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Forsiden på dette nummer af Klods Hans  

er tegnet af Lilian Brøgger og stammer fra  

KOM af Marianne Iben Hansen (Carlsen, 2020).

Nyt og noter

Kom og vær med til at fejre en person, en institution eller 
en gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort 
en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen, når 
Klods Hans-prisen 2020 overrækkes på børnelitteratur- 
festivalen Albus. Festivalen finder i år sted på Dokk1 i 
Aarhus 12.-15. november, og prisoverrækkelsen sker  
lørdag den 14. november kl. 12.30-13.00 på Rampen. 

Læs mere om de tre nominerede kandidater til Klods 
Hans-prisen 2020 på s. 34 i dette nummer af Klods Hans.

Det var med sorg i hjerterne, at det litteraturelskende 
Danmark tilbage i april modtog nyheden om, at bog- 
handlerkæden Arnold Busck og herunder Børnenes 
Boghandel var gået konkurs og deraf måtte lukke.  
Heldigvis var det som bekendt ikke sådan, det skulle 
ende med at gå, og Børnenes Boghandel kunne da snart 
meddele, at den genåbnede 28. maj på samme adresse 
på Skindergade 4. I Selskabet for Børnelitteratur, IBBY 
Danmark, jubler vi stadig over, at børnene kan få lov at 
beholde deres sted.

Hvert andet år udgiver biblioteket i Toronto et katalog 
over såkaldt Outstanding books for young people with 
disabilities. Forud er gået et omfattende arbejde, hvor 
de enkelt IBBY-lande giver deres bud. Derefter sendes 
bøgerne til Toronto Public Library, som fordeler dem til 
flersprogede læsere blandt bibliotekets ansatte, som skriv-
er en indstilling, når de har læst bøgerne. Indstillingerne 
danner grundlag for, at en mindre jury beslutter, hvilke 
bøger der kommer gennem nåleøjet og får prædikatet 
“outstanding”. I år har IBBY Danmark følgende bud:

– Anomali af Dorte Lilmose (Gyldendal)
– Bello af Mette Eike Neerlin og Otto Dickmeiss  
 (Gyldendal)
– Den som alle ser af Gunvor Ganer Krejberg (Gyldendal)
– Helikopter af Morten Walther Rasmussen  
 (Vild Maskine)
– Helt som de andre af Annie Bahnson (Gyldendal)
– Mester Ester af Kathrine Assels (Jensen & Dalgaard)
– Min lillebror er mutant af Emil Blichfeldt (Calibat)
– Og så drukner jeg … af Ditte Wiese (CarlsenPuls)
– Standby af Bjarke Schjødt Larsen (Turbine)
– Venus fluefanger af Camilla Wandahl og Caroline  
 Ørsum (Høst & Søn).

Kataloget offentliggøres ved Børnebogsfestivalen i  
Bologna marts/april 2021.

Klods Hans-prisen 2020 – nu på Albus

Børnenes Boghandel genopstået

IBBY’s 10 bud på “Outstanding books for 
young people with disabilities”



LEDER

Du sidder med årets fællesnummer af Klods Hans og DANSK. Og med det har IBBY Danmark 
og Dansklærerforeningens Folkeskolesektion valgt at sætte fokus på børne- og ungdomslit-
teratur, der handler om børn og unge, der møder de svære sider af tilværelsen.

Et af de markante vers i Benny Andersens digt om Barndommens land beretter om de 
skrammer, man som barn uundgåeligt får, og om de lindrende pust og den lappen sammen, 
som den voksne må stå for. Dette gælder både fysisk og som metafor for barnesindets møde 
med tilværelsen.

En af vi voksnes hjælpere, når livet gør ondt – eller truer med at gøre det – på børnene,  
er god børnelitteratur, der som al litterær kunst har den forunderlige egenskab at kunne give 
sprog til det, der foregår i tankerne og i følelserne, men som ellers er usynligt og uhørligt. 

Sorg, tab og ulykker er en del af den tilværelse, som børn ikke kan undgå at møde endsige 
kan skærmes for. Men børnene må ikke efterlades alene med det vanskelige. Vi voksne må 
søge at lindre. Vi kan ikke gøre det ved at løse problemerne på børnenes vegne, men ved at 
give dem en indblik som en slags hjælp til selvhjælp.

Dette blev fornemt vist i en svensk billedbog af Stefan Mählqvist og Tord Nygren, Kom in 
i min natt, kom in min dröm (Rabén & Sjögren 1979), hvor en dreng med mareridt må drage 
gennem et bangeland, hvor stierne er anlagt i et Guernica-landskab. En alf hjælper drengen 
igennem, ikke ved at bære ham eller ved at holde ham i hånden, men ved at række hånden ud, 
så der er mulighed for at gribe den, hvis det skulle blive nødvendigt. Et finere billede på den 
empatiske og livsstyrkende formidling gives næppe.

Vores to foreninger har en fælles interesse i at fremme børns og unges læselyst, og derfor 
formidler vi gerne sjove, spændende og smukke bøger, som læserne som oftest selv kan 
fornøje sig med. Men vi må have et særligt blik for de bøger, som kræver en formidling, fordi 
børne- og ungelæserne behøver nogle, der rækker hånden ud og har åbne ører i mødet med 
det svære i tilværelsen, men som tager sit afsæt i det fælles tredje, som litteraturen repræsen-
terer.

Når sådanne møder om det svære mellem litteratur, læser og formidler lykkes, kan det 
bidrage til noget, der er større end læselyst: Du kan selv give det navn, når du har oplevet det!

Jens Raahauge, Dansklærerforeningen 
Caroline Bruhn-Jensen, Klodshans

DU MÅ VIST HELLERE  
FÅ PLASTER PÅ



 

REDAKTIONENS SIDE 

Du sidder nu med resultatet af et mangeårigt samarbejde 
i hænderne; den årlige fællesudgave af Selskabet for  
Børnelitteratur, IBBY Danmarks medlemsblad Klods 
Hans og Dansklærerforeningens medlemsblad DANSK. 
Det betyder, at Klods Hans ikke er helt som det plejer. Og 
det betyder også, at DANSK ikke er helt som det plejer. 
Men sådan plejer det jo at være, når vi arbejder sammen 
hvert efterår. 

