sind både følelsesmæssigt 

(empati) og kognitivt. Dette kaldes ”theory of mind” og er gennemsnitligt udviklet omkring 4-

årsalderen. Bøgerne i LæseLeg kan anvendes til at understøtte denne udvikling og dermed det 
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sociale samspil mellem børn, fx ved at børnene kan spejle sig i bogen, ved at pædagogen lytter til 

børnenes fortællinger om, hvornår de har oplevet sådanne følelser, samt kommunikerer med dem 

om, hvordan man kan have det i situationer, hvor sådanne følelser opstår. Ikke mindst set i forhold 

til, at børnene er så optagede af det. 

 

7.4.3. Følelser i relation til mor og far 

Et forhold, der trådte frem som et tema i interviewene, men som ikke var en del af børnenes 

tegninger, handlede om far og mor og om, hvordan man kan have det, når far eller mor går fra 

børnehaven, eller man er adskilt fra dem. Der var således nogle børn, der var optagede af de bøger, 

som handlede om at være væk fra far og mor og at finde hjem til dem. Der var eksempelvis et barn, 

der mente, at når Frede ikke kunne lide mandag, måtte det være fordi, ”hans mor skal snart gå fra 

børnehaven”. Der var også at barn, der mente, at det bedste i bogen Stormhvalen var, at faren blev 

glad for at se sin dreng. Et andet barn syntes også om denne side i bogen, blot med omvendt 

fortegn: 

 I: ”Hvad kunne de godt lide i bogen (om Stormhvalen)”. Ahmed: ”Han finder sin 

 far”. 

Amanda på 4 år bemærkede:  

”Han er ked af det, fordi han…. fordi han ikke kan finde sin far og mor. Bamsen 

hjælper med at finde far og mor derhjemme”. 

Det var detaljer i bøgerne, som børnene refererede til. Der var også eksempler på børn, der 

fortolkede ind i bøgerne, at børnene savner deres mor og far – som de måske selv gør i bestemte 

situationer, selv om dette ikke fremgik af bøgerne. Som fx barnet, der mente, at Frede ikke vil være 

med til mandag, for så skal han sige farvel til sin mor i børnehaven. 

 

7.4.4. De nuttede og farlige dyr 

Det er allerede fremgået i analysen af børnenes tegninger, at børnene var meget optagede af dyr. 

Dette var også tilfældet i interviewene, om end i noget mindre grad. Der var dog en del børn, der 

syntes, at det bedste i LæseLeg-bøgerne var dyr – de nuttede dyr, de flotte dyr og de farlige dyr, 

som fx tigre og leoparder. Der var rigtig mange børn, der syntes godt om bogen om pandaer. I et 
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gruppeinterview var børnene enige om, at pandaen var rigtig sød. Musa på 4 år og Carl på 5 år 

fortalte fx i gruppeinterviewet: 

”Det bedste er, at moren slikkede på babyen, når den endnu større. Er sød”.  I: ”De 

ser søde ud?” Carl: ”De er i gang med at lave en baby. Den holder babyen og slikker 

den (griner)”. 

Hamsa: ”Jeg kan godt lide pandaerne, der spiser bambus, og de spiser også dyr. Det 

moren og det er faren”. 

Ud over pandaen var der også børn, der syntes, at Sneugleungen Ulla var en god bog. Alexander på 

4 år syntes fx, at det var sjovt, at Ulla ikke kunne finde ud af at sige som en ugle, og at ugler fløj om 

natten og sagde, ”UHU, UHU, UHUU”. Særligt fandt nogle af pigerne Ulla rigtig nuttet. Amalie på 

5 år mente fx: 

”Jeg kan godt lide sneuglen Ulla, jeg kan godt lide, at den er så lille bitte. Og så har 

den sådan nogle små vingearme, er de ikke bare bitte, bitte små? Og så finder hun sin 

moar, og så flyver de om natten og sover, når det er nat. Ved du godt, at hun findes?” 

Der var en del børn, særligt drenge, der – som i deres tegninger – gav udtryk for fascination af 

bogen om frøer. Fx mente Christian og Alex: 

”Jeg synes, den bedste er den om frøerne. Den der er giftig, ved jeg, Og blå. Se den 

kan spise dem der. Er det ikke rigtigt. Dyr gør sådan her, hvis de bliver døde”. 

”Frø, åh, frøøø. FRØ, den synes jeg er megaflot den her frø. What – en megafrø, hvad 

er det for en kæmpe frø? Jeg synes, de er flotte, men også nogle gange lidt 

springende, der er to på hver side og nogle lange ben, når de hopper sådan her – 

boiing. Det er dens muskler”. 

Som det fremgår, var der flere ting ved frøerne, som børnene fandt fascinerende – deres flotte farve, 

de lange ben, deres størrelse, at de kan springe langt, og at de kan være meget store. 

