
Børn elsker at få læst en god historie. Tit ønsker de, at få læst den 
samme bog igen og igen. Ofte lærer de dele af bogen udenad, så de 
kan »læse med«. Bøgerne i serien om kongeslottet er medlæsnings-
bøger. De indeholder gentagelser og remser, som børnene hurtigt 
lærer, så de oplever, »at de selv læser« en del af teksten i kor sam-
men med oplæseren. Det er gode læseoplevelser. Illustrationerne, 
der understøtter teksten, stimulerer fantasien og gør indholdet 
nærværende og levende for børnene, giver lige så gode læseoplevel-
ser. Et barn med mange gode læseoplevelser får lyst til at give sig i 
kast med de discipliner, som er nødvendige for at lære at læse. 

Bøgerne i serien om kongeslottet er udviklet for at give eleverne i 
indskolingen et fælles univers indenfor emnet eventyr. Alle bøger 
er skrevet i nutid med meget direkte tale, dels for at sikre et dra-
matisk forløb i historierne og dels for at give børnene bedst mulig 
chance for at følge med i og forstå teksterne. Langt den største 
del af det talte sprog en 5-8 årig oplever i hverdagen er talesprog i 
nutid. Derfor er det lettere for alle børn på dette alderstrin at forstå 
en tekst i nutid med meget talesprog end en episk tekst i datid. 

Hæfterne i serien skiller sig lidt ud på grund af tegneseriehæfte-
layoutet. Deres Anders And-agtige format og udseende vil appel-
lere til de unge læsere. 

Alle bøgerne i serien er omsat til små skuespil, hvor en oplæser 
fortæller historien, mens eleverne spiller konge, dronning, minister 
osv. Der er overkommelige roller til ca. 10 elever i hvert skuespil. 
Fire af historierne inddrager endda 40-45 elever. Materialet læg-
ger op til en emneuge med drama, hvor f.eks. børnehaveklasserne 
alene eller sammen med 1. og 2. klasserne laver rekvisitter, kostu-
mer, dragter indstuderer og opfører de forskellige historier. Hvor 
meget man vil gøre ud af opsætning i form af kulisser, kostumer 
mv. er naturligvis op til de enkelte grupper, men mange kostumer, 
rekvisitter og kulisser kan genbruges fra eventyr til eventyr og fra 
år til år. 

Der er 6 hæfter i serien:
Dronningens brunkager
Store lyvedag
Kongens fødselsdag
Kongens rævejagt
Prinsessens friere
Dronningens hikke