Og det, der er kommet ud af samarbejdet, er et tidsskrift, 
der er sprængfyldt af vores fælles passion; litteraturen. 
I år har vi valgt at tage fat i den børne- og ungdomslit-
teratur, der i disse år modigt tager livtag med de emner, 
der kan være svære at formidle; fx sorg, død, misbrug. I 
artiklen Sorgens børnelitterære spejling tegner Caroline 
Bruhn-Jensen et portræt af de seneste års trends i  
børnelitteraturen, og Søren Fanø tager fat om billed- 
bøger, der ’gør ondt’ i artiklen med samme navn. Og så 
slår Thomas Illum et slag for læseglæde i sin artikel om 
kunsten at læse. Derudover er der mange andre gode  
artikler på siderne, og vi garanterer for, at det ikke gør 
spor ondt at læse anstrengelserne af vores fælles indsats. 

Rigtig god læselyst.
Redaktionen for DANSK

– en vidtfavnende kilde til inspiration,  
materiale og værktøjer til undervisning i dansk

– en attraktiv udbyder af kurser,  
bøger og tidsskrifter for alle dansklærere

– en værdifuld bidragsyder til den politiske  
dagsorden for undervisning i dansk

– et fagligt forum og personligt netværk for  
kolleger og samarbejdspartnere over hele landet

Plejer er død…

Bliv klogere på 
forfattere, genrer 
og perioder

Jonas Kleinschmidts forfatterskab dykker ned i betydningen af 
venskaber, gruppepres, sorg, fodbold og musik. I den historiske 
roman ”Englene over København” (2020) skildres Danmark 
under besættelsen, og som i de øvrige bøger er det her det unge 
menneskes identitet, der er i spil.

Forfatterweb giver overblik over forfatterne samt litteraturens 
genrer og perioder og er dermed et uundværligt værktøj i 
danskundervisningens opgaveskrivning og
projektarbejder.

Tegn abonnement på Forfatterweb
Abonnementet giver ret til ubegrænset brug i undervisningen via 
UniLogin for alle undervisningsinstitutionens lærere og elever.

Se indhold og priser på www.dbc.dk -> Produkter

Besøg forfatterweb.dk

Udgives af DBC

Jonas Kleinschmidt
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AF CAROLINE BRUHN-JENSEN, 
REDAKTØR

Astrid Lindgrens Brødrene Løve-
hjerte om de to brødre Tvebak og 
Jonatan står i dag som en af de 
måske mest kendte og højtelskede 
børnelitterære sorgskildringer. 

Derfor kan det også være svært at forestille sig, at bogen, 
første gang den udkom i Sverige i 1973, udløste store diskus-
sioner om, hvordan – og hvor meget – der må skrives om så 
alvorlige emner som sorg og død, når målgruppen er børn. 
Siden har debatten kørt ufortrødent videre, og svaret må siges 
stadig at være til forhandling. Dette afspejles ikke mindst i de 
mange litterære sorgudgivelser til børn, der udkommer i disse 
år, hvor sorgskildringerne spænder bredt: fra de poetiske med 
inddragelse af fantastiske elementer til de knusende realis-
tiske.

Antecipatorisk sorg
En tematik, man støder på i flere nyere børne- og billedbøger, 
er tabet af en bedsteforælder. Af danske udgivelser kan 
heriblandt nævnes Dennis Gade Kofod og Ane Bjørns Alfreds 
mindebog (2019) og Betina Birkjær og Anna Margrethe Kjær-
gaards Kaffe Kanin Vintergæk Væk (2019), for ikke at nævne 
værker, der trods et par år på bagen endnu står som stærke og 
fine billedbogsudgivelser, såsom Glenn Ringtved og Charlotte 
Pardis Græd blot hjerte (2001) og Kim Fupz Aakeson og Eva 
Erikssons Så blev farfar et spøgelse (2004).

Norske Synne Lea og Stian Holes poetiske billedbog Du 
og jeg (2018) kredser også om tabet af en bedsteforælder, 
omend tabet endnu ikke har indfundet sig. I stedet behandler 
værket en ung piges frygt for at miste sin elskede bedstefar 
– man kunne kalde det antecipatorisk sorg (hun tager så at 
sige sorgen ”på forskud”) – og vidner derved om, hvor stor en 
magt og tankeplads, en sådan følelse kan få lov at fylde i en 
barnehjerne. 

Handlingsmæssigt udspiller Du og jeg sig på en enkelt 
lokation: i en robåd på det store hav, hvori fortællingens tre 
karakterer – pigen (der også er historiens fortæller), lillebror 
og bedstefar – befinder sig. Som læsere forstår vi, at roturene i 
bedstefarens båd er det, de tre har sammen – deres lille, intime 
ritual, deres særlige ting – og at bedstefar har lært dem, og 
især vores fortæller, alt, hvad man bør vide, hvis man planlæg-
ger at ro en tur ud på det ofte så uforudsigelige hav.

Men noget er anderledes på denne tur. Allerede på udturen 
fremstår pigen som stilfærdig og indelukket, hvilket ikke 
mindst underbygges af Holes poetiske og nærmest læng-
selsfulde illustrationer. I hvad der ligner et forsøg på at løfte 
stemningen, foreslår lillebror, at de leger ”deres leg”, der går 
ud på at sige ting med et bestemt bogstav. Her lyder det ved 
bogstavet B: 

Bedsteven, råber lillebror.
Bedstefar, svarer bedstefar.
[…] Men ”borte” er det eneste ord, jeg kan komme i tanke om. 

  Det hele kulminerer, da bedstefaren fortæller de to børn, 
hvordan de skal overtage det hele, når han ikke er der læn-
gere. Dette er mere, end vores fortæller kan bære, og så må 
følelserne ud:

Udgivelsespaletten inden for børnelitteratur – såvel som for ungdoms- og  
”voksenlitteratur” – har gennem de seneste par år været præget af udgivelser,  
der kredser eksplicit om temaer som døden, det at miste eller frygten for at  
miste en, man holder af, og om den sorg og det savn, et sådan tab medfører.  
Tendensen vidner om, at døden for alvor har cementeret sig som en betingelse 
i børnelitteraturen, såvel som den udgør et eksistentielt grundvilkår i det  
virkelige, levede liv – for børn som for voksne.
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Nej, bedstefar!
Jeg vil ikke have båden eller tovet til at binde mig selv  

 fast med, når det er uvejr.
Jeg vil ikke være ude i uvejr.
Jeg vil være sammen med dig.