Ud over at mange børn fandt dyrene fascinerende og søde, var der en del børn, der bemærkede, at 

de kunne lide de små og nuttede dyr i de bøger, der egentlig handlede om noget andet. Det kunne fx 

være den lille hund eller musene i Lille Madsens Hus, eller den lille gummiand i Hittegods.  
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7.5. Hvad kan børnene ikke lide ved bøgerne? 

Der var ikke så mange tegninger, der handlede om noget, som børnene ikke kunne lide i bøgerne. 

Det samme var tilfældet i interviewene. Der var enkelte børn, der syntes, at bogen om prikkerne var 

kedelig, fordi den kun handlede om prikker. Andre børn mente, at Gemmeleg og Frede vil ikke være 

med til mandag var kedelige, uden at de dog var i stand til at knytte kommentarer til hvorfor. Det 

kan, som allerede beskrevet, også handle om, at børnene ikke helt forstod den, eller at de ikke 

umiddelbart kunne genkende indholdet fra sig selv.  

Der var et par børn, som syntes, at bogen I landet med den store ordfabrik var sjov, men der var 

også børn, der ikke kunne lide den: 

Carl Emil (5 år): ”Den er kedelig for mig at sige. Jeg kan bare godt lide at sige nogle 

grimme ord”.  I: ”Det er sjovt at sige grimme ord?” CE: ”Ja, det er det for mig”. 

Der var børn, der gav udtryk for ikke at kunne lide Vitello, ”fordi han siger bandeord”, og Fatima 

på 5 år kunne ikke lide bogen om orm: ”Jeg kan ikke lide den der – den der, en regnorm”. 

Nogle børn kunne ikke lide de sider i bogen om hittegods, der ifølge børnene var uhyggelige: 

 ”Der hvor de sejler i stormvejr, hvor der er rigtig store bølger og lyn”. 

Overordnet set var det dog kun få ting, som enkelte børn ikke syntes om i bøgerne. 

 

7.6. Opsamling af interviews med børnene 

Børnenes udsagn i interviewene uddybede tegningerne i forhold til at nuancere og give flere bud på 

børnenes perspektiver med hensyn til, hvad de syntes om LæseLeg, og hvad de syntes godt om at 

læse om i billedbøgerne. 

Overordnet set gav børnene udtryk for godt at kunne lide at deltage i LæseLeg og hele måden, som 

LæseLeg foregår på. Interviewene viste store individuelle forskelle på, hvad 4- og 5-årige børn 

konkret forstår og bliver optaget af i billedbøger, herunder i hvilken udstrækning børn forstår 

handlingen i en bog. Børnene i undersøgelsen havde alle deltaget i LæseLeg, fordi de havde 

forskellige grader af sproglige og andre udviklingsmæssige udfordringer. Det fremstod tydeligt i 

interviewene, at børnene havde meget forskellige forudsætninger for at forstå bøgerne og var vidt 

forskellige steder i forhold til at forstå bøgers handling. Sprog formidler handlingen i en bog – og 
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særligt de børn, der havde det mindste sprog, havde udfordringer i forhold til at forstå bøgerne, og 

var mest optagede af enkelte detaljer i bogen. 

Det var følelsesnære forhold – fra glæde, overraskelse og begejstring til uhygge og spænding, samt 

umiddelbart meningsfulde og genkendelige ting fra børnenes hverdag – som børnene specielt var 

optagede af fra bøgerne, helt i overensstemmelse med deres alder og udvikling. Børnene kunne godt 

lide, når en bog var sjov, noget man kunne le af – gerne ”lagkagekomik”. De fandt det særligt sjovt, 

når karaktererne i bogen gjorde noget forbudt, brød regler, kunne mestre farlige situationer, eller når 

der skete noget absurd. De kunne også lide spænding i en bog, gerne noget tilpas uhyggeligt.  

Som voksen kan man sige, at bøgerne gav børnene mulighed for at spejle sig i, genkende og 

bearbejde deres egne oplevelser med alle disse følelser og oplevelser. For børnene selv viste 

svarene, at det, som de hovedsageligt kunne lide, var at være i selve oplevelsen af at have det sjovt, 

gyse, opleve fascinationen af fx Lille Frøs gale streger eller blyanten, der var ked af det, og Finn 

Herman og andre figurer, der var kede af det. Der var dog også børn, der var optagede af at se, 

hvordan afmagt fx kunne vendes til magt, hvordan ”de store følelser” – fx vrede og jalousi kunne 

løse sig, hvordan man kunne finde venner og også finde sin far og mor igen, når de var væk. 
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8. Opsamling af undersøgelsen om børneperspektiver på LæseLeg 

I undersøgelsen blev børns perspektiver på LæseLeg og LæseLeg-bøgerne undersøgt. Formålet med 

undersøgelsen var at besvare følgende spørgsmål: 

• Hvad synes børnene er en god bog?  

• Hvad kan børn godt lide at læse om? 

• Hvad er en god læsegruppe? Hvad tænker børn om de tilknyttede (planlagte) aktiviteter og 

lege?  

• Hvad betyder LæseLeg for børnenes lege og relationer? 

