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OPSLAGSTAVLEN 

Sigurd fortæller  H.C. Andersen-eventyr
Sigurd Barrett er en fantastisk 
formidler, så hvorfor skulle han ikke 
også give sig i kast med H.C. Ander-
sens eventyr? 31 genfortællinger – 
i 2 bind – er det blevet til i bedste 
Sigurd Barrett-stil. Dertil kommer 
en række sange og kommentarer, 
der rammer nogle af eventyrene 
ind. Kassetten med de to bind 
indeholder en unik kode til 
download af eventyrene. Der er 
også en guldudgave, som ud over 
bøgerne indeholder en mp3-cd 
med 14 sange og eventyrene 
indlæst af Sigurd Barrett.

Sigurd fortæller H.C. Andersen 
eventyr 1-2
Sigurd Barrett
Illustrator: Stine Rosenberg
Politikens Forlag, 2018
480 sider

Den etiske H.C. Andersen
Den etiske H.C. Andersen med undertitlen ”Nye perspektiver på gamle historier” 
indeholder 10 af H.C. Andersens kendte eventyr samt en lang række tekster, 
der undersøger de etiske dimensioner i historierne. 
Det er ikke Andersens egen 
etik, der er i fokus, men 
derimod at vise, at læsning 
og diskussion af god litteratur 
udvikler vores forståelse for 
tilværelsen og styrker den 
etiske dannelse. Målgruppen 
er enhver, der har interesse for 
H.C. Andersens eventyr, i etik 
og i litteraturens dannende 
virkning. En interessant gave 
til dansklæreren i den øverste 
ende af folkeskolen og 
dansklærerne i ungdoms-
uddannelserne.

Den etiske H.C. Andersen – 
Nye perspektiver på gamle 
historier
Tony S. Andersen og Anne 
Marie S. Christensen
Dansklærerforeningens 
forlag, 2018
280 sider.

Charlotte Blay 64 + moms
Forfatteren Charlotte Blay fyldte 80 den 
15. oktober 2018. Hun har skrevet bøger 
for børn og unge i snart 50 år, og hun har 
udgivet mere end 80 titler for børn, unge 
og voksne. Charlotte Blay har også skrevet 
sangtekster for Povl Kjøller, kogebøger og 
manuskripter for DR. Hun har rejst meget 
sammen med sin mand, og mange af 
hendes bøger foregår i Ghana, Vietnam, 
Nicaragua, Kenya, Australien, Kroatien – 
og især i Island. Nyeste skud på stammen 
er børneromanen Hjaltes kamp - Vikinge-
drengens Saga, 1. bog i en serie på 3.

PLYS 31
Stædigt og modigt har Finn Barlby igennem mange, mange 
år udgivet ”PLYS – Årbog for Børne- og Ungdomslitteratur”. 
Først sammen med nu afdøde Jakob Gormsen og siden 
alene. ”PLYS 31” handler om metamorfoser & mangfoldig-
hed, bl.a. om: magtfuldkommenhed & fordomsfuldhed, 
overskridelser & u-hyggeligheder, surrealisme & sære 
sager – transformationer og metamorfoser, der sætter livet 
& litteratur, ordene & billederne i spil & på spil. (Uddrag fra 
bagsideteksten)
E-mail: finn.barlby@mail.dk

Kronprinseparrets Kulturpris 2018 
til Kim Leine
Kim Leine debuterede senere 
end de fleste, men fra Kalak 
(2007) til RØD MAND/ SORT 
MAND, der udkom i 2018, har 
han på et årti rejst sig som en 
af de absolut vigtigste dan-
ske forfattere – og 
med modtagel-sen af 
Kronprinsparrets store 
Kulturpris hyldes han som 
fortjent.
RØD MAND/ SORT MAND er 
anden bog i Kim Leines 
mesterepos om forholdet 
mellem Danmark og 
Grønland. For første bog, 
Profeterne i Evighedsfjorden, modtog han Nordisk Råds 
Litteraturpris. 
Det er fortællingen om koloniseringen af Grønland i 1728, 
naturens vældige kræfter, vores forhold til kødets 
forgængelighed og sammenstødet mellem præsten Hans 
Egede og åndemaneren Aappaluttoq. Aldrig er menneskets 
skrøbelighed beskrevet smukkere eller mere barsk – og 
danskheden undersøgt så ærligt. (Forlaget Gyldendal)

Henne bag hegnet
som søger at spærre mit udsyn
skimter jeg et ungt træ
hvis grene vinker mig til sig
i den milde vind
gad vide
om det nu vil give mig
en af sine rødder
og lokke mig
til et nyt
ståsted.

”Inden så længe”
Knud Sørensen
Gyldendal 2018
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Artikler i LæringsCentret dækker ikke 
nødvendigvis redaktionens og/eller Pædagogisk 
LæringsCenterForenings synspunkter.
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www.plcf.dk.
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Så er det nye år godt i gang, og for mange af os nærmer den første ferie sig 
allerede. Jeg vil alligevel bruge denne leder på en ting, som hører nytårstiden til, 
- nemlig at kigge på de ønsker jeg har for året 2019 på PLC-området.
Et stort ønske er, at kommuner og skoler vil prioritere PLC-området. Der er 
nemlig mange delområder, der bør tilgodeses. Her vi jeg nævne tre områder, 
som bør have del i prioriteringerne, og for dem alle gælder, at man ikke kan 
nøjes med at prioritere dem et enkelt år eller to. Det er områder, der hele tiden 
skal prioriteres. Det ene område er litteraturen. Det er så vigtigt, at eleverne 
har mulighed for at læse både ny og ældre litteratur og gerne både analogt 
og digitalt. Det er vigtigt både for deres evne til at læse, men i lige så høj grad 
for oplevelsens skyld og for det dannende ved at leve sig ind i andres verden. 
Der bør være råd til god litteratur, og der bør være råd til vejledning i, hvilken 
litteratur der passer den enkelte (som nævnt i folkeskolelovens § 19, stk. 2: ’ 
Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for 
skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder 
vejledning i brugen heraf.’ (Min understregning)).

Det andet område er it. Der sker hele tiden noget med ny hardware, ny software 
og nye måder at bringe begge dele i spil på i undervisningen. Og her mener jeg 
’it’ meget bredt. Det er hele paletten indenfor teknologi, det er programmer, 
det er måden, vi bruger teknologien, og det er også den dannelsesmæssige del. 
Hvordan skabes teknologi, hvem vælger, hvad teknologien skal bruges til og 
hvordan, hvad betyder teknologien for vores samfund og for vores ageren med 
hinanden, og hvordan skal vi bruge teknologien fornuftigt, og hvad skal vi passe 
på? Nu er der igangsat forsøg med teknologifaget på 46 skoler landet over, men 
resten af skolerne skal jo også arbejde med indholdet – eller i hvert fald dele af 
indholdet, indtil det fastlægges, hvordan faget skal se ud efter de tre års forsøg. 
Det bør PLC understøtte, og det bør til stadighed prioriteres.

Den sidste ting, jeg vil nævne her, er selve vejledningen. Det kan være en 
væsentlig vej til skoleudvikling at prioritere indsatser, som skolens vejledere 
skal understøtte, og det er både tid og rammer, der skal prioriteres, til 
vejlederne såvel som til dem, der skal vejledes. Og ledelsen skal være en 
tydelig rammesætter. Og når man har prioriteret tid og rammer, skal man også 
prioritere ro til at få indsatserne ordentligt implementeret. De to sidstnævnte 
områder står nævnt på flere måder i bekendtgørelsen, så det burde være en 
selvfølge, at de blev prioriteret, - det er det bare desværre ikke alle steder.
Disse tre delområder fylder en stor del af mine ønsker for det året, vi nu er 
startet på. Men jeg ønsker også, at der i hvert fald nogle steder er overskud til 
også at kigge på skolens fysiske indretning. Det gælder hele skolen. Det betyder 
så meget for den pædagogik, der kan udspille sig i lokalerne og udearealerne, 
hvordan de er indrettet. Og meget skoleudvikling kan foregå gennem den 
fysiske indretning. På mange måder laver vi stadig i dag skole som for hundrede 
år siden, og jeg synes, vi burde kunne gøre det bedre. Der er heldigvis flere 
spændende projekter i gang rundt om i Danmark, der prøver at lave skole på 
nye måder, og det skal blive spændende at følge.

Til sidst har jeg også et ønske om, at der er 
overskud til at kigge på, hvordan kønnene har 
det i dagens folkeskole. Ligestillingen i Danmark 
har stået i stampe de sidste tyve år, så her kan 
skolen måske være med til at skubbe på, for at 
kønnene bliver reelt ligestillede. Vi var i Danmark 
så forholdsvist hurtigt ude at starthullerne i 
den udvikling, men det fik os nok til at blive lidt 
selvfede, så vi ikke rigtig får gjort noget ved det 
mere. I hvert fald har de øvrige nordiske lande 
overhalet os. Dette sidste ønske har jeg fået 
bekræftet gennem læsning af Argumenter mod 
kvinder, som er skrevet af Birgitte Possing. 

De bedste ønsker for 2019! 
– Birgitte Reindel, formand

Ønsker for året 2019
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Dagsorden efter vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
formanden, Per Brock (perbrock@gmail.com) i hænde 14 dage før.

Foreningen er vært ved et lille traktement – Denne gang drinks i alle farver!
Nye medlemmer er velkomne - indmeldelsesblanketter udleveres ved indgangen.

Vi glæder os til at se rigtig mange, da generalforsam-lingen denne gang afholdes i 
forbindelse med vores årlige konference i lokalkredsbestyrelsen Midtjylland.

Gratis
adgang til forlagenes 
digitale læremidler

Indkaldelse til 
GENERALFORSAMLING

i Pædagogisk Læringscenter-forening lokalkreds Midtjylland
Tirsdag den 7. marts kl. 17.00 

på Golf Hotellet - “Golfsalonen” Randersvej 2, Viborg.

Vores medlemmer har via medlems-
skabet af PLCF gratis adgang til 
mange af forlagenes digitale lære-
midler. Den aftale har vi lavet, så vi 
kan bruge adgangen, når vi skal 
vejlede omkring indkøb af digitale 
læremidler, og så vi kan holde os 
ajour med udviklingen af læremidler-
ne. 

Aftalen betyder, at vi ikke må bruge 
den gratis adgang til undervisning. 
I november 2018 lukkede Clio Online 
for denne adgang, da de kunne 
aflæse af deres data, at nogle af vores 
medlemmer ikke overholdt aftalen, 
men brugte den gratis adgang til 
undervisning.

Clio Online åbnede for adgangen 
igen i december, men den adgang 
risikerer vi bliver lukket igen, hvis 
vores medlemmer ikke overholder 
aftalen om ikke at bruge den gratis 
adgang til undervisning.

Hvis man gerne vil afprøve et digitalt 
læremiddel i sin undervisning, kan 
man hos de fleste forlag bede om at 
prøveabonnement.

Birgitte Reindel, formand
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Hvordan skaber du 
dygtige læsere?

NU OVER 
75 TITLER 
AT VÆLGE 
IMELLEM!

Nytår
hos Jens og LivDet er nytår.

Jens og Liv gemmer fars sko.

Så vil far ud.

Han leder og leder.

„Er mine sko her? Eller her?

Har I set mine sko, Jens og Liv?“

Jens og Liv ler.

M
aria R

ørbæ
k

N
ytår hos Jens og Liv

MARIA RØRBÆK

Læ
s løs 3

GYLDENDAL

3
LET 10TAL

107644_cover_LL3_nytaar jens liv_.indd  1 16-05-2018  13:28:41
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Fi, en fe

Fi, en fe,

lå på en ø.

Lå Fi på en bæ?

HELLE DYHR FAUERHOLDT

H
elle D

yhr Fauerholdt
Fi, en fe

Læ
s løs 1

LET 7TAL

108125_LL1_cover_fi en fe_.indd  1 16-04-2018  11:01:45

2

Mik har en pil.

Og Mik har et mål.

Et mål på et træ.

Far ser på Mik.

“Ram Mik! 

Ram nu!”

