
S
E

L
S

K
A

B
E

T
 F

O
R

 B
Ø

R
N

E
L

IT
T

E
R

A
T

U
R

, 
IB

B
Y

 D
A

N
M

A
R

K
 ·

 D
E

N
 D

A
N

S
K

E
 S

E
K

T
IO

N
 A

F
 I

N
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 B

O
A

R
D

 O
N

 B
O

O
K

S
 F

O
R

 Y
O

U
N

G
 P

E
O

P
L

E

Nr. 1 · Marts 2021

Tema: Læselyst



INDHOLD

Klods Hans Nr. 1 · Marts 2021   32    KLODSHANS · MARTS 2021

    

LEDER

Den dér læselyst …

S
om folkeskoleelev brugte jeg en stor del af mine efter skole-timer på biblioteket – enten 
med næsen begravet i en bog eller på jagt efter min næste læseoplevelse blandt de 
støvede bibliotekshylder. Jeg opholdt mig der så meget, at bibliotekarerne, da jeg var 
rykket op i udskolingen, spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at være bogopsætter. 

Det blev mit første ”rigtige” job, og i dag, hvor bøgerne stadig udgør en kæmpe del af mit liv  
– både professionelt, hvor jeg jobber som forlagsmedarbejder, og privat – synes jeg, det er lidt 
hyggeligt at tænke på det som det sted, hvor ”det hele startede”.

Som barn fejlede min læselyst altså ikke noget, men sådan er det langt fra for alle, hvad vi jo 
blandt andet ved fra den store læselystundersøgelse fra 2017, der kunne berette om, hvordan 
børn og unges læselyst i disse år er udfordret af en overflod af andre (mere) spændende (digitale) 
tilbud.

Helt skidt viser det sig nu alligevel ikke at stå til, når man dykker ned i dette nummer af Klods 
Hans, hvor der er masser af læselystne børn og unge (og voksne!) at finde. Det, der forbinder dem 
alle – om det er skoleeleven og dansklæreren, børnebibliotekaren og litteraturformidleren eller 
forskeren og forfatteren – er den passion, som skinner igennem i det arbejde, de laver for og med 
læselyst.

Læs eksempelvis om et sejt, nyt læselystprojekt mellem Allerød Biblioteker og Lillevang 
SFO, der er blevet til med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens læselystpulje fra 2019, eller om 
Københavns Hovedbiblioteks helt nye børneetage og læseunivers for børn fra 0 til 12 år, hvor 
læselysten i den grad er i højsædet.

En begivenhed, der normalt er med til at sætte fokus på læselyst, er IBBY’s årlige status-
seminar, der i år (som alt andet sjovt) måtte aflyses af coronamæssige grunde. Som et plaster  
på såret bringer vi i stedet en statusartikel over året som gik i børne- og ungdomslitteraturen  
– og her burde bestemt være nok at lade sig inspirere af!

I øvrigt: Hvis du synes, dit Klods Hans ser anderledes ud, end det plejer, så er det ikke bare dig. 
Bladet har nemlig fået en ny grafisk identitet, som vi håber, I vil tage godt imod. I den forbindelse 
vil vi gerne sige Antonieta Medeiros en stor tak for det gode arbejde, hun har lavet med den 
grafiske formgivning af Klods Hans de sidste mange år.

Andet er der vel ikke tilbage at sige end: God læselyst!

Caroline Bruhn-Jensen 
Redaktør

Klods Hans
Nr. 1 · Marts 2021
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Pigen der ledte efter sin skygge ind- 
stillet til projektet ”Silent Books”
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY 
Danmark har valgt at indstille 
Inger-Lise Kristoffersens ordløse 
billedbog Pigen der ledte efter sin 
skygge (Forlaget Uro) til ”Silent 
Books” – et projekt startet i 2012 af 
IBBY Italien, som bl.a. har inkluderet 
etableringen af et bibliotek med 
ordløse billedbøger henvendt til 
flygtningebørn på den italienske ø 
Lampedusa. Læs mere på s. 15 i dette 
nummer af Klods Hans.

Cecilie Eken træder ind i  
Det Danske Akademi
Det Danske Akademi har optaget fire 
nye medlemmer. Med børnelittera-
tur-briller er det især interessant, 
at Cecilie Eken er en af dem. Cecilie 
Eken modtog i 2017 Silas-prisen, som 
netop Det Danske Akademi uddeler 
hvert andet år. Cecilie Eken har bl.a. 
skrevet serierne om Max Vero, Den 
Sorte Safir, Det Levende Sværd og 
Karanagalaksen. Desuden er hun især 
kendt for Mørkebarnet og V, to billed-
bøger med stor dybde. Læs mere på 
detdanskeakademi.dk.

Generalforsamling
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark holder generalforsamling  
18. marts kl. 18.30. Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Forslag modtaget efter 25. februar vil ikke komme med på punkt 5, jvf. 
indkaldelse i Klods Hans 4/2020. Kontakt info@ibby.dk for oplysninger om, 
hvordan generalforsamlingen afholdes i år.

Forsiden af dette nummer af  
Klods Hans er tegnet af Søren Jessen 

og stammer fra hans kortroman 
Fiskepigen (Gyldendal, 2020).

To danske navne på listen over ”Outstanding 
Books for Young People with Disabilities” 2021

Hvert andet år udgiver Toronto Public Library i Canada et katalog over 
såkaldte ”Outstanding Books for Young People with Disabilities”. Selskabet 
for Børnelitteratur, IBBY Danmark indstillede i foråret 2020 ti bøger, og 
det er med stor glæde, vi kan fortælle, at to af titlerne er kommet gennem 
nåleøjet og skal indgå i kataloget for 2021. Det drejer sig om Helt som de 
andre af Annie Bahnson (Gyldendal) og Standby af Bjarke Schjødt Larsen 
(Turbine). Vi ønsker de to forfattere stort tillykke!

Læs mere om projektet på ibby.org/awards-activities/activities/ibby-
collection-of-books-for-young-people-with-disabilities.
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L
ige siden 2003, hvor jeg 
som ny elev på Forfatter-
skolen for Børnelitteratur 
for første gang blev invite-

ret med til det store, årlige status-
seminar for børnelitteratur, har 
jeg været afhængig af det overblik 
– eller indrømmet: den fornemmelse 
af overblik – som dette har givet 
mig over det forgangne års tenden-
ser og udgivelser. Hvert år har jeg 
overskrevet litteraturlisterne med 
udråbstegn og tætskrevne noter om 
oplægsholdernes vigtigste pointer 
og observationer, og den årlige sta-
tus har været fuldstændig eksisten-

tiel for mig, både når jeg selv skrev, 
når jeg skulle undervise, eller – i de 
seneste år – når jeg har skulle passe 
mit arbejde som redaktør.

Og nu hvor vi er nået et stykke ind 
i det nye år, mærker jeg abstinen-
serne. For ligesom alt muligt andet 
måtte årets statusseminar aflyses. 
Derfor har jeg – som et lille plaster 
på såret – spurgt tre dygtige profiler 
fra det børnelitterære miljø om,  
hvad de ser som de vigtigste titler fra 
2020 inden for henholdsvis billed- 
bøger, fagbøger og ungdoms-
bøger.

Status over 
børne- og ungdoms-

litteraturen 2020
Er du også afhængig af IBBY’s årlige statusseminar for 

børnelitteratur? Afhængig af overblikket over det forgangne års 
tendenser og udgivelser? Er abstinenserne ved at melde sig efter 

aflysningen af det års seminar? Så læs med her!

Af Cecilie Bogh, forlagsredaktør, master i børnelitteratur og medlem 

af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmarks bestyrelse

http://www.danskeakademi.dk/
mailto:info%40ibby.dk?subject=
http://ibby.org/awards-activities/activities/ibby-collection-of-books-for-young-people-with-disabilities
http://ibby.org/awards-activities/activities/ibby-collection-of-books-for-young-people-with-disabilities
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Aha! af Els Heinsalu 
og Kristi Kangilaski 
(Arkimedes)
Mød Arkimedes, Galilei, 
Newton, Fahlberg og  
Fleming, og læs om, hvor-
dan de gjorde deres be-
rømte opdagelser. Bogen 
er ikke officielt en fagbog, 
men den er spækket med 
viden og dynamiske illu-
strationer, der i den grad 
vækker nysgerrigheden.   

Dyr fra hele verden – Atlas 
af Jan Mogensen (Gads 
Børnebøger)
Brug dette atlas til at gå 
på opdagelse i verden. 
Bogen, der er tegnet i 
matte farver og trykt på 
bæredygtigt papir, tager 
dig med på en rejse til 
forskellige kontinenter og 
have. Læs om alt fra klima- 
forhold og vegetation til 
rovdyr og planteædere.  

En planet fyldt med plastic 
af Neal Layton (Gads 
Børnebøger)

Her kan du læse, hvordan 
plastic fremstilles, og 
hvordan du kan genbruge 
det, så det ikke skader 
miljøet. Teksten er fyldt 
med faktaoplysninger og 
farverige illustrationer, 
der tilsammen giver et 
godt udgangspunkt for 
spændende samtaler.

Hovedbrud – Natur-
videnskab og filosofi af 
Johan Olsen og Vincent F. 
Hendricks (Gads Forlag)
Hvad betyder uendelig-
hed? Det svarer biolog 
Johan Olsen og filosofi- 
professor Vincent F. 
Hendricks på i denne bog, 

hvor 22 svære begreber 
forklares fra både en 
naturvidenskabelig og 
filosofisk vinkel. Lige fra 
eksistens og bevidsthed, 
til klima og hvad det vil 
sige at være menneske.