• Hvad karakteriserer en god LæseLeg-voksen? 

 

I det følgende vil spørgsmålene vil blive besvaret, og resultaterne fra undersøgelsen opsamlet. De 

sidste tre spørgsmål vil først blive besvaret og dernæst, hvad børnene syntes om LæseLeg-bøgerne, 

herunder hvad de bedst kunne lide i disse. 

34 børn blev interviewet om deres perspektiver på LæseLeg, og en større gruppe børn (74) børn 

tegnede tegninger om det bedste i LæseLeg, samt det de ikke kunne lide. Tegningerne viste i 

billedudtryk en større gruppe af børns oplevelser med LæseLeg-bøgerne, mens interviewene, der 

havde færre deltagende børn, kom mere i dybden med og nuancerede børnenes perspektiver. 

Analysen af interviewene viste, at alle børn kunne lide at deltage i LæseLeg. De syntes godt om at 

læse bøger på et hyggeligt sted, hvor de ikke blev forstyrret. De kunne godt lide at læse bøger i en 

lille gruppe med andre børn, men havde – i overensstemmelse med alder og udviklingsniveau – 

svært ved at forholde sig til, om deltagelse i LæseLeg-grupper havde betydet noget i forhold til at få 

nye venner. Børnene havde generelt svært ved at huske de forskellige LæseLeg-aktiviteter. Dette er 

forståeligt set i forhold til børnenes alder, idet det er svært for børn i denne alder at genkalde sig 

ting, der tidligere er sket, og forbinde dem med ting, der finder sted i nutiden. Det vil ligeledes være 

svært for dem at forbinde flere forskellige forhold til en helhed. 

Børnene syntes, at de voksne, som de havde LæseLeg sammen med, var gode til at læse op. Der var 

enkelte børn, der mente, at bestemte voksne var bedre til at læse end andre, men de kunne ikke 

konkretisere hvordan eller hvorfor. Andre undersøgelser tyder dog på, at det spiller en stor rolle for 

børns forståelse af en bog, at den voksne læser denne på en udtryksfuld og spændende måde (Mira 
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& Schwanenflugel 2013). Resultaterne fra interviewene viste, at de deltagende børn var meget 

forskellige i forhold til at forstå indhold, handling og historien i bøgerne. Alle børnene var mellem 4 

og 5 år og havde de begrænsninger kognitivt i forhold til at finde mening, forstå og tænke om 

verden, som børn i den alder har. De deltagende børn havde også varierende forudsætninger både 

kognitivt og sprogligt i forhold til at forstå bøgerne og indgå i dialog om dem.  

Nogle af de tosprogede børn syntes kun at have få eller ingen begrænsninger med at kommunikere 

på dansk, mens andre af de tosprogede børn havde rigtig svært ved det. Nogle af de tosprogede børn 

så ud til at have et mere nuanceret sprog på deres modersmål, selv om de havde udfordringer med at 

udtrykke sig på dansk. Andre af de tosprogede børn fremstod med begrænsninger sprogligt på 

begge sprog. De børn, hvor forældrene havde nogen uddannelse og var i arbejde, var typisk bedre til 

at forstå og indgå i dialog om bøgerne, mens en kombination af manglende uddannelse hos 

forældrene og anden etnisk baggrund sås at give udfordringer hos børnene. Desuden var de børn, 

der fortalte, at de læste bøger hjemme, typisk bedre til at fortælle om bøgerne og indgå i dialog om 

dem. 

I forhold til besvarelse af spørgsmålene om, hvad børn synes er en god bog, og hvad børn godt kan 

lide at læse om, blev børnene både i tegning og interviews bedt om at tegne eller fortælle, hvad de 

syntes var det bedste/var rigtig godt i LæseLeg-bøgerne, og hvad de syntes mindre godt om. 

Det var forskelligt, hvilke bøger de syv deltagende institutioner havde arbejdet med, hvorfor man 

ikke med sikkerhed kan sige noget generelt om, hvad en god børnebog er for børn. Derudover var 

der individuelle præferencer hos børnene. Alligevel viste resultaterne for både tegning og 

interviews, at de deltagende børn foretrak bøger, der var sjove, spændende og tilpas uhyggelige, 

samt bøger, som børnene beskrev som skøre og frække indfald. Endelig kunne børnene godt lide 

bøger med dyr. 

Der var nogle bøger, som færre børn tegnede eller fortalte om. Det var bøger, der set med voksnes 

øjne synes oplagte for børn at få noget ud af at læse. Det var fx bøgerne Frede vil ikke være med til 

mandag, Lille Mus siger NEJ, eller Harry, katten der ikke kan finde hjem. Der var nogle børn, der 

var optagede af disse bøger, primært børn der kendte oplevelserne fra sig selv.  