Miks 
pil

GYLDENDAL

M
aria R

ørbæ
k  M

iks pil
Læ

s løs 2

MARIA RØRBÆK
LET 8TAL

107980_LL2_cover_miks pil_.indd   1 09-04-2018   08:41:04

Idas nabo har to små katte. De er 

til salg.

Rita ønsker sig en kat. En kat så 

blød som vat. 

Mon hendes mor siger ja?

LET 12 LIX 6TAL TAL

4
METTE VEDSØ

Læ
s løs 4

M
ette Vedsø  R

ita R
im

 – K
at og godnat

Rita Rim 
Kat og godnat

GYLDENDAL

107613_cover_LL4_rita rim_kat godnat_.indd   1 08-02-2018   13:22:35
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Lui kan altLuna Linea og Lui er i skole.
De har dansk.

Lui er god til det.
Han skriver og skriver.

Men Luna Linea kan slet ikke 
styre bogstaverne.

Trine Bundsgaard  Lui kan alt
Læ

s løs 5

TRINE BUNDSGAARDLET 16 LIX 10TAL TAL

107034_cover_LL5_lui kan alt_.indd   1 09-04-2018   13:18:58
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Uma er en ny pige i Lolas klasse. Hun er pæn.
Hun har altid nyt tøj på.
Lola synes, Uma er ret sej.

Men det er hun ikke den eneste, der synes. 
Alle taler med hende.
Det virker, som om det aldrig bliver Lolas tur. 
Men så skal de have musik …

Lola liker Uma

Sabine Lem
ire  Lola liker U

m
a

Læ
s løs 6

SABINE LEMIRELIX 14TAL

108778_cover_LL6_lola liker uma_r1.indd   1 11/10/18   14:47
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Mikkel 
spiller topkamp

Han skyder.
Bolden sidder lige, hvor den skal.
Målmanden har ikke en chance.
De fører 1-0. Alle jubler.

Mikkel spiller håndbold.
Og han er god. Det siger Anders.
Men han bliver nødt til at træne hårdt, 
hvis han skal starte inde.

Jim
 H

øjberg  M
ikkel spiller topkam

p
Læ

s løs 6

JIM HØJBERGLIX 13TAL

108563_cover_LL6_mikkel topkamp_.indd   1 01-10-2018   09:11:15
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GYLDENDAL

Sami og Ranas drage er stukket af.
Hvis ikke de fanger den, 
bliver de dømt til døden.

Men selv hvis de får fat i den, 
er de i store problemer.
For kun én af dem kan blive dragon.
Den anden skal have begge hænder 
hugget af.

DRAGEUNGEN er første bog i serien og 
kan læses uafhængigt af de andre.

SARA EJERSBO

Kampen om dragerne 1

Sara Ejersbo
K

am
pen om

 dragerne 1 – D
rageungen 

Læ
s løs 6

LIX 11TAL

107405_cover_LL6_drageungen_r2_.indd   1 25/06/18   12:57
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Børnene på Byskolen
Milos nye liv

M
arianne Verge  Børnene på Byskolen – M

ilos nye liv
Læ

s løs 7

MARIANNE VERGELIX 16TAL

„Er din far også tandlæge?“
„Nej.“
„Hvad er han så?“
Stilhed.
Han ville selv sige det. Sådan var aftalen. 
„Milos far er død,“ siger Karen P.
Så ringer det til frikvarter. Milo går med 
Amanda, Silas og Sol over i fodboldburet.

Milo er ny på skolen. Og i byen. 
Det er på en måde et helt nyt liv, 
der skal begynde. 

I serien om børnene på Byskolen kan du 
læse bøger om Milo, Amanda, Silas og 
Sol – og deres klasselærer Karen P.

108671_cover_LL7_byskolen_milos nye liv_.indd   1 15-10-2018   10:13:59
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Jeg stod på kanten af taget og var sikker på, at jeg 
skulle dø. 35 etager under mig strakte New Yorks  
gader sig med tæt trafik, så langt øjet rakte.
 Min bombe var på plads og klar til at sprænge. Jeg 
så hen mod døren, hvor seks vrede vagter snart ville 
brase igennem.

De fleste dage går Marius Smith i skole som 
alle andre almindelige drenge. Men når Marius 
er færdig med at øve sig på dansk diktat, øver 
han sig på kodning, karate og militær taktik. 
Marius er nemlig gameragent. Et job, der ret 
tit går ud på at redde hele verden.

Dette er anden bog om GamerAgenterne.
Kan læses uafhængigt af den første.

LG
 Jensen  G

am
erA

genterne – D
ø, D

arling. D
ø.

Læ
s løs 8

LIX 16TAL

108866_cover_LL8_GAs doe darling doe_r1_.indd   1 28/08/18   19:349

Årets spiller

BIRGITTE BREGNEDAL

GYLDENDAL
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Sofus vågner med et sæt. Først kan han slet ikke hu-
ske, hvor han er. Han blinker et par gange og sætter 
sig op. Noget tungt er røget i poolen.  
Er det Alma? 
En kuldegysning løber op ad hans ryg. I et glimt ser 
han en mørk skygge under lygten på stien og hører 
lyden af skosåler, der løber væk i mørket.
 
Tvillingerne Sofus og Alma er på camping på 
Fanø. Er det i virkeligheden Fandens ø?
En nat, hvor de overnatter ved poolen, sker der 
noget mystisk. 
Selv om det er uhyggeligt, bliver Sofus og 
Alma nødt til at opklare, hvad det er, der sker.

A
nnie Bahnson  M

asser af pels og Fanden selv
Læ

s løs 9

ANNIE BAHNSONLIX 19TAL

109419_cover_LL9_masser af pels og fanden selv_r1_.indd   1 08/11/2018   08.00
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Kampen om

TÆPPETTæppet laver nogle små hop i luften.
Jeg smiler og kravler i dragten.
30 sekunder efter sidder jeg på tæppet.
Så er jeg klar!
„Så gør vi det! 3 – 2 – 1.“
BANG.
Jeg vender mig og ser mig tilbage.
En metal-tønde triller, indtil den rammer
et hegn.
„Hvad var det?“
Men der er ingen at se.
‘OP!’ tænker jeg. Og op går det.

Hassans tæppe har fået det meget bedre og er
flyveklart igen. Men deres hemmelighed bli-
ver opdaget, og kampen om tæppet er i gang.

M
ichael D

alsgaard A
lstrup

K
am

pen om
 tæ

ppet
Læ

s løs 9

MICHAEL DALSGAARD ALSTRUPLIX 16TAL

108578_cover_LL9_kampen om taeppet_.indd  1 28-10-2018  13:38:33

GYLDENDAL

10
LIX 20TAL

Jeg lever! Min mave trækker sig sammen i 
glæde. Men så begynder triste tanker pludse-
lig at skylle ind over mig: Isen, der smelter på 
Antarktis. Vandstandene, der stiger og stiger. 
Plastik, der flyder rundt …

Efter et voldsomt nys, sker der noget i 
Jonathans hjerne. Han ved, at han skal 
redde verden. Og han har travlt, for jor-
den bløder, og måske er han efterlyst. 
Heldigvis finder han Josephine i en ind-
købsvogn. Så er de to.

Under en lastbil finder de drengen, som 
de kalder Michael Jackson. Så er de tre. 
De går i gang med at redde verden.
Men hvor er det bedst at starte?

D
orte Lilm

ose  Ikke 100 %
 norm

al
Læ

s løs 10

DORTE LILMOSE

109075_cover_LL10_ikke 100 normal_.indd   1 28-08-2018   07:20:44

Med Gyldendals letlæsningsserie Læs løs giver du eleverne de bedste forudsæt -
ninger for at udvikle sig til dygtige, sikre læsere. Med serien får du 10 enkle og 
overskuelige niveauer, der tydeliggør progressionen i elevernes læseudvikling. 

4 gode grunde til at vælge Læs løs …
•  Overskuelig niveauinddeling – fra begynderlæsning til automatiseret læsning.
•  Tilgodeser alle elever uanset niveau gennem hele deres læseudvikling.
•  Er udarbejdet af erfarne og dygtige forfattere og illustratorer.
•  Hviler på Gyldendals lange tradition for kvalitetsbøger inden for letlæsning.
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Let læs, lix og lyst 
Af Anne-Mette Hermansen, konsulent 
for PLC i Helsingør Kommune

Liv og de hvide spøgelser af Søren Vagn 
Jacobsener er en mørkegrøn Dingo 
anno 1991. Jeg fandt den på en af 
skolernes hylder, lidt fedtet, meget 
slidt og udlånt 163 gange - et godt 
eksempel på en letlæsningsbog, der 
bliver bladret i og læst i de første år 
i skolen. Bogen har nu udtjent sin 
”læsepligt”, og kan godt kasseres. 

Der er kommet så mange nye bøger 
og udvalget er stort og alsidigt. For 
der skal læses og læses, så koden 
kan knækkes, og så de nye læsere 
får lyst til at gribe bøgerne og gå på 
opdagelse i dem. Jeg lægger den 
gamle bog væk og vil i det følgende 
pege på tendenser inden for letlæs-
ningsbøger, præsentere nogle af de 
nyeste af slagsen og videregive nogle 
ønsker fra børnene derude.

Hardback – stort set alle de letlæs-
ningsbøger, der er udgivet i 2018, har 
hård indbinding. De ligner rigtige 
bøger, bliver knap så fedtede og holder 
længere ude på skolerne og i taskerne. 

Serier – mange nye udgivelser er en 
del af en serie. Som læser kan man 
følge de samme personer, man kender 
illustrationer og ved, hvad man kan 
forvente sig af handlingen. Som regel 
er læsbarheden også på samme 
niveau. Vi ved, at når børn har succes 
med en bog i en serie, så vil de gerne 
læse mere af samme slags.

Kategorisering – næsten alle forlag 
bruger en inddeling i sværhedsgrader. 
Det er ofte let-tal kombineret med 
lix-tal for de letteste bøger. Og lix-tal 
når læseren er mere sikker. For både 
lix- og let-tal gælder det, at jo lavere 
tal, jo lettere bog. 

Information om læsning - forlagene 
gør en del ud af at informere lærere 
og forældre om, hvordan bøgerne er 
kategoriseret, og nogle forlag giver 
fif til, hvordan man træner den første 
læsning derhjemme. 

Illustrationerne understøtter teksten 
og hjælper på læseforståelsen. I de 
nye udgivelser er der brugt mange 
forskellige formsprog for at underbyg-
ge læsningen af teksten, og i flere 
udgivelser eksperimenteres der med 
det grafiske udtryk, så man får hjælp 
til læsningen. Et fint eksempel er 
Hannah. Tale er guld af Anne-Marie 
Donslund, en børneroman for de 8–11 
årige, hvor typografi og illustrationer 
understøtter læsningen på en inspire-
rende måde. Som læser er man tydelig 
klar over, hvornår der er tale om en 
indre dialog, og hvornår fortælleren 
er på. 
 
Temaer for årets udgivelser 
– børnene sorterer 
Flere undersøgelser viser at læselyst 
ikke blot fremmer læseevnen, men 
også lysten til læring generelt, derfor 
er kvaliteten af de bøger, vi tilbyder 
børnene, vigtig. De skal bare have det 
bedste.

Jeg bad en håndfuld børn fra børne-
haveklasse til 3. klasse om at sortere 
to Ikea-poser med nogle af årets 
læse-let udgivelser. De sorterede 
ivrigt bøgerne og opdelte dem i 
emner: fodbold, hverdag, fantasy, 
heste … og lette bøger. Børnene 
oplevede, at det ofte er svært at 
kategorisere de helt lette bøger med 
lav lix- og let-tal efter emne. ”Det 
er de bøger, der ikke har så mange 
bogstaver, og nogen gange er det lidt 
svært at finde ud af, hvad de egentlig 
handler om…” sagde Laura, 7 år. 
 