Hvem er jeg? – Havdyr af 
Lotte Salling (Sprog & leg)
Når det skal være fagligt 
for de allermindste! Her 
får du en papbog med rim 
om dyr, der lever i havet. 
Hvert opslag har et rim 
og et zoomet billede, der 
fungerer som ledetråde til 
at gætte navnet på et dyr. 
Svaret gemmer sig bag en 
stor flap. 

Skarp på hajer af Owen 
Davey (Gads Børnebøger)
En billedbog der både 
tilfredsstiller øjet og nys-
gerrigheden. Bliv klogere 
på bl.a. hajers kroppe, 
jagtvaner og unger, imens 
du nyder de flotte grafiske 
illustrationer. Og kan du 
ikke få nok, kan du læse 
videre i Skarp på kattedyr.    

Superfeministerne af 
Mirion Malle (Cobolt)
Feministisk tegneserie for 
unge. Med sit lettilgænge-
lige format sætter bogen 
spot på store emner som 
repræsentation, intersek-
tionalitet og kønsneutralt 
sprog og giver stof til 

mange gode debatter både 
i skolen og hjemmet.

Vickys vilde verden – 123 
arter i naturen lige omkring 
dig af Vicky Knudsen 
(Politiken)
Tag på opdagelse i 
naturen med biolog 
og naturvejleder Vicky 
Knudsen. Her er fakta og 
fortællinger om 123 dyre-, 
plante- og svampearter 
i alfabetisk rækkefølge. 
Det hele tilsættes humor, 
farvefotos og tegnede 
illustrationer.

Vi ændrer verden – 30 
historier om modige børn af 
Pernille Engsig Eskildsen 
og Jakob Brodersen (Høst 
& Søn)
30 historier om børn, 
som på forskellig vis har 
ændret verden. Læs om 
Tilly Smith, der reddede 
flere menneskers liv under 
tsunamien i Thailand, eller 
om Nadia Nadim fra det 
danske landshold. Der er 
masser af inspiration at 
hente for enhver smag. 

Fiskepigen af Søren Jessen 
(Gyldendal)
Fiskepigen er en gen-
nemillustreret fortælling 
af forfatter og illustrator 
Søren Jessen. Det er en 
dystopisk historie om to 
børn, der er efterladt i et 
hus, hvor vandet omkring 
dem stiger og stiger. Det 
er barsk læsning, hvor sto-
resøsteren gør sit bedste 
for at holde sin lillebror 
nogenlunde tryg. Søren 
Jessen lader tekst og  
illustration fortælle hver 
sin, og til tider samme,  
historie. En vanvittigt 
smuk og barsk bog.

I form med Tapiren! af 
Jakob Martin Strid 
(Gyldendal)
Årets måske mest 
omdiskuterede børnebog 
blev den nyeste Strid-
udgivelse I form med 

Tapiren! Flere har læst den 
som tykfobisk, Andre har 
taget titlen mere bogsta-
veligt og læst den som 
I (geometrisk) form med 
Tapiren!, mens andre igen 
har læst den som endnu 
en sjov Strid med alt, hvad 
det indebærer af over-
drevne karakterer, vildt 
sprog og sjove og finurlige 
illustrationer. Jeg opfor-
drer til, at man selv læser 
den og danner sig sin egen 
mening.

LilleStor af Karen Vad 
Bruun og Julie Gry 
Sveistrup (Jensen & 
Dalgaard)
LilleStor er forfatter 
Karen Vad Bruuns første 
billedbog. Den omhandler 
en velkendt problematik 
for børn, nemlig hvornår 
man er lille – og hvornår 
man er stor. Et spørgsmål, 
hvor svaret ofte afhænger 

af rammerne og situati-
onen. Julie Gry Sveistrup 
har illustreret, så man kan 
mærke alle følelser hos 
hovedpersonen Alice. 

Milles Malebog af Louis 
Jensen og Lilian Brøgger 
(Gyldendal)
I min optik er Milles 
Malebog en af årets lidt 
oversete perler. Det er 
en bog med en meget 
tydelig rammefortælling; 
en bedstefar tegner med 
sit barnebarn. Fortællin-
gen tegnes frem gennem 
barnebarnets sprudlende 
fantasi, og bedstefaren 
der – hurtig som et lyn 
– illustrerer med. Det er 
der kommet en finurlig og 
farverig historie ud af.

Mormor & Mormor af 
Rebecca Bach-Lauritsen 
og Charlotte Pardi (Høst 
& Søn)
I Mormor & Mormor 
har forfatter Rebecca 
Bach-Lauritsen igen 
teamet op med illustrator 
Charlotte Pardi, hvilket 
der er kommet en helt 
vidunderlig og enkel 

fortælling ud af. Bogen 
kredser om, hvorvidt det 
er anderledes at have en 
mormor og en mormor 
fremfor en mormor og 
en morfar. Men først og 
fremmest beskriver bogen 
den helt særlige relation, 
der kan være mellem bed-
steforældre og børnebørn. 
Bogen er en hyldest til 
livet, kærligheden og 
mangfoldigheden.

Tove – en lille digter af 
Line Jensen (Forlaget 
Grønningen 1)
Bogen er en del af en serie, 
der er en dansk pendant 
til den populære spanske 
bogserie Små mennesker, 
STORE drømme. I denne 
bog er det illustrator og 
forfatter Line Jensen, der 
helt eminent tegner og 
fortæller om Tove Ditlev-
sens liv og forfatterskab. 
Bogen er krydret med 
smagsprøver på hendes 
digte. 

•

Udvalgt afJosefine Piihl

Udover at være lærer, master i børnelitteratur 
og mor til tre, har Josefine Piihl bloggen 

mitbogskab.dk, hvor hun blogger om gode 
billedbøger for børn i alderen 0-10 år.

BILLED
BØGER FAGBØGER

Udvalgt af Amanda Sandegaard

Amanda Sandegaard arbejder som specialist i børns sprog 
og litteratur ved Københavns Biblioteker. Amanda glæder 

sig over, at der udkommer mere og mere faglitteratur 
til børn og unge. Hun fremhæver især seje børn og 

kvinder, diversitet, naturvidenskab og miljøet som store 
tendenser i fagbøgerne fra 2020. Derudover har vi set flere 

genreblandinger, hvor det faglige præsenteres i billedbogs-, 
billedopslagsværks- eller tegneserieform. 

http://mitbogskab.dk
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Burn af Patrick Ness 
(Carlsen)
En klogt komponeret 
pageturner med et overra-
skende twist. Patrick Ness 
har skrevet en hæsblæ-
sende fantasyroman, der 
formår at rumme både 
drager og benzinstationer 
i et undertrykkende ame-
rikansk provinssamfund. 

Den hvide enkes død af 
Nicole Boyle Rødtnes 
(Alvilda)
Fuldstændigt gruopvæk-
kende to’er i Nicole Boyle 
Rødtnes’ Rød og blå-trilo-
gi, der giver The Hunger 
Games kamp til stregen! 
Udover at den ikke er til 
at lægge fra sig, efterlader 
den også en masse stof til 
eftertanke om køn, demo-
krati og diktatur.

Det bliver et langt liv 
af Stinestregen (Gads 
Forlag)
En humoristisk tegnese-
riebog om teenagelivets 
udfordringer på godt og 
ondt. Særligt oplagt er 
den måske for dem, der 
først skal til at tage hul 
på teenagelivet, men som 
allerede kender alt til pin-
lige mødre og begyndende 
hårvækst.  

Det øjeblik du tvivler af 
Sara Engell (Carlsen)
En nervepirrende og 
vigtig bog om sexisme, 
hævnporno og manipu-
lation, der virkelig taler 
til retfærdighedssansen! 
Om skaterpigen Vigga, der 
som ung kvinde er vant 
til at lægge øre til lidt af 
hvert i et meget mands- 
domineret miljø, men 
meget værre bliver det, 
da hun bliver kærester 
med den søde William 
og begynder at modtage 
trusselsbeskeder. 

En af os dræber af Karen 
McManus (Carlsen)
Som sin forgænger En 
af os lyver har vi her at 
gøre med et brag af en 
ungdomskrimi om løgne, 
rygter og hemmeligheder 
– og en hel masse high 
school-drama. 

Englene over København 
af Jonas Kleinschmidt 
(Turbine)
En rørende bog om bed-
steforældre-kærlighed, 
sorg, krig og historie. Om 
Johannes, der, da hans 
farfar dør, tages med 
tilbage til en dramatisk og 
skelsættende begivenhed 
i farfarens tidlige ungdom 
under anden verdenskrig. 

Kommer du nogensinde 
tilbage til mig? af Lise 
Villadsen (Høst & Søn)
Det har været et godt år 
for Lise Villadsen – eller i 
hvert fald for hendes læse-
re! Kommer du nogensinde 
tilbage til mig? handler 
om drengen Atlas, der 
finder ud af, at hans mor 
har holdt noget skjult om 
hans fars død. En smuk 
fortælling om sorg og 
ensomhed. 

Undskyld, men jeg har 
ingen andre steder at gå 
hen…  af Sofie Riis Endahl 
(Byens Forlag)
En chatroman, hvor 
vi får hele handlingen 
gennem en vennegruppes 
chatbeskeder og Insta-
gram-profiler. Gennemført 
og forfriskende måde at 
fortælle en historie på.

Til ungdommen af Linn 
Skåber og Lisa Aisato 
(Koppelwrite)
Fantastiske Lisa Aisato har 
illustreret Linn Skåbers 
vidunderlige små tekster 
til og om ungdommen. 
Om nervøsitet og usikker-
heder, ensomhed og 
kærlighed. Det hele går 
lige i hjertekulen. 