Det ville dog være forkert at konkludere, at sådanne bøger ikke er relevante at læse for børn, idet 

bøger kan hjælpe børn til at forstå og bearbejde konfliktfyldte situationer, ikke mindst ved at erfare, 

at andre kan have det på samme måde. Bøger kan også hjælpe børn med at finde løsninger på givne 
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udfordringer. Men resultaterne her peger på, at det er vigtigt at overveje, hvilke bøger der er 

aktuelle for børnene på bestemte tidspunkter.  

Analysen af interviewene viste, at de fleste af børnene ikke helt forstod, at bøger har en handling, en 

pointe og en bestemt slutning. Der kunne identificeres fire forskellige kategorier i forhold til, i 

hvilken udstrækning børnene forstod, at bøger har en handling. En lille gruppe børn var optagede af 

enkelte situationer i bøgerne. Nogle børn lagde mærke til flere forhold i bøgerne, som de 

umiddelbart relaterede til egne oplevelser af det samme. Andre igen beskrev omhyggeligt bogen 

side for side. De fangede ikke helt sammenhængen og heller ikke nødvendigvis slutningen på 

bogen, men forstod den på deres egen måde − af og til med deres egen slutning. Der var tre børn, 

hvis fortællinger om bøgerne viste, at de begyndte at forstå sammenhæng, handling og pointe i 

bogen. Når man læser billedbøger for børn, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være 

store forskelle på, hvordan børn forstår deres omverden, særligt når børnene som her har sproglige 

og/eller andre udviklingsmæssige udfordringer. 

Resultaterne fra analysen af såvel tegninger som interviews viste, at børnene var begejstrede over 

de ting i bøgerne, der umiddelbart vakte og appellerede til følelser hos børnene, noget glædesfyldt 

og sjovt, falde-på-halen-komisk, noget uhyggeligt, uventet og absurd. Brud på normer og absurde 

indfald syntes mange børn om. Det sjove i bøgerne var fx Lille Frø, der tegnede en mand i hovedet, 

løverne, der fik mudder i hovedet, eller maskinen, der sprøjtede spejlæg ud. Det kunne også være 

noget tilpas uhyggeligt og spændende, som gav et godt gys, men som man ikke blev alt for bange 

for – fx monstre, mørke, eller der hvor det blev helt sort, da græsslåmaskinen kørte alt over. Der var 

også forhold, som forblev uforløste for børnene, men som de alligevel var optagede af, som fx katte, 

der rev, eller monstre med skarpe tænder. 

Børnene var både optagede af følelser, som de selv oplevede i forhold til bøgerne, og de følelser, 

som bøgerne skildrede. Følelser var også centralt for børnene i forhold til relationer og venskaber – 

et emne, som også optog børnene meget, både når man er gode venner, men også når der er 

konflikter i relationerne, som fx jalousi, vrede og det at føle sig underlegen – alt sammen 

genkendeligt fra småbørns hverdag. 

Mange børns udsagn handlede om umiddelbar følelsesmæssig empati med karaktererne i bøgerne, 

særligt global empati, hvor børn indlever sig i og føler det samme som karaktererne i bøgerne, fordi 

de umiddelbart mærker, hvordan de selv ville have det i samme situation. Nogle børn var optagede 

af, hvordan børn kan savne far og mor og blive glade for at se dem. Andre børn var optagede af 
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drilleri og jalousi, men særligt lagde mange børn mærke til, når figurerne i bøgerne vare kede af det 

og græd. Mange børn syntes, det var synd for dem, fx for krokodillen Finn Herman, der græd med 

tårer (krokodilletårer for den voksne måske?), fordi han ikke måtte komme med ud at købe ind. 

Bøger giver børn mulighed for at spejle sig i og bearbejde deres oplevelser med og følelser i forhold 

til omverdenen, så de får mulighed for bedre at forstå og forhold sig til dem. At læse bøger kan fx 

være med til at understøtte børns følelsesmæssige og sociale udvikling, herunder udvikling af 

empati for andre mennesker, både følelsesmæssigt og kognitivt.  

Bøger med dyr og om dyr optog også børnene. Særligt dyr, som børnene syntes var nuttede og søde 

dyr, som fx de søde pandaer, den nuttede sneugleunge Ulla med de bittesmå vinger og uglerne, der 

sagde: ”UHHU UHHU”. 

Der var enkelte børn, der gav udtryk for ikke at kunne lide bøger (fx Vitello), hvor der bliver sagt 

grimme ord, ligesom der var børn, der ikke kunne lide farlige situationer i bøgerne, fx da drengen 

og pingvinen i Hittegods sejler i stormvejr i de store bølger og tordenvejr. 

