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I oktober sidste år modtog forfatteren Line Kyed Knudsen Carlsenprisen, der hylder børne- og ungdomslit-
teraturen. Prisen blev uddelt for første gang i 2017 i anledning af Carlsens 75-års jubilæum. I motiveringen 
hedder det bl.a.: ”Line Kyed Knudsen ved, hvad børnene kan lide at læse. Og hun ved, hvordan det skal 
skrives! Med serier som K for Klara og senest bøgerne om Naja Münster og hendes familie har forfatteren 
virkelig begejstret læserne i pre-teen og teen-alderen. (…) ”Line har nemlig et særligt talent for den gode 
historie til børn i det aldersspektrum. Hun er god til at finde de emner, der optager børnene og vanvittig 
dygtig til at forløse emnet i en velskrevet historie, som er svær at lægge fra sig,” sagde forlagschef Christian 
Bach i sin tale til prismodtageren, der også modtog 50.000 kr.

Line Kyed Knudsen er født i 1971 og er opvokset i Albertslund. Hun er uddannet Cand.merc.hrm med 
speciale i kreativ ledelse fra CBS. Tidligere har hun arbejdet som tekstforfatter på et reklamebureau og som 
skriveunderviser, men siden 2012 har hun levet af at skrive bøger.
Prisen uddeles en gang om året til et menneske, der med sit virke bidrager til udviklingen og udbredelsen 
af børne- og ungdomslitteraturen i Danmark. Tidligere prismodtagere tæller Sarah Engell, Sebastian Klein, 
Peter Madsen og makkerparret Thomas Brunstrøm og Thorbjørn Christoffersen.

Opslagstavlen 

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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Holbergmedaljen 2021 til Dorte Karrebæk
Tegneren og forfatteren Dorte Karrebæk (f. 1946) modtog årets Holbergme-
dalje i 2021. Med medaljen følger 75.000 kr. fra Statens Kunstfond. I Holberg-
komiteens motiveringstekst kan man bl.a. læse følgende: ”… Hun taler med 
de to-årige, med midaldrende og med 
oldinge i en streg og en sprogtone, 
der altid er til at aflæse, og som altid 
er lidt rystende. Hendes univers går 
fra realisme til det groteske, altid 
med humor, altid med prægnans og 
præcision…”
Dorte Karrebæk er uddannet rekla-
metegner fra Kunsthåndværkerskolen 
i København og har modtaget en 
lang række priser og anerkendelser. 
Holbergmedaljen er blevet uddelt 
siden 1934 til en dansk forfatter eller 
forsker. Holbergmedaljen blev overrakt 
på Holbergs fødselsdag d. 3. december.

Carlsenprisen 2021 til Line Kyed Knudsen

Orlaprisen 2021 er uddelt og gået til følgende:
Bogen, som fik mig til at grine: Bamser, bomber og brødristere. Af Kristoffer J. Andersen og Niki Topgaard.
Bogen med de bedste tegninger: Simba og kattenapperne. Illustreret af Flemming Schmidt.
Bogen, jeg ikke kunne lægge fra mig: Geminiforbandelsen. Af Kim Ace.
Den bedste bogserie: Naja Münster-serien. Af Line Kyed Knudsen og Naja Münster.
Bogen, der gjorde mig klog: Sebastians store quiz om dyr 2. Af Sebastian Klein

Orlaprisen 2021

Lindhardt og Ringhof-virksomheden GoTutor overtager Learny, som tilbyder 
lektiehjælp til elever på folkeskoleniveau. Med opkøbet opruster GoTutor med 
flere hundrede undervisere til elever i grundskolen og gymnasiet og ønsker at 
blive Danmarks førende virksomhed inden for lektiehjælp

Forlaget Lindhardt og Ringhof udvider
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2021 har på mange måder været lig 2020: COVID19 restriktioner, nedlukninger, fjern-
undervisning osv. Forventeligt blev ”samfundssind” kåret som årets ord af Dansk 
Sprognævn i 2020 - og ikke overraskende blev det ordet ”Coronapas”, der udvider den 
danske sprogskat, som årets ord i 2021.

PLCFs årsmøde i oktober 2021 var også ensbetydende med et farvel til Birgitte Reindel, 
som efter 8 år på pinden, takkede af som formand med klapsalver, blomster og gode 
ønsker for fremtiden. Også her skal lyde en stor tak for indsatsen for PLCF. I det hele 
taget var årsmødet præget af en god stemning blandt deltagerne. Der var grøde i luften, 
virkelyst og gode idéer. Det hele kulminerede i, at et nyt sammensat FU med Marlene 
Drost i spidsen som ny formand entrerede scenen.

Med nye, gode folk på posterne i FU, giver det os også mulighed for at ryste posen.
I næste udgave af LæringsCentret portrætteres vores nye formand – dette kan I godt 
allerede nu glæde jer til! Ligeledes præsenteres det nye FU også her. FU vil inden da 
afholde en pædagogisk dag, for at fordele arbejdsopgaverne og diskutere punkter, 
der understøtter foreningens dagsorden i forhold til den fortsatte udvikling af det 
pædagogiske læringscenter i Danmark og hvordan vi som forening påvirker denne på 
forskellig vis.

Formanden og FU har valgt at fordele arbejdsopgaverne mellem sig således, at vi løfter i 
flok og udgør et stærkt læringsfællesskab. Dette vil I bl.a. opleve ved, at LæringsCentrets 
leder skrives af en af os på skift eller flere sammen. Ligesom i det blad, du sidder med i 
hånden, hvor formand og næstformand har skrevet lederen i fællesskab. Vi vil gøre os 
umage for, at I som medlemmer vil opleve foreningen som værende pro aktiv, gennem-
sigtig og inddragende i de drøftelser og beslutninger der skal tages. Og med en Ny 
Bekendtgørelse for PLC og vejledning på vej er der al rigeligt at tage fat på i 2022.

PLCF har en naturlig interesse i, at PLC-området løftes og styrkes, og det er vores 
intention i FU, at bruge den nye Bekendtgørelse som løftestang hertil. I Bekendtgørelsen 
fra 2014 glimrer bl.a. læringsvejlederen og læselysten ved sit fravær, men det er vores 
håb, at den nye Bekendtgørelse får rettet op på dette, hvilket vi også som forening har 
givet videre som input i vores høringssvar. Når Bekendtgørelsen ser dagens lys, vil PLCF 
yde sit konstruktive bidrag i arbejdet med at få den til både at flyve og finde fodfæste 
som et redskab, der anvendes i praksis hos skolens ledelse og PLC. Konkrete tiltag i 
forhold til ovennævnte, vil vi folde ud her i løbet af foråret. Disse tiltag vil vi naturligvis 
delagtiggøre jer i både via spalteplads her i LæringsCentret, gennem dagspressen og på 
de sociale medier.

Når I har modtaget dette års første blad, har alle forhåbentlig en rigtig god juleferie bag 
sig og er kommet godt ind i det nye år. Med et fromt ønske om, at coronaen snart må 

slippe sit 
tag i både 
samfund og 
mennesker, 
vil vi ønske 
jer alle et 
rigtig godt 
& lykkebrin-
gende 2022.

Vi ser frem 
til et godt, 
spændende 
og udvik-
lende år for 
PLC og vores 
forening.
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Leder

Nyt år, ny bekendtgørelse og nye tider i PLCF

Marlene Dro, Formand    &    Runa Barbara Petersen,  Næstformand                                            
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Af Anna Johansen, PLC-medarbejder på 
Ellebækskolen i Næstved

PLCF har i mange år udgivet 
bladet LæringsCentret, vi 
har netop taget hul på 50. 
årgang, en hjemmeside med 
info om foreningen samt en 
FB-gruppe, hvor nyheder og 
løst og fast kan bringes og 
drøftes.

Hvordan kan foreningen bedst - og mest 
økonomisk - vise sig selv udadtil og 
være et levende forum? Det spørgsmål 
kommer af og til op til diskussion, senest 
på Årsmødet i efteråret 2021, hvor der 
blev nedsat et portaludvalg, for at bringe 
tankerne videre ud i virkeligheden. 
Diskussionen var blevet forberedt af en 
arbejdsgruppe, som i sin tid blev nedsat 
på initiativ fra PLCF Sønderjylland.

Indslaget her er skrevet på baggrund 
af et interview med Mogens Lindved, 
næstformand i PLCF Sønderjylland, og 
Dan Damsø, kasserer i FU. Dan er i øvrigt 
FU´s repræsentant i portaludvalget.

I 2010 havde foreningen en anstrængt 
økonomi, og derfor blev de lokalforenin-
ger, der havde penge på kontoen bedt 
om at give et bidrag til hovedforeningen. 
I PLCF Syddanmark sad bestyrelsen og 
blev positivt provokeret: 

- Hvis vi skal give penge til hovedforenin-
gen, vil vi også gerne have indflydelse på, 
hvordan de penge skal arbejde, fortæller 
Mogens Lindved: ”Vi kunne godt tænke 
os en videreudvikling af det blad, vi har i 
forvejen, så artiklerne kan gøres tilgæn-
gelige og findes digitalt, når man har 
brug for dem”. 

Mogens Lindved og Steen Juul Møller 
fremsatte et forslag i PLCF Sønderjylland. 

- Vi tænkte at en portal kunne gøres til et 
uundværligt værktøj fra PLCF til skolerne, 
ikke bare en udvidet hjemmeside,” 
fortæller Mogens Lindved. Tanken bag 
var at bygge på erfaringerne fra bladud-

melde ind på nogle områder, som de 
kan noget om og interesserer sig for, 
så de kan sige ja til at vedligeholde de 
dele af portalen. Det kan den vokse med 
medlemmernes engagement. 

Mogens fortsætter: - Vi ønsker et større 
medejerskab. Det står og falder med at 
folk bidrager med det de har hørt, læst 
og oplevet, så opgaverne bliver bredt 
ud. På Årsmødet ville mange gerne 
bidrage og engagere sig, men ikke med 
en stor post, som det i dag kan være at 
gå med i FU eller bladudvalget, så måske 
kan engagementet målrettes specifikke 
opgaver og begrænsede perioder.”