•

Udvalgt af Gro Johanne Vase

Gro Johanne Vase arbejder til daglig som 
børnekulturformidler på Glostrup Bibliotek og som børne- 

og ungdomsboganmelder for Jyllands-Posten. 

Gro peger på fraværet af voksne som en ret slående 
tendens blandt flere af årets ungdomsbøger: Af og til er de 
der, men for flere af de unge hovedpersoner er det ikke en 
mulighed at række ud efter hjælp. Ofte har de en følelse af 
at skulle løse deres egne problemer, fordi de ikke vil være 
til besvær, skyder skylden på sig selv eller bare ikke rigtig 

føler, at de kan stole på nogen. Det er nedslående, men i 
mange tilfælde blændende god litteratur. Dystopiske  

sci-fi- og krimielementer, angst, diagnoser og hævnporno 
er andre træk, der går igen i udgivelserne.

Hvis Gro kunne ønske sig noget, var det mere 
repræsentation af etnicitet, seksualitet og køn, både 

blandt de fiktive karakterer, der optræder i bøgerne, men 
også blandt forfatterne – og så så hun gerne nogle flere 

humoristiske ungdomsbøger.

UNGDOMS
BØGER

Kvantespring af Lise Villadsen (Gyldendal)
En barsk og tankevækkende bog om at leve 
med og være pårørende til angst. I Kvante-
spring kommer vi helt tæt på gennem hoved-
personen Astrid, hvis storesøster Cecilie lider 
af angst – og det har omsiggribende konse-
kvenser for både hende og for familien. 

STATUS OVER BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUREN 2020STATUS OVER BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUREN 2020

Fantastiske Lisa 
Aisato har illustreret 
Linn Skåbers 
vidunderlige små 
tekster til og om 
ungdommen. 
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1 Hvorfor skal børn og unge 
læse?
Læsning er både en vigtig kom-

petence for at kunne klare sig godt i 
tilværelsen og vejen til underholden-
de og meningsfulde oplevelser, der 
giver større forståelse for og indsigt 
i en selv, andre mennesker og verden 
i det hele taget. Lignende oplevelser 
kan man selvfølgelig også få gennem 
andre medier og udtryksformer, men 
det mentale enrum, vi bevæger os 
ind i, når vi fordyber os i en bog, har 
en ganske særlig karakter. Derfor ser 
jeg selve læseakten som en del af det 
værdifulde ved at læse.

2 Er der forskel på, hvad  
voksne synes er god børne-
litteratur, og hvad børn og 

unge synes er god børnelitteratur?
Ikke altid. Vigtigst, tror jeg, er at 
insistere på, at børnene og de unge 
har ret til at sige til og fra i forhold 
til, om en bog er noget for dem. Men 
det betyder ikke, at man ikke skal 
introducere dem til noget, man selv 
synes er godt. Jeg tror, at mange 
børn og unge har svært ved at finde 
hen til bøger, der interesserer dem 
– især hvis de ikke læser så meget i 
forvejen. De vil gerne have anbefalin-
ger fra voksne, der selv brænder for 
børne- og ungdomslitteratur. 

3 Hvad er dybdelæsning, og 
hvad er det særlige ved det?
Begrebet ”dybdelæsning” 

udspringer to steder fra. Litteraten 
Sven Birkerts bruger begrebet 
”deep reading” om en langsom 
og eftertænksom læsning, der 
skaber et særligt rum for indlevelse 
og fordybelse i modsætning til 
hurtigere læsemåder som skanning 
og skimming, mens det hos den 
neurokognitive læseforsker 
Maryanne Wolf defineres som en 
stærkt krævende proces, det tager 
tid både at opøve og vedligeholde. 
At forstå en tekst i dybden kræver 
bl.a. at man danner mentale billeder, 
indlever sig i det læste og forholder 
sig reflekterende til det.

I min ph.d.-afhandling Læsning 
og fordybelse (2020) videreudvikler 
jeg dybdelæsningsbegrebet 
til det, jeg kalder for ”litterær 
dybdelæsning”. Der er jo det 
særlige ved skønlitteraturen, at 
det ikke giver mening at skanne 
og skimme den. Den skal læses 
med en vis grad af fokuseret og 
vedholdende opmærksomhed, for at 
en vedkommende læseoplevelse kan 
finde sted. Derfor er det også netop 
gennem læsning af skønlitteratur, 
at yngre læsere kan træne deres 
dybdelæsning.

4 Hvad er de bedste betin-
gelser for dybdelæsning i 
folkeskolen?

Det blev tydeligt for mig under min 
ph.d., hvor jeg særligt undersøgte 
romanlæsning i udskolingen, at 
en del elever havde svært ved at 
praktisere litterær dybdelæsning, 
og at det i høj grad handlede om, at 
de havde svært ved at koncentrere 
sig om at læse i længere tid og 
derved opleve at ”komme ind” i 
bogen. De ”læste bare ord”, sagde 
de – selvom de forstod det, de læste, 
skete der slet ikke noget i dem under 
læsningen.

Samtidig kunne jeg se, at de 
konkrete rammer, der var, når 
eleverne skulle læse i skolen, ofte 
medvirkede til at forstyrre dem: 
larm og uro, bordopstillinger 
der passede til gruppearbejde, 
men gjorde det svært at trække 
sig tilbage i enrum. I mit projekt 
arbejdede jeg derfor bl.a. med at 
bevidstgøre eleverne om, hvordan 
og på hvilke måder de læste bedst 
– både opmærksomhedsmæssigt, 
i forhold til de tidslige og rumlige 
rammer, og i forhold til at det føltes 
rart og hyggeligt at læse. Det gjaldt 
både ovre i skolen, og når de skulle 
læse derhjemme.

5 Kan voksne spænde ben for 
børn og unges læselyst?
Ja, det tror jeg godt, de kan, 

men de kan også være værdifulde 
rollemodeller. Skolen burde ideelt 
set være et sted, der fremmer 
eleverne læselyst, men her ser jeg 
især nogle faldgruber, som handler 
om tekstvalg, de rammer, der er for 
at læse i skolen, og den måde, man 
underviser i litteratur på, hvor der 
ofte er meget fokus på analytiske 
begreber. Hvis man som elev har 
svært ved at koncentrere sig om 
at læse en tekst og derved om at 
få en litterær oplevelse, så kan det 
virke meningsløst og unødvendigt 
at skulle sidde og putte begreber på 
teksten.

En undervisning, hvor man i 
højere grad har fokus på elevernes 
opmærksomhed og oplevelse under 
læsning, og hvor læreren selv er en 
læsende rollemodel og italesætter 
over for eleverne, hvorfor det er 
værdifuldt at læse, tror jeg er 
vejen frem. Og så skal man nogle 
gange turde at tage udgangspunkt 
i tekster, eleverne selv vælger – så 
der bygges bro mellem skole- og 
fritidslæsning.

Fem skarpe til 
Kristiane Hauer

Der er jo det særlige ved skønlitteraturen, 
at det ikke giver mening at skanne og 
skimme den. Den skal læses med en 
vis grad af fokuseret og vedholdende 
opmærksomhed, for at en vedkommende 
læseoplevelse kan finde sted.

Af Lærke Skærlund, medlem af Selskabet for Børnelitteratur, 

IBBY Danmarks bestyrelse

FEM SKARPE TIL KRISTIANE HAUER

KRISTIANE HAUER er cand.mag. i dansk, ph.d., 
adjunkt på Københavns Professionshøjskole, 

ekstern lektor på Københavns Universitet 
og skønlitterær forfatter. I oktober 2020 

forsvarede hun sin ph.d.-afhandling med titlen 
Læsning og fordybelse – En teoretisk og empirisk 

undersøgelse af fordybet skønlitterær læsning med 
særligt fokus på unge læseres romanlæsning  

i faget dansk.
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K
an I huske, hvad der skete 
i sidste uge?” I et lille 
lokale i SFO’en Lillevang i 
Allerød sidder 12-15 børn 

afventende og urolige på stolene. 
Her lugter lidt af madpakker, og 
stemningen er eftermiddagsagtig 
med en del støj. ”Sidste gang,” siger 
Sarah Maria Rasmussen, mens hun 
forsøger at skabe ro. ”Sidste gang fik 
vi låst æsken op med en hel masse 
tal – kan I huske det?” Hun er bør-
nebibliotekar på Allerød Bibliotek, 
og hun er kommet på sit ugentlige 
besøg i SFO’en for at læse højt for 
børnene. 

Så bliver der langsomt ro. Spion-
historien, som Sarah skal til at 
læse et kapitel af, er ikke en helt 
almindelig historie. Den hedder 
Mordmysteriet på Mindrevang, og den 
er en central del af et projekt, som 
Allerød Biblioteker har gennemført 
i efteråret 2020 i samarbejde med 
Lillevang SFO. Projektet hedder 
”Læs for sjov” – eller faktisk ”LæS 
FOr sjov”, for det handler om 
fritidslæsning som SFO-aktivitet, og 
det er et af de 35 læselystprojekter, 
som i slutningen af 2019 modtog 
støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Mysteriet på Mindrevang
Mordmysteriet på Mindrevang er en 
historie skrevet særligt til ”LæS FOr 
sjov” og Lillevang SFO af Ellen Holm-
boe. Hver uge bliver et nyt kapitel 
læst højt, hvorefter børnene på Lille- 
vang hjælper fortællingens fiktive 
karakterer fra Mindrevang med at 
løse et mordmysterie. I det ugentlige 
kapitel afsløres nye oplysninger og 
spor i sagen, og for at blive ekstra 
dygtige til at løse gåder og lede efter 
spor har børnene fra Lillevang været 
igennem en særlig spionuddannelse 
som en del af projektet.