Analysen viste, som nævnt, at der var store forskelle hos børnene i forhold til forståelse af bøgerne, 

samt at børnene ofte blev optaget af noget andet, end det vi som voksne synes, at bøgerne handler 

om. Det er således vigtigt, at man som voksen er omhyggelig med at udvælge bøger, som rammer 

både børnenes nærmeste udviklingszone, men også indholdsmæssigt giver mening og er relevante 

for dem på det givne tidspunkt. Det har også betydning, at man som voksen ikke kun kommunikerer 

med børnene om bøgerne ud fra den måde, som man selv forstår bøgernes indhold på, men også ud 

fra alle de små detaljer og personlige berøringsfelter, som børnene er optagede af.  
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9. LæseLeg − konklusion og anbefalinger 

Foreliggende projekt om børneperspektiver på LæseLeg har først og fremmest haft fokus på at 

undersøge børns oplevelser med og syn på LæseLeg og LæseLeg-bøgerne. Følgende konklusioner 

og anbefalinger tager udgangspunkt i analysen af børnenes perspektiver som udtrykt i tegninger og 

interviews. 

Anbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater:  

 

1. Sammensæt læsegrupper efter børns udviklingsniveau 

Som det er beskrevet i LæseLeg-materialet og også fremgår af projektet, er det meget vigtigt, at 

børnenes udviklingsniveau i læsegrupperne ikke er for forskelligt.  

Hvis der er børn i gruppen, der ikke forstår det, der foregår, vil de ofte reagere med uro og 

manglende koncentration. Derfor er det vigtigt at overveje sammensætningen af LæseLeg-

grupperne en ekstra gang.  

Det kan desuden anbefales ikke at have meget talende børn i gruppe med børn, der har sværere ved 

at udtrykke sig. Dette for at undgå, at man ikke får for mange regler og giver nogle børn en 

oplevelse af, at det er forkert at udtrykke sig. Det er en stor opgave for små børn at lære at vente på 

tur. Når en anden begynder at tale, glemmer barnet det, det selv var optaget af.  

 

2. Vælg bøger, som passer til børnenes udviklingsmæssige forudsætninger og alder 

Børn på samme alder kan være meget forskellige udviklingsmæssigt set, ikke kun sprogligt, men 

også i forhold til kognitiv, begrebsmæssig og social udvikling, samt i forhold til 

koncentrationsevne. Resultaterne viste, at der var meget store forskelle på børnenes sproglige og 

udviklingsmæssige udgangspunkter for at læse og forstå bøger.  

Bøger, som børn præsenteres for, skal hænge sammen med det, som barnet kan forstå i forvejen, 

fordi de ellers ikke får noget ud af at læse dem. Dette betyder også, at der bør være bøger, der 

foregår i andre kulturer end den danske. 

Det anbefales derfor at være meget opmærksom på, at bøgerne i LæseLeg fortsat tilpasses de meget 

forskellige forudsætninger, som de deltagende børn har, samt at man er omhyggelig med at 
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undersøge børnenes forudsætninger i forhold til både at udvælge bøger, der er tilpassede børnenes 

alder og ikke mindst udviklingsmæssige forudsætninger.  

 

3. Udvælg bøger, der vækker begejstring hos børnene 

Det kan konkluderes, at bøgerne i LæseLeg er godt udvalgt i forhold til aldersgruppen, idet børnene 

overordnet set syntes godt om stort set alle bøgerne. Børnene syntes særligt godt om bøger, som var 

genkendelige og dermed meningsfulde ud fra børnenes livsverden, og som havde med følelser at 

gøre. Det gjaldt både forhold, som vakte følelser hos dem selv, og bøger, som handlede om følelser 

hos karaktererne i bøgerne, følelser som børnene umiddelbart kendte fra deres hverdagsliv. Særligt 

sjove bøger med skøre indfald og tilpas uhyggelige bøger var populære, ligesom også bøger med 

dyr var det. 

Børnene i undersøgelsen beskrev også, at de godt kunne lide flotte illustrationer i bøger, hvilket 

også andre undersøgelser viser. Når billedbøgerne i LæseLeg har inspirerende illustrationer, kan 

børnene holde opmærksomheden ved bogen i længere tid og få mere ud af denne. 

I forhold til at udvælge fremtidige bøger til LæseLeg kan det anbefales, at der fortsat inddrages 

bøger, der er sjove, vækker glæde, er spændende og med absurde detaljer, idet sådanne bøger 

vækker begejstring og energi hos børnene. Det kan også anbefales at læse billedbøger om relationer 

og venskaber, bøger om og med dyr samt billedbøger, der handler om følelser, ikke mindst de 

følelser, der opstår mellem mennesker i børns almindelige hverdagsliv. Dette med henblik på at 

børnene kan få gode oplevelser med at læse bøger, og samtidig have mulighed for at spejle sig i 

bøgerne, få flere erfaringer med deres omverden, og også eventuelt få bearbejdet oplevelser og 

følelser. 

 

4. Læs højt med indlevelse i rolige omgivelser 

Stort set alle børnene var glade for LæseLeg. De kunne godt lide at læse bøger i små grupper med 

andre børn og i hyggelige omgivelser uden uro. De syntes, at deres voksne var gode til at læse, men 

var ikke i stand til at konkretisere hvorfor. Andre undersøgelser i denne sammenhæng viser, at børn 

får mere ud af højtlæsning, når den voksne er god til at gøre fortællingen levende.  
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Det kan derfor anbefales fortsat at sørge for, at der læses højt for børnene i mindre grupper et roligt 

sted, og at den voksne lægger vægt på at læse op på en spændende måde.  