Som repræsentant for FU tilføjer Dan 
en sidste kommentar: ”Vi vil gerne 
udvikle foreningen, og gerne have noget 
levende vores medlemmer kan bruge 
i dagligdagen på en udviklende måde. 
Tanken om portalen startede som et 
økonomisk spørgsmål, men det er det 
ikke længere, det er ikke en spareøvelse, 
men noget, der gør det mere værd at 
være medlem af vores forening.

Er du interesseret i at være med i por-
tal- eller bladudvalg? Eller har du ideer 
til indhold eller andet så kontakt gerne 
Dan på: PLCF@damsoemail.dk

valget, og bibeholde den struktur og 
strategi der var der. Lokalforeningen var 
med på ideen og overbeviste FU om at 
det skulle være et punkt på Formands-
mødet i foråret 2021. Ideen om portalen 
blev diskuteret ivrigt til Formandsmødet, 
hvor både Dan og Mogens kunne mærke 
et stort engagement. Der blev nedsat 
et midlertidigt portaludvalg, som skulle 
komme med et oplæg til Årsmødet. 
 
Medejerskab og 
deltagelse 
Mogens fortæller: - Det første udvalg 
fungerede kun virtuelt og vi kom frem 
til en slags affyringsrampe til Årsmødet. 
Det var en rigtig god proces, fordi der var 
tid til at tænke tanker, lægge strategier 
og komme med nogle bud på hvad det 
kunne indeholde. Der blev nedsat et mere 
forpligtende udvalg med en bunden 
opgave. Det puster os i nakken at Lærings-
Centret er nedsat til 6 blade. Nu skal vi i 
gang i portaludvalget, det forpligter!

Dan indskyder: I portaludvalget vil vi 
gerne gøre arbejdet ordentligt. Når 
det ”skydes” ud, skal der være noget at 
komme efter, så det er vigtigt at der er 
tid til de drøftelser og det arbejde, der 
skal til. Portaludvalget kigger på den 
overordnede struktur, men så kan flere 

Ideen om en portal

Der kom en masse gode ideer og forslag til portalen på PLCFs Årsmøde.
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Lysten til at læse og skrive udspringer i høj grad af dine elevers møde med faget dansk – men også 
af, hvordan danskfaget møder dine elever. Kom og Læs og Danskskud er to nye dansksystemer til 
henholdsvis indskoling og mellemtrin, der begge er baseret på en undersøgende og opdagende 
tilgang til faget med kendte emner fra elevernes egen hverdag. Begge systemer veksler mellem 
kreativt og struktureret arbejde, og hjælper dig med at planlægge og differentiere din undervisning, 
så du med en levende og tidssvarende undervisning bedst muligt understøtter dine elevers dansk-
faglige udvikling.

Find begge dansksystemer på gu.dk 

Komoglæs.gyldendal.dk

Danskskud.gyldendal.dk

Gyldendal Grundskole
@gyldendal_grundskole
Gyldendal Uddannelse

Nye dansksystemer fra Gyldendal for 0. til 6. klasse

Godt fra start.
Og godt undervejs.
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Af Mikkel Aslak Koudal Andersen

Det er ikke bare noget vi 
lytter til – det er noget vi 
laver.

Jeg har været så heldig at få lov at skrive 
en bog om noget af det jeg brænder 
allermest for – digital kreativitet, som 
understøtter læring og en varieret under-
visning. Her i form af podcastproduktion 
i undervisningen. Det udspringer fra 
min egen praksis og det meste i bogen 
er prøvet af med levende børn (ingen 
kom til skade). At producere podcast 
med eleverne, kan være en ramme til 
at arbejde på en anderledes og kreativ 
måde med litteratur og mundtlighed. 
Ja, faktisk kan man arbejde med næsten 
hvad som helst og på alle klassetrin. 

På en kold og regnfuld lørdag i det sene 
efterår, havde jeg den fornøjelse at tage 
min bog, Podcast i skolen, under armen, 
og tage til PLCFs Årsmøde i de smukke 
omgivelser på Haraldskær slot ved Vejle. 
Jeg skulle folde min nye bog ud til et 
foredrag og en workshop, hvor målet var 
at inspirere til undervisningsforløb og 
klæde deltagerne praktisk og teknisk på, 
så alle kunne se de mange muligheder, 
og forstå at det slet ikke behøver være så 
kompliceret at lave podcast.

Det, jeg holder meget af, ved at komme 
ud og fortælle om glæderne ved at 
producere podcast i skolen, er at nogle 
få eksempler ofte sætter en masse 
spændende tanker og idéer i gang hos 
deltagerne. Jeg bygger mine foredrag 
op som bogen, hvor jeg først folder 
medieformen ud, så vi har en lidt dybere 
og fælles forståelse af, hvad vi taler om. 
Den centrale del er en række konkrete 
eksempler på, hvordan podcastpro-
duktion kan bruges i forskellige under-
visningssituationer. Lige fra det store 
forkromede podcastforløb, til der hvor 
den lille podcastproduktion blot er en 
mundtlig bearbejdning af ny viden. De 
fleste eksempler har deres eget kapitel 
i bogen, hvor der er plads til at folde 

muligheder for at vælge kreative 
løsninger med fx rollespil, reportager, 
interviews, understøttelse af fortæl-
lingen med lydeffekter – eller bare den 
simple samtale om et bestemt emne.

Denne ret simple model har mange 
gange vist sig rigtig god til at få mange 
nuancer med i en aflevering. Det, at 
eleverne skal tale om, og ikke skrive, 
deres viden og holdninger ud, giver ofte 
nogle spændende vinkler og nuancer 
– og det giver læreren et godt indblik i 
elevernes forståelse.

Denne måde at arbejde på, har flere store 
fordele. Der er gode læringsmæssige 
potentialer i den oversættelse der foregår 
fra forskellige modaliteter til en samtale – 
det kræver en god forståelse for et emne 
at tale om det, og eleverne skal ikke sidde 
og lave sætninger om til deres egen 
skriftlighed. Her skal man dog passe på, 
at det ikke bliver til oplæsning.

En anden væsentlig fordel er inklusions-
aspektet. Det er en stor fornøjelse som 
lærer at opleve, når fx ordblinde elever 
folder sig ud i en afleveringsform, hvor 
de kan komme ud med deres viden 

didaktikken og tankerne bag yderligere 
ud. Som nævnt sætter det ofte mange 
idéer i gang, så lad os se om ikke også 
det kan ske i artikelform. Jeg skriver om 
et par idéer, og så skal du prøve at se om 
der udtænkes nye idéer hos dig. Klar? 
 
Bearbejdning af viden 
med samtalepodcast
En af mine gennemgående påstande 
er, at der i skolen er et for stort fokus 
på skriftlighed, ikke mindst i forhold til 
afleveringer. Det er der selvfølgelig af 
helt naturlige årsager, da det langt hen 
ad vejen er den mulighed der har været 
for at fastholde viden. Men med podcast 
som ramme, har vi en mulighed for 
at bruge mundtligheden som afleve-
ringsform. Modellen fungerer sådan her:

1)   Eleverne får input fra forskellige kilder 
om et emne, det kan være oplæg fra 
læreren, tekster, videoer osv. 

2)   Eleverne sidder sammen to og to og 
strukturerer deres viden om emnet. 
Her vil en skabelon til podcastpro-
duktion fra læreren være en god 
stilladsering.

3)   Eleverne indtaler en samtalepodcast 
som produkt. Her er der mange 

Podcast i skolen
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Podcast i skolen
og tanker om et område, uden at føle 
sig begrænset af de svære bogstaver. 
Ligesom det er en fornøjelse at høre de 
stille elever få taletid. 
 
Bogpodcast i Lærings-
centret
Læselyst, læseforståelse, litteraturbear-
bejdning og mundtlighed med podcast-
produktion. Det lyder næsten for godt 
til at være sandt, men følg lige med her: 
Overskriften er ”Bogpodcast” og det kan 
antage alle mulige former. Det kan være 
PLC der faciliterer processen, men det 
kan også være et undervisningsforløb 
i de enkelte klasser. Og igen – alle kan 
være med. Det handler om at lave små 
podcasts over de bøger eleverne læser. 
Disse podcasts kan så virke som anbefa-
linger eller appetitvækkere for andre 
elever. Det kan fx være via små plakater 
på PLC med QR-koder, så alle kan få 
adgang til de enkelte podcasts.

Indholdet i en bogpodcast, kan variere 
meget, og naturligvis skal rammerne 
tilpasses klassetrin. Rammerne kan fx 
være:

på at kaste sig ud i det med eleverne. I 
forhold til meget andet teknologi, er det 
”nemt” at lave podcast, og det kommer 
hurtigere til at lyde rigtig godt. 

Det er ikke i bogen, du finder de 
tekniske vejledninger til optagelser og 
redigering, da teknikken ændrer sig 
hurtigt. Derfor kan du finde diverse råd, 
vejledninger og meget andet på bogens 
hjemmeside podcastiskolen.dk. Den er 
gratis at besøge, men tiltænkt køberne af 
bogen. På hjemmesiden finder du også 
mere information om bogen og link til 
bestilling.

Bemærk at flere af bogens kapitler er 
uddybet i podcasten ”Podcast i skolen”. 
Her taler jeg med forskellige eksperter, så 
du på 15–20 min. kan høre om:

-  Speak i en podcast (med Anders Høeg 
Nissen)

- Lyt i skolen (med Kia Lundsgaard)
- Podcastgenre (med Rikke Gottfredsen)
- Lyde i podcast (med Anders Schunk)
-  Elevers erfaringer (med Nanna og 

Sandra)

-  En introduktion til bog og forfatter
-  Et kort resumé (uden vigtige spoilere)
-  En vurdering
-  En kort (øvet) oplæsning

Der bør opfordres til at gøre det lækkert 
med musik og evt. lydeffekter til at 
understøtte indholdet i bogen.

Det var to helt konkrete eksempler på 
hvordan arbejdet med podcastpro-
duktion i undervisningen, kan være en 
metode til at variere afleveringer og 
produkter. Store dele af bogen Podcast i 
skolen er konkrete eksempler på, hvordan 
podcast kan blive en naturlig del af 
undervisningen. 
 
