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Pressemeddelelse  

Ny udgivelse for børnebibliotekarer  

Bibliotekernes Sprogspor udgiver en helt ny praksisguide for både den erfarne børnebibli-
otekar og den nyansatte i biblioteksverdenen, som varetager småbørnsområdet. 

Endelig får bibliotekerne den praksisguide om børns sprog, som har manglet i årevis. Hidtil har den 
biblioteksprofessionelle med ansvar for småbørnsområdets aktiviteter og materialer selv måttet 
være opsøgende og trække viden ud af den omfattende litteratur om sproglig udvikling. 

Nu har børnebibliotekar Rikke Østergaard Hansen og sprogforsker Torkil Østerbye skrevet en prak-
sisguide, der kan fungere som en håndsrækning for dem, der skal sætte sig ind i, hvordan de selv og 
biblioteket kan understøtte små børns sproglige udvikling og tidlige læseforståelse. 

”Vi har siden 2018 samarbejdet om Sprogsporets kompetenceudvikling for biblioteksprofessionelle, 
og vi har i alle de år manglet et undervisningsmateriale, som var praksisnært og baseret på bibliote-
kernes virkelighed. Vi ved, at det i dag er mange forskellige professioner, som påtager sig bibliote-
karrollen, og derfor er det blevet endnu mere vigtigt at hjælpe nye på området godt i gang”, fortæl-
ler Rikke Østergaard Hansen og Torkil Østerbye. 

Det er ikke ofte, der kommer en ny udgivelse målrettet biblioteksansatte og slet ikke for dem, der 
arbejder med de små børn. De senere år er betydningen af børns tidlige sprogudvikling blevet 
fremhævet, og dermed også bibliotekernes arbejde med at understøtte den. Det har skabt yderli-
gere behov for hjælp til at opnå et fælles fagsprog og orientere sig på området. 

Børnebibliotekar Karen Agergaard har været testlæser før udgivelsen. ”Praksisguiden giver en god 
indføring i området og jeg kan godt lide, at den kombinerer teori/viden/undersøgelser med praksis-
eksempler. Den kunne jeg godt ha’ brugt, da jeg for godt 4 år siden blev ansat i Roskilde og blev an-
svarlig for førskole-området, som var et ganske nyt område for mig.” 

Lektor Torkil Østerbye, som er medforfatter på praksisguiden, er tilknyttet Program for sprog og 
literacy ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse, VIA University College Aarhus. Hans pri-
mære arbejdsområder er her sprogtilegnelse, tidlig læsning/skrivning og området sprog og støj. 
Rikke Østergaard Hansen er børnebibliotekar ved Herning Bibliotekerne med en efteruddannelse 
som sprogvejleder og desuden programkoordinator for Bibliotekernes Sprogspor. 

’Vi giver jer noget at tale om! Guide for biblioteksprofessionelle til understøttelse af sproglig udvik-
ling’ udgives af Bibliotekernes Sprogspor og inddrages i det årlige kompetenceudviklingsforløb, som 
VIA University College Aarhus og Bibliotekernes Sprogspor har udviklet sammen. Et forløb som 
fremover vil blive afholdt skiftevis i Jylland, på Fyn og Sjælland. 

Praksisguiden kan også købes ved henvendelse til kontakt@sprogsporet.dk. Prisen er 20,- kr. ex. 
moms og fragt. Den digitale udgave kan hentes frit på sprogsporet.dk. 
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