
Literacy   - kom godt igang
 med biblioteket

Tidlig literacy 
Børn leger med sproget fra de er ganske små, og de voksne 
omkring dem stimulerer nærmest per automatik deres leg og 
træning af talesproget. 
I bøI børns univers kommunikeres der imidlertid med mere end det 
talte sprog. Børn møder og registrerer symboler, billeder, tegn og 
tal, som de forholder sig til på forskellig vis.  Superhelte har 
bogstaver på deres dragter og børn genkender McDonalds logoer 
fra en tidlig alder.  Disse tegn bruger de aktivt i deres lege og 
gengiver dem for eksempel i deres tegninger.
Tidlig literacy handler om at sætte Tidlig literacy handler om at sætte gang i hele sprogpaletten med 
udgangspunkt i, hvad der optager børnene. Det kan eksempelvis 
være med fælles afsæt  i en billedbog, som giver børnene mulighed 
for at lege og digte videre på fælles historier. Billedbogen skal ikke 
bare læses og diskuteres. Den skal bruges som afsæt til nye 
fortællinger, der kan tegnes, hoppes eller leges igennem og udleves 
igen og igen med børnenes udtryksformer i centrum.  

Snøvsen og Mimbo Jimbo
En morEn morgen pakkede børn og 
pædagoger fra Snøvsen i Børnehuset 
Syd en kuffert. De rejste sammen med den 
lille elefant Mimbo Jimbo over bjerge og 
under broer frem til Mimbo Jimbos slægt, 
som de oplevede en masse sammen med. 
TTuren var inspireret af billedbogen Mimbo 
Jimbo og de store elefanter. De voksne tog 
billeder af rejsen, som bagefter blev brugt til 
en ny billedbog: Snøvsen hjælper Mimbo Jimbo. 

Et projekt om tidlig literacy
II projektet: ”Biblioteket som literacyagent” ønskede vi at 
give billedbogen vinger. Børn og voksne  legede og 
eksperimenterede med skriftsproget og fik en ny forståelse 
af, hvordan læring kan fungere. Med et fælles afsæt i 
billedbogen handlede det om at lege og digte videre, med de 
elementer børnene havde interesse for. 
Dette katalog Dette katalog bygger på erfaringer fra projektet, og er udgivet 
med ønsket om at inspirere bibliotekarer og andre, der 
gerne vil arbejde med tidlig literacy. 
   

Bibliotekar som literacyformidler 
FFor at få succes som literacyformidler, er det vigtigste, at du 
kan være i ’øjenhøjde’ med børn, og at du har en nysgerrig 

og legende tilgang til både børn og 
billedbøger. Du skal have lyst til at 
fortælle historier og høre børnene 
fortælle deres. Det, du kan, er 
allerede brugbart, særligt dine 
foformidlingsevner og viden om 
billedbøger. Den korteste vej 
til at blive god 
literacyformidler er at 
literacyformidle.  Øv dig, 
så du opnår evnen til at 
improvisere og fange det 
bøbørnene fortæller - så 
bliver det sjovt og givende 
for både dig og børnene. 

Derudover er det værdifuldt at 
have en grundlæggende viden 
om tidlig literacy. (Se links og 
bogforslag  på næste side).

Med Carl på kontor 
Pædagoger og bibliotekarer har indrettet et kontor med 
iPads og kaffekander i Norddalsparkens børnehave. 
Børnene vil gerne lege, at de arbejder på et kontor. De 
drikker ”kaffe” og skriver deres egne bøger med børneskrift 
i app’en WriteReader på iPads. 
Interessen for at leInteressen for at lege kontor er opstået, da bibliotekaren ved 
et tidligere besøg har læst billedbogen Da Carl næsten ikke 
kunne gå sammen med børnene. En dreng blev meget optaget 
af, hvad Carls mor lavede, når hun arbejdede på sit kontor og 
ikke måtte forstyrres. Børnene og bibliotekaren diskuterede 
længe, hvad man mon laver på et kontor? De blev enige om, at 
man mest drikker kaffe, og børnene mente, at Carls mor var ved 
at skrat skrive en bog.   

Billedbøger med literacypotentiale 
Der findes tusindvis af gode billedbøger, så hvordan vælger du 
den rigtige, når du gerne vil arbejde med tidlig literacy?
Det er vigtigt, at boDet er vigtigt, at bogen både har en interessant billed- og tekstside 
med flere lag, hvor der lægges op til dialoger.  Det kan for 
eksempel være, at der sker ting på billedsiden, som ikke beskrives i 
teksten, eller at skrift indgår i skilte, plakater og lignende. Desuden 
skal billedbogen have en bred appel i forhold til målgruppen. Den 
skal tage udgangspunkt i børnenes verden, så den har noget 
genkendeligt børnene kan koble sig på: Det kan være temaer, 
hohovedpersoner, eller konkrete rum.
På den sproglige side, kan valget af en den rigtige billedbog også 
have fokus på 
- Lydlig opmærksomhed, rim og remser mv.
- Skriftsprogskoncepter, læseretning mv. 
- Ordforråd 
- Narrative kompetencer, fortælleforløb mv.

Tre gode eksempler: 
For lille af Annette Bjørg Koeller
Carl-serien af Ida Jessen
Mimbo Jimbo-serien af Jakob Martin Strid 
  
 

Projekterne blev afsluttet med en dag på det lokale bibliotek, hvor børnene præsenterede og udstillede deres egne bøger. 

