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MANGE INITIATIVER OG STOR VIDEN – ALLIGEVEL MANGLENDE BÆREDYGTIGHED

v Initiativer er præget af projekt finansiering og dermed risiko for
manglende varig forankring

v Der er et smalt felt af aktørtyper og mange initiativer er ”skåret
over samme læst”

v Der er relativt få initiativer og tilbud forankret i civilsamfundet og
dermed lav grad af involvering af frivillige

v Der findes en lang række gode og velfungerende initiativer som understøtter små børns
sprog, kommunikation, dannelse og læselyst

v Der er stor viden om, hvad der virker og omfattende forskning på området

v Samtidig er der store lokale variationer: Om børn og familier møder hjælp og støtte
afhænger af, hvor i landet man bor.
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MINDRE FOKUS PÅ VIGTIGHEDEN AF LITTERATUR SOM OPLEVELSE I SIG SELV

v Der er en tendens til fokus på sproget som teknisk færdighed og
mindre fokus på litterære oplevelser

v Der er et fravær af børnelitteratur på pædagoguddannelsen og
manglende tilgængelighed af bøger i dagtilbud

v Der er ingen kobling til socialområdet, selvom man ved, at de
allermest udsatte har stor gavn af at finde vej ind i litteraturen

Bøger har været lig med familietid. Det var hyggeligt, fordi vi var samlet. Da jeg var barn, betød bøger særlig
meget, fordi det var hyggeligt – Pige, 16 år, bor på institution….”

”Når jeg læser, får jeg tankerne hen et andet sted og bekymrer mig ikke så meget. Nogle gange bekymrer jeg
mig ellers meget, og derfor kan det være rart at drømme sig væk i noget andet – Pige, 15 år, bor på institution”
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FÆRREST INITIATIVER TIL DE ALLER MINDSTE

v Sprog kommer i fokus i før-skole indsatser

v Mindre fokus på den tidlige tilknytnings relation til sprog, kommunikation
og læring

v Få initiativer rettet mod børn og familier inden børnene starter i dagtilbud
og lav grad af samarbejde med sundhedsaktører

v Det betyder, at indsatser kan komme for sent i forhold til at rette op på
den sproglige og læringsmæssige ulighed som følge af et - for det lille
barn - miljø uden tilstrækkelig tillidsfuld interaktion og stabilt samspil
med nære voksne

v I forhold til de mest udsatte kræver det, at der arbejdes med at skabe høj
grad af forældreinvolvering og understøtte forældrene i denne
sammenhæng. Det kalder på nye typer samarbejder på tværs, hvor også
frivillige og andre typer alternative ressourcer tænkes aktivt ind.
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11 ANBEFALINGER

1. Udnyt dagtilbuds unikke rolle bedre
2. Sørg for børnelitteratur af høj kvalitet i alle daginstitutioner
3. Understøt en bredere tilgang til tidlig literacy, særligt på pædagoguddannelserne
4. Etabler samarbejde med sundhedsaktører om tidlig opsporing og forældreinddragelse
5. Styrk bøgernes og højtlæsningens rolle på socialområdet
6. Styrk frivillighed og civilsamfund
7. Hold fokus på forankring og bæredygtighed
8. Stil bøger på flere sprog og med forskellig repræsentation til rådighed
9. Få mere ny børnelitteratur ud at leve
10. Uddan æstetiske vejledere i daginstitutionerne
11. Skab en stærkt national læseforening
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PANELDEBAT: TRE TEMAER

v Bøger og adgang til bøger

vSamarbejdet på tværs - hvordan bygger vi bedre broer og invitere flere med?

vHvad skal der til for at sprog og læselyst hos de små børn bliver et tema, der
prioriteres?

Vores panel er:
v Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator og debattør, mag.art. i 

litteraturhistorie.
v Rachel Röst, stifter af Læs for Livet, forfatter og litteraturformidler.
v Sofie Plenge, kultur- og sundhedsdirektør, Vejle Kommune, formand 

for Kultur- og Fritidsnetværket i Børne- og Kulturchefforeningen.
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RAPPORT OG KONTAKT

Rapporten SPROG OG LÆSELYST HOS SMÅ BØRN KORTLÆGNING AF DANSKE INITIATIVER, UDFORDRINGER OG

POTENTIALER kan findes her https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/sprog-og-laeselyst-hos-smaa-boern-kortlaegning-

af-danske-initiativer-udfordringer-og-uudnyttede-potentialer/

For yderligere oplysninger kontakt

Vibeke Normann Andersen, Direktør Anna Helene Mollerup, Chefkonsulent
+45 9135 6202 +45 2548 9017
vna@sus.dk ahm@sus.dk

SUS – forandring mod livskvalitet
Vi gør dem, det handler om, til vidensaktører og medskabere af nye løsninger på 
socialområdet og tilknyttede områder som beskæftigelse, sundhed samt børn og unge

Nørre Farimagsgade 13
1364 København K

+45 3393 4450

sus@sus.dk

www.sus.dk
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