 

5. Understøt børns færdigheder i at indgå i dialog 

Ud over forskelle i forhold til at forstå bøgerne, viste undersøgelsen også, at nogle børn havde svært 

ved at indgå i en dialog om bøgerne, mens andre børn ikke havde vanskeligheder med det. Der er en 

række kulturelle forskelle i forhold til børneopdragelse, og hvordan man etablerer relationer, 

herunder også hvordan man kommunikerer med hinanden – særligt hvordan voksne kommunikerer 

med børn. Nogle børn havde fx svært ved at forholde sig til en kommunikationsform, hvor man 

gensidigt forholder sig til hinandens udspil. Disse børn skal lære dette, før de kan kommunikere om 

bøgerne, og de oplevelser, de giver dem.  

Det fremgik af projektet, at nogle af de tosprogede børn havde en begrænset forståelse af dansk, 

samt at nogle af dem også så ud til at have et begrænset sprog på deres modersmål. De børn, der 

syntes at have et bedre udviklet modersmål, gav udtryk for en bedre forståelse af indholdet i 

bøgerne, også selv om de ikke var så gode til at udtrykke sig på dansk.  

Hvis børn mangler både sproglige og udviklingsmæssige forudsætninger for at få noget ud af at 

læse bøger, kræver det en høj grad af opmærksomhed i forhold til, hvad de forstår (zonen for 

nærmeste udvikling), samt at man løbende sørger for, at børnene kan knytte konkrete sanse- og 

handlemæssige oplevelser til begreber i bøgerne. Det er også en god idé her kun at have få børn i 

læsegruppen. 

Det anbefales derfor, at de voksne i LæseLeg-forløbet, er opmærksomme på at understøtte de 

deltagende børns færdigheder i at indgå i dialog, så børnene får mere ud af LæseLeg-forløbet. 

Det kan desuden anbefales specifikt, at opmærksomheden øges i forhold til børn i krydsfeltet 

mellem social udsathed og anden etnisk baggrund, samt at alle de tosprogede børn sprogstimuleres, 

også på deres modersmål, idet forskning peger på, at et godt førstesprog er en forudsætning for at 

kunne udvikle et andetsprog tilstrækkeligt.  
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6. Indgå i dialog om detaljer, som optager børnene 

Børn i 4-5-årsalderen forstår ikke nødvendigvis bøger på samme måde som voksne. I stedet for at 

forstå, at en bog har en handling med et tema, en begyndelse, et forløb og en slutning, oplevede 

mange af børnene, med store individuelle variationer, mere bogen som en serie af enkeltbilleder, 

hvor slutningen ikke nødvendigvis var den samme som i bogen og heller ikke den samme for 

børnene, som for den voksne. Kun få af børnene beskrev bøgerne med en overordnet handling.  

Med denne baggrund kan det anbefales, at man i LæseLeg ikke udelukkende sætter fokus på at have 

dialog med børnene ud fra den voksnes perspektiv, som fx en bogs handling, men også 

kommunikerer med børnene om de forhold og detaljer, som børnene er optagede af og finder 

spændende. Man kan som voksen let blive optaget af, om børnene har forstået bogen ”rigtigt”. Det 

kan være vigtigt at tænke på, at børnenes oplevelse er lige så rigtig – eller i hvert fald 

betydningsfuld for dem og også værd at kommunikere om, hvis børnene skal udvikle både sprog og 

forståelse om verden.  

 

7. Læs bøger, og lav aktiviteter regelmæssigt 

Børnene huskede mest, at de havde talt og tegnet om bøgerne, selv om der i de deltagende 

institutioner var en række fine eksempler på andre spændende aktiviteter knyttet til LæseLeg.  

Det kan anbefales, at læsning af bøger finder sted regelmæssigt, samt at der også regelmæssigt og 

hyppigt kobles konkrete oplevelser og aktiviteter til læsningen af bøger, så børnene får mange og 

varierende oplevelser med at bruge sproget. Det kan desuden anbefales, at der til LæseLeg udvikles 

et idékatalog med aktiviteter, som pædagogerne kan dele med hinanden.  

 

8. Udbyg forældresamarbejdet 

I nogle af børnehaverne lånte børnene LæseLeg-bøgerne med hjem, når de arbejdede med dem i 

børnehaven. Det var børnene glade for, og de fortalte, at det var de bøger, som de læste hjemme. 