Bange for teknikken
En del af foredraget på Årsmødet på 
Haraldskær (og mange andre steder i 
landet), var en workshop med hands on 
på teknikken. For mange er det nemlig 
angsten for at det tekniske fylder for 
meget, der afholder dem fra at kaste sig 
ud i podcastproduktion. Langt de fleste, 
der har været igennem hele processen 
på en times tid, er dog efterfølgende klar 

Der er gode læringsmæssige potentialer i den oversættelse der foregår fra forskellige modaliteter til en samtale – det kræver en 
god forståelse for et emne at tale om det, og eleverne skal ikke sidde og lave sætninger om til deres egenskriftlighed.
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Af Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT 

Verdensmålsambassadør Matias Lang 
Sørensen er til daglig en meget tålmodig 
ung mand på 22 år, der arbejder som 
lærervikar på en skole i Sorø, hvor han 
også bor. Men i podcasten Verdens-
timen: De utålmodige har selv Matias 
Lang Sørensen svært ved ikke at blive 
utålmodig på klodens og naturens 
vegne. For her leder han som vært efter 
svarene på, hvordan vi når i mål med 
FN’s 17 Verdensmål i tide. Det gør han 
sammen med Connie Hedegaard, der er 
tidligere klimaminister og EU-kommissær 
og Katherine Richardson, der er professor 
og FN-ekspert. 

Som podcastens titel antyder, er det 
meget svært ikke at blive utålmodig, 
når man dykker ned i de udfordringer, 
der knytter sig til Verdensmålene. Og 
ret hurtigt står det klart, at vi også har 
store udfordringer her i Danmark. Ofte 
hører man, at Danmark er verdensmester 
i grønne løsninger og Verdensmål. Men 
på flere områder har vi faktisk nogle 
ret pinlige rekorder. Dem kommer I til 
at høre meget mere om, når I lytter til 
podcastens fem episoder.

Verdenstiden: De utålmodige er 
produceret af Verdens Bedste Nyheder, 
der er et uafhængigt medie, der laver 
konstruktiv journalistik og kampagner 
om fremskridt og løsninger på verdens 
udfordringer. I finder podcasten hvor I 
plejer at lytte til podcast. (Scan koderne 
under artiklen her og kom direkte til alt 
materialet.) 
 
Kreativt undervisnings-
materiale
Sammen med podcasten er der udgivet 
et undervisningsmateriale målrettet 
elever i udskolingen og på ungdomsud-
dannelserne. Med udgangspunkt i de 
fem episoder, der hver især tager favntag 

Podcasten er utålmodig
– og fuld af håb for fremtiden

med et eller flere Verdensmål, opfordres 
eleverne til at arbejde innovativt med de 
udfordringer de møder. De udfordres til 
at tænke kreativt, udvikle idéer og til selv 
at være med til at skabe opmærksomhed 
og forandringer. 

Undervisningsmaterialet bygger på 
handlingens og håbets pædagogik. 
Verdens Bedste Nyheder ønsker med 
materialet at give eleverne viden 
om Verdensmålene. Målet er også at 
inspirere eleverne til selv at ”gøre noget” 
og formidle viden om Verdensmålene 
for derigennem at udvide deres egne og 
andres horisonter. 

- Podcasten gør både lytteren utålmodig 
på Danmarks, klodens og alle Verdens-
målenes vegne. Men den giver også 
eleverne håb og inspiration til handling. 
Vi håber, at eleverne selv kommer til at 
lave deres egne utålmodige podcasts, 
hvor de spreder budskabet og igen 
inspirerer andre til at gøre noget, for-
klarer Thomas Ravn-Pedersen, der er 
direktør i Verdens Bedste Nyheder.

Materialet indeholder forskellige forløb 
af kortere eller længere varighed og kan 
anvendes i en forskellige fag og i kombi-
nationer af flere fag. Indholdet i Verdens-
timen: De utålmodige kan blandt andet 
anvendes i fagene dansk, samfundsfag, 
geografi, naturgeografi, erhvervsfag, 
historie, madkundskab og matematik. 
Materialet egner sig også til tværfaglige 
forløb, emneuger, innovationsprojekter 
og andre steder, hvor der er fokus på 
nysgerrighed, kreativitet og handlekom-
petencer blandt unge. 
 
De fem episoder
Matias Lang Sørensen tager i første 
episode “Tak skal du have biologi” 
lytterne igennem en snak om Verdensmål 
14 og 15, der handler om biodiversitet. 
Hør blandt andet hvordan menneskers 

22-årige Matias Lang Sørensen er verdensmålsambassadør og arbejder som lærervikar på en 
skole i Sorø. Foto: Verdens bedste nyheder
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Podcasten er utålmodig
– og fuld af håb for fremtiden

handlinger på jorden er ved at gøre så 
stor en skade på naturen, at det truer 
vores eksistens. Podcastens deltagere 
leder efter svarene på, hvordan gik det til, 
at Danmark blev verdens mest opdyrkede 
land på linje med Bangladesh?

I episode to ”Selvfølgelig kan vi ændre 
på vores forbrug” dykker Matias Lang 
Sørensen ned i Verdensmål 12, der 
handler om ansvarligt forbrug og 
produktion. Her lærer lytterne blandt 
andet om Danmarks pinlige rekorder 
indenfor forbrug, madspild og affald, 
mens podcastens deltagere leder efter 
svarene på, hvorfor er det så svært at 
tænke cirkulært.

Genbrug og genanvendelse er også i 
spil i episode tre ”Det er ikke svært at 
bygge nyt ud af affald”, hvor Mathias 
Lang Sørensen tager lytterne igennem 
en behandling af Verdensmål 11, der 
handler om bæredygtige byer og lokal-
samfund. Her hører vi blandt andet om 
den ufatteligt store affaldsmængde, der 
stammer fra byggeriet. Vi står overfor 
historiens måske største byggeboom, 
fordi flere og flere flytter til byerne. 
Cirkulært byggeri, hvor gamle materialer 
får nyt liv, er allerede opfundet. Så 
hvorfor er det ikke mere udbredt? Det 
svar går deltagerne på jagt efter.

Fjerde episode ”Danmark er ikke et 
paradis for ligestilling” stiller et skarpt 
fokus på den forskel der stadig er mellem 
kønnene. Hør blandt andet om, hvorfor 
mænd stadig tjener mere end kvinder, 
og om hvorfor mænd fortsat har langt 
større chancer for at få en lederstilling 
herhjemme.

I Podcastens femte og sidste episode 
“Handling skal komme alle steder fra” 
tager Matias eleverne igennem en 
opsamlende snak om Verdensmålene, 
hvor vi også hører klip fra interviews med 

de to tidligere politikere Kristian Jensen 
og Pelle Dragsted. Her får vi blandt andet 
deres bud på, hvorfor Danmark ikke 
rykker hurtigere, og hvordan alle venter 
på, at politikerne trækker i arbejdstøjet. 
 
Lav jeres egne 
utålmodige podcast
Formatet podcast er det gennemgående 
medie i materialet, også når eleverne 
selv skal i gang med at producere. 
Eleverne opfordres til at dykke med i de 
udfordringer, de hører om og møder i 
materialet eller andre steder i under-
visningen, nyhedsformidlingen, på 
internettet etc. I et innovativt forløb 
arbejder eleverne med de fire faser: 
forståelsesfasen, idéfasen, realiserings-
fasen og evalueringsfasen. De bliver 
inviteret til at hoppe i studiet og skabe 
deres egne podcast, der sætter fokus på 
udfordringer og ikke mindst løsninger på 
verdens udfordringer. 

Bagefter kan eleverne dele deres podcast 
med andre og eventuelt vælge at deltage 
i DM i Skolepodcast. Alinea, Skoletube 
og Podcast i skolen inviterer alle landets 
klasser fra 1. til 10. klasse til at deltage i 
DM i Skolepodcast. Alle fag og klassetrin 
kan stille op i konkurrencen, hvor der 
dystes i kategorierne fiktionspodcast, 
faktionspodcast eller læringspodcast. 
Første runde af DM i Skolepodcast er 
netop afsluttet, men vender stærkt 
tilbage til næste skoleår. 
 
Få besøg af en Verdens-
målsambassadør
Matias Lang Sørensen er uddannet på 
Verdensmålsakademiet, der er en lands-
dækkende mini-uddannelse for unge i 
Verdensmål og konstruktiv journalistik. 
Det er Verdens Bedste Nyheder, DUF 
– Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborg-
fondet der står bag uddannelsen. 

- Det er de unge, der kommer til at leve 
22-årige Matias Lang Sørensen er verdensmålsambassadør og arbejder som lærervikar på en 
skole i Sorø. Foto: Verdens bedste nyheder
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Verdensmålsambassadørerne med Matias Lang Sørensen bagest midtfor.  Foto: Verdens bedste nyheder

med konsekvenserne af klimaforandrin-
gerne og de andre udfordringer, som
verden står over for. Men det er også dem,
der for alvor skal arbejde med løsningerne.
Planen ligger klar: Verdensmålene, siger 
Matias Lang Sørensen og tilføjer:

- Derfor skal de unge også inddrages og 
have mulighed for selv at engagere sig i, 
at verden når i mål i tide.

Efter akademiet kan deltagerne kalde 
sig Verdensmålsambassadører. Deres 
opgave er nu at engagere og inspirere 
andre unge til også at handle på 
Verdensmålene. I det følgende år holder 
ambassadørerne oplæg og workshops 
om Verdensmålene, laver projekter om 
målene i deres egne organisationer 
eller lokalsamfund og skriver blog- og 
debatindlæg, laver podcasts m.m.

Thomas Ravn-Pedersen uddyber: 

- Det første hold ambassadører har nået 
ud til mere end 10.000 børn og unge, og 
nu er 41 nye Verdensmålsambassadører 
i fuld gang med at sprede deres viden 
og inspirere til en bedre verden. Der sker 
noget helt særligt, når de unge holder 
oplæg og workshops for andre børn og 
unge på landets skoler. Vi oplever, at 
der er rift om Verdensmålsambassadø-

rerne, fordi det simpelthen er sjovere for 
eleverne at lære om Verdensmålene af 
nogen på deres egen alder.