Synne Lea er både forfatter og poet, og det afspejler sig i både 
sprog og dialog, hvor lagene, man kan dykke ned i, er uen-
deligt mange, ligesom Holes eventyrlige billedside er ladet 
med symbolik og freudianske undertoner, så det halve kunne 
være nok: Her er både dybt, mørkeblåt hav, isbjerge, der titter 
gennem havoverfladen, besynderlige havdyr og mystiske 
øer, der umiskendeligt deler lighed med forskellige kendte 
personligheder. Der er altså nok for en barne(og voksen-)læser 
at (for)tolke på. 

Barsk men poetisk realisme
I skarp kontrast til Lea og Holes til tider abstrakte og drøm-
meagtige univers står et værk som Rebecca Bach-Lauritsens 
Ellens ark (2014), der i sin så direkte og nøgterne fremstilling 
af et barns rå sorg næsten er blevet en nyklassiker inden for 
sorgskildringer i dansk børnelitteratur. Romanen handler om 
Ellen, der en helt almindelig mandag kommer hjem fra skole 
og finder sin lillebror, David, død i entréen, efter at være faldet 
ned af deres trappe. Som det tørt registrerende lyder i kapitlet 
”Dødsfald”: ”David faldt ned af trappen. Man kan dø på langt 
vildere måder. Men man kan også dø helt hverdagsagtigt på et 
flisegulv. Man dør lige meget af den grund”. 

Ordene kommer fra fortælleren, men tankerne er Ellens, og 
de vidner om, hvordan hun i sit hoved bakser med at forstå, 
hvad der er hændt, og den ubegribelige sorg, hun pludselig 
står ansigt til ansigt overfor. Gennem i alt 71 ”kapitler” af et 
par linjer til en sides varighed følger vi Ellens kamp for at 
finde sprog for det, der ikke er sprogligt, og hver især udfolder 
kapitlerne – koncist og komprimeret – en lille scene, der får 
lov at hænge og dirre i luften, som taler ind i hinanden på 

kryds og tværs. Sammen skaber de en mosaik af Ellens tanker, 
minder og følelser; man kan sige, at de bliver en slags frag-
menter, der formelt mimer sorgens særprægede og fragmen-
tariske logik. Lige så nøgternt registrerende Ellens barnelogik 
indimellem er, lige så lyrisk er Rebecca Bach-Lauritsens 
sprog – som jo også er Ellens sprog – dog samtidig. Som når 
det eksempelvis lyder: ”David døde om mandagen. Indenfor 
er det den samme mandag dag efter dag. Hvis man går ud, 
mister man en dag. Hvis man går ud, går tiden videre, og livet 
fortsætter”. Fornemmelsen af, at tiden er gået i stå med Davids 
død, formuleres så filosofisk-fint og rammende.

En vigtig spejling
I spændingsfeltet mellem de to værker – mellem det poetisk-
abstrakte og det realistisk-konkrete – finder vi et værk som 
Glenn Ringtved og Charlotte Pardis billedbog Her gik Victoria 
(2020). Over tolv korte kapitler og tolv måneder mindes vores 
jeg-fortæller sin mors liv baglæns i små nedslagsglimt: Fra 
hun dør af (muligvis) kræft og hendes sidste tid til minder fra 
hendes ungdomsliv og barndom. Som det lyder i bogen: ”Der 
er spor fra hende overalt”. Skønt døden adresseres direkte, 
bliver værket aldrig direkte sørgmodigt, men synes nærmere 
håbefuldt, hvilket ikke mindst underbygges af Pardis hjerte-
varme og stemningsfulde illustrationer og sarte streg. 

Sorg og tab er eviggyldige tematikker, og børnelitteraturen 
viser, at der ikke er én formel for, hvordan sorg kan opleves 
eller føles. Dermed tilbyder den en vigtig spejling for de 
børn, der oplever – eller en dag vil opleve – at livet kan gøre 
ondt, ligesom den giver sprog for det, der kan være svært at 
få sat ord på og skaber deraf rum for dialog. Og så lader den 
frem for alt sin læser vide, at de aldrig er alene i sorgen – og 
vigtigheden af netop dét kan ikke understreges nok.



Det nordiske  
klasserum 
Det er her, hvor vi normalt tager pulsen på nabosprogsdidaktikken, fejrer den nordiske 
litteratur, nyder de nordiske sprog og får indsigt i den nyeste forskning om relevante 
emner. På grund af den ustabile situation vi allesammen befinder os i, har Nordspråk og 
de Nordiske sprogpiloter besluttet at udskyde årets konference til 2021. 

Illustration: Stian Hole

I år skulle vi have fejret 10. året for konferencen:  
Det nordiske klasserum

Hold deg orientert på Nordspråks hjemmeside for 
informasjon om påmelding og program:  
www.nordsprak.com

Vi glæder os  
til at se jer til sommerkursus  

i juli, efterårskursus i september og 
konferencen i november 2021

– hvor blandt andet Stian Hole 
holder oplæg.
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Min seneste bog, Kunsten at læse, er det mest personlige, jeg nogensinde  
har skrevet, i hvert fald i en faglig sammenhæng. Personlige anekdoter  
fletter sig sammen med litterære eksempler og didaktiske refleksioner, 
blandt andet om mødet med det anderledes og fremmedartede i littera-
turen. 

Den personlige stil hænger nært sammen med bogens budskab. Min 
impuls og drivkraft i skriveprocessen har været, at litteratur er et personligt 
anliggende. Hvis vi vil skrue ned for målstyringen og op for den æstetiske 
oplevelse af litteratur i undervisningen, må det være udgangspunktet. I 
stedet for at tro at vi kan regne os frem til, hvad litteratur er ved at lægge 
en masse forskning sammen, må vi begynde med os selv. Vi skal ikke først 
og fremmest regne på litteraturen og dens effekt på læseforståelsen, men 
med litteraturen og dens betydning for vores liv. Vi skal være fortrolige 
med litteraturen. Dansklæreren er kulturbærer og nøglefigur i den litterære 
dramaturgi i skolen. Derfor er det vigtigt at spørge sig selv: Hvad er det 
egentlig, litteraturen gør ved mig? Hvorfor er det, den bog, jeg læser, rykker 
mig et andet sted hen? Svarene på disse spørgsmål er udgangspunktet for at 
kunne rykke eleverne. 