Lydret og lydnær 
Med de letteste bøger er det afkod-
ningen, der er i fokus. At kunne sætte 
bogstavernes primære lyde sammen 
til små ord. Et eksempel på en meget 
let læst bog er Fy og Bi i en å af Kirsten 
Ahlburg. Den er en del af en serie, 
hvor der kun er brugt lydrette ord 
med 2 bogstaver, og den er på 
overskuelige 18 sider. Lidt af en kunst 
at få en fortælling til at fungere så det 
giver mening. For de små nye læsere 
kan det være en god idé at få bagside-
teksten læst op af en voksen, så man 
får lidt forforståelse, inden man staver 
sig igennem teksten.

Der sker noget med indholdet i 
fortællingen, så snart man er oppe 
på at bruge 3 bogstaver. Her hjælper 
de lidt længere ord med til at forstå 
indholdet, og der er flere muligheder 
for at præsentere meningsfulde 
fortællinger. Et eksempel er Liv har 
lus af Kirsten Ahlburg. Det er en lille 

– tendenserne inden for de nyeste letlæsningsbøger
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hverdagsfortælling, som mange børn 
kan forholde sig til. I Løb Mik af Maria 
Rørbæk får man også en dramatisk 
fortælling med ganske få ord om en 
tyr, en bold og Ali og Mik. Ali er i 
øvrigt en af de få farvede børn i de 
nyere udgivelser. 

”Tykke bøger!” er noget børn beder 
om. De vil gerne have mange sider, 
så fortællingen ikke slutter for hurtigt 
og de hele tiden skal finde en ny bog. 
Her har forlaget Straarup & co på 
opfordring skabt en serie, de kalder 
Mega-serien. Første bog er skrevet af 
Marie Duedahl og hedder Marta og 
Knuds vilde dag. 

Bøgerne om Otto og Lea er en 
”gammel” serie med mange sider, 
og i år er bl.a. Skæg på Månevej 
udkommet. Bøgerne er lækkert sat 
op og har nogle herlige illustrationer 
af Els Cools og Oliver Streick. Det, der 
særligt kendetegner serien, er den 
direkte henvendelse til læseren, fx 
”Hvad spiser I til jul hjemme hos jer?”. 
Som læser må man lige stoppe op og 
tænke sig om, og der er progression 
fra bog til bog - både i handling og 
i sværhedsgrad. En dejlig serie med 
mange sider.
 

Når koden er knækket, læsningen 
er ved at være sikker og lysten til at 
læse skal understøttes, gælder det 
læsning med mere indhold. Eleverne 
kan stadig støtte sig til lix-tal, men 
vælger gerne en kendt serie eller en 
fortælling, der fanger dem, selvom 
lix-tallet er højere end det, de plejer at 
gå efter. 
Der er mange gode hverdagsfor-
tællinger om livet i en familie, om 
skilsmisser, kæledyr og kammerat-
skab. Et eksempel er Slangefodringen 
af Maria Rørbæk med finurlige og 
humoristiske illustrationer af Julie 
Østergaard. Det er en spændende 
fortælling om skilsmisse, farens nye 
kæreste og hendes børn, en forsvun-
den kanin, der er ved at blive ædt af 
en albino Pythonslange, og om, hvor-
dan de sociale medier er med til at 
skabe et drama.  
 
Og så er der fodbold … 
For de elever, der er bidt af en rund 
bold, og som også vil læse om det, 
er der i 2018, blandt mange andre 
bøger om fodbold, kommet en ny 
bog i serien Drømme og driblinger. 
Årets spiller hedder den, og er skrevet 
af Birgitte Bregnedal. Det er en lille 
fortælling om en kamp med fodbold-
faglige detaljer, og så handler den 

Let-tal betyder læseegnet-
hedstal. Her er der flere 
parametre, der indregnes i 
tallet, bl.a. syntakst, antal 
sider og billeder, der under-
bygger teksten. Let-tal 
bruges til at kategorisere de 
letteste bøger. 
Lix står for læsbarhedindeks 
– det er et tal, der udregnes 
ud fra antal ord pr. helsæt-
ning + procentdelen af 
lange ord.

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 

mere generelt om at vinde og tabe og 
om, hvordan man tackler det. 
Hvis man vil læse mere om virkelige 
fodboldspillere, er der også udgivet 
et række små letlæste fagbøger om 
kendte fodboldspillere. I serien Læs 
med landsholdet har Ole Sønnichsen i 
samarbejde med DBU bl.a. skrevet om 
Kasper Schmeichel og Nadia Nadim. 
I bøgerne fortæller landsholdspiller-
ne, hvordan de begyndte at spille 
fodbold. Og den faglige tilgang til 
indholdet i bøgerne kan for nogen 
børn sætte skub i læsningen.
Og hvad siger børnene så derude, når 
man spørger dem om, hvad de kan 
lide at læse? De børn, der hjalp mig 
med at sortere bøger, og de børn, der 
har været med i den store undersøgel-
se om børns læsning, siger bl.a: 

Lad os der skriver, udgiver og 
indkøber bøger vælge det bedste til 
børnene, så alle børn oplever glæden 
ved at læse den gode fortælling - og 
lysten og modet til at angribe ordene 
og knække koden, så fortællingerne 
giver mening. 

Link: Børns læsning 2017 http://
laeremiddel.dk/wp-content/
uploads/2017/11/BrnsLsnin-
genkelt.pdf
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Multi-moderne! Og multi-elegant!
Af Trine May, læremiddelforfatter

En del af børne- og 
ungdomslitteraturen har 
rykket sig i nye, spændende 
retninger. Artiklen her 
zoomer ind på en af de mest 
markante: det multimodale 
udtryk i tidens litteratur for 
børn og unge. 

At der er billeder i børnelitteratur 
er ikke noget nyt. Lige så længe 
børnelitteraturen har eksisteret, 
har der været tradition for, at 
billeder har ledsaget ordene i en 
børnebog. I den ældre litteratur 
for børn var tekst og billeder 
typisk adskilt og havde hver sin 
funktion: Verbalteksten, som 
oftest var lineær, var den 
primære; den, der drev 
handlingen frem. Var der billeder, 
fungerede de som illustrationer 
– altså gengav et visuelt øjebliks-
billede af det, som verbalteksten 
fortalte med ord, og i princippet 
kunne de undværes. Meget er der 
sket på det felt. 

Der er de senere år sket en 
interessant drejning, idet der er 
skruet gevaldigt op for materia-
litet, billeder og lækker grafik 
og ned for verbal-tekst, hvilket 
har resulteret i en række spekta-
kulære udgivelser, som ikke alene er 
spændende at læse; mange er også 
lækre at se på, røre ved og bladre i. 

Der udkommer nyskabende billed-
bøger for børn og unge i alle aldre, 
tegneserien er ved at vågne op efter 
en lang tornerosesøvn, graphic 
novel-genren stormer frem, ligesom 
også nye genrebetegnelser som 
billednoveller har set dagens lys. 
Fælles for alle er, at ord ikke er ene 

om at formidle historien, værket vil 
fortælle; billeder spiller med og gør 
det på nye og anderledes måder. De 
viser ikke nødvendigvis det samme, 
som ordene fortæller; de udvider 
verbalteksten ved fx at indeholde 
vigtig information, læseren ikke får i 
verbalteksten, som tilfældet er i Stian 
Holes sælsomme billedbøger – eller 
ved at fortælle videre på historien, 
hvor ordene slipper, som vi ser i Tina 
Sakura Bestles/Teddy Kristiansens 
Bezunk og egernet (Gyldendal, 2017). 

Og faktisk står billederne indimellem 
i direkte modsætning til det, ordene 
fortæller. Et eksempel er Mette Eike 
Neerlins/Peter Bay Alexandersens 
Historien om Hardy (Høst & Søn, 
2017), hvor ord og billeder fortæller 
hver sin historie. 
 
Bøgernes udstyr
Her er tale om æstetiske lækker-
biskner, både hvad angår indhold og 
fysisk udformning. Ikke alene blander 

ord og billeder sig med hinanden på 
alternative måder, der kæles også 
for materialiteten – selve det fysiske 
objekt, en bog er. Der leges med 
udstandsninger, fonte, negativ skrift 
osv., og måske skal bogen vendes om 
undervejs i læsningen. 

Bøger kommer i skæve formater, 
udstyret med læsebånd, der i denne 
sammenhæng ikke har det fjerneste 
med 20 minutters daglig læsetræning 
at gøre, men er fine silkebånd i 

forskellige farver, læseren kan 
indsætte på yndlingssiderne. 
Hvis der da overhovedet er sider, 
som holdes sammen af et omslag 
med ryg. Måske består værket i 
stedet af en æske med løse ark, 
eller måske er indholdet foldet 
sammen af en to meter lang 
frise, man kan trække ud som en 
harmonika og læse både forfra og 
bagfra, og hvori man selv kan 
indsætte medfølgende billeder. 

Måske veksler siderne i en 
billedbog mellem groft 
karduspapir og gennemsigtig 
pergament, så noget af teksten 
kan ses spejlvendt og billederne 
få en ekstra dimension. Måske 
fremstår noget af teksten på 
lige linjer, andet i bølger eller 
spiraler, og måske er dele af 
den håndskrevet. Og sats- og 
titelblade, som i gamle dage 

fungerede som en slags forbrugerop-
lysning med info om udgivelsesår, 
ISBN-nr. og navn på trykkeri, indgår i 
dag som smukke collager og udgør 
ofte en del af fortællingen 
ved fx med farver og symbolladede 
motiver at foregribe værkets 
handling, stemning eller tematik. Kort 
sagt: Børne- og ungdomslitteraturen 
er blevet multimodal! 
 
Semiotiske modaliteter 
Overordnet set er de visuelle fortæl-

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 
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Multi-moderne! Og multi-elegant!
linger, som vi passende kan benævne 
dem, sammensat af de to tegnsyste-
mer tekst og billeder, men også 
måden, de to tegnsystemer fremstår 
på og spiller sammen på, er udtryk 
for modaliteter. Det nye er, at disse 
modaliteter bruges som virkemidler 
og ikke kun er til pynt. Altså bærer 
de alle – hver for sig og sammen – på 
betydning, hvorfor vi kalder dem 
semiotiske modaliteter.

Man kan skelne mellem et værks 
skrift og dets tekst. Skriften er udtryk 
for ordenes udseende, og teksten for 
indholdet. Skriften kan fx have 
grafiske skift og veksle mellem at 
være lineær, fremstå som bølger eller 
trapper, være i kursiv, fed, variere i 
størrelser og farver, og noget af den 
kan være håndskrevet, mens andet 
er typografisk sat. Alt sammen 
modaliteter som meningsskabende 
resurser. Tekstens udseende (skriften) 
har således også betydning og 
afspejler ofte indholdet. 

I Oliver Jeffers billedbog Barn 
af bøger, hvor to børn begiver 
sig ud på en rejse i litteraturens 
verden, optræder tekstbidder 
fra den internationale børnelit-
teraturs kanon som billeder af 
andskaber med bjerge, bølgen-
de have osv. Tekstens udseende 
og indhold spejler sig elegant
 i hinanden. Således er det bøl-
gende hav bygget af tekst-
uddrag fra bl.a. En verdensom-
sejling under havet og Den lille 
havfrue. Værkets primærtekst er 
håndskrevet, mens de mange 
kanoniske uddrag er typo-
grafisk sat. Håndskrevet tekst 
indgår i adskillige værker, fx 
Kathrine Assels Månen er en 
højttaler (Jensen & Dalgaard, 
2017), som indeholder hånd-
skrevne huskelister efterladt i 
indkøbsvogne.

Ligesom ordene kan fremstå forskel-
ligt, kan også billederne optræde på 
mange måder. Her kan være forskel-
lige perspektiver, billedudsnit, farver 
osv. I Oliver Jeffers Hjertet og flasken 
(Carlsen, 2018) går de samme motiver 
fx igen flere gange i løbet af fortæl-
lingen, men i varierede farveskalaer. 
Billederne i et værk kan også være 

udformet af forskellige materialer 
– fotos kan blande sig med tuschteg-
ninger, kridt eller akvarel, som vi ser i 
Jesper Wung-Sungs/Rasmus Meislers 
autofiktive værk Lynkineser (Dansklæ-
rerforeningens Forlag, 2017). Igen er 
det hele betydningsbærende, ikke 
tilfældig pynt. Fx medvirker fotogra-
fierne til, at værket får et dokumen-
tarisk præg, mens tegninger m.v. 

giver et indtryk af fiktion. 
 