Mange børn fortalte, at de ellers ikke havde eller læste bøger hjemme. Både undersøgelsen her og 

anden forskning viser, at børn bliver bedre til at processere og forstå information fra deres 

omverden, hvis de har mange erfaringer med og viden om bestemte forhold i omverdenen. 
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Derfor anbefales det at udbygge samarbejdet med forældrene i forhold til at læse bøger for deres 

børn hjemme. Desuden er det en god idé at inddrage forældrene med henblik på, med forældrenes 

hjælp, også at finde og inddrage bøger på børnenes modersmål og dele disse mellem forældrene.  
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Bilag 1. Interviewguide 

Indledningsvis hilses på børnene, fortælles om hvad vi skal (LæseLeg – om de kan huske, de har 

læst bøger sammen med andre børn). Bøger tages frem, og der tales med børnene om bøgerne. Der 

spørges til: 

Den bedste bog 

1. Kender du nogen af de her bøger? 

2. Hvilken en kan du særlig godt lide? 

3. Hvad handler den om? 

4. Hvad er det, der gør, at du godt kan lide den? 

5. Hvad er det bedste ved bogen? 

6. Er der noget, du ikke kan lide ved bogen? 

7. Er der noget, du syntes var underligt? Sjovt? Uhyggeligt? Bange for? 

8. Er der noget, du kom til at tænke på /noget du lagde mærke til/noget, der minder dig om 

andre bøger eller film? 

9. Er der noget i bogen du kender fra dig selv? 

De andre bøger 

10. Er der flere bøger, du godt kan lide? 

11. Hvorfor det? 

12. Er der nogen af bøgerne, du ikke så godt kan lide 

13. Hvorfor 

Om bøger generelt 

14. Kan du godt lide at læse bøger? 

15. Hvad er det der er godt ved at læse bøger? 

16. Hvad er en god bog – fx indhold, tegninger? 

17. Har du en yndlingsbog? 

18. Hvad er det for en? 

19. Hvad er det gode i den? 

20. Hvad kan børn godt lide at læse om? 
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LæseLeg – sammen med andre 

21. Hvordan er det at læse bøger sammen med andre? 

22. Er der nogen, du gerne vil være sammen med når du læser? 

23. Nogen du ikke så gerne vil være sammen med? 

24. Hvor er det godt at læse? Rum/afgrænsning 

25. Hvornår er det godt at læse? Når vi spiser/frugt/samling/mindre grupper? 

26. Hvad for en voksen er god til at læse i børnehaven? Hvorfor 

27. Er der nogle voksne, der ikke er så god til at læse? Hvorfor? 

Om de tilknyttede aktiviteter og lege 

Når I har læst bøgerne, har I lavet forskellige lege og andre ting, fx snakke om det, digte med, tegne 

og fortælle om sin tegning, lege, rekvisitter til leg. Drama fx med dukker, teater o.l.. 

28. Når I har læst en bog – hvad lavede I så bagefter?  

29. Prøv at fortælle om det. 

30. Hvad kunne du godt lide af det I lavede bagefter? 

31. Hvorfor? 

32. Var der noget der var kedeligt 

33. Hvorfor 

34. Når I har læst, leger man så med de andre børn fra gruppen bagefter, eller er det kun mens 

man er sammen og læser? 

35. Er du begyndt at lege mere med de børn, du var i læsegruppe med? 
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Bilag 2. Billedbøger omtalt i rapporten 

 

Da Carl blev rasende – af Ida Jessen og Hanne Bartholin (illu.), Høst og Søn 2012 

Carl vil lege alene med veninden Fanny. Men storebror Albert får hende ud på sin tømmerflåde. 

Carl falder i vandet, og han bliver våd og rasende. Alligevel ender alt godt. 

Da Carl næsten sov i telt – af Ida Jessen & Hanne Barholin (illu.), Høst og Søn 2014 

Carl og Fanny skal sove i telt i haven. Da mørket falder på hører de mange lyde og det er svært at 

falde i søvn i teltet. 

Da Carl næsten var ond – af Ida Jessen & Hanne Barholin (illu.), Høst og Søn 2011 

Carl skal lege med en kammerat, men storebror Albert driller og tager Carls veninde med ud på en 

tømmerflåde, mens Carl falder i vandet. Carl bliver jaloux og vred og sprøjter vand på Albert. Det 

hele ender godt. 

Da Lille Madsens Hus blæste væk - af Jakob Martin Strid, Gyldendal 2008 

Hvordan byens folk sender mad og andre ting op til og prøver at redde Lille Madsen og hans hus, da 

det er blæst op på Ben-Brækker-Bjerget. 

Den dag farverne fik nok – af Drew Daywalt og Oliver Jeffers (illu.), Gyldendal 2017  

En historie om at være et farvekridt og om gerne at ville noget andet. 

Den lille røde trold – af Dorte Karrebæk, Gyldendal 2016 

Historien om den lille røde trold, der mister sin bold, men får en ny. 

En bog – af Hervé Tullet, ABC Forlag 2011 

En bog med farvede prikker, der bliver flere, større og mindre. 

En vinter med Stormhvalen – af Benji Davies, Gyldendal 2016 

Louie længes efter at se sin ven Stormhvalen igen. En nat kommer Louies far ikke hjem fra sin 

fisketur. Louie bliver meget bange, og tager ud at lede efter sin far, men så sker der noget helt 

fantastisk. 
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Et hjem til Harry – af Leo Timmers, Turbine 2017 

Harry følger en sommerfugl bliver væk i byen, kan ikke finde hjem igen, men får en masse 

oplevelser og nye venner. Til slut finder han hjem igen. 