Kunsten at læse er derfor skrevet som et festskrift for litteraturlæsning, 
men også som et kampskrift til danskfaget. Danskfaget har alt for længe 
skullet stå til regnskab, præstere målbare resultater og svare på spørgsmål, 
der trækker undervisningen i en mekanisk retning. Fokus har flyttet sig 
fra æstetik til teknik. Fra fortolkning af en oplevet verden til metakognitiv 
refleksion over læseforståelsesstrategier. Men dansk er også et kulturfag, 
der skal give eleverne mulighed for at udvikle deres læseglæde og sans for 
litteratur. De skal møde det anderledes og fremmedartede. De skal erfare, 
at læsning af litteratur er en anledning til at sætte tempoet ned og opleve 
verden på nye måder. 

Tag 
litteraturen

tilbage
– Om Kunsten at læse som kampskrift

Thomas Illum Hansen,  
Forskningschef

KUNSTEN AT LÆSE af Thomas Illum 
Hansen er udkommet som bog 16 i Aarhus 
Universitetsforlags serie Pædagogisk 
rækkevidde, der udgives i samarbejde med 
Danmarks Lærerforening og Frie Skolers 
Lærerforening. I serien giver Danmarks 
førende pædagogiske forskere viden til 
skoledagen og inspirerer til praksisnær 
pædagogisk udvikling. Medlemmer af 
Danmarks Lærerforening og Frie Skolers 
Lærerforening kan købe de trykte bøger via 
Aarhus Universitetsforlags hjemmeside til 
79,- har desuden gratis adgang til e-bog og 
lydbog med deres medlems-login via min 
side på dlf.org eller mit fsl på fsl.dk. 
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Tag 
litteraturen

tilbage
Et festskrift for litteraturlæsningen 
Derfor bliver et festskrift også et kampskrift. En af de forfat-
tere, jeg har inviteret med til festen og dermed ind i kampen, 
er Jan Kjærstad. Hans forsvar for litteraturen rummer nemlig 
flere nuancer og større indsigt, end det ofte er tilfældet i lære-
planer og lærebøger. Han sammenfatter sine syv grunde til at 
læse litteratur i syv nært forbundne billeder på litteraturens 
betydning for mennesker. 

Konfektæsken er det første billede. Som billede udtrykker 
konfektæsken en nydelse og en alsidig smagsdannelse, der 
kan forbindes med udvikling af tolerance og demokrati, men 
som ikke nødvendigvis bliver det. Kjærstad argumenterer 
altså på samme måde som jeg for at sætte sans, smag og 
æstetisk oplevelse i forgrunden. 

Spejlet er det andet billede, fordi litterære tekster spej- 
ler mennesker og samfund på måder, der tilbyder læseren 
fremmede perspektiver på tekstens omverden. Til forskel fra 
sag- og fagtekster er litteratur konkret og billeddannende, så 
læseren får mulighed for at opleve nye aspekter af virke-
ligheden. 

Navet er det tredje billede, den midterste del af litteratu-
rens hjul. Den gode litteratur spejler ikke alene sin omverden, 
men søger dybere og stiller mere grundlæggende spørgsmål 
til menneskets eksistens. 

Balsaflåden minder os om Kjærstads ophav. Dette fjerde 
billede er nemlig en hilsen til den norske arkæolog og even-
tyrer Thor Heyerdahl, der krydsede Stillehavet på en tømmer-
flåde bygget af balsatræ. Skabende litteratur er kendetegnet 

ved en Heyerdahl-strategi, der kombinerer flere kundskabs- 
områder, afsøger nye sammenhænge i verden og bearbejder 
sprogets og fantasiens stoflighed æstetisk, på samme måde 
som Heyerdahl bearbejdede balsatræet. 

Skarabæen er det femte billede, et kendt symbol på liv og 
genfødsel, fordi man havde tradition for at lægge en bille-
formet sten lige over hjertet på de døde i det gamle Egypten, 
for at de skulle få del i det evige liv. Skarabæen er derfor 
symbol på litteraturens særlige magi, dens billedskabende 
karakter og udvidelse af betydninger. 

500-kronesedlen symboliserer som det sjette billede den 
nære sammenhæng mellem kapital og litteratur. I Norge er 
der tradition for at afbilde forfattere på 500-kronesedlen. 
Det tolker Kjærstad som tegn på litteraturen som del af den 
kulturelle kapital. Læsesansen og sansen for litteratur ud- 
vider menneskers sanser, ordforråd og handlerepertoire. 

Det tomme skrin er det syvende og sidste billede, fordi 
litteratur virker på læseren gennem alt det, der ikke bliver 
fortalt, men antydet og fornemmet. Læseren må læse mellem 
linjerne og udfylde tomme pladser, og der vil altid være en  
vis tøven og en fortolkningsåbenhed, fordi den indirekte  
fremstilling er kendetegnet ved konkrete forestillinger,  
billeddannelse, blinde vinkler og flere mulige fortolkninger. 

Kjærstads syv billeder indkredser det, jeg kalder den lit-
terære fremmederfaring, fordi den er særligt forbundet med 
læsning af skønlitteratur. Billederne kan bruges til at forklare, 
hvorfor vi ikke bør reducere danskfaget til undervisning i 
genrer, læseforståelsesstrategier eller andre faglige abstrak-
tioner, der tager den litterære oplevelse ud af litteraturunder-
visningen. 