Hvem har ordet?
I en billedbog er det 
narrative forløb fordelt på 
forholdsvis få opslag, typisk 
12, men de senere år har 
der været en tendens til, 
at billedbøgerne er blevet 
lidt længere. Opslagene 
kan fungere som scener, 
hvor tekst og billeder har 
fordelt rollerne mellem 
sig. Billederne er ikke blot 
illustrationer, men aktive 
medspillere i den historie, 
værket vil formidle. Det 
hele bliver ikke fortalt i 
verbalteksten, faktisk er 
den ofte reduceret kraftigt, 
og det, der ikke fortælles i 
verbalteksten, bliver måske 
udfoldet i billederne, som 
ofte, ligesom teksten, 
gemmer på symbolske lag. 

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 
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Med andre ord kan man i et multi-
modalt værk meget, som ikke lader 
sig gøre i rent skriftbårne fortælling-
er. Flere modaliteter skaber særlige 
muligheder; fx gives der mulighed for 
flere parallelle forløb i samme værk, 
ligesom forskellige synsvinkler kan 
iscenesættes samtidig: Måske har én 
person synsvinklen i verbalteksten, 
mens en anden har den på billed-
siden. Måske er verbalteksten realis-
tisk, mens billedsiden er surrealistisk, 
eller måske spænder verbalteksten 
over et kort tidsforløb, mens billed-
siden viser et livsforløb. Jo, der er 
gang i den på billedbogsfronten.

Det er der også i den fremadstormen-
de graphic novel-genre. En graphic 
novel er kendetegnet ved at have et 
længere narrativt forløb end billed-
bogen og ligner i omfang en roman. I 
nogle graphic novels er hele fortæl-
lingen udformet som tegneserie, 
mens der i andre veksles mellem 
tegneseriesekvenser, lineære tekst-
afsnit, opslag med helsidesbilleder, 
hvor teksten ofte indgår i billedet 
osv. Det er gerne alvorstunge temaer, 
der på spil, og hovedpersonen har sit 
at slås med, hvilket modali-teter som 
farver og skrift i høj grad medvirker 
til at kommunikere. 

Søren Jessens Vildnis og tropehjelm 
(Gyldendal, 2018) og Sarah Engells/
Lilian Brøggers Fuglemanden 
(CARLSEN, 2018) er eksempler. 
I sidstnævnte fremstår en del af 
teksten på billeder af en iPhone – en 
iPhone, hvor glasset er smadret, Wifi-
signalet er svagt, og hvor der kun er 
2 procent strøm tilbage. Alt sammen 
bærer på betydning og medvirker 
til at beskrive den mentale situation, 
hovedpersonen befinder sig i.  
 
Multimodal litteratur i 
undervisningen
Det er oplagt at inddrage den nye, 
multimodale børne- og ungdomslit-
teratur i danskundervisningen på 
samtlige klassetrin, men naturligvis 
kalder den på anderledes tilgange 
og strategier i klasserummet end den 
mere traditionelle litteratur: der skal 

Inspiration og forløb til undervisningen 
 
GORILLA - et digitalt univers om multimodalitet 
Selv har jeg sammen med Susanne Arne-Hansen udviklet et nyt, digitalt 
læringsunivers til mellemtrinnets danskfag, der går i luften i foråret 2019 
på forlaget Alinea. GORILLA hedder det, og her er samtlige tekster netop 
multimodale; dels er her multimodal litteratur, som den her beskrevne 
(tegneserier, billedbøger, graphic novels), men også multimodale fagtek-
ster og medier. I samtlige forløb er det den multimodale tekstkompeten-
ce, der er i fokus. Både når eleverne er modtagere og afsendere af tekster. 
 

Et site med masser af gratis forløb 
Forlaget Carlsens website www.carlsenekstra.dk tilbyder en række gratis 
undervisningsforløb til nogle af deres mest undervisningsegnede udgi-
velser, herunder bl.a. mulitmodale værker som billedbøger og graphic 
novels. Her er forløb til både indskoling, mellemtrin og udskoling.  
 
Som beskrevet er de mange multimodale eksperimenter kendetegnende 
for dele af den moderne børnelitteratur. Enkelte af fortidens børnebogs-
skabere gik dog allerede for årtier siden nye veje og banede vejen for 
det, vi ser i børnebøgerne i dag. Egon Mathiesen, Ole Lund Kirkegaard 
og Flemming Quist Møller var foregangsmænd, og har derfor ikke uden 
grund, opnået kanonstatus.

arbejdes med at udvikle elevernes 
multimodale tekstkompetence. Når 
der i værkerne er skruet ned for 
verbalteksten og op for billeder, 
farver, grafik osv. medfører det, at 
der i undervisningen ikke alene 
bør arbejdes med tekst- og billed-
analyse, men også med, hvad de 
mange forskellige modaliteter hver 

for sig bidrager med, og hvordan de 
tilsammen skildrer værkets tema. Her 
kan begrebet ikonotekst, som netop 
er udtryk for den dialog, ord og 
billeder fører med hinanden, være 
relevant at inddrage. Og da verbal-
teksten ofte er sparsom bør der 
arbejdes indgående med inferens-
dannelse.

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 
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På dansk .gyldendal .dk
Forløb til 9. klasse, hvor man skal 
analysere og fortolke tre graphic 
novels: MAUS, der handler om at 
overleve Holocaust, Persepolis, der 
fortæller om at vokse op under den 
iranske revolution og Sort hul, der 
kredser om overgangen fra barn til 
voksen.  

Forløbet ligger i share it på platfor-
men Meebook, så man kan hente 
det ned og bruge det i et forløb til 
eleverne. Det kræver dog, at man har 
adgang til dansk.gyldendal.dk

danskfaget .dk
Forløb om graphic novels som genre.
•   Man kan læse og arbejde med et 

uddrag af Morten Dürrs graphic 
novel Vand til blod. Uddraget er 
tilgængeligt på portalen.

•   Værkforløb. Man læser og arbejder 
med en roman, som ikke en del af 
portalen, så man skal selv skaffe 
teksten, hhv. Zenobia af Morten 
Dürr og Skæbnemageren af Kenneth 
Bøgh Andersen

Nye læremidler 7 .-10 . 
klasse på CFU 
Undervisningsforløb samt pædago-
giske noter til tre titler:

•  Fuglemanden af Sarah Engell 
•   Skæbnemageren af Kenneth Bøgh 

Andersen
•  Nord af Camilla Hûbbe 

https://ucc.dk/cfu/fag/dansk/
laeremidler-7-10-klasse/nye-laere-
midler

Carlsen Ekstra
Værkforløb til Fuglemanden, 
udarbejdet af Trine May.

http://www.carlsenekstra.dk/
gratis-vaerkforloeb-fuglemanden/ 
 
CarlsenPlus
Interview med Sarah Engell om 
Fuglemanden. 

http://forlagsliv.dk/sarah-engell-
qa-fuglemanden/ 
 
EMU
Undervisningsforløb til to titler:
•  I love you af Kim Fupz Aakeson
•   Tavs af Camilla Hübbe

Graphic novels i undervisningen

https://www.emu.dk/soegning/
graphic%20novel?f%5B0%5D
=field_omraade%3A5464&f%
5B1%5D=field_fag1%3A5523

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 

Fra Zenobia af Morten Dürr med 
illustrationer af Lars Horneman. 
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Få dansklærerne i gang med e-bøger
Af Trine Ferdinand, danskkonsulent på 
CFU Københavns Professionshøjskolen

På mitcfu.dk vælter det ind 
med e-bøger, der kan lånes 
i klassesæt af alle lærere i 
landet. Som skolebibliotekar 
er du en nøgleperson i 
forhold til at få sat denne 
guldgrube i spil.

På mitcfu.dk vælter det ind med 
e-bøger, der kan lånes i klassesæt af 
alle lærere i landet. Kvalitets e-bøger 
fra forlag som Gyldendal og Høst & 
Søn, der egner sig til fælles litteratur-
læsning i dansk. E-bøger giver nye 
pædagogiske muligheder under 
elevens analysearbejde og i fortolk-
ningsfællesskabet i klassen. 

Du er som skolebibliotekar en nøgle-
person i forhold til at få sat denne 
guldgrube i spil. I artiklen her får du 
serveret både lavpraktiske og pæda-
gogiske argumenter for at anbefale 
e-bøger til dine kolleger. Du får også 
indblik i tre gode multimodale 
e-bøger til udlån, som har et 
interessant samspil mellem 
modaliteter.

Gør e-bøgerne synlige for lærere. Hav 
en e-bog åben, hvor de færdes, så 
de lige kan afprøve den i farten. Skift 
jævnligt titlerne ud. 

De åbenlyse praktiske argumenter:
•   Lærerne kan låne lige så mange 

eksemplarer af en titel, de ønsker. 
•   De kan låne dem, når de vil. 
•   De slipper for bøvlet med at få 

eleverne til at aflevere bøgerne igen.
•   Skolen får ingen dyre regninger.

De pædagogiske argumenter:
•   Eleverne kan lettere arbejde 

tekstnært end i en papirbog.
•   Eleverne kan markere og skrive 

kommentarer direkte i e-bogen, 
mens de læser. De kan fx skygge 
en karakter under læsningen 
eller markere særlige sproglige 
elementer som fx billedsprog. 

•   De kan slå betydningen af ord op i 
den integrerede ordbog, når de har 
brug for det undervejs. 

•   De kan kopiere mindre tekststykker 
og sætte dem ind i et dokument.

•   Elever med læsevanskeligheder kan 
få læst teksten op med fx CD-ord 
eller Intowords.

•   Fortolkningsfællesskabet i klassen 
styrkes, når man sammen kan se i 
bogen på storskærm.

Overlay giver lærerne en 
hånd 
Lærerne kan spare tid og få pædago-
gisk inspiration til at sætte e-bøgerne 
i spil i undervisningen ved at låne 
dem med et pædagogisk overlay. 
Overlays er produceret af CFU’s 
danskkonsulenter rundt om i landet. 
De fleste e-bøger har overlay og en 
tilhørende pædagogisk vejledning, 
som forklarer ideen bag overlayet. 
Et pædagogisk overlay er et lag, som 
er lagt oven på den originale tekst, 

og som består af elevhenvendte 
opgaver, spørgsmål, kommentarer, 
links eller videoklip. Lærere kan også 
selv lave overlay på e-bøger eller 
kopiere konsulenternes overlays og 
arbejde videre med dem. 

De multimodale e-bøger
Der er flere multimodale e-bøger til 
udlån. Det kan være billedbøger eller 
grafiske romaner, hvor billeder spiller 
en central rolle. Der kan også være 
oplæsning fra en skuespiller, som 
tilfører fortællingen et ekstra betyd-
ningslag. Bøger med billeder kan 
vises på storskærm i klassen, så 
elever og lærer let kan tale om dem i 
fællesskab. Det giver gode mulig-
heder fx for dialogisk læsning i 
indskolingen.

Herunder omtaler jeg nærmere tre 
e-bøger med særligt potentiale i 
forhold til det multimodale. De er alle 
til indskoling/mellemtrin. Der findes 
også gode titler til udskolingen fx Elin 
under havet eller Lejren.

Samspillet mellem billede og tekst er 
et helt centralt aspekt i undersøgel-

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 
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Få dansklærerne i gang med e-bøger
sen af multimodal litteratur. Hvad 
formidles gennem den skrevne 
tekst, og hvad formidles gennem 
billederne? Er samspillet symmetrisk, 
udvidende eller udfordrende? Det 
er særlig interessant litterært, hvis 
billede og tekst udfordrer hinanden 
og får os til at undres.