Børnenes spionarbejde og idéer 
flettes ind i historien løbende. Derfor 
er noget af historien skrevet på for-
hånd, mens Ellen Holmboe lynskri-
ver andre dele af den fra uge til uge. 

”Børnene har indflydelse på, hvordan 
historien udvikler sig. Når de senere 
hører deres egne forslag – fx til en 
fælde lavet af kastanjer – blive læst 
op i historien, så kan de genkende 
det, og det synes de er sjovt,” fortæl-
ler Sarah.

Spionfortællingen lader altså 
bogstavelig talt børnene træde ind 
i fortællingens univers for at lege 
med. Det er tanken bag projektet, at 
mysteriet skal fungere som en slags 
nøgle til fortællingens og litteratu-
rens verden og give børnene lyst til 
at høre flere historier og til selv at 
læse mere. 

Læseværksted 
For at understøtte læselysten er 
der som en anden del af projektet 
oprettet et fast læseværksted i 
Lillevang SFO. Projektleder Gitte 
Klein fra Allerød Bibliotek fortæller, 
at værkstedet blev oprettet ud fra en 
idé om at gøre læsning til en natur-
lig del af SFO-tiden, så børnene selv 
kan vælge: ”Skal jeg over i rollespils-
værkstedet, skal jeg i krea-, eller skal 
jeg i læseværksted?”

I læseværkstedet er der ingen 
borde og stole. ”Dem har man siddet 
på hele dagen i skolen, og det her 
skal være noget helt andet,” fortæller 
Gitte Klein. I stedet er gulvet dækket 

af vamsede gulvtæpper og store 
farverige sækkepuder. Desuden er 
der et par tipitelte og en hule med et 
gardin for, som børnene kan gemme 
sig i. Langs væggene er opsat lange, 
lave hylder, hvorpå et bredt udvalg 
af farvestrålende børnebøger står 
fremme med flere eksemplarer af de 
enkelte bøger. ”Børnene vil tit gerne 
læse det, deres kammerater læser, 
og derfor sørger vi altid for at have 
mange eksemplarer af hver bog,” 
siger Gitte Klein. Bøgerne er udvalgt 
på baggrund af udlånsinformation 
fra biblioteket og udsagn fra indle-
dende interviews med SFO-børnene 
om, hvad de helst vil læse. Børnene 
kan frit låne alle bøger så længe, de 
vil, og værkstedet er bemandet både 
af en pædagog og en bibliotekar flere 
dage om ugen. 

4D-læsning
I læseværkstedet har Sarah Maria 
Rasmussen og Gitte Klein haft 
stor succes med noget, de kalder 
4D-læsning. Det går ud på, at noget 
fx lugter eller kribler og puster på 
én, mens man får læst højt, sådan at 
alle sanser aktiveres og stimuleres. 
Sarah fortæller, at de bl.a. har 
arbejdet med historien om De tre 
små grise, hvor ulven jo som bekendt 
puster og pruster: ”Der rendte vi 
rundt med en hårtørrer og pustede 
luft på børnene. Ulven ender til sidst 
i suppegryden med et ordentligt 
plask. Så kastede vi grankogler i en 
balje med vand, samtidig med at der 
var nogen, der sprøjtede lidt vand 
på børnene. Børnene fik også lov 
til at smage på ”ulvesuppe” lavet af 
bouillon. Vi kastede også hø ud over 
børnene, når ulven i historien blæser 
huset af halm omkuld – det var en 
fest!” griner Sarah.

Ifølge Gitte Klein giver 4D-læs-
ningen børnene en sjov, fælles mul-
tioplevelse, som betyder, at højtlæs-
ningen lever videre i børnenes leg 
og samtaler længe efter, at historien 
er læst færdig. Bøgerne, som bliver 

LæS FOr sjov
Spionuddannelse skal 

skabe læselyst
Af Stine Heger, retoriker og master i børns litteratur og medier

Børnene vil tit 
gerne læse det, 

deres kammerater 
læser, og derfor 

sørger vi altid for 
at have mange 
eksemplarer af 

hver bog.
Gitte Klein, projektleder
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brugt til 4D-læsning, låner børnene 
desuden ofte med hjem efterfølgen-
de, så de kan genlæse dem sammen 
med mor og far og snakke om det, de 
har oplevet.

Læselyst gennem leg og oplevelse
Tilbage i lokalet med spionhistorien 
er der blevet helt stille. En dreng i 
nissehue sidder med åben mund og 
lytter til Sarah, der læser: ”Emma 
foldede forsigtigt beviset sammen 
og gemte det i sin skoletaske. Emil 
puttede kuverten med metalæsken 
og koden i sin taske og sagde: ’Lad 
os så få sendt det brev til Lillevang!’” 
”Lillevang!” råber børnene højt i 
munden på Sarah, som kigger op og 
siger: ”Ja! Hvem vil hente brevet?” 
To piger springer op og løber ud til 
en postkasse på gangen, hvor de 
henter det brev, som karaktererne 
Emma og Emil fra spionhistorien har 
skrevet til børnene i Lillevang SFO. 
Brevet bliver åbnet, og indeni ligger 
en kodet besked, som børnene skal 
løse sammen for at hjælpe Emma 
og Emil. Børnene finder deres egne 
små spionhåndbøger frem og finder 
lynhurtigt ud af, at der i brevet er 
tale om en morsekode. Derefter går 
der ikke mange minutter, før koden 
bliver løst.

Om Mordmysteriet på Mindrevang og 
de andre dele af ”LæS FOr sjov”-pro-
jektet får flere børn til at læse mere, 
er det for tidligt at sige noget kon-
kret om. ”Projektets grundidé er, at 
vi vil eksperimentere med forskellige 
måder at massere litteraturen ind 
gennem leg og fælles oplevelser,” 
forklarer Gitte Klein.

Opfattelsen af læselyst er i projek-
tet tæt knyttet til nøgleord som fri-
villighed, leg og oplevelse. ”LæS FOr 
sjov” skal fortsætte i foråret 2021, og 
senere skal det evalueres. Allerede 
nu er Gitte Klein dog ikke i tvivl 

om, hvad ét meget vigtigt udbytte 
af projektet er, nemlig det tætte 
samarbejde mellem bibliotekarer og 
pædagoger: ”Som bibliotekarer får 
vi et nyt indblik i børnene, fordi vi 
møder dem på deres hjemmebane. 
Normalt møder vi dem på biblioteket 
sammen med deres forældre. Bør-
nene får lov til at gå forrest i det her 
projekt – vi lærer dem at kende, og 
det er faktisk med til at trække dem 
ned på biblioteket, kan vi se,” siger 
Gitte Klein, der håber, at ”LæS FOr 
sjov” kan inspirere andre til at lave 
lignende initiativer.

Ordløse billedbøger kender ingen sprog- eller 
kulturelle grænser og er derfor velegnede i 
den allerførste litteraturformidling med de 

flygtningebørn, der reddes i land på den italienske ø 
Lampedusa, hvor IBBY.org i forbindelse med projektet 
”Silent Books” driver et bibliotek med ordløse billedbøger. 
Bestyrelsen i IBBY Danmark har valgt at nominere Inger-
Lise Kristoffersens Pigen der ledte efter sin skygge (2019) til 
biblioteket.

En pige skal til at sove. Hun leger med sin 
stofkat og ænser ikke sin skygge, der uden 
held prøver at få hendes opmærksomhed. 
Da pigen sover, lister skyggen ud af 
sengen og stikker af. Pigen vågner og 
følger efter den ud på en rejse, der fører 
hende til Skyggeøen. Her er skabninger, 
der er både sjove og lidt uhyggelige, som 
hjælper hende i jagten på sin skygge. Da 
pigen mister modet og sidder utrøstelig 
op ad en mosklædt sten, kommer en 
morskikkelse, som tager sig af hende og 
leder hende på rette vej igen.

Pigen der ledte efter sin skygge er Inger-Lise Kristoffersens 
tredje børnebog, og den er på samme tid en kunstbog og en 
sort/hvid, ordløs billedbog, fortalt i detaljerige linoleumssnit. 
Det tog hende tre år at færdiggøre den. Den langsomme 
arbejdsproces spores i detaljerne i linoleumstrykkene og 
i en snitteteknik, der lader læseren føle mos, vand, vind, 
gran og pels. Bogen ”illustrerer” sig ind i nordisk tradition, 
hvor folkeeventyr, H.C. Andersen og især Tove Janssons 
billedunivers kommer frem på nethinden. Værket vil kunne 
virke igangsættende for en samtale med børn fra 5 år og op. 
Der vil være meget at tale om, når flygtningebørnene tager 
med på eventyr i den store skov. Nu er bogen draget på tur  
til Italien – i første omgang til bedømmelse i Rom.

Pigen der ledte efter sin skygge 
nomineret til ”Silent Books”

Af Søren Fanø, medlem af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmarks bestyrelse

Inger-Lise Kristoffersen: 
Pigen der ledte efter sin skygge. 
Forlaget Uro, 2019.

Læs mere om projektet 
”Silent Books” på ibby.org/
awards-activities/activities/
silent-books
Bogen er anmeldt på 
bogbotten.dk.

”Skyggeøen er det sted hvor skygger tager hen
når de bliver godt trætte af deres ejer.
Men nogle skygger er så heldige
at deres ejer følger dem gennem tykt og tyndt
for at hente dem hjem igen.”

Inger-Lise Kristoffersen: 
Pigen der ledte efter sin skygge (2019)

Om ”LæS FOr sjov”

”LæS FOr sjov” er et læselystprojekt skabt i et samarbejde mellem 
Lillevang SFO i Allerød og Allerød Biblioteker. Projektet er blevet 
til med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Læselyst og 
læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”.

I projektet indgår også historien Mordmysteriet på Mindrevang, 
der er skrevet af Ellen Holmboe og støttet af Statens Kunstfond.