Verdensmålsambassadørerne står klar til 
at komme på besøg og fortælle og give 
inspiration til arbejdet med Verdensmål 
og den bæredygtige udvikling over hele 
landet. Det kan for eksempel handle om 
lokale og kommunale initiativer, foredrag 
og inspiration for skoler og uddannelser, 
aktiviteter, inspiration og oplæg i ung-
domsorganisationer. 

Kontakt Maria Grabowski på mg@worlds-
bestnews.org, hvis I vil have besøg af en 
Verdensmålsambassadør. 

Podcasten Verdenstimen: De utålmo-
dige er produceret af Verdens Bedste 
Nyheder og Leg med IT. Den er en del 
af projektet Dansker, kend dine Ver-
densmål, der er støttet af Industriens 
Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fon-
den, foreningen Realdania og Spar 
Nord Fonden.
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Vi hjælper dig gerne med indmeldelse i foreningen!

Mød PLC-vejlederens forening på balkonen til 
LærFest i Århus 27.-28. april

•  Hvorfor skal der være et Læringscenter? 
•  Hvad sker der på et Læringscenter? 
•  Hvad er vores rolle i skolens udvikling? 
•  Hvor er vi på vej hen? 

Kom og få en snak og få svar på dine spørgsmål.
Vi sælger prisvinderplakater!

Pædagogisk LæringsCenterforening

Der inviteres til Escape Room-arrangement og 
indkaldes til generalforsamling i PLCF Nordjylland

Mandag den 14. marts 2022
Hobro Søndre Skole, Skolegade 10
16.30 Escape Room
Meld dig til dette spændende og gratis Escape Room-arrangement ved Ann Neumann.

18.00 Generalforsamling med efterfølgende spisning
Dagsorden:
1.a  Valg af dirigent og 1.b Valg af stemmetællere. 
2.    Formandens beretning. 
3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4.    Indkomne forslag.
5.    Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
6.     Valg.
        På den ordinære generalforsamling vælges hvert andet år (år med lige endetal):
        a) en formand
        På den ordinære generalforsamling vælges hvert år:
        b) to lokalkredsbestyrelsesmedlemmer
        c) en suppleant
        d) en revisor
        e) en revisorsuppleant                    
7.    Eventuelt. 

Bestyrelsen:
Anders Toft Høj (på valg)  Morten B. Laustsen (på valg)  Terkel Jessen Jensen (på valg)
Lissa Simonsen  Dorthe Bøgh  Marianne Henriksen (suppleant)

Revisor:
Ernst Beckmann (revisor)  Lene Rudbeck Koch (revisorsuppleant)

Tilmelding til generalforsamling (med efterfølgende spisning) og/eller tilmelding til Escape 
Room-arrangementet senest d. 1 marts på ande0679@mitskole.net

           

Lokalkreds Nordjylland

Pædagogisk LæringsCenterforening Nord
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Af Eline Mørch Jensen 
 

En masteruddannelse i 
Børns litteratur og medier 
giver både udsyn og 
overblik, mener lærer og 
læringsvejleder Louise Skov 
Jespersen. Og så har den 
givet hende større afklaring 
om PLC´s rolle.  
 
Det er ellers ikke fordi Louise Skov 
Jespersen mangler hverken erfaring eller 
uddannelse at hun er gået i gang med 
at tage en master i Børns litteratur og 
medier på Aarhus Universitet. Gennem 
årene har hun suppleret læreruddan-
nelsen med først en pædagogisk diplom-
uddannelse og siden en uddannelse som 
skolebibliotekar, dengang dét var en 
mulighed, og de seneste 24 år har hun 
desuden været ansat på Bagsværd skole, 
hvor hun deler sin tid 50-50 som udsko-
lingslærer og på PLC.  
 
Men da hendes egne børn blev større 
og hun fik mere tid til sig selv, skulle der 
efter Louises eget udsagn noget nyt til, 
dels fordi hun efterhånden trængte til et 
boost i sit arbejde som dansklærer, dels 
fordi hun havde brug for input og nye 
ideer og vinkler på sin formidlings- og 
vejlederrolle: 
 
- PLC-arbejdet er jo generelt blevet mere 
og mere nedprioriteret de senere år, 
både i kraft af at der ikke længere er en 
skolebibliotekaruddannelse, men også 
fordi det fysiske rum og bøgerne mange 
steder bliver prioriteret mindre. Samtidig 
er der sket en udvikling fra skolebibliotek 
til PLC, hvor læringscentret skulle kunne 
rumme meget mere end ”bare” bøger 
og hvor vejlederrollen har forandret sig i 
takt med det ændrede fokus, siger Louise 
Skov Jespersen.  
 
- Udviklingen har selvfølgelig været 
forskellig fra kommune til kommune, ja, 
selv fra den ene skole til den anden. På 

for at retfærdiggøre mit arbejde over for 
kolleger og skoleledelse, tilføjer hun.   
 
Litteraturen skal fylde 
mere 
Derfor besluttede Louise Skov Jespersen 
sig for ”at gøre noget og gik i gang med 

min skole er betingelserne bedre end 
mange andre steder, men personligt har 
jeg alligevel haft behov for at komme 
nærmere en afklaring af, hvad for 
opgaver PLC bør tage sig af. Jeg har haft 
brug for at redefinere min egen rolle som 
ansvarlig for skolens PLC og faktisk også 

Efteruddannelse: Udvid din horisont med en master

Lærer og læringsvejleder på Bagsværd skole Louise Skov Jespersen: Jeg sidder ikke ved skranken og venter på at der kommer kunder.
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det” ved at finde en efteruddannelse, 
der kombinerede viden om litteratur og 
medier med det didaktiske perspektiv.  
 
- Jeg fornemmer at pendulet er 
begyndt at svinge den anden vej, 
sådan at bøgerne – og formidlingen 

af dem – er på vej tilbage i skolen og 
på PLC. Både på grund af en stigende 
opmærksomhed omkring læselyst, 
men også forskningsmæssigt er der 
meget der peger på at litteraturen igen 
skal til at fylde noget mere. Og hvem 
er det lige der ved noget om litteratur 

og formidling? Spørger Louise Skov 
Jespersen – og svarer selv:  
 
- Læringsmedarbejderne – især vi der har 
skolebibliotekaruddannelsen i ryggen – 
og det er præcis dét min uddannelse er 
med til at booste! Jeg har altid brændt 

Efteruddannelse: Udvid din horisont med en master

Lærer og læringsvejleder på Bagsværd skole Louise Skov Jespersen: Jeg sidder ikke ved skranken og venter på at der kommer kunder.
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for børnelitteraturen, men nu har også 
den skæve litteratur fået en større plads 
i mit hjerte, fordi uddannelsen har 
åbnet de udfordrende bøger for mig 
og givet nogle nye vinkler på hvordan 
man kan arbejde med litteraturen. Det 
samme gælder mediedelen, hvor det har 
været lidt af en øjenåbner at få indblik i 
børnenes mediebillede, og spændende 
at lære om, hvordan man også kan bruge 
medierne som indgang til bøger. 
 
Læringsvejledere er 
nøglen 
Meget a propos har Louise Skov 
Jespersen netop skrevet semesteropgave 
om vigtigheden  af at have kompetente 
læringsmedarbejdere, som ved noget om 
børnelitteratur, ansat på PLC. Master-
uddannelsen er 2-årig og indtil nu har 
hun læst i halvandet år og mangler at 
skrive masteropgave det sidste halve år, 
en opgave der skal handle om veje til 
læselyst. Uddannelsen udbydes af Center 
for Medier og Kultur og foregår over 10 
undervisningsdage pr. halvår. 
 
- Mange spørger om ikke det er besvær-
ligt at rejse til Aarhus og overnatte på 
hotel, men i min øjne er det en fordel at 
komme lidt væk og virkelig kunne for-
dybe sig uden afbrydelser. Fælleskabet 
bliver også styrket af, at vi ikke bare 
snakker sammen i pauserne, men også 
mødes efter undervisningen og fortsæt-
ter samtalerne på cafeer eller deltager i 
de mange fremragende litteraturarran-
gementer på Dokken, fortæller hun og 
lægger til:  
 
- Vi er ca. 25 på holdet, hvoraf seks-otte 
måske er læringsvejledere, så det er 
dejligt med et netværk. Til daglig mangler 
vi læringsvejledere jo den sparring, som 
der tidligere var i kommunen, så her har 
jeg nogen at trække på, hvis jeg pludselig 
står og mangler noget om fx ordblinde 
eller hvad det nu kan være … 
 
Louise Skov Jespersen betaler selv for 
sin uddannelse, men har fået ledelsens 
opbakning til at omlægge sine timer eller 
gå fra for at tage af sted til Aarhus, mens 
PLC er ubemandet, men dog åbent, for 
skolens 850 elever. Det koster 19.500 kr. 
pr. semester, i alt 78.000 kr. at tage en 
master i Børns litteratur og medier. 
 
- Jeg har 10 timer om ugen på PLC - til 
administration, vedligeholdelse og 
vejledning – og så har jeg et par elevop-

sættere. Desuden er der et par ressource-
personer til tech lab og future classroom, 
fortæller hun.   
 
Samtaler med børnene 
Ifølge Louise Skov Jespersen kommer 
uddannelsen ikke bare hende selv, 
men også både elever og kolleger til 
gode. Først og fremmest fordi hun er 
blevet mere bevidst om sin egen rolle 
som formidler og om vigtigheden af at 
inddrage og tale med eleverne for at 
fremme deres motivation og læselyst.  
 
- Lystbegrebet bliver ikke brugt meget i 
skolen, men det er helt afgørende at vide 
noget om hvad der optager eleverne, hvis 
vi vil have dem til at læse mere. Læsevej-
ledernes opgave er jo primært at forholde 
sig til elevernes kompetencer vedrørende 
det at læse, forstå og afkode tekster, ikke 
at fokusere på læseoplevel-sen. Derfor 
er det ikke så mærkeligt at læsevaneun-
dersøgelser fortæller os at lystlæsningen 
daler – vi interesserer os ikke nok for hvad 
børnene gerne vil læse om!  
 