E-bogen Historien om Ib Madsen af 
Mett Eike Neerlin er et særlig godt 
eksempel på en billedbog med et 
udfordrende samspil. Den skrevne 
tekst giver indtryk af, at den drejer 
sig om en glad dreng, der har venner, 
en kærlig familie og en klasselærer, 
der bekymrer sig om ham, men 
billederne fortæller en helt anden 
historie. Billederne giver indtryk af en 
dreng, der er ked af det og isoleret 
fra klassekammerater, lærer eller 
familie. For at gøre eleverne bevidste 
om dette samspil, kan læreren først 
læse teksten uden billeder højt for 
klassen, og bagefter læse den med 
billeder. Når de læser den 2. gang 
kan de læse den med et overlay med 
spørgsmål, der netop har fokus på 
det udfordrende samspil. Bogen 
passer til 2.-5. klasse.

Opslag i Historien om Ib Madsen, hvor tekst og billede udfordrer 
hinanden. Teksten fortæller, at Ib er så heldig at sidde alene i toget 
på vej til lejrskole, men på billedet ser han ensom og ked af det ud. 

Et af de fantastiske billeder i Garmanns Gade, hvor tekst og billede fortæller meget 
forskellige historier og både udvider og udfordrer vores forståelse af den.

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 

 
Oplæsning af Thomas 
Winding
Der findes flere e-bøger, hvor teksten 
kan høres læst højt af professionelle 
skuespillere. Stemmen tilfører fortæl-
lingen endnu en betydningsbærende 
modalitet, som er værd at undersøge. 
På mitcfu.dk findes e-bogen Min lille 
hund Mester og andre dyr af Thomas 
Winding. Det er en fin lille bog om 
hunden Mester, der har det med at 
bestemme alting. Mester flytter ind 
hos den noget modvillige forfatter, 
og medens de småskændes, fortæller 
forfatteren ti dyrehistorier. Thomas 
Winding læser fortællingen højt med 
sin velkendte og karakteristiske 
stemme, som alle børn fortjener at 
opleve. Eleverne kan så overveje 
betydningen af hans stemmeføring 
for deres oplevelse af fortællingen. 
Bogen passer til 0.-2. klasse. 

Et andet interessant eksempel på 
multimodal børnelitteratur er 
e-bogen Garmanns Gade af Stian 

Hole, som også kan lånes på mitcfu.
dk. Den rummer hele tre modaliteter, 
nemlig tekst, billeder og oplæsning. 
Bogen er en del af Garmanntrilogien, 
hvor Stian Hole både skriver teksten 
og skaber de fantastiske billeder, 
hvilket giver et usædvanlig helstøbt 
samspil mellem tekst og billeder. 
Billederne er fulde af detaljer og 
symbolske betydninger, som ikke 
omtales nærmere i teksten, men som 
i høj grad bidrager til oplevelsen af 
fortællingen. Der er udarbejdet et 
overlay til e-bogen med fokus på 
tekst og billeder. E-bogen passer 
godt til 1.-4. klasse, men mennesker i 
alle aldre vil nyde den.

Der kommer hele tiden nye titler til, 
så hold øje inde på mitcfu.dk. Lav evt. 
jævnligt en søgning på alle e-bøger 
og vælg at se de nyeste først. 

Få mere råd og vejledning om 
e-bøger på dit lokale CFU eller på 
Læringsfestivalen/Skolemessen
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Af Dorte Haraldsted, potterhead, 
CFU-danskkonsulent, dansklærer og 
tidligere skolebibliotekar

På date med Christoffer eller 
klassekammerat med Harry 
Potter? Læse- og skrivelyst 
er drive, når unge digter hi-
storier om idoler eller digter 
videre på yndlingshistorier 
fra bøger, serier eller film. 
Det giver litterære kompe-
tencer at skrive fanfiktion, 
siger forsker. Så lad os finde 
ud af, hvordan vi kan arbejde 
med fanfiktion i skolen.

Med fanfiktion er læsning et fælles 
projekt, hvor de unge fortolker, 
diskuterer og skaber tekster med 
udgangspunkt i populærkulturens 
bøger, film og tv-serier. De skriver 
enten univers-fanfiktion, hvor de fx 
selv spiller hovedrollen i ‘The hunger 
games’ og kæmper side om side med 
med Katniss eller skriver manuskript 
til Vildes egen sæson af SKAM. De kan 
også skrive idol-fanfiktion, hvor de 
fantaserer om at møde deres idol, 
fx Karl Lagerfeld, som måske tilbyder 
dem et fedt designerjob. I fanfiktion 
kan de unge helt ufarligt udforske 
drømme, køn, seksualitet og kærlig-
hed samtidig med, at de bliver 
klogere på, hvem de selv er, fordi 
teksterne ofte handler om at stå ved 
sig selv.

Det var mine elever i 6. klasse, som i 
første omgang gjorde mig nysgerrig. 
De var meget optaget af fanfiktion og 
lærte mig begreber som betalæser, 
Mary-Sue og shipping. Straks 
fornemmede jeg, at fanfiktion ville 

Fanfiktion tænder for 
læse- og skrivelyst

have et potentiale i skolen, men 
spørgsmålet var hvorfor og hvordan. 
 
Fanfiktion giver litterære 
kompetencer 
Jeg faldt over et interview med 
medieforsker Anne Petersen, som 
bekræftede mig i, at fanfiktion kan 
give eleverne litterære kompetencer; 
“...det kan give litterær bevidsthed. 
Man kan lære, hvordan tekster er 
bygget op, hvordan tekster fungerer, 
og hvordan man selv kan arbejde 
med tekster”, siger hun til DR.dk/
skole. 

Med fanfiktion skriver de unge efter 
devisen ‘noget nyt og noget lånt’. 
Det kan gøre det lettere at komme i 
gang med at skrive selv, fordi de kan 
stjæle med arme og ben, så længe 
de selv er kreative. Inden for fanfikti-
onmiljøet er det nemlig en helt klar 
regel, at man skal være tro over for 
universet, men samtidig finde på 
noget nyt selv. 

Fanfiktion er ikke noget nyt fæno-
men. Da forfatteren Arthur Conan 
Doylei 1893  valgte at slå sin hoved-
person, Sherlock Holmes, ihjel, tog 
utilfredse fans sagen i egen hånd. De 
mødtes i Londons gader og digtede 

selv flere nye detektivhistorier. En 
ny genre var skabt, hvor amatører 
skriver videre på kendte forfatteres 
værker. 

I dag mødes fans på onlinefora som 
‘Wattpad’ med mere end 45 millioner 
brugere på verdensplan eller på 
‘Movellas’, som er et dansk forum 
med over 100.000 historier. De kaldes 
også internettets store forfatterskole, 
hvor unge ikke blot er passive mod-
tagere, men aktive deltagere. 
 
Kopier de kollaborative 
processer i skolen 
Disse fællesskaber fungerer som 
online klubhuse, hvor ligesindede 
mødes og indgår i kollaborative 
læringsprocesser. “Alle, der er aktive 
med at læse og skrive fanfiktion, er i 
læringsprocesser (learners) og både 
læringsrollen og underviserrollen 
accepteres i den sociale kontekst, 
fanfiktionfællesskaber er”, skriver 
medieforsker Anne Petersen i bogen 
Fankultur og fanfiktion. 

Måske skulle vi voksne i skolen være 
lidt nysgerrige på, hvordan disse 
uformelle læringsfællesskaber 
fungerer og kopiere lidt? Så opret 
en profil på Movellas og bliv klog på, 
hvad dine elever laver, når du ikke 
kan få øjenkontakt med dem.  

Chick Lit, action eller vampyr? Det 
kræver viden om virkemidler og 
plotstrukturer at ramme plet. Når de 
unge giver feedback på hinandens 
historier, forholder de sig nemlig 
analytisk til teksten og opnår indsigt i 
samspil mellem genre, sprog, indhold 
og form. Litterære kompetencer og 
færdigheder bliver med andre ord 
trænet helt frivilligt. Fanfiktion er en 
populær genre blandt unge, fordi 

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 
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fanfiktion er piger. I skolen skal vi 
sikre, at fanfiktion appellerer bredere. 
Tænk ud af boksen og find eksempler 
på forbilleder, som normalt ikke er en 
del af fankulturen, fx bjergbestigere 
eller forskere.

Fanfiktion er en genial måde at 
arbejde med digital dannelse på 
uden hele tiden at skulle pege fingre. 
For digital dannelse handler ikke kun 
om god tone på Facebook, men i lige 
så høj grad om at børn og unge lærer 
at udtrykke sig konstruktivt i digitale 
rum. Det kræver særlige færdigheder 
at afkode normer og udtrykke sig i 
fankulturens online interessefælles-
skaber, og derfor er det oplagt at 
invitere alle børn med ind i fanfiktio-
nens verden. Et projekt som PLC, 
dansklæreren og klubben kan løfte i 
fællesskab.
 

Læs mere om fanfiktion:
Fankultur og fanfiktion, Anne 
Petersen, VIA Systime 2012

Alt om FANfiktion, Sara Ejersbo 
Frederiksen og Nina Anker Nissen, 
Turbine 2013

Fanfiction i skolen, når fans møder 
litteraturen, Pernille Gade Nielsen, 
Dansk noter, Dansklærerforeningen 
2016 

Tema om fanfiktion på DR.dk/skole 
www.dr.dk/skole/dansk/fanfiktion

de oplever en høj grad af motivation 
ved at læse og skrive i sociale fælles-
skaber med likes og kommentarer. 

Jeg har selv forsøgt at benytte 
fanfiktionens terminologier og roller 
i skolen, og jeg fandt hjælp i bogen 
Alt om fanfiktion. En Mary-Sue er fx en 
lidt for perfekt og kedelig karakter, 
som aldrig laver fejl, en betalæser har 
rollen som redaktør, der giver feed-
back på historien, inden den lægges 
på nettet, mens potterhead er navnet 
på en kæmpe Harry Potter-fan. Jeg 
stjal også guides fra erfarne fans på 
nettet, som hjælper nye i gang, så 
eleverne både lærte at skrive gode 
historier, men lige så vigtigt lærte at 
give respons. “...man kan lære at give 
og modtage kritik på en venlig måde. 

I mange af fankulturerne er der et 
stærkt engagement og et fællesskab, 
hvor man er gode til at give hinanden 
kritik i en meget venligtsindet atmos-
fære”, forklarer Anne Petersen til 
DR.dk/skole.  
 
Skab online lærings-
fællesskaber 
I skolen kan vi med værktøjer som 
skoleblogs lave vores egne onlinefæl-
lesskaber, hvor eleverne skriver og 
diskuterer fanfiktion. Underkend ikke 
værdien af, at det man skriver bliver 
læst og kommenteret af jævnald-
rende frem for stile, som kun bliver 
læst af læreren og returneret med 
røde streger.

Hovedparten af de unge, som skriver 

Hvorfor fanfiktion i skolen?
•   fordi det skaber læse- og skrivelyst
•   fordi det er en af de størst voksende genrer på verdensplan 
•   fordi de unge læser og skriver fanfiktion i fritiden
•   fordi fanfiktion er identitetsskabende
•   fordi fanfiktion har et kæmpe læringspotentiale
•   det er lettere at komme i gang med at skrive

Man skelner mellem to typer af fanfiktion
Idol-fanfiktion
I idol-fanfiktion skriver man om sit idol. Man må selv vælge univers, 
og ofte er man selv med i historien.

Univers-fanfiktion
Man bruger et univers fra en populær roman, spillefilm eller serie og 
og ændrer hverken på genre eller tidsperiode. Man kan både skrive 
Hvad nu hvis-historier eller Hvad mere-historier. 

TEMA: MULTIMODEL BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR 

Med skoleblogs på SkoleTube.dk oprettede jeg en blog, hvor hele 6. 
årgang fra Skolen ved Søerne kunne dele og kommentere historier.

Som opstart til et forløb om fanfiktion skrev 
eleverne på 6. årgang titlerne på deres favorit 
film, tv-serier og bøger på fælles plakater.
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Fold ideerne ud
Af Anne Abery, lærer, pædagogisk 
it-vejleder og PLC-konsulent i Hillerød 
kommune

Foldebogen er et opgør med 
kladdehæftet. Kladdehæftet 
har ingen værdi for børnene, 
når det er færdigt. Det bliver 
blot lagt væk eller smidt ud. 
Men når eleverne har lavet 
en flot foldebog, er de stolte 
over den. De føler, at det de 
laver, er noget værd, og vil 
gerne vise det frem, mener 
dansklærer Mette Jyngst.