Et kampskrift til danskfaget 
At Kunsten at læse også er et kampskrift, stod klart for 
mig, da jeg for nylig læste en artikel af Nina Berg Gøttsche: 
”Think-aloud som dialogisk metode i litteraturundervisnin-
gen” (Gøttsche, 2018). Hun indleder med at karakterisere Birte 
Sørensen og undertegnede som eksponenter for en åben og 
induktiv litteraturpædagogik, der ikke tilgodeser elever med 
læseforståelsesvanskeligheder. Det er svært at gå i dialog med 
denne karakteristik, da Gøttsche ikke begrunder den. Alligevel 
kan det være interessant at se nærmere på hendes eget syn på 
litteraturundervisningen, da det giver et godt indtryk af den 
aktuelle kamp om danskfaget. Gøttsche vil fremme ”eksplicit 
og direkte undervisning” i ”læseforståelsesstrategier”. Hun 
opfatter ”læsning som et problemløsningsarbejde” og ”klasse- 
dialogen” som en ”målstyret” metode til at ”træne noget 
bestemt” (Gøttsche, 2018: 58; Gøttsche & Svendsen, 2014: 8-17). 
Endelig argumenterer hun for tilrettelæggelse af ”læringsfor-
løb” frem for ”undervisningsforløb” (Gøttsche, 2019: 226). 
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Gøttsches tilgang bygger på forskning i læseforståelses- 
strategier, der ifølge min optik primært egner sig til læsning 
af fagtekster og praktiske tekster (Pressley & Afflerbach, 1995; 
Block & Israel, 2004). Denne forskning er nemlig kendetegnet 
ved at forstå læsning som en rationel proces, hvor man henter 
informationer ud af tekster og løser problemer i relation 
til bestemte sociale funktioner og formål, fx at få indblik i 
aktuelle problemstillinger eller deltage i en debat. Men lit-
teraturen er ikke et problem, der skal løses. Og læsning af lit-
teratur er ikke problemløsning. Det er veldokumenteret inden 
for den del af forskningen, der beskæftiger sig med litterære 
tekster (Hansen & Gissel, 2017: 48-71). 

En del elever har problemer med at læse litteratur, og de 
skal have hjælp, men i en kortlægning af 216 forskningsstudier 
har vi ikke fundet belæg for, at det skulle være specielt hen-
sigtsmæssigt at udsætte disse elever for eksplicit, målstyret 
undervisning i metakognition og læseforståelsesstrategier. I 
hvert fald ikke i litteraturundervisningen. Tværtimod bør vi 
anvende tekstnære opgaver, der bygger på fortolkning af den 
enkelte tekst, og æstetiske tolkningsstrategier, der lægger op 
til en sammenhængende oplevelse, undersøgelse og fortolk-
ning af tekstens verden. Eleverne skal have mulighed for at 
udvikle deres metakognition og tolkningsstrategier som del  
af en engagerende og meningsfuld undersøgelse. 

Med inspiration fra blandt andre Birte Sørensen og Judith 
Langer, som Gøttsche interessant nok også trækker på, har 
jeg derfor i samarbejde med kolleger og dansklærere udviklet 
en undersøgende tilgang, hvor tekstnære opgaver spiller en 
central rolle. De bruges til at berige elevernes dialog og skærpe 
deres opmærksomhed over for tekstens stemning og verden. 
Der er desværre stadig alt for mange opgaver i læremidler, 
der er lukkede og mekaniske med et analytisk fokus. Et par 
af de elever, vi har interviewet under afprøvningen af en 
undersøgende tilgang, var gode til at sætte ord på problemet 
med de typiske læremidler: ”[…] så læser man, og så laver man 
en læseguide. Så skal man bare have fundet det der svar og 
have skrevet det rigtigt. Det er ikke så meget med, at man skal 
bruge hovedet, det er sådan lidt mere, at man kan finde det”. 

Til forskel herfra anbefaler jeg åbne og æstetisk fokusere-
de, men fortolkningsspecifikke opgaver, der har til hensigt 
at få skabt plads til krop, sanselighed, æstetisk nysgerrighed 
og eksistentiel udforskning i undervisningen. Hvordan de 
opleves, er eleverne også gode til at sætte ord på: ”Det var lidt 
mindre sådan, at man skulle læse og skrive et svar. Det var lidt 
mere sådan, at man skulle sætte hovedet i gang og tænke over 
det. Så det sådan ligesom sad i hovedet, at man ikke bare var 
sådan “Okay. Skriv det ned”, og når man havde fri så var det 
bare … Det var lidt mere sådan at sætte hovedet i gang, og man 
skulle bruge hovedet lidt mere, for at man ligesom kunne få 
løst det”. 

Eleverne sætter ord på den inferens, der er så afgørende 
for deres læseudvikling. Det kan være med til at forklare, at 
vi kvantitativt kunne måle positive effekter af en så kvalitativ 
og dannelsesorienteret tilgang. Både drenge, tosprogede og 
elever med læsevanskeligheder fik en signifikant bedre læse-
forståelse af at være med i vores forsøg til forskel fra eleverne 
i kontrolklasser. Det kunne vi måle med en test fra afgangs-
prøverne (Hansen, Elf, Misfeldt, Gissel & Lindhardt, 2020). 

Hvis eleverne skal nå de faglige mål, må vi derfor tage det 
langt mere alvorligt, at udtryks- og læseglæde er skrevet ind i 
fagets formål. Det er med andre ord tid til at tage litteraturen 
tilbage i mere end én forstand. Tilbage til den enkelte læser. 
Tilbage i klasseværelset. Tilbage fra den politisk målstyrede 
og nyttebetonede omverden, der reducerer litteraturen til et 
middel for andre mål. 
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Romanen Vulkan (Gad 2020) af Zakiya Ajmi handler om 
13-14-årige Anna, som har en hel del at slås med. Blandt 
andet en far, der slår hendes mor og skiftevis klynker 
og er manipulerende, bagtaler Annas mor og prøver at 
få Anna til at flytte hjem til sig igen. Hendes mor lider 
af ptsd og er helt fyldt op af sit eget. Anna har boet på 
krisecenter med sin mor og er flyttet rundt, hvilket har 
forhindret hende i at få en fast tilknytning til både skole 
og venner. Bogen omhandler også emner som selvmord, 
misbrug, problemer med at mærke sig selv og sige fra 
– over for veninden Chili, fyrene og over for grænseo-
verskridende adfærd. Sidst, men ikke mindst, handler 
Vulkan om kærligheden – både når det gælder om at 
holde af sig selv og om at turde give sig hen til andre.