Hun fortæller at ét af de konkrete initia-
tiver, masteruddannelsen har inspireret 
hende til, er at sætte samtalerne med 
børnene i system. Det betyder at hun 
nu bruger ca. fem timer i hver klasse 
på 7. årgang på det hun kalder at 
”bogbooste” eleverne, fordi det er vigtigt 
at rammesætte samtalerne som en del af 
årsplanen på PLC.  
 
- Jeg ved godt at man ikke kan nå ud til 
alle og jeg sidder heller ikke ved skranken 
og venter på at der kommer kunder. 
Derfor har det været vigtigt at skabe 
en tradition, så samtalerne ikke bare er 
noget der sker sporadisk, men at der 
er skabt rum til dem, så hele 7. årgang 
kommer igennem et forløb. 

- Jeg har individuelle samtaler med to-tre 
stykker ad gangen, hvor jeg finder ud af 
hvad de primært kredser om og hvad de 
tidligere har læst. Mange har ikke læst 
andet end fantasy. Nogen spørger ”må 
man lytte til en bog” eller ”må man godt 
stoppe midt i en bog” – og det må man jo 
godt, hvis bogen ikke gør noget godt for 
én, mener hun.
 
Bogsulten skal stilles  
Med afsæt i samtalerne kommer Louise 
Skov Jespersen med forslag til hvilke bøger 
eleverne kan læse og oplever i øvrigt ofte at 
børnene er gode til at inspirere hinanden. 

Men fremfor alt lytter hun:

- Nogle vil helst læse bøger om aftenen 
eller i weekenderne , fortæller hun. Andre 
vil gerne læse graphic novels som fx Liv 
på spil, men tror ikke de må for deres 
dansklærer. En elev havde fået bøgerne 
Hobitten og Ringenes herre i gave, men 
ville gerne lige se filmene først. Andre 
har først set og siden læst Døde piger 
lyver ikke eller En flænge i himlen – eller 
omvendt. Og det er alt sammen helt 
okay, den eneste regel er egentlig at det 
er lysten der driver værket, fastslår Louise 
Skov Jespersen og tilføjer: 
 
- Som læringsvejleder har jeg den filosofi, 
at hvis der kommer en elev ind på PLC og 
spørger efter en bog, så skaffer jeg den – 
der er jeg meget privilegeret, jeg ved det 
godt! Forleden kom der en, som havde set 
Netflixserien ”The Witcher” og gerne ville 
læse den som bog. Så køber jeg den. Jeg 
køber også ind af Roblox- og Minecraft-
bøgerne, nogle gange flere ad gangen, 
og af alle mulige fantasybøger, hvor især 
etterne i serierne er vigtige at have flere af, 
så de kan lånes uden ventetid. 
 
Udover konkret at arbejde med bog-
boosting inddrager hun også gerne book-
trailers, boganmeldelser og anbefalinger, 
hvor man skal lave et produkt som fx 
en book bento eller plakat, eller bruger 
textingstory og sms-korrespondancer i 
undervisningen. Pt. er hun i gang med at 
udvikle en litteratur-blog, hvor eleverne 
kan dele deres anbefalinger af de bøger, 
de er særligt optagede af.  
 
Louise Skov Jespersen anbefaler varmt 
alle kolleger til at forsøge at finde mulig-
hed for at udvide deres horisont med en 
master i Børns litteratur og medier:  
 
- For at blive mere skarp på PLCs rolle 
og ens egen funktion som læringsvej-
leder, for at få et godt netværk og – ikke 
mindst! – for at blive mere litterært 
modig. Det hele smitter positivt af på 
omgivelserne. Mine kolleger giver 
udtryk for, at det er en støtte for dem 
at de kan komme til mig og få input og 
spørge mig til råds om egnede bøger 
til forskellige elever. Især eleverne i 
udskolingen er litterært udsultede og 
bliver alt for ofte overset, også på PLC, 
som mest retter sig mod indskoling og 
mellemtrin. Deres sult skal fodres med et 
bredt udvalg af bøger – efter deres egne 
hoveder.  
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Nordiske børns 
litteratur og medier
Af Nina Christensen, Professor, Center for 
Børns Litteratur og Medier, Institut for 
Kommunikation og Kultur ved Aarhus 
universitet

Vitello går med kniv, 
DR-serien John Dillermand 
og parteringen af giraffen 
Marius i Zoo er blot tre 
eksempler på, at dansk 
børnelitteratur og -kultur 
har vakt undren i udlandet. 
Ny bog fortæller med 
udgangspunkt i Danmark 
om, hvordan børns litteratur 
og medier har udviklet sig i 
Norden.

”Kan I skrive en bog om nordisk børnelit-
teratur på 100 sider til et internationalt 
publikum?” Den udfordring fik historiker 
Charlotte Appel og jeg fra Aarhus Univer-
sitetsforlag, der i samarbejde med et 
amerikansk forlag var ved at udvikle en 
serie om ”den nordiske model”. Selv om 
det på mange måder forekom umuligt 
at koge så stort et stof ned til 100 sider, 
var det for fristende at prøve, især fordi 
der mangler en ny, kort præsentation på 
engelsk for studerende, formidlere og 
forskere. Samtidig begyndte vi arbejdet 
på en større bog om perioden1750-1850 
på dansk, så den lille bog var også en 
mulighed for at afprøve nye veje. For 
nysgerrige læsere kommer altså her en 
kort introduktion til nordisk børnelit-
teraturs historie 1750-2020, som den 
udfoldes i Children’s Literature in the 
Nordic World.   
 
Et tværfagligt udgangs-
punkt 
Hvordan ville børnelitteraturhistorien se 
ud, hvis man tog udgangspunkt i børns 
oplevelser af bøger og læsning? Det ville 

vi gerne undersøge som et alternativ 
og supplement til artikler og bøger, der 
har fokus på værker og forfatterskaber. 
Charlotte Appel er historiker og har bl.a. 
redigeret og skrevet til fembindsværket 
Dansk Skolehistorie. Derudover er hun 
boghistoriker og interesserer sig bl.a. 
for bogen som medie, hvordan bøger 

udformes, og hvordan læsere oplever og 
bruger bøger. Boghistorien har desuden 
aktørerne i centrum, fx forfattere, 
forlæggere, illustratorer, boghandlere, 
lærere, skolebibliotekarer og her: børn. 

Selv er jeg som litterat optaget af 
litteraturanalyse og -historie, men har 

Robinson-spillet: Læs bogen – spil spillet. I midten af 1800-tallet kunne børn og voksne 
købe såkaldte billedark med Robinson-spillet” © Det Kongelige Bibliotek
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også forsket i samspillet mellem børnelit-
teratur og skiftende tiders opfattelser af 
barndom. Fusionen af vores fagligheder 
gjorde, at Children’s Literature in the Nordic 
World kombinerer litteraturhistorie, 
boghistorie, barndomshistorie, skolehi-
storie og kultur- og samfundshistorie.  
 
Barnet i centrum
I vores fælles projekter har vi har haft 
som princip at ”følge barnet”, altså finde 
og tage udgangspunkt i børn og deres 
brug af litteratur og medier. I arkiver og 
biblioteker har vi ledt efter tekster og 
medier, børn selv har produceret, og så 
har selvbiografier vist sig at være fuld 
af informationer. Vi har været bevidste 
om, at vi gerne ville vide mere både om 
drenge og piger, rige og fattige børn 
og børn på landet og i byen. Det har 
ført til erfaringer med læsning blandt så 
forskellige børn som Jens Otto Krag, H.C. 
Andersen, Rachel Röst m. fl.  
 
Litteratur mellem medier
Når man følger barnet, bliver det tydeligt, 
at børn på tværs af århundreder har læst 
bøger i dialog med andre medier. Den 
bearbejdede udgave af Robinson Crusoe 
var enormt udbredt fra slutningen af 
1800-tallet, men man kunne også købe 
Robinson-brætspillet trykt i plakatstør-
relse. Dramatiske tekster har vist sig at 
spille en stor rolle for børn: Mange børn 
læste Holbergs komedier, gik i teatret, 
lavede og opførte selv stykker med 
venner og familie. 

Der er meget fokus på børns brug af 
litteratur på tværs af platforme i dag, 
men der er altså en lang forhistorie for 
sådanne fortællinger i mange former. 
Litteratur var i høj grad også omdrej-
ningspunkt for sociale aktiviteter blandt 
børn og voksne: Litteratur blev opført, 
sunget, kombineret med illustrationer, 
blev læst højt og indgik i mange former 
for samvær hjemme og i skolen. Læsekul-
turer har udviklet sig, men fx højtlæsning 
og godnatsange er i deres grundformer 
ikke forandrede.  
 
Benspændere og 
hjælpere
I det lange perspektiv bliver det også 
tydeligt, at børns læsning og adgang til 
bøger afhænger både af barnets eget 
initiativ og voksne aktører. Fx fortæller 
den lille Anton Nielsen, en bondedreng 
på landet i første halvdel af 1800-tallet, 
om hvordan det lykkes ham som en 

Nordisk børnelitterat har, fx med Pippi, tradition for at fremstille selvstændige og 
anti-autoritære børn. En handlekraftig pige som Greta Thunberg sættes dog også 
ind i en global kontekst i Vi ændrer verden.30 historier om modige børn.  
(Jakob Brodersen & Pernille Eskildsen, illustrationer Rasmus Meisler, Høst 2020).

anden bogdetektiv at finde læsestof trods 
meget fattige kår. Samtidig var han også 
afhængig af voksen støtte og hjælp. Det 
var en lokal præstedatter, der sørgede 
for at han kom til at eje sin første bog: En 
sangbog fra Trykkefrihedsselskabet, der 
gjorde arbejdet med at passe gæs tåleligt. 

Det fremgår af erindringer, at børn 
tydeligt husker både dem, der hjalp dem, 
og dem der spændte ben. Den senere 
digter og salonværtinde Friederike Brun 
fortæller fx, at hendes ellers fornuftige 
far nægtede hende at lære latin, fordi 
han ikke ville have, at hun blev gjort til 
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et ”lærd tossehoved”. Og Jens Otto Krag 
husker med foragt den lærer, der gav 
ham en seddel med hjem og skammede 
ham ud foran de andre børn, fordi han 
havde produceret digtet ”Da Jesus op ad 
graven stod/han spiste på en gulerod”.   
 