Mette Jyngst er dansklærer i en 
2. klasse på Hillerød Vest Skolen 
og derudover lærer i supplerende 
undervisning og i gang med at 
uddanne sig til læsevejleder. Hun 
er en flittig bruger af foldebøger i 
skolen, som hun mener kan give 
undervisningen et løft. Mette Jyngst 
er blevet inspireret til at give sig i kast 
med foldebøger af Carina Kaltoft, 
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som hun kender personligt, og som 
er en af forfatterne bag bogen 
Foldebøger i dansk (Gyldendal, 2018) - 
den anden forfatter er Malene Meyer.

Mette Jyngst har taget foldebøgerne 
til sig, fordi hun mener, at de rummer 
rigtig mange muligheder særligt i 
indskolingen og på mellemtrinnet. 
Hun er en inspirationskilde på skolen 
og både elever og lærere har stor 
glæde af de tiltag, hun sætter i gang 
– senest altså på foldebogs-området. 
Men hvad er det foldebøger kan og 
hvorfor bør bruge tid på det?

- Det er en måde at tage højde for de 
flere intelligenser der findes i en 
klasse og til elevernes taktile sanser. 
Kreative børn kan pludselig præstere 
rigtig godt, fortæller Mette Jyngst 
og tilføjer at hun selv har brugt 
foldebøger i 1. og 2. klasse, hvor både 
drenge og piger er vilde med det.
Derudover har hun taget initiativ til 
at oprette foldevogne på skolen, som 
kan lånes af hendes kolleger, så det 
er nemmere at komme i gang. Folde-

vognene indeholder bl.a. sakse, lim, 
klistermærker, clips, post it, diverse 
tusser, hæftemaskine, hulmaskine og 
glimmerlim.

Mette Jyngst foretrækker selv at lave 
korte forløb, hvor man arbejder med 
et bestemt tema, såsom fx rim, hvor 
foldebogen kan fungere som en 
slags opsamling. Den kan også være 
en emnemappe, lavet med skabsfold. 
Man kan finde vejledning til at lave 
skabsfold på Gyldendals danskportal 
https://dansk0-2.gyldendal.dk/
Indgange/Laerer/Foldeboeger/Om_
boegerne/Skabsbogen.aspx

- Konkret arbejder jeg meget lærer-
styret i starten, altså ”se her og fold 
efter mig”. Andre gange skal eleverne 
måske illustrere en personkarateri-
stik, hvor de må bruge deres egen 
kreativitet. Vi har bl.a. arbejdet med 
Kim Fupz Aakesons Vitello-bøger og 
billedbogen Palle P. Af Marianne Iben 
Hansen, som dansk.gyldendal.dk har 
et forløb til, ligesom vi har lavet et 
forfatterskabsforløb med Marianne 
Iben Hansens Av det gør nas. Mette 
Jyngst understreger at hun ikke går 
op i et perfekt produkt med præcise 
folder: 

- En god ide bliver 
anerkendt – og ikke på, at 
den ser flot ud. Lærings-
udbyttet med foldebøger 
er, at eleverne oplever 
øget motivation og glæde. 
Og dét at det er taktilt 
og visuelt og samtidig 
er et produkt de selv 
har fremstillet, gør det 
nemmere for dem at huske 
forløbet, fastslår hun. 

Næste foldeprojekt i 
hendes klasse går ud på 
at arbejde med Ole Lund 
Kirkegaards bøger og 
karakterer. 

Se mere på Facebook 
under gruppen 
”foldebøger i undervis-
ningen”.

3 X Foto: Anna Tarasova 



17

Verden er fuld af mørke kældre
Af Ida-Marie Rendtorff, forfatter

Temaet på bogmessen i 
Krasnoyarsk i Sibirien var i 
2018 Den fjerde industrielle 
revolution. Det var 12. gang 
bogmessen KRYAKK blev 
afholdt og en vigtig del af 
programmet omhandlede 
formidlingen af bøger til 
børn og unge. Ida-Marie 
Rendtorff var inviteret med 
og fortæller her om mødet 
med russiske børn og unge, 
formidlere og forlæggere.

Solen spejler sig i Snekkersten havn, 
og selvom vi er på kanten til 
efteråret, føles luften næsten lige så 
varm som min latte. Jeg sidder på 
Café Vitus, som er et pitstop på vej 
hjem fra mit 

kontorfællesskab på Kronborg. Da jeg 
tjekker mails, er der én, som fanger 
min opmærksomhed: Kindest regards 
from The Royal Danish Embassy in 
Moscow: KRYAKK 2018. Jeg bliver invi-
teret til at deltage i årets bogmesse i 
Krasnoyarsk, Sibirien. 

Krasnoyarsk! Selvom det viser sig at 
være en by på størrelse med Køben-
havn, har jeg aldrig hørt om stedet. 
Men jeg har en forestilling om Sibi-
rien. 1930’ernes og 40’ernes arbejds-
lejre, uendelige vidder og sne, sne, 
sne. 
 
Klimaet og døden 
Den 2. november sidder jeg i Airoflot 
SU2659. På vej. Jeg må indrømme, at 
en del af mig har nydt den rekord-
varme sommer. Men jeg er allermest 
bekymret. Bekymret over klima-
forandringerne. På bogmessen i 
Rusland skal jeg bl.a. tale om min 
fremtidsdystopi Kloden under vand. 

Den handler om klimaflygtninge - om 
hvordan de få sidder sikkert og godt 
på de sidste bidder land, mens de 
fleste prøver at overleve i en verden 
af vand. I fortællingen er der et lille 
håb et sted ude bag horisonten. En 
flydende by ... Det findes faktisk lige 
om lidt. I virkeligheden. Og måske er 
det en af mange visionære løsninger 
på de udfordringer, vi går i møde.

Det overordnede tema på bogmes-
sen i KRYAKK i år er Den fjerde indu-
strielle revolution, og en vigtig del af 
programmet omhandler formidling-
en af bøger til børn og unge. Messen 
er grundlagt og arrangeret af Irina 
Prokhorov og Mikhail Prokhorov-
fonden, og det er 12. gang, den 
afholdes. KRYAKK er gennem årene 
blevet besøgt af over en halv million 
mennesker, der er blevet afholdt 
mere end 1000 events, og mindst 
500 millioner bøger har været forbi 
messen. 

3 X Foto: Anna Tarasova 
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Ikke plads til svære emner
Jeg lander i Krasnoyarsk kl. 5.30 om 
morgenen, lufthavnen er en lysende 
firkant i mørket, og sneen fyger hen 
over asfalten. Cirka to timer senere 
tjekker jeg ind på messehotellet og 

efter en tiltrængt lur, mødes jeg med 
Marina Verkholetova fra den danske 
ambassade over en skål rødbedesup-
pe i hotellets restaurant. Der er lagt 
et alsidigt program for mig, hvor der 
både indgår moderne ballet, Bach 

og bjerge. Krasnoyarsk er omgivet af 
stejle bjergsider, og den imponeren-
de Yeniseiflod kløver landskabet i to. 
Det er ikke den moderne arkitektur, 
jeg falder for, men det gamle Kras-
noyarsk, hvor turkis- og blåmalede 

Foto: Anna Tarasova 
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træhuse med de vildeste udskærin-
ger og krummelurer ligger side om 
side.

KRYAKK kan umiddelbart minde om 
bogmessen i Bellacenteret - rækker 
af stande, der udstiller bøger med 
farvestrålende forsider, og en sum-
men af folk, der myldrer rundt. Men 
der er en forskel. Den bliver først 
rigtig tydelig, da jeg under mine 
oplæg taler med de russiske børn 
og unge. De besøger ikke messen 
sammen med deres skoleklasser, for 
man læser ikke moderne børne- og 
ungdomslitteratur i skolen - og slet 
ikke om forældreoprør, seksualitet, 
skilsmisse og død. 

Den slags bøger fylder i det hele 
taget ikke meget på markedet. Og 
det er netop temaet for et af mine 
oplæg: At skrive for børn og unge om 
det svære i livet. I Danmark betyder 
skoler og biblioteker meget i formid-
lingen af den slags bøger. Der er f.eks. 
lavet et omfattende undervisnings-
materiale til min kortroman Lige nu 
er allerede i morgen om det at miste 
(kan hentes på min hjemmeside), og 
jeg holder jævnligt foredrag på skoler 
og biblioteker om bogen. Flere end 
140.000 danske børn oplever hvert 
år alvorlig sygdom eller død blandt 
deres nærmeste. Hvor mange mon 
det er i Rusland?  
 
Den eneste i verden
Efter et foredrag om bogen i Dan-
mark var der engang en lærer, som 
sagde noget meget rammende: I hver 
klasse sidder der mindst en, som er 
berørt af alvorlig sygdom eller død. 

Og så er de andre det jo også. Det kan 
være svært at finde ord, men så læser 
de om Felicia, og bagefter kommer du 
og fortæller om, hvordan det var for 
dig, da du mistede din far. Det er meget 
nemmere at tale om.
   
Under mit oplæg på bogmessen er 
der en ung pige, der beder om ordet. 
Når man er teenager, svinger ens 
humør op og ned, siger hun. Hvis man 
ikke kan læse om det nogen steder, tror 

man, at man er den eneste i verden, 
der har det sådan. Det kan være meget 
ensomt. Og her, midt i messens 
hvirvelstorm af indtryk, opstår det 
fineste øjeblik. For hvor er det præcist 
formuleret. Det får mig til at tænke 
over, hvad litteratur betyder for os 
mennesker. Læsning er en unik 
mulighed for at få et kig ind i andres 
bevidstheder og dermed ind i vores 
egen. En mulighed for det uforstil-
lede møde. Og hvor er det vigtigt i 
en tid med det ofte mere flygtige og 
imageprægede møde f.eks. på de 
sociale medier. Litteratur skal ikke 
noget, det kan noget.

Her er Natalia Eihvald fra det russiske 
forlag KompasGid enig. Det er et lille 
nicheforlag, som insisterer på at 
udgive mere komplekse bøger for 
børn og unge - bøger om det svære i 
livet. Hun opfordrer russiske forældre 
til støtte deres børn og teenagere i 
at læse disse bøger. For måske bliver 
det så også lettere at tale om knaster-
ne på livet. 
 
Hvornår er børn klar  
til at læse om døden?
Efter oplægget er der en ung mor, 

som kommer hen til mig. Hvornår er 
børn klar til at læse bøger om døden? 
spørger hun. Eller om klimaforandrin-
ger. Jeg viser hende Halfdan - Den 
ondelyneme, som jeg har skrevet 
sammen med Daniel Zimakoff. Her 
er det en dreng på syv, der mister sin 
morfar, men alvoren fortyndes af den 
humoristiske undertone, for Halfdan 
tror, at hans morfar er blevet genfødt 
som papegøje. 

Måske handler det ikke så meget om 
fortællingens hvad som om hvordan. 
Man skriver anderledes om døden 
eller klimakrisen for en femårig end 
for en femtenårig. Men det er lige 
vigtigt. For både døden og klima-
krisen findes. Jeg husker ikke kun 
barndommen som en sommerdag 
- verden var også fuld af mørke 
kældre, sorte dyb og frygt. Frygt for 
børnelokkere, mordere, atomkrig og 
døden. Man ønsker at skåne sit barn 
for det sørgelige og skræmmende - 
men det hører nu engang med, og 
det er først virkelig skræmmende, 
hvis man ikke kan genkende sig selv 
i det, man læser. Som den russiske 
pige siger ... det kan blive meget en-
somt. 