Pyha, og jeg har sikkert glemt noget! Hvordan kan det 
være, at vanskelighederne står i kø for Anna? 

– Tja, det ene fører lige som det andet med sig, kan man 
sige, det er ikke noget, jeg har planlagt. Men jeg kan da 
godt komme lidt i tvivl, om det er for meget, når nu du 
sådan remser problemerne op … Zakiya Ajmi smiler et 
øjeblik lidt ubeslutsomt, inden hun tager en indånding 
og forsætter: 

– Og så alligevel ikke, for det kom meget naturligt til 
mig, næsten som om bogen skrev sig selv ... Er Vulkan 
rodet? Det er den måske, men det er jo, fordi Annas liv 
er rodet. Jeg tror, det er sådan, det må være. Når Anna

AF ELINE MØRCH JENSEN 

NÅR PROBLEMERNE  
STÅR I KØ
Zakiya Ajmi skriver overbevisende om det svære ungdomsliv.  
Om vold, svigt og dyb usikkerhed, men også om at modnes og vokse  
i forsøget på at tage hånd om sin egen situation. 
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gør, som hun gør, så går det selvfølgelig også galt på de og de 
punkter … Det er, fordi Anna er vokset op i det hjem, at hun 
ikke kan mærke sine egne grænser, og derfor hun kommer i 
nogle svære situationer. På den måde hænger det jo godt  
sammen, for det hele handler om grænser. 

Vold og kærlighed
Måske er det derfor – fordi historien kom så utvungent til 
Zakiya Ajmi – at problemerne i Vulkan ikke forekommer 
påklistrerede. Det handler ikke om at bryde tabuer bare for 
at gøre det, for der er hele vejen igennem gode grunde til at 
berøre de tunge emner, som romanen gør. Og det vel at mærke 
på en alt andet end tung måde.

Ville det ikke have været nemmere at gøre historien mere enkel 
ved at skrive om vold i hjemmet for eksempel? 

– Jeg var nok ikke så interesseret i at skrive en bog om vold, 
men mere i at skrive om følelsen af ikke at vide, hvordan man 
skal være til i verden – især i forhold til kærlighed – og ikke at 
vide, hvordan man gør det … Om at gøre vold på sig selv, fordi 
det er det, Anna har lært hjemmefra. 

– Jeg begyndte at skrive Vulkan, fordi Gyldendal udskrev en 
romankonkurrence om kærlighed. Om den så handler om 

kærlighed eller modsatte, ved jeg ikke … Den fik faktisk en ret 
god placering, nummer to eller tre, tror jeg, men i mellemtiden 
fik min redaktør job på Gads Forlag, så derfor udkom den der, 
tilføjer Zakiya Ajmi.

Hun gik i gang med at skrive Vulkan i sommeren 2018, lige 
inden hun begyndte på Forfatterskolen for Børnelitteratur, 
og afsluttede studiet på sidste hold i år, da skolen lukkede 
og slukkede efter 20 år. Før det har hun blandt andet lavet 
børneradio på DR’s Talenthold og teater på Grob. P.t. er Zakiya 
i gang med Teater Grobs uddannelsesforløb for unge drama-
tikertalenter. Hun er født i 1992,  debuterede i 2012 og skriver 
fortrinsvis bøger til børn og unge.

Kraft til at handle
Titlen Vulkan kan både signalere, at der er noget, der ulmer 
under overfladen eller, mere aktivt og handlekraftigt, at noget 
– eller nogen – er på vej til at gå i udbrud. Det kan med andre 
ord gå to veje. 

Vidste du, hvilken vej det ville gå?

– Nej, det tror jeg faktisk ikke. Titlen kom ret tidligt i proces-
sen, uden at jeg selv vidste hvorfor. Sådan er det nogen gange 
for mig … Jeg havde vist også andre arbejdstitler, som jeg ikke 
længere  husker. Efter jeg havde valgt titlen, begyndte der så 
at snige sig et lag ind i historien, hvor de har om vulkaner i 
skolen, og der kommer de her faktaark om vulkaner ind i bo-
gen. Da jeg begyndte at skrive det ind, vidste jeg ikke, hvordan 
det hang sammen med historien om Anna, men pludselig gav 
det mening, at hun selv er en vulkan, der går i udbrud – det 
synes jeg også, forsiden viser så godt! Men det handler også 
om den jord, hun står på … 

Som brænder under hende?

– Ja, hun står på usikker grund. Men jeg gik i gang uden rigtigt 
at vide, hvad det var for en historie, jeg ville skrive, fordi jeg 
først bare havde Annas stemme og fik lyst til at skrive om 
hende. Så kom der nogle scener som for eksempel den, hvor 
hun kommer hjem til sin mor og har tisset i bukserne. Hvorfor 
gør en teenagepige det? På den måde skrev jeg  mig ind på 
hende og ind på emnet, forklarer Zakiya Ajmi. 

Ufrivillig vandladning som følge af ptsd er et lidt overraskende 
problem for en pige i 7. klasse, normalt er ptsd jo noget man 
forbinder med krigsveteraner …



15TEMA: DEN VANSKELIGE BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR

– Ja, men jeg snakkede med flere kvinder, der har været i et 
voldeligt forhold, og som lider af ptsd. Og børnene bliver jo 
også præget voldsomt af volden. Jeg talte med kvinder, jeg 
kendte i forvejen, så jeg har nok også haft et ønske om at give 
de kvinder en stemme. Det er lige som at være i krig at bo i et 
voldeligt hjem eller blive udsat for vold. Så ja, det var også et 
stort chok for mig, at det er den samme effekt vold har på et 
menneske. 

At kunne sige fra 
Zakiya Ajmi fortæller, at hun med Vulkan ville skrive en bog, 
som hun gerne selv ville have læst som teenager:

– Altså, der var selvfølgelig Tine Bryld, og hun er jo stadig god. 
Men det er også godt at læse noget nyt, og der er da også sket 
rigtig meget med børne- og ungdomsbøgerne, siden jeg selv 
var teenager. Jeg oplever, at der sker et skift i kulturen lige nu, 
hvor der er mange stemmer både i litteraturen, musikken og 
andre steder, der har brug for at markere grænser. Det, synes 
jeg, er rigtig interessant både som forfatter og menneske, siger 
Zakiya Ajmi og lægger til:  

– Med Anna er det jo skaleret op i meget stor størrelse, men 
jeg tror, at de fleste teenagepiger og kvinder har prøvet at stå i 
situationer, hvor det er svært at mærke, hvor ens grænser går, 
og at det tit kan være vanskeligt at sige fra – fordi det er en del 
af vores opdragelse og kultur. 