Det nordiske i verden
I Children’s Literature in the Nordic 
World nævnes naturligvis en del af de 
forfattere, der har betydning på tværs 
af de nordiske lande: eventyrforfatterne 
Asbjørnsen og Moe, H.C. Andersen, Selma 
Lagerlöf, Tove Jansson og mange flere. 
Nordiske børn har læst tekster skrevet 
på deres modersmål og oversat fra de 
nordiske sprog, men de har i høj grad 
også været fælles om at læse nogle af de 
samme tekster oversat fra andre sprog. 

I 1700-tallet var det især tyske forfattere, 
der blev oversat til de skandinaviske 
sprog, og siden kom de engelske og 
amerikanske forfattere til at fylde meget. 
J.F. Cooper, Lewis Carroll og Harriet 
Beecher Stowe blev læst i hele Norden 
– og på tværs af aldersgrupper, ligesom 
Harry Potter-bøgerne er fælles nordisk 
læse- og samtalestof i dag.   
 
Børnelitteraturen og 
(velfærds)staten
Det er en del af den fælles nordiske 
historie, at man på et relativt tidligt 
tidspunkt oprettede institutioner, der 
kunne sikre flere børns adgang til bøger. 
I Danmark betød folkeskolelovene i 
1814, at der blev et større marked for 
børnebøger, og der begyndte langsomt 
at blive opbygget skolebiblioteker. 

Fra slutningen af 1800-tallet intensiver-
edes diskussionerne om folkebib-
lioteker, og i 1920’erne blev Helga 
Mollerup som den første uddannet 
som dansk børnebibliotekar i USA. Med 
opbygningen af velfærdsstaten kom der 
i de nordiske lande yderligere fokus på 
børne- og skolebiblioteker, hvilket var 
med til at styrke en bred produktion af 
børnebøger i Norden. I dag kan man 
spørge, om nedlæggelse af filialer og 
bogbusser igen kommer til at stille børn 
med langt til biblioteker dårligere end 
børn i byer.  
 
De arkæologiske lag 
I alle nordiske lande læser børn også 
i dag bøger med mange år på bagen. 
Gennem børneblade blev den finsk-
svenske digter Zacharias Topelius’ værker 

meget udbredte i 1800-tallet, men hans 
børnesange, herunder ”Verden er så 
stor, så stor,/Lasse, Lasse Lille” indgår 
også i sangbøger i dag. Børns læsning på 
tværs af århundreder indeholder mange 
arkæologiske lag: Ofte er det de bøger, 
som forældre og bedsteforældre har 
læst, der er tilgængelige. Desuden ser 
børnelitteratur ud til i høj grad at have 
en kulturbevarende og traditionsformid-
lende funktion, der bl.a. viser sig i mange 
genudgivelser af ældre tekster. Campes 
Robinson Crusoe (1779), Onkel Toms Hytte 
(1850-51) og Skatteøen (1881) er fx stadig 
på markedet i nye forklædninger. 

På børneværelser og biblioteker blandes 
de ældre tekster med nye fænomener, 
i 1970’erne fx ungdomsromaner og de 
seneste tiår grafiske romaner.  
 
Det antiautoritære barn
Den franske litterat Catherine Renaud 
har sagt om dansk børnelitteratur, at det 
eneste tabu den har er tabuer. Norden 
er kendt for at have tillid til barnet og 
tro på at børn kan klare meget, også 
når det gælder litteratur og medier. Der 
tegner sig en mulig linje fra romantikkens 
forestilling om barnet som et særligt 
væsen, over det selvstændige, antiauto-
ritære barn i 1930ernes reformpædago-
gik, frem mod 1970’ernes børnemagt. 

Til ideen om selvstændige børn hører 
også børn som producenter af tekster. 
Børn i 1800- og 1900-tallet blev også 
opfordret til at skrive, fremføre og nogle 
gange udgive deres egne tekster. De 

peger frem mod børn som (med)-produ-
center af tekster i digitale og analoge 
sammenhænge i dag. Det er nyt, at børn i 
dag er youtubere, men det er ikke nyt, at 
de har lyst til at udtrykke sig og bruger de 
medier og den infrastruktur, voksne stiller 
til rådighed for dem.  
 
Overraskelser undervejs?
I første omgang var det en overraskelse 
for os at opdage, i hvor høj grad bogen 
også i tidligere århundreder var et medie 
mellem medier. Løbende er nye medier 
kommet til – billedark, radio, film, video 
– men nogle er også forsvundet i løbet af 
de sidste århundreder. På den baggrund 
er det tankevækkende, at bogmediet har 
forandret sig relativt lidt, og det er stadig 
et meget brugervenligt medie. 

En bog trykt omkring år 1800 og en bog 
trykt i 2020 består af trykte sider, syet 
eller limet sammen og holdt sammen af 
en indbinding. Man har bevæget sig fra 
gotiske til latinske bogstaver, og der er 
kommet flere illustrationer i nyere bøger, 
men selve mediet er genkendeligt. Bøger 
tilbyder gennem århundrederne børn, 
at de kan læse dem selv, få læst højt, tale 
med andre om historier, og mødes om 
fortællinger på tværs af generationer. 

Det gælder ikke kun i de nordiske lande. 
Children’s Literature in the Nordic World 
handler om nordiske børns bøger, medier 
og fortællinger, men vi håber også, den 
kan bruges til at diskutere ”det nordiske” 
i samspil med den globale litteratur- og 
medievirkelighed børn møder i dag. 

Når man følger barnet, 
bliver det tydeligt, at børn 
på tværs af århundreder 
har læst bøger i dialog 

med andre medier.
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Af Eline Mørch Jensen 
 
Legende læring 
Kroppens ABC gennemgår for hvert 
bogstav alle mulige kendte og mindre 
kendte af kroppens bestanddele og 
deres funktioner, bl.a. øjne og ører, 
blodårer, hud, knogler, urin, blodårer, 
puls etc. 

Hvert opslag rummer et emne, som i 
ord og farveglade tegninger fortæller 
livligt om eksempelvis K for knogler, N for 
navle eller S for sanser. Sproget er ligetil 
og mundret, fuld af gode eksempler og 
spørgsmål, som kan danne grobund for 
samtaler om vores fantastiske kroppe og 
deres forunderlige indretning.

Om x- og y-kromosomer hedder det for 
eksempel: ”Inde i dig er der en opskrift 
på, hvordan lige præcis din krop skal se 
ud. Hele den lange opskrift ligger i 23 
bitte, bitte små kromosompar. Hvis du er 
en pige, har du fået et xx-kromosompar. 
Hvis du er en dreng, har du fået et xy-kro-
mosompar.
Selv om man er en dreng eller en pige 
udenpå, kan man godt føle sig som noget 
andet indeni. (…)”

gennem støvet og stjernehimlen bag 
skyerne. Herudover er alle bogens 
illustrationer tegnet i grålige toner.

Ane Bjørn står for både tekst og billeder, 
som fortæller om familiens barske flugt 
fra en hjemby, som ligger i ruiner, på ladet 
af en lastbil gennem øde bjerge og videre 
på en farefuld færd i en lille båd på havet 
inden de – eller rettere dem der er tilbage 
af familien – endelig når i sikkerhed. Vi 
hører ikke noget om hvad der er sket 
bedstemoren eller moren under flugten, 
men af billederne fremgår det at det 
tilsyneladende kun er faren, lillebroren og 
pigen med trylleblikket, som kommer i 
land og mødes af hjælpende hænder der 
deler tøj og tæpper ud … 

Var bedstemoren for syg og for svag til 
at klare strabadserne under flugten...
druknede moren i havet? Eller er det 
bedstemoren og moren som sidder på en 
hyggelig cafe og drikker kaffe på bogens 
sidste opslag – som de eneste i stærke 
varme farver – eller er billedet udtryk for 
den lille piges trylleblik? Spørgsmålene er 
åbne for fortolkning. Bogen giver ingen 
sikre svar, men åbner for at tale om svære 
emner og følelser som frygt, savn og sorg. 

Man får også at vide hvorfor det er vigtigt 
at sove, at kroppen består af 206 knogler, 
26 i hver fod, og at der løber 2 liter blod 
rundt i en seksårig krop, men 5 liter i en 
voksen krop. Alt sammen nyttig viden, 
formidlet på en sjov og underholdende 
måde, som giver lyst til både at lære mere 
om kroppen, bogstaverne og alfabetet – 
og som oveni købet giver lyst til at skære 
grimasser og røre sig! 
 
Kroppens ABC
Af Ida Toldbod, Annette Carlsen, 
Helle Madsen og Mette Popp-Madsen
66 sider
Alder: 5-9 år
Forlaget Fibonacci 2021 
Forhandles via trykvaerket.dk 
 
Et billedsprog for svære 
følelser
Trylleblik er en billedfortælling om en 
familie på flugt og en lille piges særlige 
evne til at holde liv i håbet ved se verdens 
skønhed gennem et trylleblik, som 
hendes bedstemor har lært hende at 
bruge. Med to fingre holdt foran det ene 
øje kan hun se ting – i klare farver - som 
andre ikke kan få øje på, for eksempel 
havfruer i det mørke hav, solopgangen 

Billedbøger - til højtlæsning og til at læse selv

Tunge
Du bruger tungen, når du taler. 
Til de forskellige lyde skal du forme tungen forskelligt. 

Du bruger også tungen, når du mærker, om maden er glat, 
kold, blød eller hård. Og forskellige dele af tungen tager sig 
af de forskellige smage. Tungespidsen kan fx smage den 
søde slikkepind, og på siderne af tungen smager du den 
sure citron og de salte chips. 

 

 

 

Tissekone eller tissemand

Umami
Den femte smag hedder umami. 

Umami betyder velsmag, og 
det kan være forskellige slags 

velsmag. Kød og rejer. Ost 
og æg. Det er mad, der har 

umami-smag. Du kan smage 
umami med det meste af 

tungen. 

