
Årets letlæsningsbøger

• Sådan får du dygtige læsere

• Fordelingen i sværhedsgrad

• Læseudvikling

• Læselyst –læsevilje



Læselyst - læsevilje



Letlæsningsbøger
”Bog, som er skrevet, så den kan læses af begynderlæsere eller 
personer med læsevanskeligheder. Bøger kan godt være let læste, 
selvom de ikke er letlæsningsbøger. I letlæsningsbøger har man 
taget hensyn til læserens formodede læsefærdighed og –vanthed 
gennem valg af indhold og sproglig udformning, ofte gennem 
boges ydre fremtræden.” (Leksikon for børnelitteratur)



Bearbejdelse

Voksenlitteratur Børnelitteratur

Adaptation

1900-tallet nyskrevne bøger sigtende mod de

svage læsere.

Lister over ord afhængig af alders-/udviklingstrin.



De anerkendte forfattere og illustratorer 



Tendenser og strøtanker

• Fokus på kvalitet og æstetisk/visuelt udtryk

• ‘Genbrug’ og bearbejdelse af succes titler

• Opmærksomhed på indhold herunder sprog 

(ikke sproglig udformning)



Børnelitteratur Børnelitteratur  



Letlæsning Lettere letlæsning  



En rigtig bog….

Hardback

Flere bøger i en bog



Stadig serier



Indhold og sproglig udformning





Legekultur

Appelstrukturer

Rim

Prinsesser (ikke nok)

Fodbold

Dyr
(Roger Callois,1958)



Rim (sprog)



Fodbold



Venskab



Dyr
”Betina, jeg synes, at 
den er god, fordi der 
er kaniner med.” 
(Pige, 3. klasse)



Humor



Repræsentationer



Tre bogstaver…



Direkte 
henvendelse… 
metafiktion



Når det lette bliver 
svært



Børneperspektivet

”Betina, jeg vil gerne have bøger med prinsesser, der først er søde, men 
i virkeligheden er onde.” (pige, 2. klasse)



At inddrage børneperspektiver kan forstås på to måder: 

• at varetage (det man formoder er) børns interesser – altså at fungere 
som børnenes ”advokat” –

• eller mere bogstaveligt at forsøge at afdække børns egne 
perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv med 
henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes vilkår og 
dagligdag. (EVA.dk)



Børnelitteraturforskningen

”Der er flere spørgsmål end svar i tidens 
børnebøger.” (Nina Christensen)



"Og så er den oven i købet med til at bryde det 
kønsstereotype billede af, hvordan en dreng er og skal 
være", siger udvalget i begrundelsen og fortsætter:

"Mette Vedsø har skrevet tre fantastiske letlæste bøger 
med høj litterær kvalitet. Bøgerne handler om drengen 
Kaj, der ikke er så udfarende som sine klassekammerater, 
men mere forsigtig. Med historierne om Kaj formår Mette 
Vedsø på eminent vis at fortælle en masse om at være 
menneske. Alle kan sætte sig i Kajs sted, og forhåbentlig 
kan bøgerne være med til at sikre, at læserne beholder 
deres læselyst under læsetræningen".



Ikke IQ koder  ☺

Litteratur mellem medier 



Kæmpe udbud

Form, indhold, læser…

Den rette formidling
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