
Godkendt af børn 
 

"Jeg har helt ondt i maven, så spændende er det", sagde et barn til moderen. Hun var et 

af de ca. 600 børn og deres forældre i Viborg Kommune, der havde læst en række 

udvalgte bøger og givet dem karakter. Nu skulle det så afsløres, hvilken bog, der er mest 

populær. Anledningen var, at Viborg Kommunes skolebiblioteker og 

Viborgbibliotekerne i samarbejde havde gennemført projektet "Godkendt af børn". 

Formålet var at fremme højtlæsning for børn i slutningen af børnehavealderen og i 

starten af 0. klasse og samtidigt at udbrede kendskabet til nye børnebøger. Mange 

undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem forældrenes oplæsning og  børnenes 

evne til at lære at læse. Derfor er projektet også ment som en opfordring til forældrene 

om at fortsætte med at læse op for børnene, selvom de har nået skolealderen. 

Der blev udvalgt ni nyere bøger af populære danske forfattere, og der blev trykt 

bogmærker som stemmekort, hvormed børnene kunne give deres mening til kende. 

Børn fra 12 børnehaver og 12 skoler har læst bøgerne og givet dem op til fem stjerner alt 

efter, hvor gode de var.  

Da, det blev afsløret, hvilken bog der fik flest stemmer, blev begivenheden sunget i gang 

af Houlkær Kirkes Børnekor med sange fra deres CD, og skolebibliotekskonsulent, Lene 

Bovbjerg, overrakte blomster og champagne til forfatteren, Anne Sofie Hammer.  

Den vindende bog var "Villads fra Valby", og børnenes begrundelse for at give den fem 

stjerner var, at det er skørt, det der foregår, men det er sjovt. "Villads får hele tiden 

skæld ud, men han gør det ikke for at være fræk" ... "Jeg kunne ikke tænke mig selv at 

være så skør". 

Forfatteren fortalte afslutningsvis om sit liv og læste et par kapitler fra bogen højt, og 

børnene lyttede opmærksomt. De gav udtryk for, at det var spændende at se og høre om 

forfatteren. 
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