Prøv bare at sige 

fis eller prut. 

 bitter

 salt

 sød

 sur

Kan du smage noget surt og noget sødt på Tun
gen

?

4544 / /
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Vi forstår at flugten er fuld af angst, tårer 
og kaos, men pludselig er der også små 
glimt af håb og skønhed og endda plads 
til en legesyg gul- og rødstribet hund. 

Bogens forfatter og illustrator Ane Bjørn 
debuterede i 2015 med Da natten blev 
væk og har siden udgivet flere billedbøger. 
Trylleblik er Forlaget Gutkinds første 
B&U-titel.  

Trylleblik
Tekst og illustrationer af Ane Bjørn
Gutkind 2021 
 
Hvad vil du være, når du 
bliver stor?
Denne bog fortæller i ord og billeder 
sobert og lige ud ad landvejen om 12 
menneskers betydningsfulde - og ofte 
livsvigtige - arbejde, så man får et godt 
indblik i hvilke typer af opgaver de løser 
og hvad deres arbejdsdage går med. De 
12 navngivne personer er med andre ord 
nogle af hverdagens virkelige helte, som 
gør en forskel rundt omkring på kloden 
(bagest i bogen kan man se fotografier 
af de medvirkende) og tæller bl.a. en 
brandmand, en børnesygeplejerske, 
en kirurg, en ambulanceredder og en 
kræftforsker.

menneskers jobs består i. Her er både stof 
til eftertanke og gode snakke om hvad 
man selv drømmer om at arbejde med 
eller hvad det egentlig vil sige at være en 
helt. Som det hedder i forordet: ”Folk, der 
redder liv, findes overalt. Du går sikkert 
forbi dem på gaden hver dag uden at 
opdage det. 
Hverdagens helte går nemlig hverken 
med masker eller kapper. Deres super-
kræfter stammer fra deres gode hoveder, 
hjerter eller stærke hænder. Vi har alle 
muligheden for at blive en helt nu og da. 
Hvad vil du være, når du bliver stor?” 

At nogle af hverdagens største helte pt 
- læger, sygeplejersker og andet plejeper-
sonale - så faktisk netop går rundt med 
masker i disse corona-tider, er en helt 
anden sag.

Vi redder liv
Tilbring en dag med 12 virkelige 
hverdagshelte
Af Eryl Nash og Ana Albero
Oversat af Eva Mosegaard Amdisen
Grafisk bearbejdet af Torben Binzer 
Meyer
Forlaget Albert 2021

Billedbøger - til højtlæsning og til at læse selv
Sidstnævnte hedder Jin og 
arbejder på et hospital i Kina. 
Hun beretter med egne ord 
om hvordan hun undersøger 
kræftceller ved at dyrke dem 
i petriskåle eller varmeskabe 
og ser på dem i et mikroskop 
for at finde ud af, hvordan 
de opfører sig. Hun laver 
også eksperimenter for at 
undersøge, hvordan kræftcel-
lerne reagerer på forskellige 
typer af medicin. Jin fortæller 
om hvor langsommeligt og 
uforudsigeligt det kan være 
at arbejde med celler – ”lidt 
ligesom at lade en bold falde 
til jorden: Man ved aldrig helt, 
hvilken retning den vil hoppe 
i.” Som supplement til teksten 
vises i billeder forskellige 
arbejdssituationer med 
forklarende billedtekster og på 
den modstående side ses et 
udsnit af Jins vigtigste udstyr 

som for eksempel et mikroskop, en kolbe 
og en centrifuge.  

På andre opslag møder vi nødhjælps-
arbejderen Gabriella fra Italien, som 
rejser rundt i verden 
og hjælper folk der 
bor i områder, der er 
ramt af katastrofer som 
jordskælv eller krig, 
dyrelægen Tamika fra 
New York, som bl.a. 
tager sig af dyr som 
er kommet til skade i 
trafikken, eller bjerg-
betjenten Fabien fra 
Frankrig, som sammen 
med kolleger og special-
trænede redningshunde 
arbejder med at finde 
mennesker, der er blevet 
dækket af sne i en lavine. 

Hver af hverdagsheltene 
har fået et opslag i 
denne oplysende og 
inspirerende bog, 
hvor tekst og billeder 
spiller fint sammen, 
så man faktisk bliver 
klogere på hvad disse 
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Fantasiens kraft
Ingeborg bliver venner med trolden 
Tonni2Ton, som kun hun kan se, fordi 
hun har så stærk en fantasi. De to forstår 
hinanden og leger rigtig godt sammen 
trods deres forskelligheder, selvom det er 
lige ved at gå galt, da Ingeborg kommer 
til at underholde sine klassekammerater 
om sin nye ven og hans kraftpust, som 
får Ingeborgs fars underbukser med 
hjerterne til at blæse væk. Det bliver 
nemlig ”for meget for hendes matema-
tiklærer, som havde haft et meget hårdt 
år med både skolereform og kaffeallergi”, 
så Ingeborg bliver sendt op til skolein-
spektør Betty Blommegaard. 

Som straf for at forstyrre undervisningen 
kræver inspektøren at hun holder op med at 
snakke om Tonni2Ton og ”højt og tydeligt” 
benægter hans eksistens. Til at begynde 
med makker Ingeborg ret, men det holder 
selvfølgelig ikke i længden, for man kan jo 
ikke bare pakke sin fantasi – eller ven – af 
vejen for at tækkes sin skoleinspektør, som 
oveni købet er en ”sur prut”. ”Tonni findes” 
råber hun Blommegaard ind i hovedet. Da 
inspektøren er kommet sig over chokket 

Bogen er en samling af tre historier om 
Ingeborg og Tonni2Ton, som er både 
sjov, frisk og fræk – på den lidt anarkistis-
ke måde - og samtidig hjertevarm med 
de skønneste og mest sprællevende 
illustrationer af de to venner og deres 
fantasifulde verden. 

Håber nu bare der kommer flere i serien! 
Som forlaget skriver minder den lille seje 
heltinde Ingeborg om en moderne Pippi-
karakter, men samtidig er hun også helt 
sin egen. Den store Tonni2Ton er en herlig 
hyldest til venskabet og fantasien og et 
spark i røven til konformiteten! 
  
Den store Tonni2Ton 
Tekst og illustrationer af Adam O.
Høst & Søn 2021

Når man er mere til træer 
end fodbold
”Omar elsker træer. Eg og bøg, ask og 
elm, gran og fyr. Han kender deres grene 
og bark, nåle og blade.” Altid har han 
lommerne fulde af kogler, blade, pinde, 
hyben, agern og nødder og sanserne 
åbne over for skovens lyde – vinden i 
træerne, bladenes raslen og en spætte 
der hakker. 

spørger hun lidt slukøret ”Er jeg virkelig 
sådan en sur prut?” Hvortil Ingeborg 
replicerer: ”Du er en vindstyrke ti sur prut, 
den sureste prut jeg nogensinde har mødt.”

Herfra sker der mange vilde ting: 
Ingeborg og Tonni2Ton hjælper bl.a. 
Betty Blommegaard med at finde sin 
egen forsvundne barndomsven, dragen
Hugtanja, de maler skolen i alle regn-
buens farver, hvorefter byens andre 
skoleinspektører – som er ”fuldstændig 
fantasiresistente” – bliver sure på Betty 
og sender hende væk til et hospital af 
en slags, hvor der bor folk med ”forhøjet 
fantasi” fordi det kan være lidt svært at 
finde sig til rette ude i samfundet. 

Hverken Betty eller de andre er dog 
spærret inde på stedet, men bliver der 
først og fremmest på grund af den gode 
kageordning. Det hele ender med at 
Betty tager med Ingeborg, Tonni2Ton 
og Hugtanja tilbage til skolen, hvor de 
redder både den og de andre skoler fra 
de skoleinspektørerne - ved hjælp af støv 
fra børneværelser såmænd. Det er nemlig 
”stærke sager”, som det hedder. 
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Frugt og grønt på rim
Kan brombær brumme,
kan stikkelsbær stikke,
på hvilken hylde 
skal hyldebær ligge?

Kan solbær skinne
på himmel og jordbær?
Er enebær triste
og kalder på morbær?

Det er sjovt, originalt, fuld af liv og gang i 
den, det er Marianne Iben Hansen i sit es 
og når hun er allerbedst. Læg hertil Zarah 
Juuls meget personlige, skæve og lige så 
gakkede tegninger - af tangodansende 
mangoer, gulerødder på rulleskøjter, 
clementiner og mandariner i demonstrati-
onstog med skilte mod nektariner. Så har 
du en humørfyldt cocktail af sprælsk legen 
med ord og sprog, som alle kan være med 
på, og som giver lyst til at rime med om 
frugt og grønt eller hvad som helst. 

Den er fin, appelsin
Tekst af Marianne Iben Hansen
Illustrationer af Zarah Juul
Gyldendal 2021

Til gengæld er Omar ikke særlig interes-
seret i at lege med de andre børn eller spille 
fodbold, som hans mor synes han skulle 
gøre noget mere. ”Hvad skal du med alt 
det?” vil hun vide og mener alt det han 
samler på og går op i. Hun vil vist hellere 
have at han får nogle venner, men Omar 
drømmer om at bygge rede i et træ og bo 
der og blive venner med skovens dyr. 

På legepladsen er der ikke særlig sjovt: 
”Der er ingen træer. Bare en vippe og 
to gynger. Det er slet ikke sjovt.” Men 
en dag er der også en pige, som endda 
løber efter ham for at give ham en kogle, 
han har tabt, hans bedste grankogle, 
og følger med ham hjem for at se alle 
planterne på hans altan. Pigen elsker 
træer lige som Omar. Hun kan kende 
forskel på nåletræer og løvtræer og 
spørger Omar hvad han bedst kan lide. 
”Begge dele,” svarer han. ”Perfekt,” siger 
hun. ”Og det er der aldrig nogen der har 
sagt om Omars træer før.” 