Er man nysgerrig på at høre flere detaljer om projektets koncept, 
baggrund og forløb, er man velkommen til at rette henvendelse til 
projektleder Gitte Klein på gikl@alleroed.dk.

Undersøgelse af skoaftryk Bevistavlen Spiondokumenter

http://ibby.org/awards-activities/activities/silent-books
http://ibby.org/awards-activities/activities/silent-books
http://ibby.org/awards-activities/activities/silent-books
http://www.bogbotten.dk
mailto:gikl%40alleroed.dk?subject=
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D
et første, der skal ske, når 
man ankommer til bør-
neetagen LÆS, er, at man 
skal tage skoene af. Bør-

neetagen er nemlig sko-løs. Det skal 
give bedre plads til ro og fordybelse. 
En anden ting, der straks springer 
én i øjnene, er, at her er det bøgerne, 
der dominerer, ikke skærmene. 

I det hele taget er der tænkt over 
tingene på den nye børneetage på 
Københavns Hovedbibliotek, som 
med sine i alt 10.000 kvadratmeter 
er det største af Københavns 20 bib-
lioteker og ligger centralt placeret i 
Krystalgade midt i middelalderbyen. 
Børneetagen LÆS åbnede i august 
2020 og har været cirka to år under-
vejs. 

Vicechef for Københavns Biblio-
teker Sanne Caft har stået for at ud-
vikle og etablere den nye børneetage. 
Hun slår fast, er at der er tale om ”en 
helt ny type børnebibliotek”, der – 
med afsæt i både hjerneforskning og 
viden om børns sproglige udvikling 
og læselyst – kombinerer aktiviteter, 
læsning, leg og læring. 

Fokus på barnets udvikling
Alt på etagen – undtagen reolerne 
på væggene – er ifølge Sanne Caft 

specialdesignet. Forud for byggeriet 
er gået en rum tid med at undersøge 
behov, udspørge brugerne, teste 
og udvikle i samarbejde med 
designere, grafikere, bibliotekarer, 
litteraturformidlere og folk 
uddannet inden for markedsføring 
og adfærdsdesign. Dette har 
resulteret i ti aktivitetszoner, hvor 
man kan gå på opdagelse i lyd, ord 
og billeder ud fra de forskellige 
udviklingsstadier, barnet befinder 
sig på, fra det er 0 til 12 år:

”Alle zoner er udtænkt ud fra, 
hvilket stadie barnehjernen befinder 
sig på, og bygger blandt andet på 
hjerneforsker Kjeld Fredens empiri 
om, at børns sproglige og læse-
mæssige udvikling foregår trinvis, 
hvorfor zonerne hver især rummer 
aktiviteter og bøger, som svarer til 
barnets stadie,” siger Sanne Caft. 

Hun fortæller, at LÆS er bygget 
op således, at man kan følge en 
sproglig og læsemæssig progression 
ved at gå den ene vej rundt i rum-
met og på den måde bevæge sig ad 
barnets udviklingstrin gennem de 
ti zoner med navnene ”Lydengen”, 
”Op&Nedskoven”, ”Ordbjerget”, 
”Historievulkanen”, ”Verdenssprog”, 
”Bogborgen”, ”Litteraturstrædet”, 

”Tegnstationen” og ”Ordfrådseriet”  
– det sidste er området, hvor man 
kan spise sin medbragte madpakke 
og ”hellere end gerne må tale med 
mad i munden”.

”Man kan også gå rundt på kryds 
og tværs, men der er altså en pro-
gression i den måde, vi har stillet 
bøgerne op på, som spiller sammen 
med de ti zoner og de aktiviteter, der 
knytter sig til dem,” siger Sanne Caft. 

Var der slet ikke noget, der fungerede 
så godt på det gamle børnebibliotek, at 
I tænkte ”det her skal vi have med ind i 
det nye”?

”Jo, den dér.” Sanne Caft peger på 
et rør med en diameter på omkring 
en meter, som man kan kravle igen-
nem. Vi befinder os i Op&Nedskoven, 
hvor der er fokus på forholdsord.  

”Men det er også den eneste 
fysiske genstand, der har overlevet 
transformationen. Børn kan godt 
lide at kravle gennem noget, og fra 
hjerneforskningen ved vi, at det får 
ordene til at fæstne sig bedre, hvis 
man kravler op eller ned i stedet for 
bare at udtale ordene ’op’ eller ’ned’.”

Læselyst i højsædet
Det banebrydende ved den nye 

En verden
af børnebøger

Børneetagen LÆS på Københavns Hovedbibliotek er åbnet med 1000 
kvadratmeter helliget børnebøger. Hele etagen er nydesignet, varm og 

indbydende – med fokus på at give børnene lyst til at læse!

Af Eline Mørch Jensen
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EN VERDEN AF BØRNEBØGER

børneetage er altså, at man helt 
konsekvent har valgt at se barnets 
hjernemæssige, sproglige og 
læsemæssige udvikling som det 
bærende element for den måde, 
indretningen er tænkt og designet 
på – i stedet for eksempelvis at 
opstille bøgerne efter børnenes 
alder.

”Hele tanken bag LÆS er, at den 
skal stimulere børns læselyst. Vi ved 
fra læsevaneundersøgelsen, som 
kom for nogle år siden, at børns 
fritidslæsning går ned. Og vi er et 
folkebibliotek, så vores fokus er at 
skabe ivrige læsere. Vi skal ikke lære 
børn at læse – det skal skolen. Vi skal 
gøre dem til læsere,” pointerer Sanne 
Caft.

”I Københavns Biblioteker har vi 
et strategisk fokus på børn og unge, 
fordi vi kan se, at når man bruger 
kræfter på at ændre folks adfærd, 
for eksempel på at få børn til at læse 
mere, så er det mest effektfuldt at 
sætte ind, når man er lille. Logikken 
er, at vi kan gøre størst forskel med 
de resurser, vi har, hvis vi tager fat 
i børn mellem 0 og 12 år, så derfor 
er det netop dem, vi har dedikeret 
børneetagen LÆS til.”

Udstillede bøger låner bedre
Vi forlader zonerne for de 0-6-årige 
og bevæger os gennem ”Verdens-
sprog”, hvor bøger på andre sprog er 
samlet, til området for de 6-12-årige, 
som er indrettet efter samme logik 
som resten af børneetagen: med 
bogudstillinger, boginspiration og 
bøger i reoler, man decideret er på 
udkig efter. Langs ”Litteraturstræ-
det” står en række små huse, man 
kan sidde alene eller sammen i – 
omgivet af bøger.

”Vi ved fra forskningen, at børn 
rigtig gerne både vil kunne sidde 
sammen og være alene – lidt alene 
og lidt sammen – så det har vi taget 
højde for. Her er masser af sidde-
pladser omgivet af bogudstillinger, 
for det handler hele tiden om at 
inspirere til at læse bøger,” fastslår 
Sanne Caft og tilføjer: 

”Udstillingen af bøger har fået et 
kraftigt løft. Vi har i dag 41 bog-
udstillinger, mens der var fem i det 
gamle børnebibliotek. Det skyldes, 
at vi fra detailhandelen ved, at hvis 
vi lægger bøger i stakke, så låner de 
bedre, akkurat ligesom at udstillede 
bøger låner bedre end bøger, der 
står med ryggen udad i en reol. Vi 

har arbejdet en del med service- og 
adfærdsdesign, hvor vi har testet 
og kigget på store mængder data 
for at finde ud af, hvad der faktisk 
virker i stedet for bare at ’gøre som 
vi plejer’.”

Ingen snubletrin 
Et andet et område, man har fo-
kuseret på fra bibliotekets side, er 
læsestart. Sanne Caft fortæller, at 
det er helt bevidst, at der ikke står 
alder på reoler eller bøger, for hvis 
man er 7 eller 8 år og lige er begyndt 
at læse, er det et nederlag, hvis man 
skal finde sine bøger på en reol for 
6-årige. Man må aldrig få følelsen 
af ikke at være god nok, så det skal 
være intuitivt at finde hen til den 
bog, der passer til det enkelte barn, 
mener hun:

”Vi har fokuseret massivt på, 
at det ikke bliver et snubletrin at 
komme i gang med at læse. På biblio-
tekerne har man typisk kaldt det 
’letlæsning’, men det er ikke nødven-
digvis let at læse, når man er Matilde 
på 6 år. Det er faktisk megasvært! 
Derfor skal det ikke hedde letlæs-
ning, for det er et voksenperspektiv 
på Bo-fik-en-sko. Det er let for voks-

ne, men ikke børn,” understreger 
Sanne Caft og fortsætter: 

”Ved at spørge en masse forældre 
og fagfolk om, hvor mange niveauer 
det er nemt at finde rundt i, er vi 
kommet frem til, at der skal være tre. 
Vi har også kigget på idrætslivet og 
musikskolerne, hvor man bruger de 
tre kategorier ’start’, ’begynder’ og 
’øvet’, når man går til blokfløjte eller 
svømning. Samtidig bruger nogle 
forlag lix, nogle bruger let, og andre 
bruger cirkler, hatte eller hvad ved 
jeg – det er en jungle at finde rundt 
i! Derfor har vi rettet alle de bøger 
til startlæsning, vi har i systemet, så 
de falder ind under ’start’-’begynder’-
’øvet’. Det gør det nemmere for både 
børn og voksne at finde rundt i.” 

Op at køre på max
Sanne Caft nævner også, at man 
meget bevidst har fravalgt de rød-
grøn-gule signalfarver, som mange 
skole- og børnebiblioteker bruger, og 
at man i stedet har valgt at køre med 
en mere afdæmpet farveholdning, 
for at bogforsiderne skal trænge 
visuelt bedre igennem. 