Foto: Anna Tarasova 
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Af Nana Baner Klitgaard og Lise Jæger, 
Mastere i Børns Litteratur og Medier

Er der grænser for, hvad man 
kan fortælle i en historie for 
børn og unge? Spørgsmålet 
er ikke nyt, men stilles med 
jævne mellemrum, når der 
udkommer nye bøger til 
børn og unge, der nedbryder 
tabuer og omhandler emner, 
som vi nok især som voksne 
medlæsere forundres over 
eller lader os provokere af.

Kan man fortælle en historie for børn 
om et barn, som vokser op i et hjem 
med vold, misbrug og svigt? Kan 
man lave en billedbog til børn, hvor 
forsiden viser en dreng med tomme 
øldåser og vinflasker omkring sig? 

Er bøger om børn i dysfunktionelle 
familier værker, der giver sig ud 
for at være børnebøger, men som 
måske snarere er rettet mod en 
voksenlæser? Dette var nogle af de 
spørgsmål, vi stillede os selv, da vi 
påbegyndte vores masterprojekt, der 
kom til at handle om familiens rolle i 
moderne dansk børnelitteratur.
Siden K.E. Løgstrup for snart 50 år 
siden skrev, at ingen forfatter måtte 
tage modet på livet fra barnet i 
børnelitteraturen, har man blandt 
folk, der beskæftiger sig professionelt 
med børnelitteratur diskuteret dette 
emne. Forfatteren Ole Dalgaard, 
kendt under pseudonymet Oscar K., 
der har skrevet mange børnebøger 
om kontroversielle emner, mener, 
at man kan skrive om alle emner til 
børn, for det handler ikke om hvad, 

man skriver, men hvordan og hvorfor, 
man skriver det. Det handler ikke 
om at fornærme eller provokere 
folk, men om at fortælle en historie, 
som betyder noget. Bøger skal ikke 
nødvendigvis forstås, men de skal 
fremkalde et behov for at forstå.

Alligevel spurgte vi os selv, da vi 
første gang læste billedbogen 

Historien om Hardy (2017) af Mette 
Eike Neerlin og Peter Bay Alexander-
sen: Hvem er denne bog rettet mod? 
Og hvem skal læse den? 
 
Minoriteter og mønster-
brydere 
Historien fortælles i to lag: en billed-
side, hvor vi primært følger drengen 
Jakob og hans kummerlige tilværelse 

Når familien svigter 
- den dysfunktionelle familie i moderne, dansk børnelitteratur
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Når familien svigter 
- den dysfunktionelle familie i moderne, dansk børnelitteratur

familier. Måske er 
det et udtryk for en 
modvægt til livet, 
som det blandt 
andet udstilles på 
sociale medier, hvor 
alle forsøger at vise 
det rigtige liv og 
den perfekte familie. 
Der lader til at være 
en tendens, hvor 
fokus er rettet mod 
børns problema-
tiske opvækst med 
misbrug og et alt for 
stort ansvar i hjem, 
der ikke indeholder 
tryghed, omsorg 
og beskyttelse, 
tværtimod. Hverken 
Mette Vedsø eller 
Mette Eike Neerlin 
går på kompromis 
med deres sprog og 
udtryk. Her vægtes 
de kunstneriske 

ambitioner højt, og forfatterne er 
ikke bange for at udfordre læseren.
Begge værker viser, at hovedperso-
nens møde med den almindelige 
familie har haft afgørende betydning 
for den livsbane, der grundlægges i 
barndommen. Et overset barn med 
et alt for stort ansvar i en familie 
bestående af mere eller mindre 
uegnede forældre, hvor psykiske 
lidelser, vold og misbrug er en del af 
billedet. Her er det bekymringen for 
forældrene, som fylder hos barnet, 
snarere end hensynet til barnet selv.
 
Miljøet er nærmest identisk i vær-
kerne, de dysfunktionelle familier bor 
i ghettolignende, formentlig almen-
nyttige boligkomplekser, som står i 

minoriteter, som udsatte og sårbare 
børn og unge, deres bøger omhand-
ler ofte mønsterbrydere, som møder 
de rigtige voksne på det rigtige tids-
punkt i livet, og de fremstiller begge 
det alvorlige med en lethed i tonen 
og ofte med brug af humor, ligesom 
der er et håb og noget livsbekræf-
tende i at bryde med den sociale arv. 
 
Stemme til de  
oversete
Mette Vedsø og Mette Eike Neerlin 
giver stemmer til de introverte, de 
omsorgssvigtede, de oversete og til 
de uperfekte, og den tendens er de 
ikke alene om. I mange nyere, danske 
billed-, børne- og ungdomsbøger ser 
man eksempler på dysfunktionelle 

hos et par forældre, der skændes 
og råber, drikker for meget ogikke 
har meget overskud til at tage sig af 
deres dreng. Og en tekstside, hvor vi 
hører om Hardy, der en aften flytter 
ind hos Jakob. Hardy er en fantasiven, 
der er både stærkere, modigere og 
frækkere end Jakob. Han er på mange
punkter Jakobs diametrale modsæt-
ning. Vendepunktet i historien er 
Jakobs møde med drengen Mingus, 
hvis familie inviterer ham indenfor og 
viser ham, hvordan en familie også 
kan være. 

Kort efter Historien om Hardy udkom, 
blev en anden bog om et omsorgs-
svigtet barn udgivet, nemlig Mette 
Vedsøs Langt fra Det Hvide Hus (2018). 
Her møder vi en ung dreng, som er 
vokset op i en trøstesløs boligblok 
med en infantil mor og en depressiv 
far. Drengen, som kaldes Bush, er 
hele tiden på overarbejde i forhold til 
sine forældre og må holde øje med, 
at hans far ikke tømmer pilleglasset. 
Men her møder hovedpersonen også 
en resursestærk middelklassefami-
lie med overskud, som viser ham, 
hvordan familielivet også kan leves. 

Historien om Hardy og Langt fra Det 
Hvide Hus er på mange punkter to 
vidt forskellige bøger, de tilhører 
forskellige genrer (billedbog og ung-
domsroman), og hovedpersonerne 
har forskellig alder. Alligevel fandt 
vi mange lighedspunkter ved de to 
værker og ved de to forfatterskaber, 
som begge kan siges at være repræ-
sentanter for ny og moderne børne-
litteratur i Danmark. 

Derudover har forfatterne et tematisk 
fællesskab. De har begge fokus på 
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Både George og Bush 
skyldes en forstyrret 
præsident fra USA, som 

var mere cowboy end statsleder, men som 
styrede USA, da jeg blev født. Min far elsker 
alt amerikansk, så sådan blev det, selvom vi 
aldrig har været der, vi har ikke engang været 
i København, men derfor kan man jo godt fylde 
sit liv med Bruce Springsteen, donuts og ketchup 
fra Heinz, det er let nok. Desværre fik George flere krige og andet 
skidt på samvittigheden, men siden er der kommet andre fjolser 

til i Det Hvide Hus, og han 
er gået lidt i glemmebogen, 
så Bush er fint nok, 
synes jeg.

Selvom Bush prøver at se tingene fra den 
humoristiske side, så er der i virkeligheden 
ikke så meget at grine af ved livet i Palme-
parken. Hans mor magter ikke rigtigt at 
være mor, og hans far er slidt ned efter at 
have prøvet at holde sammen på familien 
i 15 år. Da Bush en dag møder en dame og 
lidt tilfældigt kommer til at fortælle en 
løgn, tager livet en helt ny og glædesfyldt 
drejning. Spørgsmålet er bare, hvor lang 
tid der vil gå, før løgnen indhenter ham og 
alting ramler?

er en både sorgfuld og humoristisk historie 
om ikke at være den, der stod først i køen, 
da forældre og tilværelse blev uddelt; om 
nødløgne og om overlevelse på trods.

(f. 1968) er cand. scient. i 
kemi og bioteknologi og 
uddannet på forfatterskolen 
for Børnelitteratur. Hun har 
siden 2010 udgivet en lang 
række anmelderroste billed-, 
børne- og ungdomsbøger. 
Mette Vedsøs forfatterskab 
har et særligt blik for det 

rørende, det poetiske og det underfundige og uanset 
hvilken aldersgruppe, hun skriver til, stritter og 
fabulerer hendes sprog sig fast om skæve, ujævne 
personligheder med store hjerter. Hun var indstillet 
til Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og 
ungdomsbøger i 2016 og fik i 2017 tildelt Kultur-
ministeriets 3-årige arbejdslegat i litteratur.
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ud af Jakobs bevidsthed i takt med, 
at Jakob udvikler sig efter mødet 
med Mingus fra familien ovenpå. På 
samme måde kunne man hævde, at 
skildringen af hyggen og omsorgen i 
Mingus’ hjem fremstår særlig udtalt, 
fordi det er sådan, Jakob ser Mingus’ 
hjem.  

Man kunne ligeledes sætte spørgs-
målstegn ved, om middelklassekerne
familien automatisk er løsningen på 
alle problemer, og er det middelklas-
sen, der skal redde underklassen? 

I Anita Krumbachs roman Et mærke-
ligt skib (2009) ser man også en idyl-
liseret, lykkelig kernefamilie over for 
det ensomme og underprivilegerede 
barn, Elo. Men her udsætter den 
velmenende nabofamilie det udsatte 
barn for endnu et svigt, når han afvi-
ses og netop ikke bare indlemmes 
i familien. Her gør historien virkelig 
ondt. Men sådan går det ikke for 
Bush, han får lov at blive hos Julia, 

Ingalls fra bøgerne af Laura Ingalls 
Wilder, idealbilledet på en mor og 
hustru [vis opslag 14-15 i artiklen]. 
Det signalerer et traditionelt familie-
mønster, hvor moren laver maden, 
og faren henter sodavand. 

Det er, som om hver dag er en fød-
selsdag hjemme hos Mingus. Denne 
fremstilling er i tråd med børnelitte-
raturforskeren Ann Alstons påstand 
om, at fremstillingen af familien i 
børnelitteratur i bund og grund er 
stærkt konservativ 
(Alston, 20081), 
selv når to 
aktuelle, danske 
kvindelige for-
fattere skriver for 
børn.

Idylliserede 
kernefa-
milier
Man kan i den 
forbindelse stille 
spørgsmålstegn 
ved, om det er en 
fair fremstilling af 
den almindelige 
middelklasse-
familie. Den er vel 
ikke altid så 
lykkelig og ukom-
pliceret og over-
skudsagtig? 

Men pointen 
har muligvis 
heller ikke været 
at fremstille et 
realistisk billede 
af en middelklas-
sefamilie. Pointen 
er måske snarere, 
at for barnet, der kommer fra et 
dysfunktionelt miljø, fremstår den 
almindelige kernefamilie som et 
slaraffenland – en oase. I Historien 
om Hardy befinder vi os et sted 
mellem socialrealistisk fortælling 
og barnets fantasiunivers, hvor 
læseren accepterer den præmis, at 
Hardy er virkelig, fordi han er virkelig 
for Jakob, og ligeledes accepterer 
læseren, at Hardy langsomt glider 

skærende kontrast til middelklasse-
idyllen i kvarteret med huse og haver, 
hvor fx Bushs reservemor Julia bor. 
De indbyrdes relationer i familien 
adskiller sig væsentligt fra repræ-
sentationerne af den almindelige 
familie, som er skildret meget idyllisk, 
næsten stereotypt, som idealbilledet 
på en perfekt familie.

Dette ligger helt i tråd med den 
måde, man historisk set har haft en 
tendens til at vise familien som et 
ideal i børnelitteraturen. Her er den 
fremstillet næsten over-menneske-
ligt, grænsende til det karikerede i 
Historien om Hardy, hvor Mingus’ mor 
fx udbryder: ”Hvor er det hyggeligt 
med gæster.” (opslag 14), da hun 
serverer kylling med karry for Jakob 
og Mingus.  
 