Hvor kommer karakteren Anna fra – er der noget af dig selv  
i hende?

– Hm, er der noget af mig i Anna? Både jeg og mange af mine 
veninder har i hvert fald måttet lære at sige fra på den hårde 
måde, uden at få dårlig samvittighed, og lære at turde stole på 
vores egne grænser. Det der med, at det er bedst, hvis man er 
meget sød og ikke for besværlig, ikke er for stor en mundfuld, 
det kan nemt betyde, at man kommer til at finde sig i for 
meget. 

– Når jeg skriver om vold i Vulkan, er det for at forstørre og 
tydeliggøre temaet om grænser. De fleste mennesker kommer 
heldigvis ikke til at opleve vold i den udstrækning, de fleste 
oplever ikke at være tvunget til at flytte på krisecenter, men 
jeg tror, at mange vil kunne genkende det med at få sine 
grænser overtrådt eller blive manipuleret med. Også drenge 
naturligvis, og jeg håber virkelig, at ikke kun piger, men også 
drenge, vil læse bogen. 

Bogen som spejl
Uddannelsen på Forfatterskolen har i følge Zakiya Ajmi gjort 
hende bevidst om at møde sine læsere i øjenhøjde og at ”skrive 
for litteraturens skyld, ikke det didaktiske,” som hun selv 
formulerer det. 

– Men jeg tænkte meget over, hvor udpenslet jeg skulle 
fremstille volden og voldtægten i Vulkan. Jeg besluttede mig 
for at skrive løs uden at forholde mig til det undervejs, for så 
bagefter at se på, om der var noget der skulle ændres. Men jeg 
fjernede nu ikke noget, fordi det var for voldsomt.

Hvor får Anna kræfterne fra til at gøre noget ved sin  
vanskelige situation?

– Ja, hvor får hun dem fra? De har nok har været i hende 
hele tiden. Den der selvdestruktivitet, hun har, er jo også 
meget kraftfuld. Måske rammer hun bare bunden … Der er 
selvfølgelig også nogle hjælpere her og der, der vil hende det 
godt, for eksempel buschaufføren og drengen Idris, hun bliver 
forelsket i. Mens jeg skrev, føltes det, som om jeg kiggede 
hende over skulderen og nærmest blev helt vred på hendes 
vegne. ”Nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at hun skal 
finde sig i alt det!” griner Zakiya Ajmi og lægger til: – Om det 
er realistisk, at hun siger stop, ved jeg ikke, men jeg ville ønske 
det var! 

Hun understreger, at det er væsentligt for hende, at læserne 
af Vulkan kan finde en form for håb. Heldigvis har hun fået 
mange tilbagemeldinger fra især teenagepiger, som er glade 
for bogen. Anmeldelserne har også været positive, og Vulkan 
er nu kommet i 3. oplag, så hun håber på, at skolerne vil bruge 
bogen og det undervisningsforløb, der er udarbejdet til den, så 
den kan nå langt ud og ramme nogle af de børn og unge, der 
på forskellig vis vil kunne spejle sig i Annas situation: 

– De ting, Anna oplever og lærer undervejs, er måske noget, 
andre kan genkende og få noget ud af. 

Bogen kan både være en støtte og et spark bagi? 

– Helt sikkert! Man skal ikke underkende, hvor vigtigt det er 
at have nogle historier at spejle sig i, men det er lige så vigtigt 
for mig at give dem, der vokser op i almindelige sunde hjem 
en indsigt i, hvordan det er at leve i en familie som Annas. Og 
at vise at der er andre veje at gå, hvis man tør, fastslår Zakiya 
Ajmi. 
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”Vi må sætte spørgsmålene  
i spil og så lade læserne fundere over et svar.”
(Gro Dahle, februar 2019)

Fælles for danske Oscar K. og Dorte Karrebæk, deres norske 
kolleger Gro Dahle og Svein Nyhus og sidstnævnte pars datter 
Kaia Dahle Nyhus er, at de i deres billedbøger tager et opgør 
med de tabukulturer, vi omgives af. I deres bøger har de alle 
sat ord og billeder på unævnelige og eksistentielle spørgsmål 
som incest, depression, familievold, porno og omsorgssvigt. 

I 2003 mødes de to kunstnere Ole Dalgaard (alias Oscar K.) 
og Dorte Karrebæk på Hald Hovedgaard uden for Viborg. Det 
bliver et vigtigt møde og en skæringsdato for dansk billed-
bogslitteratur, idet de to kunstnere går hen og bliver centrale 
skikkelser i en bevægelse, der skulle flytte billedbogens 
indhold ind i en ukendt fremtid, hvad angik både indhold 
og udtryk. Sammen skabte de noget, der mindede om kaos i 
billedlitteraturen, idet de i en lang række billedbøger formåede 
at afsøge grænserne for tabuer i litteraturen for børn og unge, 
inden billedbogssamarbejdet sluttede i 2018. De har skrevet 
og tegnet om medlidenhedsdrab i Idiot (2009), sammenlignet 
barndommens lykkeland med en koncentrationslejr i Lejren 
(2010) og kommenteret og digtet videre på kristne temaer og 
fortællinger i Ny bibel for de fattige i ånden – Biblia Pauperum 
Nova (2012). Som Oscar K. selv har udtrykt det: ”Hensigten er 
ikke, at man absolut skal forstå værket, men at man skal få 
lyst til at forstå det.”