To eksempler fra børnehavebesøg 

Literacy og billedbøger

Tips og tricks



Nye opgaver - ny selvforståelse
Er det nyt for jer som bibliotekarer at arbejde med tidlig literacy? 
Har I brug for mere afklaring i forhold til, hvad der er jeres roller 
og opgaver? 
I literacy-arbejdI literacy-arbejde, hvor billedbogen er udgangspunktet, kan 
billedbogen betragtes som et råstof. Bibliotekarer, pædagoger og 
børn anvender dette råstof forskelligt. Derfor giver det mening, at 
bibliotekarerne arbejder med spørgsmålet: Hvis billedbogen er et 
råstof, hvad er vi så?
Den følDen følgende øvelse kan give dig og dine kollegaer en styrket 
opfattelse af jeres roller som literacyformidlere, og I kan få en 
fælles forståelse af opgaven. Tager cirka 20-30 minutter.

Øvelse med kollegaerne
1. Tegn figuren nedenfor på en flipover.  
2. Stil spørgsmålet: Hvis billedbogen er råstoffet, hvad er vi så?
3. Lad deltagerne selv tænke over spørgsmålet. (2 minutter)
4. 4. Runden: Lad hver deltager bidrage med svar på spørgsmålet. 
Noter på flipover - benyt  evt. Post Its. (10 minutter)   
5. Tag et kig på jeres samlede bidrag. Drøft fx: Giver det mening? 
Hvad er vigtigst? Har det betydning for jeres måde at arbejde og 
samarbejde på? Hvad er jeres vigtigste råd til jer selv?
6. Opsamling: Noter jeres tre vigtigste pointer og aftal, om I skal 
lave øvelsen igen og eventuelt hvornår. 

1 2 3 Sådan kan I gøre
Samarbejder med fokus på literacy, kan foregå på mange måder. 
Her er et eksempel på et mindre literacyforløb, hvor én eller to fra 
biblioteket besøger en gruppe børn i en børnehave.
1. Skab kontakt til en børnehave, som er interesseret i at arbejde 
med tidlig literacy. Husk at forventningsafstemme.
2. Udvælg en rele2. Udvælg en relevant billedbog i forhold til målgruppe og mål. 
3. Besøg børnehaven og læs højt sammen med børnene. (Måske 
har børnene hørt bogen nogle gange inden I kommer). Få en 
snak om indholdet, og grib de muligheder, der opstår for at 
arbejde med symboler, tegn, skriftsprog med mere. Bliv enige 
med pædagogerne om  literacy-potentialer, som børnene kan 
arbejde videre med.  
4. Bø4. Børnehaven beholder bogen og arbejder videre.
5. Besøg børnehaven igen, hør og oplev, hvad børnene har fået ud 
af at arbejde med billedbogen. 
I kan også vælge at invitere børnene på biblioteket. Her kan de 
for eksempel udstille noget af det, de har lavet i institutionen. 
6. Lav opsamling og refleksion: Hvad gik godt i forhold til tidlig 
literacy? Hvad er nyttige erfaringer til næste gang? 

Det gode samarbejde - forventningsafstemning
Når I taNår I tager kontakt til eksempelvis en børnehave for at indlede et 
samarbejde om tidlig literacy, er det en god ide at 
forventningsafstemme med nogle klare aftaler. Der er en række 
forhold, I skal kende og være enige om, for at alle parter får mest 
muligt ud af initiativet. Det gælder både ved opgaver, hvor du som 
bibliotekar alene skal inspirere og ved mere etablerede 
samarbejder. I kan bruge den illustrerede aftalemodel som 
hushuskeliste. Modellen er tænkt til aktiviteter med tidlig literacy, der 
tager udgangspunkt i billedbøger. De fem punkter i modellen er: 
1. Målgruppe: Hvilke børn deltager?
2. Mål : Hvad får børn og voksne ud af aktiviteten? - Tag 
udgangspunkt i der, hvor børnene er lige nu.
3. Billedbog: Hvilken billedbog har I valgt?
4. Rammer: Tidsramme, lokaler, materialer mv.? 
5. Aktivitet: Hvad har I tænkt jer at lave?

Bemærk at punkterne hænger sammen, de er afhængige af 
hinanden. Ændres der for eksempel på målgruppen, kan det have 
betydning for valg af billedbog, aktiviteter og mål.  
 

 

Lån en literacykuffert med ting til For lille 
En billedbog kan give inspiration til at arbejde med literacy i 
mange forskellige retninger. Billedbogen: For lille giver 
eksempelvis mulighed for at arbejde med at måle, lege med penge 
eller udforske begreberne større end og mindre end. 
Vi har pakVi har pakket en lånekuffert, med nogle eksemplarer af 
billedbogen samt en række ting, som måske kan bruges når børn 
og voksne går på opdagelse i bogen. 
 
 

 

Mere viden om tidlig literacy

Links:
Nationalt Videncenter for Læsning 
www.videnomlaesning.dk

Video:
www.videnomlaesning.dk/2015/02/tv-interview-om-literacy/

LitteratuLitteratur:
Sproghistorier, en alsidig literacypædagogik i børnehave, SFO og indskoling af 
Stig Broström og Anders Skriver Jensen, 2012 
Literacy, i familie, børnehave og skole af Carina Fast, 2009

Kontakt
Har du lyst til at vide mere om vores arbejde med tidlig literacy er du 
velkommen til at kontakte projektgruppen på Esbjerg Kommunes 
BiblioteBiblioteker.
E-mail: biblio@esbjergkommune.dk
Telefon: 7616 2000

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen

Stærkt samarbejde og gode erfaringer
Esbjerg Kommunes Biblioteker, Pædagoguddannelsen ved UC 
Syddanmark samt Dagtilbud i Esbjerg Kommune har i 1½ år 
arbejdet sammen i projektet Biblioteket som literacy-agent. I 
forbindelse med dette projekt har vi samlet erfaringer og ideer, 
som du kan læse om i denne folder. 
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