Meget fin historie om et spirende 
venskab, og samtidig om at være betaget 
af og optaget af noget, som de fleste 
andre ikke ser eller forstår vigtigheden af, 
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men som er lige så vigtigt af den grund. 
Der er så meget voksne – og fodbold-
drenge – ikke giver sig selv lov til at 
opleve, men man er ikke nødvendigvis 
alene eller ensom fordi man holder af 
naturen og kan mærke hvad der gør en 
glad. Selvom det selvfølgelig altid er 
rigtig rart at møde en der forstår en og 
har det lidt på samme måde.

Bogen er rigt illustreret med farveglade 
og varme billeder af naturens og 
dyrelivets mangfoldighed, hvor alting 
summer og rumsterer af liv, i skoven, 
hvor Omar går tur med sin mor og oppe 
i træernes grene og kroner, hvor han 
klatrer rundt for at komme på nært hold 
af fuglene, fra reden i trætoppen over 
fodboldbanen, og hjemme på altanen, 
hvor Omar pusler med og vander sine 
potteplanter, inden de til sidst – da han 
er sammen med sin nye veninde – spirer, 
gror og folder sig ud i fuldt flor. 

Omars altan
Af Trine Bundsgaard & Signe Kjær
Gyldendal 2021 
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Jeg har lige læst

Hvad sker der, når to af Danmarks bedste ungdomsforfattere, Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen,  slår skriveværktøjerne, deres tal-
enter og erfaringer sammen? Det kommer der Au pair ud af - en på alle måder vellykket roman! Foto: Gyldendal

Af Søren Fanø, litteraturformidler

„Og som sagt, du får kost og logi og 4500 
om måneden, og vi vil også godt betale 
togbilletten, så du kan komme hjem sådan 
en gang om måneden. 
Til dine forældre og Merete og dem.“
Jeg nikkede og mumlede tak.
Hun rakte hånden frem. „Har vi en aftale?“
Jeg blev helt paf. Var det dét? Var jobbet 
virkelig mit, hvis jeg ville have det?
„Helt sikkert,“ sagde jeg.
„Alle tiders!“ Hun smilede stort og hev mig 
ind til sig og gav mig et kram. 
Jeg tænkte på mig selv i den bil, i det 
værelse, i det hus, i det køkken, med dem, 
herovre. 
Kæft mand. Jeg ville have gjort det gratis.

Hvad sker der, når to af Danmarks bedste 
ungdomsforfattere slår skriveværk-
tøjerne, deres talenter og erfaringer 
sammen? Det kommer der Au pair ud af. 
En aldeles fremragende coming-of age 
Ya-roman om udviklinger og forviklinger i 
ungdomsårene.

Sanne Munk Jensen har tidligere skrevet 
to romaner med andre. I 2013 skrev 
hun i samarbejde med Glenn Ringtved 
Dig og mig ved daggry, Liam og Louises 
skæbnesvangre nordjyske fortælling 
om kærlighed og et kollektivt selvmord 
i Aalborg. I 2019 skrev hun sammen 
med Sarah Engell det uhyre velskrevne 
tragikomiske epos om et ungdomsliv i 
sin egen baggård nord for Limfjorden, 
Tag gaden tilbage, om gymnasiepigen 
Polly som spændt ud mellem Hirtshals, 
gymnasiet i Hjørring og nattelivet i 
Jomfru Ane Gade har større drømme end 
det at filetere fisk på fabrikken. Sanne 
Munk Jensen er altså ingen nybegynder i 
samskriveriets kunst.
 
Til gengæld er det første gang myreflittige
 og prisbelønnede Kim Fupz Aakeson, 
som illustratoren Stian Hole præcist 
karakteriserer som ”havende et vågent
og varmt blik på dette korte, mærkelige 
liv” skriver en YA-roman med en anden 
og bruger sit blik for sprog, scener og 
replikker, som vi kender fra barske Pragt-
fuldt, pragtfuldt, (2015), pigeskæbner i 
Berørte Katrine (2017) og noveller som 

dem i samlingen Jeg begyndte sådan set 
bare at gå (2012) til et samarbejde med 
en anden.

I Au pair mødes groft sagt et køben-
havnsk og et jysk blik på tilværelsens 
mange finurligheder i en fortælling der 
starter som en slags komedie, men hvor 
der hurtigt tvinges en skruetvinge ned 
over både den og personernes tilværelse 
i luksusvillaen Hellerup. 

Her møder Irene ægteparret Mie og 
Thor, deres fælles barn, 4-årige Kastanje, 
hans 1. g søn Ludvig, hunden Bondo 
og venner og veninder i både ”real 

life” og på #SoMe, og ikke mindst en 
gruppe, nuværende og forhenværende, 
filippinske au pair-piger, og i indkøbs-
centret Waterfront møder hun Hannah 
ved kassen. Irenes ripensiske familie 
spiller en stor rolle i fortællingen, især 
med henblik på det kultursammenstød 
romanen beskriver mellem nyrige Mie 
og Thor og Irenes baggrund, hvor mor er 
frisør med egen salon og faren ”asfaltør” 
med ødelagte knæ. 

Som en anden Sherazade i 1001 nats 
eventyr fortæller Irene sin fortælling 
i løbet af én nat til en elsket i sengen, 
hvem, afsløres først til sidst:  

Med Irene fra Ribe på dannelsesrejse til Hellerup
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Fælles for Sanne Munk Jensen og Kim 
Fupz Aakesons romaner er at teksten, 
kompositionen, indholdet, humoren, 
ironien, alvoren, samfundskritikken, 
konflikterne og løsningerne i dem alle 
bliver løst med et enormt sprogligt 
overskud. Replikkerne sidder hos dem 
begge lige i skabet, og man trækker 
på smilebåndet, for kort tid efter at 
græmmes. Det gælder også i romanen 
Au pair. Måske bliver bogen ikke dobbelt 
så god af at to fremragende forfattere 
slår talenterne sammen, men Au pair er i 
hvert fald særdeles vellykket. 

Fortællingen slutter i dur for den 
sympatiske, velmenende, ligefremme, 
handlekraftige og kiksede Irene som ”… 
så op mod himmelen og følte, hvordan 
det brusede lige så stille i kroppen, uden 
at jeg helt vidste, hvad det var. En følelse 
af alligevel at have gjort noget rigtigt, og 
af godt at vide, præcis hvad jeg skulle. ” 

For måske er det sådan, formuleret med 
en titel af Sanne Munk Jensen, at: En dag 
skinner solen også på en hunds røv. 
God læselyst.

Au pair
262 sider
Forlag Gyldendal 2021

Hvad sker der, når to af Danmarks bedste ungdomsforfattere, Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen,  slår skriveværktøjerne, deres tal-
enter og erfaringer sammen? Det kommer der Au pair ud af - en på alle måder vellykket roman! Foto: Gyldendal

”Jeg siger ikke noget. Så åbner du øjnene. 
Spørger, hvor resten bliver af? 
Jeg trækker på skuldrene. 
„Bare mærkeligt at tænke på sig selv sådan 
baglæns eller bagud, eller hvad man skal sige.“ 
„Hvorfor?“ 
„Det er ikke ret længe siden, og alligevel er 
det hundrede år siden. 
Det føles, som om det er en helt anden, jeg 
snakker om.“”

Der er langt fra Ribe til Hellerup. Ikke 
i kilometer, men på alle andre måder. 
Irenes job som au pair for den stenrige 
familie kommer til at vende op og ned 
på hendes liv. Hun oplever ting og sager, 

hun aldrig havde drømt om, og får et 
kig ind i en tilværelse, der måske er dét, 
hun tror, hun altid har drømt om. Alle 
drømme kommer med en pris, og inden 
længe bliver Irene nødt til at træffe 
adskillige svære valg. 

I dag er den klassiske au pair en yngre 
kvinde fra udlandet, i romanen Filip-
pinerne, og kommer ikke fra Ribe. Men 
Irene bliver ansat, da Kastanje ikke 
udvikler sit sprog. Hun skal høre dansk 
og ikke filippinsk eller ”pidgin engelsk.” 
På overfladen er Irene en komisk, 
inkompetent student, der hverken kan 
finde ud af det ene, lave mad, eller det 
andet, køre bil, men hurtigt skifter hun 
rolle og får stor betydning for børnene, 
Kastanje og Ludvig, og udvikler sig til en 
lidt for kompetent iagttager af familie-
livet under det glaserede tegltag. 

Alt er tilsyneladende lykke og idyl, men 
hvorfor sidder Mie og græder for sig 
selv på toilettet? Hvorfor kan hun ikke 
gå med ind til dyrlægen, da Bondo skal 
aflives, men må overlade det til Irene? 
Og hvem er den på overfladen omsorgs-
fulde Thor egentlig? Ham der betaler sig 
fra alt, og som måske i høj grad lever op 
til tordenguden Thor med rabalder og 
rå magt. Noget tyder på at Ludvig har 
afsløret sin far – han placeres i hvert fald i 
en forældrekøbslejlighed. 

Au pair kulminerer i en voldsom scene 
til Thors dionysiske halvtredsårsparty, 
hvor Irene afslører Thor og hans skygge-
tilværelse, og dermed ødelægger alt for 
alle, inklusive ofrene. De omhyggeligt 
opbyggede løgne bryder sammen, Irene 
må rejse hjem til morens salon Hairværk 
i Ribe og den frisørstol der venter hende 
der. Veninderne i Aarhus trækker i 
hende, moren tilbyder hende kompag-
niskab, men Irene er ikke færdig med sit 
Hellerupliv. Hun flytter ind hos Ludvig 
for at finde sig selv, og han opdaterer 
hende på familienyhederne: Thor er flyttet 
hjemmefra, huset er til salg, Kastanje og 
Mie har fået en ny lejlighed. Hannah i Irma 
stikker Irene sit telefonnummer på en 
kvittering, og endelig er Irene på vej til at 
blive ansat i sin københavnske drømmefri-
sørsalon med klippebælte og egen stol.  

Med Irene fra Ribe på dannelsesrejse til Hellerup



Gads Børnebøger 
tilbyder bøger 

til lystlæsning og 
fælleslæsning 

til alle klassetrin med mange forskellige 
relevante temaer, som på hver sin måde 

kan berige undervisningen.

Mød os på Lærfest’22
Gratis undervisningsmateriale 

og messetilbud på 
Gad Børnebøgers stand