”Og så er hele LÆS jo analog. Den 
er ikke pladret til med skærme – de 

eneste skærme er betjeningsskær-
mene, så man kan få digital hjælp 
fra en bibliotekar, hvis man ikke 
kan finde en ledig børnevært. Der er 
altid mindst én børnevært på gulvet, 
hvis man har brug for hjælp, men 
ellers skulle børneetagen gerne være 
meget intuitiv. Her er heller ingen 
stikkontakter – og det er meget med 
vilje! Man kan ikke oplade sin mobil. 
Man er her for at være sammen med 
sit barn om det at læse og om bøger-
ne, ikke sin mobil.”

Hvad håber I på at opnå med børne- 
etagen LÆS – og hvornår er den en 
succes set med jeres øjne?
”Vi håber på at få flere 0-6-årige 
til at læse og flere 6-12-årige til at 
blive ved med at læse. Og så håber 
vi på at få de voksne til at blive mere 
opmærksomme på, hvor vigtigt det 
er, at de støtter deres børns læselyst. 
Vi håber selvfølgelig også på at få 
etagen fyldt op. Her kan fint være 
400 ad gangen, og vi skal gerne op at 
køre på max. Med målrettede aktivi-
teter til daginstitutioner, dagplejere 
og forældre på barsel om formidda-
gen, skoleklasser om eftermiddagen 
og børnefamilier i weekenden.”

Hele tanken bag LÆS er, at den skal 
stimulere børns læselyst. Vi ved fra 
læsevaneundersøgelsen, som kom for 
nogle år siden, at børns fritidslæsning går 
ned. Og vi er et folkebibliotek, så vores 
fokus er at skabe ivrige læsere.
Sanne Caft, vicechef for Københavns BibliotekerFOTO
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Om børneetagen LÆS

Københavns Hovedbiblioteks nye 
børneetage LÆS åbnede i august 
2020. Etagen, der er blevet til 
med midler fra Nordea-fonden, 
har været ca. 2 år undervejs og 
kostet i alt ca. 7 mio. kroner at lave. 
Beholdningen af børnebøger tæller 
ca. 60.000 materialer.

Til LÆS er tilknyttet 15 børnevær-
ter, der alle har forskellig faglig 
baggrund. Nogle er børnebiblio-
tekarer eller litteraturformidlere, 
andre har en pædagogisk, didaktisk 
eller psykologisk baggrund ift. 
uddannelse og/eller arbejde, og en 
enkelt har boghandlerbaggrund. 
Fælles for dem alle er, at de arbejder 
med at formidle litteratur, læselyst 
og (viden om) sprogstimulering til 
børn og deres voksne.

Læs mere på bibliotek.kk.dk/boerne-
etagenlaes.
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L
æselysten blev plantet i 
os, da vi i vores unge år 
søgte ind i litteraturens 
verden for at identificere 

os med karaktererne eller fortæl-
lingen. Interessen for at fordybe os 
i litteraturen er noget, der stadig 
fylder meget i vores hverdag, og 
i vores virke som dansklærere 
og -vejledere forsøger vi at give 
vores store passion for læsning 
og læselyst videre til vores elever 
og kolleger. I 2016 startede vi 
Instagram-kanalen @litteratur_
til_danskfaget, hvor vi anmelder 
litteratur til anvendelse i under-
visningen og foreslår bøger til 
elevernes egen læsning. Siden er 
kanalen udvidet med hjemmesiden 
litteraturtildanskfaget.dk.

Børns læselyst har i dag lidt trange 
kår, og vi må erkende, at den for 
manges vedkommende ikke bare 
kommer af sig selv. Læselyst er for 
os noget, der skal skabes, dyrkes 
og holdes ved lige. Og så skabes 
læselyst sammen med andre. Der-
for er arbejdet med læselyst noget, 
som vi afsætter meget tid til i 
vores hverdag som undervisere. 

Vores egen læselyst blev ikke skabt 
i hjemmet. Ingen af vores forældre 

er læseheste, og det var meget 
begrænset, hvad der var at finde af 
bøger i vores respektive hjem. Det, 
der til gengæld gjorde en kæmpe 
forskel, var mødet med andre, både 
voksne og børn, der fandt glæde og 
interesse i at læse. 

Vi har gennem tiden siddet til 
mange skole-hjem-samtaler, hvor 
forældre har givet udtryk for, at de 
ikke ved, hvor deres børns glæde 
ved at læse kommer fra, da de i 
hvert fald ikke selv læser. Vores 
oplevelse er ikke, at forældrene 
taler litteraturen ned, de er bare 
forundrede over, hvor deres børns 
lyst til at læse er blevet vakt til 
live. Vi giver ikke forældrene et 
entydigt svar, men meget taler for, 
at deres lyst til at læse er opstået 
i det fællesskab med andre, som 
vi planlægger og organiserer, når 
vi bevidst vælger, at læselyst skal 
være en del af vores undervisning.

I indskolingen er der selvklart 
meget fokus på afkodning og 
arbejde med læsestrategier for at 
lære eleverne at læse. Så hvordan 
kan man arbejde med læselyst i 
indskolingen, når eleverne endnu 
ikke har knækket læsekoden? 
Vi oplever, at læselysten i de 

mindste klasser opstår i det 
fællesskab, hvor vi deler glæden 
ved litteratur med eleverne. I vores 
klasser bliver der læst op af og 
lyttet til mange historier, og hos 
indskolingseleverne mærker vi, 
at den dialogiske læsning, hvor 
de hører historier, smager på 
ordene, taler om tegningerne og 
prøver bevægelserne af har stor 
betydning.

På mellemtrinnet og i særdeleshed 
i udskolingen har mødet med 
litteraturen i højere grad fokus 
på analysen end på selve læse-
oplevelsen. Det er måske også en 
af årsagerne til, at læselysten er 
faldende her, da der er en risiko for, 
at glæden ved litteraturen bliver 
overskygget af analyseskemaer 
og fastlagte tolkninger. Vi skal 
som undervisere være lydhøre 
over for elevernes udsagn om, at 
skoleopgaver undervejs i læs-
ningen kan være ødelæggende for 
deres læselyst.

Skal vi vække elevernes læselyst, 
skal vi give plads til den. Vi må gå 
systematisk til værks og skabe 
nogle gode rammer for elevernes 
læsning. Selv om der bliver 
færre læsetimer i takt med, at 

– med Ulla Maria Michaelsen 
og Dorthe Rise

eleverne kommer på mellemtrinnet 
og i udskolingen, skal vi stadig 
afsætte tid til, at eleverne kan læse 
selvvalgte bøger i skoletiden, vi 
skal planlægge biblioteksbesøg og 
sørge for at eleverne bliver matchet 
med bøger, der interesserer dem, 
og vi skal give plads til, at de kan 
dele deres gode læseoplevelser med 
hinanden.

Indsatsen for at skabe glæde ved 
litteratur bør allerede begynde 
i dagtilbuddene, hvor der skal 
læses op, snakkes om og leges med 
litteraturen. Vigtigst af alt, skal 
børnene møde nogle voksne, der har 
et hjerte, der banker for litteraturen. 
Denne glæde og begejstring for 
litteratur skal de ligeledes møde, 
når de starter i skole. De skal møde 
lærere, pædagoger, bibliotekarer og 
andre fagpersoner, der brænder for 
og interesserer sig for litteraturen. 
De skal opleve et fællesskab om-
kring litteraturen, der giver dem 
lyst til at læse og dele deres gode 
læseoplevelser med hinanden. Det er 
i hvert fald sådan, vi arbejder med at 
skabe læselyst hos vores elever.

Ulla Maria Michaelsen og Dorthe Rise 
er begge uddannet lærere og snart 
danskvejledere. De står bag hjemmesiden 
litteraturtildanskfaget.dk og Instagram-
kanalen @litteratur_til_danskfaget, hvor de 
anmelder bøger til danskfaget.

Ulla Maria og Dorthe blogger også om 
danskundervisning på Instagram. Du kan 
følge Ulla Maria på @ullamariasklasser og 
Dorthe på @danskvaerelset.

Læselyst er for 
os noget, der skal 
skabes, dyrkes og 
holdes ved lige.

http://litteraturtildanskfaget.dk
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L
ektørudtalelsen skal understøtte materialevalg, 
orientering i materialer og formidling i folke- og 
skolebiblioteker som et supplement til katalogise-
ringens oplysninger og styrke det enkelte bibliotek i 

at tage stilling til anskaffelse af et materiale.
Således formuleres retningslinjerne for lektørudtalel-

ser – de materialevurderinger, Dansk BiblioteksCenter 
(DBC) laver af nye bogudgivelser, såfremt det pågældende 
materiale er blevet indsendt til vurdering og valgt til lek-
tørudtalelse af DBC – på DBC’s hjemmeside. Derudover 
angives det, at lektørudtalelsen skal forholde sig kritisk 
vurderende til materialet, formuleres i et klart og alment 
forståeligt sprog samt undgå nedladende ordvalg. Men hvor 
kritisk kan en lektør egentlig tillade sig at være?

Et hjælpsomt fingerpeg
Inger Gyldenkærne er biblioteksfaglig konsulent og  
koordinator for Københavns Bibliotekers materialevalg, 
og lektørudtalelser udgør dermed et vigtigt arbejdsred-
skab i hendes hverdag. I Inger Gyldenkærnes indkøber-
team mødes de hver tirsdag og indkøber bøger ud fra 
Dansk Bogfortegnelses ugeliste, der udgives af DBC.  
Listerne er tilgængelige via materialevalgsmodulet i 
deres bibliotekssystem, hvorfra der er links til lektør- 
udtalelser og eventuelle anmeldelser.