Finn Herman – af Mats Letén & Hanne Bartholin (illu.), Gyldendal 2001 

Den sultne krokodille Finn Herman går tur i byen med sin ejer, en fin dame, som er bekymret over, 

at der lurer mange farer rundt omkring.  

Frede vil ikke være med til mandag – af Trine Bundsgaard & Charlotte Pardi (illu.), 

Gyldendal 2018 

Frede kan ikke lide mandag morgen, og han vil ikke stå op. Han ender med alligevel gerne i 

børnehave og lege med sine venner. 

Frø – af Birgitte & Peter Bering, Gyldendal 2014 

En faktabog om frøer. 

Heksehullet – af Mette Kappel & Rasmus Bregnhøi (illu.), Turbine 2017 

En rimebog om Heksen, der smider lidt for mange af sine ting ud og får dem igen. 

Hittegods – af Oliver Jeffers, Gyldendal 2016 

Om drengen, der finder en Pingvin og gerne vil hjælpe den hjem igen, men opdager, at pingvinen 

slet ikke vil hjem, men blive sammen med drengen, fordi pingvinen, ligesom drengen, savner en 

ven. 

Hvad siger sneugleungen Ulla – af Mette Moestrup & Charlotte Pardi (illu.), Gyldendal 2009 

Den lille ugle kan ikke sige Uh Uh. Alle dyrene prøver at lære den det, men mor kan. 

Ib hjælper en and – af Peter Nordahl & Rasmus Bregnhøi (illu.), Gyldendal 2014 

Hunden Ib hjælper en and, der ligger på æg i sin rede ... og så kommer der en kat. Ib må hjælpe 

anden. 

I landet med den store ordfabrik – af Agnés de Lestrade & Valeria Docampo (illu.), Jensen & 

Dalgaard 2014 

En historie om at finde de rigtige ord at sige til den, man kan lide. 
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Jeg kunne godt æde et barn – af Sylvaine Donnio & Dorotheé de Monfreid (illu.), Forlaget 

Palka 2013 

Krokodillebarnet Lille Dille er virkelig træt af at skulle spise bananer hele tiden. Han vil meget 

hellere have kød! En dag får Lille Dille den idé i hovedet, at han vil spise et barn til morgenmad. 

Lille Frø – af Jakob Martin Strid, Gyldendal 2005 

Lille frø får en familie, og laver mange gale streger. Familien elsker ham, selvom han laver gale 

streger.  Lille Frøs gale streger kommer på museum. 

Lille Mus siger NEJ! – af Riikka Jäntti, ABC Forlag 2016 

Lille mus har sin egen vilje og siger NEJ til det hele, men får alligevel børstet tænder og kommer i 

seng. 

Monsterpest – af Kalle Güettler, Rakel Helmsdal & Áslaug Jónsdóttir (illu.), Torgard 2008 

Store Monster har fået monsterpest, og Lille Monster tager hen for at pusle om sin gode ven. Men 

Store Monster er ikke sådan at gøre tilfreds, når han er syg! Lille Monsters tålmodighed kommer på 

en hård prøve. 

Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved – af Werner Holzwarth 

& Wolf Elrbruch (illu.), Høst og Søn 2000 

Billedbog om en lille muldvarp, som får en masse forskellige dyr til at demonstrere deres afføring 

for at kunne gøre gengæld mod den, der har lavet lort på dens hoved. 

Myre – af Troels Gollander, Gyldendal 2012 

En faktabog om myrer. 

Orm får en ven – af Ida Jessen & Hanne Bartholin (illu.), Høst og Søn 2007 

Orm bliver kørt over af græsslåmaskinen og bliver venner med sin egen halvdel. 

Panda – af Troels Gollander, Gyldendal 2015 

En faktabog om pandaer. 

Store monstre græder ikke – af Kalle Güettler, Rakel Helmsdal & Áslaug Jónsdóttir (illu.), 

Torgaard 2008 
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Store Monster synes ikke han kan finde ud af noget, og at Lille Monster er meget bedre til alting, 

men Lille Monster kan ikke svømme. 

Stormhvalen – af Benji Davies, Gyldendal 2016 

Louie finder en hval på stranden, tager den med hjem i badekarret og bliver venner med den. Far 

hjælper med at sætte den fri igen. 

Troldetårnet – af Mette Kappel & Rasmus Bregnhøi (illu.), Alma 2010 

Trolden må først få lækkerier, når den har spist mad, men den spiser alt for meget og bliver mæt. 

Velbekomme Hr. Struganoff – af Kim Fupz Aakeson & Siri Melchior (illu.), Carlsen 2013 

Hr. Struganoff bygger en MEGET høj sandwich, spiser den og drikker saftevand. 