Mødet med den 
velfungerende familie 
Der er på den ene side noget befrien-
de over, at drengene, Jakob og Bush, 
klarer sig mere eller mindre godt og 
kommer videre i kraft af mødet med 
en anden familie. Det er for os som 
læsere næsten ubærligt at bevidne, 
hvordan de mistrives og svigtes hos 
deres egne familier. På den anden 
side kan den fremmede familie, dren-
gene møder i begge værker, fore-
komme næsten karikeret og idyl-
liseret. Som fx beskrivelsen af Julia 
mod slutningen af Langt fra Det Hvide 
Hus: Hun var et overmenneske og 
meget bedre end alle andre, jeg 
nogensinde havde kendt. Hun havde 
tjek på livet, på ungerne, på Egon og 
på de hyggelige stuer i villaen (s.106).
Det er hovedsageligt mødrene, Julia 
og Mingus’ mor, der fremstilles som 
drivkraften i familien og er skildret 
idylliseret og næsten karikeret. 
Der ligger næsten noget kønsrela-
teret og arketypisk i fremstillingen af 
moderen, hjemmets omdrejnings-
punkt i middelklassefamilien. 

I Historien om Hardy ser vi Mingus’ 
mor, der bager kanelsnegle og laver 
god mad hver dag. Hun har langt 
hår med blomster i og blondefor-
klæde, som var hun en sand Caroline 

»Uden mad og drikke duer helten ikke,« sagde 
Mingus med munden fuld af ris.

»Nemlig,« sagde Mingus’ mor og øste endnu en 
portion op. »Hvor er det hyggeligt med gæster.«

Hardy rømmede sig for at sige et eller andet, 
men havde næsten ingen stemme. Det blev kun til 

en form for svag brummen. Måske var han ved 
at blive sløj. 
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en løsning, der er ønskværdig, men 
næppe helt realistisk. 
På den anden side kan man sige, at 
begge værker lægger hårdt ud, det 
ser sort ud for vores to hovedper-
soner, så det giver historierne en vis 
balance, at de bliver lysere og næsten 
ender lykkeligt.

Middelklassen er ikke 
svaret
Begge forfattere berører i andre af 
deres værker lignende problematik-
ker. I fx Mette Vedsøs prisbelønnede 

roman Hest Horse Pferd Cheval Love 
(2017) er hovedpersonen Naja et 
middelklassebarn, der bliver bedste-
veninder med en pige, der kaldes 
Taxa, fordi hendes far er taxachauffør. 
Taxa kommer fra en resursesvag 
familie, hvilket antydes ved, at Taxas 
mor aldrig er hjemme, måske er hun 
indlagt et sted. Taxa er i modsætning 
til Naja sprogligt svag og skal heller 
ikke på sommerferie. Naja fornemmer 

denne forskel, men bogens pointe er, 
at det er uden betydning for pigernes 
venskab. Det samme kan man ikke 
sige om de voksne, idet moren flere 
gange forsøger at få Naja til at vælge 
en anden veninde med samme 
sociale baggrund som hende selv. 
Her står middelklassen altså ikke på 
spring for at hjælpe.

I forhold til Mette Eike Neerlins 
forfatterskab og tematikken om 
det ensomme og sårbare barn, bør 
nævnes billedbogen Historien om Ib 

Madsen (2013), 
der har mange 
ligheder med 
Historien om 
Hardy. 

Først og fremmest 
peger bøgernes 
titler på ligheden, 
men de modstri-
dende og kontra-
punktiske tekst-
billede-forhold 
går også igen. 
Her efterlader 
billedsiden af 
Rasmus Bregnhøi 
mange tomme 
pladser for 
læseren at 
udfylde.
 
Børnelitteratur 
som udfordrer på 
forskellige måder 
og fremkalder 
bekymringer 
og ængstelse 
hos læseren, 
hjælper samtidig 
barnelæseren til 

at acceptere vilkårene ved at finde 
løsninger. I mange børns hverdag er 
der ofte langt større problematikker 
og udfordringer på spil, og i bøgerne 
er der netop en afstand, som gør, 
at de kan reflektere over det, de 
ser og læser med en vis distance. 
En distance, som ofte gøres endnu 
større, når illustrationerne fx er dyr 
eller figurer i stedet for mennesker, 
som eksempelvis i Nivemaskinen 

(2017) af Anita Krumbach og Cato 
Thau-Jensen, hvor den voldelige 
karakter er en stor ulv og protago-
nisten en lille ulv. Billedbøger kan 
således være en måde for børn at 
relatere sig til problemer og foruroli-
gende og kontroversielle emner i livet.  
 
Meget at arbejde med
Selve læsesituationen har betydning 
i forhold til formidlingen af bogen, og 
det er da også et kendetegn ved disse 
bøger, at de ofte bliver brugt i skolens 
litteraturundervisning, hvor der 
arbejdes med dem i en faglig kontekst 
undervejs og efter læsningen. Der er 
mange lag i både billeder og tekst, og 
bøgerne indeholder ofte komplekse 
kompositioner og fortællestrukturer, 
virkemidler og nuancerede personskil-
dringer, som er velegnede at arbejde 
med i danskundervisningen. 

Men tilbage til vores to primære 
værker. På den ene side er det 
befriende for læseren, som ønsker, at 
det skal gå godt for hovedpersoner-
ne, at Langt fra Det Hvide Hus slutter 
med, at den voksne med overskud 
åbner sit hjem for Bush og giver ham 
håb om en tryggere fremtid. På den 
anden side er det de færreste udsatte 
børn, som vil opleve en lignende 
situation, og slutningen kan derfor 
fremstå urealistisk. 

Omvendt viser romanen, at et sårbart 
barns møde med en velmenende 
voksen kan få stor betydning for 
barnets udvikling, og at der er 
mulighed for at komme videre. At 
give håb til læseren er vigtigt for 
begge værker, hvilket man kan sige 
retfærdiggør og måske netop er 
pointen med en urealistisk slutning. 
Forfatterne formår at holde balancen 
mellem det meget triste og sørgelige 
og så det gode og hyggelige, her 
repræsenteret ved Julia og Mingus’ 
familie, uden at det bliver for senti-
mentalt.

Der er altså ikke tale om, som vi 
citerede fra Løgstrup i indledningen, 
at tage livsmodet fra børnene. Der er 
håb både undervejs og til sidst. 

»Uden mad og drikke duer helten ikke,« sagde 
Mingus med munden fuld af ris.

»Nemlig,« sagde Mingus’ mor og øste endnu en 
portion op. »Hvor er det hyggeligt med gæster.«

Hardy rømmede sig for at sige et eller andet, 
men havde næsten ingen stemme. Det blev kun til 

en form for svag brummen. Måske var han ved 
at blive sløj. 



JEG HAR LIGE LæST 

Barnets længsel
Af Eline Mørch Jensen 

Undertitlen til Alberte Windings nye 
bog Kastevind er ”Erindringsglimt 
fra en barndom”. Glimtene er fint 
fortalte, både poetiske, originale 
og vedkommende for børn såvel 
som voksne, på én gang vemodige 
og fulde af liv og humør. Der skal 
mod til at fortælle så ærligt om tab, 
sorg, usikkerhed og forvirring, mod 
til at sætte ord på sin egen følelse 
af forladthed, og Alberte Winding 
balancerer overbevisende mellem 
styrke og skrøbelighed. 

Det er ikke mindst savnet efter 
hendes mor, længslen efter at blive 
set af hende og puttet om, mens hun 
stadig findes i verden, om end ikke 
altid lige konkret eller nærværende, 
som Alberte Winding formår at 
formidle hjerteskærende godt. Og 
så angsten for at sige eller gøre 
noget forkert, der kan forrykke den 
skrøbelige balance, som det bl.a. 
udtrykkes her: 

”Det går bedre hos os et stykke tid. 
Jeg smiler meget. Det føles, som om 
jeg mangler nogen egenskaber til 
at klare det her liv, som om der er et 
sprog i mor og de andre voksne, jeg 
burde kunne afkode. Det er en dårlig 
ide at være for længe væk fra hende. 
Jeg sover aldrig ude, og jeg hader at 
være hos far. Jeg elsker at være hos 
far. Men jeg har noget, jeg ikke ved, 
hvad er, jeg skal fikse hos mor, og det 
holder mig vågen og fuld af tårer, 
når jeg sover hos ham og den nye 
kærlighed og deres familie.”

Siden, da hendes mor efter flere 
forsøg, begår selvmord, bliver 
længslen måske mere håndfast, 
ligesom følelen af ikke rigtig at 
høre til nogen steder til gengæld 
vokser. Det betyder at hun fra 12 
års alderen som en retningsløs og 
uregerlig kastevind bakser af sted 

- på ryggen af sin hest, med de lidt 
ældre veninder og drengene med 
knallerter, festerne og musikken. 

De voksne er der et eller andet sted, 
somme tider omsorgsfulde, andre 
gange mere optagede af sig selv og 
deres. Teenageren på 12 er selv et 
andet sted – eller i hvert fald på vej 
et helt andet sted hen. På én gang 
fandenivoldsk og tiltrukket af det 
ukendte og samtidig lille, alene og 
skræmt fra hvid og sans.

Miljøerne i Tisvilde, København og 
siden på ærø, er godt husket og 
skildret, og tidbillederne præcise - 
efterhånden inklusive øller, smøger 
og lydsporet med Gasolin og John 
Mogensen. 

Også de voksnes manglende 
indgriben i og kontrol med børne- 
og ungdomslivet gør indtryk (nogle 
ville nok kalde det deres manglende 
ansvarsfølelse), ikke alene fordi 
tiden og værdierne var anderledes 
i 70´erne, men som bekendt var der 
heller ingen mobiltelefoner, hvor 

forældre kunne spore deres afkom 24 
timer i døgnet via ”Find din iPhone” ...     

Der er med andre ord både noget 
at spejle sig i og op ad i Kastevind. 
Eneste indvending er at bogen 
ville havde stået stærkere som rene 
barndomserindringer, og ikke som 
nu, hvor der er givet plads til nogle 
kapitler om en hektisk ungdomstid i 
USA, den første graviditet og det at 
blive mor og til sidst også at miste sin 
far. Ikke at disse glimt ikke berørte 
mig, men de skøjter desværre lidt for 
let hen over overfladen i et forsøg på 
at få det hele med. Glimtene fra barn-
dommen vækker større genklang 
med deres nærvær og dybde. For 
børnelæseren, som måske selv 
har mistet én der stod ham eller 
hende nær, eller kender nogen der 
har mistet en af sine kære, vil der i 
barndomsglimtene være meget at 
hente og identificere sig med. 
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„Mor finder en lille, hyggelig lejlighed i Pilestræde. Der 
er alkove med fritstående bjælker. Der er et værelse til 
os hver, en ny udsigt, næsten ingen biler og en kærlig 
familie ovenpå. Moren syr pelshatte og lader mig sidde 
og tømme æsken med knappenåle, så jeg kan samle 
dem alle med en magnet, mens følelsen i maven falder 
til ro. Over al den kontrol med løse dele.“ –  F R A  B O G E N 

I denne meget personlige og poetiske erindringsbog 
dykker Alberte Winding ned i sin barndom. Hun for-
tæller om at navigere mellem voksne, der er optaget 
af deres eget. Om sårbare venskaber, om drenge og det 
første kys. Om at miste sin mor og være alene med sin 
sorg. Og om at lede efter sig selv i ret meget rod.

K A S T E V I N D  er en usleben skildring af barnets 
verden og af at stå på tærsklen til ungdommen med 
en længsel efter at høre til.

„Man kan sige, at jeg er en teenager på 
tolv. I små doser. Resten af tiden kryber 
jeg ind i mine indre lokaler. Der, hvor 
man kan nynne med på sange om at 
være i live, forelsket og forladt og lade 
en dybblå følelse, der altid følger mig, 
glide op til overfladen og ud af munden.“ 

                           –  F R A  B O G E N 

A L B E R T E  W I N D I N G  (f. 1963) er sang-
skriver og tekstforfatter, debuterede som 
forfatter i 2006 og har siden udgivet en 
række bøger for voksne, unge og børn.
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A L B E R T E 
W I N D I N G

ALBERTE WINDING

Kastevind

R O S I N A N T ER O S I N A N T E

E R I N D R I N G S G L I M T  F R A  E N  B A R N D O M

» E N  VÆ R D I G  O G  L Æ S E VÆ R D I G  E R I N D R I N G S B O G . « 

HHHHH –  B E R L I N G S K E
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