”En lektørudtalelse er som oftest et rigtig godt red-
skab, der giver et fingerpeg i retning af, om man skal 
indkøbe en titel eller ikke og ikke mindst i hvor mange 
eksemplarer. Lektørudtalelserne er vigtige for alle  
materialevælgerne, men ikke mindst for dem med fokus 
på børnelitteratur, fordi der så sjældent findes andre 
anmeldelser af børnebøger,” siger hun.

Inger Gyldenkærne fortæller i den forbindelse, at 
det kan ske, at en dårlig lektørudtalelse gør, at en titel 
fravælges. Men hun påpeger også, at materialevælgerne 
er erfarne og kender ”deres” lektører og af denne grund 

tillægger deres vurderinger forskellig vægtning:
”Selv om der er ens retningslinjer for en lektørudta-

lelses udformning, er resultaterne ikke ensartede. Det er 
nok heller ikke muligt, for udtalelsen afspejler også, hvem 
lektøren er. Lektøren skal give en objektiv vurdering af 
hver enkelt titel, og det er fair nok, men det betyder også, 
at der måske nogle gange lægges for meget bånd på 
udtalelsen.”

Ikke et markedsføringsbureau
Julie Arndrup er lektør af børnelitteratur ved siden af sit 
job som bibliotekar på Brønshøj Bibliotek. Hun bekræfter, 
at man som lektør skal forsøge at forholde sig så objek-
tivt som muligt til den bog, man laver en udtalelse om, 
og ”gemme sine egne følelser lidt væk”, mens den mere 
subjektive vurdering af bogen skal gemmes til et specifikt 
afsnit i udtalelsen.

I sin stræben efter at bevare en objektiv tilgang har 
Julie Arndrup altid børnelæserne i tankerne, når hun 
skriver sin udtalelse: ”Jeg prøver så vidt muligt at se på 
bogen fra børnenes perspektiv – om de vil synes sproget 
er fængende, om de vil kunne lide forsiden, om emnet er 
noget, de lige brænder for.”

Næst efter børnene er det dog kollegerne, hun har i 
baghovedet, når hun formulerer sin dom over en bog. 
Som lektør er hun meget bevidst om det ansvar, hun har 
over for dem, som er materialeindkøbere til bibliotekerne, 
da det jo først og fremmest er dem, lektørudtalelserne 
bliver lavet til:

”Når man indkøber materialer, er det meget vigtigt 
med en lektørudtalelse, der hjælper en til et hurtigt  
overblik over bogen. Og da materialebudgetterne des-
værre ikke bliver større, er det vigtigt, at vi indkøber både 
det, der er brug for i samlingen, og det, børnene vil have. 
Der er ikke råd til alt for mange fejlkøb,” siger hun og 
fortsætter:

Lektøren skal give en objektiv vurdering af hver 
enkelt titel, og det er fair nok, men det betyder også, 
at der måske nogle gange lægges for meget bånd på 
udtalelsen.
Inger Gyldenkærne, biblioteksfaglig konsulent

DEN OBJEKTIVE LEKTØRUDTALELSE – OPNÅELIG ELLER UMULIG?

Den objektive 
lektørudtalelse 
– opnåelig eller 

umulig?
Lektører skal for så vidt muligt efterstræbe objektivitet, når de 

formulerer deres dom over en bog i en lektørudtalelse, som følger en 
fast skabelon, hvor kun et lille afsnit er sat af til lektørens subjektive 

vurdering af bogens kvalitet. Men er den objektive lektørudtalelse 
overhovedet mulig at efterstræbe? Og hvor meget har den at sige i 
forhold til, om bogen kommer til at sælge godt til folkebiblioteker  

og skolernes pædagogiske læringscentre?

Af Caroline Bruhn-Jensen, redaktør
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”Jeg er jo ikke forfatternes markedsføringsbureau. 
Selv om jeg ønsker dem al succes i verden, så er det deres 
eget og deres forlags ansvar at markedsføre bogen. Og 
hvis bogen er en genistreg, der går hen over hovedet på 
mig, så skal den nok sælge alligevel. Mit ansvar er overfor 
mine kolleger i bibliotekerne og deres pressede budget-
ter. Og det er overfor børnene og læserne, der fortjener 
kvalitet, alsidighed og aktualitet. Det er en balancegang, 
hver eneste gang jeg skriver en lektørudtalelse, og jeg 
har aldrig mødt en lektørkollega, som ikke tog det meget 
alvorligt.”

Julie Arndrup indrømmer dog, at det ikke altid er lige 
nemt at skulle efterstræbe 100 % objektivitet, når hun 
skriver en lektørudtalelse, da det kan være svært for  
hende at abstrahere fra det faktum, at der altid er et 
menneske bag bogen, for hvem udtalelsen kan få stor 
betydning: 

”Jeg skal være så objektiv, som man nu kan være, når 
man skal vurdere noget, men jeg tænker ALTID over, at 
der sidder et menneske derude. Nogen har investeret 
pensionsopsparingen og hældt alt deres hjerteblod i den 
her bog, og de er formodentlig meget stolte af den, også 
selv om den ikke lige er noget for mig.”

Alfa og omega for bogens salg
Emil Blichfeldt er et af disse ”mennesker derude”. Som 
både børnebogsforfatter og forlægger på sit eget for-
lag Calibat har han stor erfaring med at få sine bøger 
lektørudtalt – både dem, han selv skriver, og dem, han er 
med til at udgive – samt med selv med at vurdere bøger 
professionelt som forhenværende anmelder på Week-
endavisen. Som han ser det, kan en lektørudtalelse per 
definition aldrig være objektiv: 

”At læse bøger er en hjertesag, og alle bliver ikke berørt 
af det samme, så man kan lige så godt glemme alt om 
objektiv vurdering. Det nytter fx intet at sende en bog 

fyldt med zombieslagtning, drager, ninjaer og monstre 
til en lektør, der helst vil læse bøger realistiske bøger om 
mobning i skolegården.”

Emil Blichfeldt ved af erfaring, hvor vigtig en lektørud-
talelse er for, om en af hans bøger bliver solgt til landets 
biblioteker – og det på både godt og ondt:

”Calibats bøger sælger primært til bibliotekerne, og 
salget står og falder med lektørudtalelsen. Er den positiv 
og utvetydigt anbefalet, sælger bogen godt. Men hvis 
lektøren er vild med bogen, men ikke er bevidst om, at 
anbefalingen skal være helt klar i sin formulering, så 
svarer salget af bogen ikke til den samlede anbefaling, 
hvilket kan tyde på fortravlede indkøbere, der på for lidt 
tid skal gennemgå for mange lektørudtalelser og derfor 
kun læser dem ordentligt, når der er klare anbefalinger,” 
siger han og fortsætter:

”Hvis udtalelsen er negativ, er bogen nakkeskudt, hvil-
ket det ikke kan betale sig at klage over, for du kan kun få 
medhold i en klage, hvis der er begået deciderede fejl.”

Lad os stoppe op et øjeblik og se nærmere på klage-
mulighederne. Ifølge DBC’s hjemmeside har du ret til at 
klage, hvis du mener, at en lektørudtalelse ikke overhol-
der retningslinjerne. Vælger du at indgive klagen, vil Lek-
tørudvalget, der er et uafhængigt udvalg nedsat af DBC, 
tage stilling til, om der skal udarbejdes en genbedømmel-
se af den pågældende bog ved en anden lektør.

I 2020 blev der i alt udgivet 1.141 lektørudtalelser af 
bøger og indgivet klage over 16 af disse, hvoraf to blev 
imødekommet. Man kan altså diskutere, hvorvidt det 
er umagen værd at gøre sig den anstrengelse, det er at 
klage, da der er stor sandsynlighed for, at man ikke vil få 
medhold, som Emil Blichfeldt påpeger.

Brug for et paradigmeskift
En væsentlig grund til, at lektørudtalelsen har så meget 
at skulle have sagt for salget af en bog, er ifølge Emil 

Blichfeldt, at udbuddet af bøger er vokset, samtidig med 
at man gennem de seneste par år har set et drastisk fald i 
salget til bibliotekerne, i takt med at mange biblioteks- 
filialer er lukket, og flere biblioteker er gået over til at lade 
hovedbibliotekerne stå for det primære indkøb, ligesom 
der siden skolereformen og bekendtgørelsen om folke- 
skolens pædagogiske læringscentre fra 2014 ikke har  
været lovkrav om, at man på skolens PLC skal have en 
fysisk bogsamling. Det bekymrer ham – især på børne- 
bøgernes vegne. Ikke mindst fordi det betyder, at der  
købes færre eksemplarer af hver bog. Som han under- 
streger: 

”Børn fungerer bare ikke på samme måde som voksne 
– de låner det, der står til fremvisning, ikke det, der skal 
bestilles hjem. For mig at se er der brug for et paradigme-
skift, hvor bibliotekerne køber færre titler og flere bøger. 
Hvis dette skift skal bæres af kærlighed til den gode bog, 
skal der laves færre lektørudtalelser, så den reducerede 
bibliotekarstab har tid til at læse dem. Det skal ikke løses 
af semiautomatiserede biblioteksindkøbssystemer, som 
det BibMedia har lavet med Valg+1. Dette kommer dog 
formentligt ikke til at ske.”

Hvad lektørudtalelsen skal være og kunne, og hvilken 
rolle den skal have lov at spille, når bibliotekerne skal 
administrere deres materialeindkøb, både nu og i frem- 
tiden, er der mange og – uden tvivl – delte meninger om. 
Én ting er sikkert: Lektørudtalelsen forbliver spræng- 
farligt territorium.

1 Valg+ er et system udbudt af BibMedia, der er leverandør af 
udlånsmaterialer til mange af landets biblioteker, som tilbyder 
at hjælpe biblioteker med at automatisere arbejdsprocesserne 
omkring materialebestilling. Ifølge bibmedia.dk gør Valg+ det 
bl.a. nemmere for bibliotekerne at ”frasortere ikke-egnede titler 
ud fra rating og målgruppe på titelniveau”. Indtil videre har 25 
af landets biblioteker indgået aftale om Valg+.

Jeg er jo ikke forfatternes markedsførings-
bureau. Selv om jeg ønsker dem al succes i 
verden, så er det deres eget og deres forlags 
ansvar at markedsføre bogen.
Julie Arndrup, lektør

For mig at se er 
der brug for et 
paradigmeskift, 
hvor bibliotekerne 
køber færre titler 
og flere bøger.
Emil Blichfeldt, forfatter 

og forlægger
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Andrea på 10 år og jeg 
selv på 29 deler samme 
skæbne. Vi er Harry 
Potter-fans. Men i 
Andreas’ bogreol finder 
vi også stakkevis af 
”videnbøger”.

O ver en coronasikker, 
pixeleret forbindelse viser 
Andrea mig rundt i sin 

bogreol. Andrea er 10 år gammel, og 
hun har netop fået sit eget værelse 
for allerførste gang. Vi begynder 
ved Jumbo-bøgerne og stakken med 
Anders And-blade.

Har du en yndlingsbog? I hele verden?
”Øhm. Faktisk ikke. Jeg har mange 
yndlingsbøger! [Efter lidt tid] Nej, nu 
har jeg fundet ud af, hvad min ynd-
lingsbog er. Det er Harry Potter 6.”

Andrea går i 4.d, hvor alle børnene 
registrerer deres læsetid i appen 

BookBites. Hun holder sin telefon op 
foran kameraet. I løbet af den sene-
ste måned har 4.d læst i 52 timer og 
33 minutter.

Har du nogle gange ikke lyst til at læse, 
men så skal du alligevel?
”Jah, især når jeg har haft skærm- 
tid. Nogle gange så kan jeg overtale 
mine forældre til, at jeg må læse på 
BookBites. Andre gange siger de: ’Tag 
den her papirbog – og læs!’”

Vi kommer til at snakke om, hvor 
vi godt kan lide at læse. Andrea kan 
bedst lide at være derhjemme i sin 
nye seng. I skolen er det anderledes: 
”Der sidder jeg under bordet, op ad 
radiatoren.”

Andrea er halvvejs med Harry Potter 
7. Jeg spørger, hvad hun skal læse 
bagefter: ”Så vil jeg finde noget, der 
interesserer mig. Som for eksem-
pel viden. Jeg har utrolig mange 
videnbøger.” Andrea forsvinder ud 
af kameraets vinkel, men jeg kan 

høre, at vi nu er nået til de øvre 
hylder med tunge bøger. Så vender 
hun tilbage: ”Jeg lånte engang 100 
rumbøger. Så blev jeg lidt, kan man 
sige, træt af dem. Så lånte jeg 100 
kaninbøger. Fordi jeg gerne vil have 
kaniner. Nu har jeg fundet ud af, at 
jeg ikke så gerne vil have kaniner. Så 
om lidt kommer jeg nok til at låne 
100 marsvinbøger.”

Andreas yndlingsgenrer er fantasy-
bøger og viden: ”To meget forskellige 
ting, men det er det, jeg godt kan 
lide. Fantasy, det er opdigtet, og 
viden, det er skrevet ned.”

Ved slutningen af samtalen ender 
vi igen ved Harry Potter-serien, som 
Andrea nu snart er færdig med. Des-
værre. ”Jeg ville gerne have haft, at 
der var en 8’er”. Både Andrea og jeg 
kender selvfølgelig til Det forbandede 
barn, den såkaldte teaterfortsættelse 
til serien, men som Andrea siger: 
”Det er ikke helt det samme.”

B
IBIANA Danmarks 
udstillings- og 
undervisnings-ak-
tiviteter tager ud-

gangspunkt i børnebogsillu-
strationskunst i verdensklasse 
og henvender sig til børn og 
deres familier. Vores udstillin-
ger udvikles som taktile tota-
linstallationer, der opfordrer 
publikum til at interagere og 
opleve med hele kroppen og 
inspirerer til samtale og nye 
fortællinger. I 2020 fjernede 
COVID-19 os fra mødet med 
publikum i udstillingerne og 
fra de børn, som bestandigt 
lærer os mere om, hvordan 
vi gør vores arbejde bedst. Vi 
blev udfordret til at undersø-
ge nye måder at komme ud 
til børn og unge på, og vi har 
derfor måttet gentænke vores 
principper om det inddragen-
de og taktile i formidlingen.

Den stort anlagte udstilling Ø 
i BIBIANA Danmarks nye per-
manente kunsthus for børn i 

Hirtshals åbnede i efterårs-
ferieugen 2020, og her nåede 
mere end 500 børn og deres 
familier at stifte bekendtskab 
med Anna Jacobina Jacobsens 
magiske fortælling om en pige 
og hendes havfrueven. Det 
var en fryd at opleve det nye 
kunsthus fuldt af gæster og 
berigende at se børn, forældre 
og bedsteforældre fortolke Øs 
ordløse univers.

Da landet kort efter udstil-
lingsåbningen lukkede ned 
igen, gik vi i gang med at 
undersøge, hvordan BIBIANA 
Danmark fortsat kan Iøse 
den fornemme opgave, det 
er at formidle kunstoplevel-
ser til børn. Skærmen giver 
mulighed for at arbejde med 
multimodalitet, og med lidt 
fantasi og kreativitet kan det 
taktile og legende integreres 
i formidlingen. Så mens de 
danske skolebørn så instruk-
tionsvideoer på YouTube og 
blev sendt ud på gåture for 

at tælle trafikskilte og røde 
postkasser, sprang havfruen 
fra Ø ud i virtuel form som 
påklædningsdukke, der kan 
downloades og klippes ud til 
kreativ fritidssyssel eller som 
del af hjemmeundervisningen. 

BIBIANA Danmark udvikler 
fremadrettet kunstoplevelser 
og kreative aktiviteter, så de 
også kan tilgås online. Denne 
nye formidlingsform skal ikke 
sættes i stedet for oplevelsen 
af en kunstudstilling IRL, men 
skal kunne fungere både som 
supplement til den fysiske 
udstilling og som selvstændig 
kunstoplevelse og aktivitet. 
Det er vores udtalte ambition 
at fortsætte udviklingen af 
parallel formidling og ud-
stillingsvirksomhed i fysiske 
udstillinger i det ganske land 
såvel som online-tilbud. På 
den måde kan vi være hele 
Danmarks BIBIANA.

Et kunsthus 
for børn i 

coronaens tid
Af Jane Rud, undervisningsansvarlig 

hos BIBIANA Danmark

Vis mig din bogreol
Af Lærke Skærlund, medlem af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmarks bestyrelse



H
jerteblod. I ordbogen står der ”det blod, hvortil ens livskraft 
(liv) er knyttet”. Mit hjerteblod er børnelitteratur, og i mit 
arbejde som bibliotekar kan jeg dyrke min passion hver dag. 
Det er i mødet med bøgerne og disses modtagere, jeg henter 

min energi, glæde og tro på, at verden er smuk, mangfoldig og inklude-
rende… eller kan blive det for alle.

Et værk, en bog, en fortælling kan ikke stå alene. Historien udspiller 
sig først ved den kognitive fusion mellem læser og tekst. Med den indsigt 
har en bog mange forskellige fortællinger. Lige så mange fortællinger, 
som der findes mennesker, for mennesker er ikke ens. Derfor kan denne 
lille kærlighedserklæring til børnelitteraturen ikke stå alene. Barnets 
perspektiv er det afgørende.

I min optik handler den smukkeste formidling om at finde den rette 
bog – den bog, som sammen med barnet vil gøre en forskel. Den skal 
skabe interesse, erkendelse eller følelsesmæssige reaktioner. For mig 
er det vigtige ikke, om børnene bliver bedre læsere. Det er en dejlig 
sidegevinst, som mine kolleger i skoleregi må tage sig af.

”…og du viste mig gennem litteraturen, at jeg kunne leve mit liv på en anden 
måde, end det jeg kom fra.” (Ahmad, 33 år)

Litteraturen kan åbne verdener og give os mulighed for at lære 
os selv og hinanden at kende. Den kan udvide vores horisont og gøre 
os kritiske, og dette dannelsesmæssige potentiale kan hjælpe os til 
at tage valg i livet. På den måde kan jeg med bøgerne som kulturelle 
ledsagere være mellemmand i dannelsesprocesser, og denne litterære 
brobyggerfunktion er livgivende, ikke kun for barnet, men i høj grad også 
for mig.

”Hun kunne fortælle om bøgerne, så jeg var ved at dø af spænding efter at 
læse dem, inden jeg overhovedet havde haft dem i hånden.” (Rebecca, 23 år)

Naturligvis skal man som formidler selv læse bøgerne, og belønningen 
er gode overtalelsesevner. Litteraturen er gavmild og giver mig 
vidunderligt materiale. Man kan kalde mig for en slags paratekst, der 
supplerer og støtter selve historien, så den ikke er til at modstå. Det 
menneskelige og dannelsesmæssige potentiale i børnelitteraturen er 
mit instrument i mødet med børnene og de unge, og når de synger med, 
flyder mit hjerteblod.

Af Betina Falsing, 

bibliotekar på Tingbjerg Bibliotek 

og Kulturhus og medlem af 

Selskabet for Børnelitteratur, 

IBBY Danmarks bestyrelse