Gro Dahle og Svein Nyhus: En tydelig løftet  
pædagogisk pegefinger
Samtidig med Oscar K. og Dorte Karrebæk tog ægteparret 

forfatter Gro Dahle og illustrator Svein Nyhus, ligeledes i 2003, 
fat på at beskrive de helt store og tabubelagte spørgsmål med 
Sinna Mann – en bog, der otte år senere udkom på dansk med 
titlen Vrede mand. Her  møder vi drengen Boy, som bor i et 
hjem, hvor den vrede mand i faren pludseligt og helt umoti- 
veret kan dukke op og være voldelig. 15 år senere udkom så 
Dragen (2020), dens feminine pendant, hvor det er en mor, der 
optræder let forklædt som en drage i en fortælling, der ikke er 
mindre skræmmende end Vrede mand. I Dragen er mor ikke 
udstyret med en indbygget stopknap, der forhindrer konflikter 
i at vokse sig ildspyende og ukontrollabelt store. Mor terrori- 
serer i stedet datteren Lilli alt efter sit svingende humør, 
låser hende ind i skabet under trappen og bliver rasende ved 
den mindste lyd. Derfor ved Lilli også, at hun ikke kan have 
legekammerater med hjem:

Der findes ikke drager, siger Eline.
Men det gør der.
Det ved Lilli. 
For hjemme hos hende bor en drage,
og den drage er farlig.

Gennem hele deres fælles forfatterskab har Dahle, der 
oprindeligt er uddannet psykolog, og Nyhus beskæftiget sig 
med svære temaer, der foruden forældre med manglende 
impulskontrol tæller stille børn i Silkesød (2011), omsorgs-
svigtede børn grundet morens alkoholisme i Akvarium (2016), 
børns møde med porno i Sesam, Sesam (2018) samt incest i 
Blæksprutten (2017). Alle er det titler, der med en pædagogisk 
pegefinger peger på (mulige) løsninger i børnehøjde, og som 
ofte er lavet i samarbejde med offentlige institutioner.

Når billed- 
bogen gør ondt 
– Om Oscar K. og Dorte Karrebæk, Gro Dahle og Svein Nyhus  
og Kaia Dahle Nyhus’ billedbøger

AF SØREN FANØ, 
CAND. PÆD., MASTER I BØRNELITTERATUR OG LITTERATURFORMIDLER
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Det er sjældent, denne tilgang til litteraturen er vellykket, 
men i værk efter værk er det lykkedes Dahle og Nyhus at lave 
væsentlige og velskrevne billedlitterære værker. Tre ting gør 
sig nok gældende her, også i Dragen: Dahles brug af dyremeta-
forer (som blæksprutten eller guldfisken, der er letforståelige 
for barnelæseren), en dialogbåret tekst og korte hovedsætnin-
ger med lyrisk præg. En tilgang, Oscar K. og Dorte Karrebæk 
ikke har fulgt i deres værker, som er klinisk renset for løftede 
pegefingre og pædagogik, og hvor det eneste tabu er, at et-
hvert tabu er tabu.

Rundt om Dahles tekster boltrer Nyhus’ forrygende eks- 
pressionistiske illustrationer sig – i Dragen i form af en drage 
med kinesiske aner og primadonnanykker a la den tyske diva 
Marlene Dietrich, iklædt silkekimono, smøg i kæften, stilet- 
hæle, diamanter i ørerne og røg ud af næseborene. Modsat 
hende er datteren Lilli på billedsiden fremstillet som under-
danig, lidt spøgelsesagtig og med et indadvendt kropssprog. 
Nyhus leger med synsvinkler og farver og med at gøre dele 
af illustrationerne utydelige eller tågede. Barnelæseren vil 
være mere end godt beskæftiget med at tyde og tolke Nyhus’ 
billedside i alle værkerne.

Selvfølgelig er Dahle og Nyhus solidariske med den svage: 
barnet. I Dragen får Lilli nok og fremstiller sedler, som hun 
hænger op i supermarkedet, hvorpå der står:

HJÆLP! Drage i huset!
Jeg kan ikke bo hjemme!
0979813

Som i ethvert godt eventyr får Lilli heldigvis kontakt med en 
dragetæmmer, der i fuld riddermundering kommer hende til 
undsætning. Og som i alle Dahle og Nyhus’ bøger er moralen i 
Dragen særdeles tydelig: Ingen børn skal tåle at leve sam-
men med inkompetente voksne uden selvkontrol, hvad enten 
de findes som vrede mænd eller som drager. Hvad der gør 
en læsning af deres værker udholdelig for en voksenlæser, 

ligger især i Nyhus’ fortolkningsåbne og nysgerrighedsvæk-
kende billedside. Dahles tekster kan måske tit virke som 
overtydelige, lidt gammeldags og i direkte modstrid med, hvad 
der sig hør og bør i moderne nordisk børnelitteratur med åbne 
slutninger. Men det virker, fordi Dahle er så dygtig, som hun er. 

Kaia Dahle Nyhus: Ekspressionistiske,  
eksistentielle universer
Kaia Dahle Nyhus har, både i samarbejde med sin mor 
og alene, udviklet et selvstændigt formsprog. Fra hendes 
særdeles barske ekspressionistiske illustrationer til Gro 
Dahles skilsmissefortælling Krigen (2014) over den langt mere 
poetiske og sørgelige Hvor blev mor af (2018) om pigen, hvis 
mor dør, til verdenshistorien Verden sagde ja (2020) fortalt i 
farverige opslag, der spænder fra det hulemaleri- og  
Tove Jansson-inspirerede til det street art-lignende, fortalt  
i en både morsom og usentimental tone, hvor menneske-
hedens overforbrug, rastløshed og sårbarhed udstilles i en 
fortælling, hun ikke kunne ane relevansen af i en tid med 
både COVID-19- og klimakrise:     

For vi vil altid ændre os.
Og verden vil kalde.
Og verden vil sige JA!

Det er ikke altid billedfortællingen i sig selv, der gør ondt på 
læseren. Det er i lige så høj grad læseren, der læser og tolker 
de eksistentielle uhyrligheder ind i fortællingen. 

Vi skal respektere grænsen mellem pædagogiske, didak-
tiske og æstetiske overvejelser og vælge at samtale om billed-
bøger på grund af deres æstetiske værdi og ikke forledes til at 
dyrke terapi – det er der specialister, der er uddannet til. Der  
er alligevel rigeligt at tale på både på tekst- og på billedsiden  
i de omtalte forfatterskaber.

Mange af de omtalte billedbøger er anmeldt på  
bogbotten.dk. Artiklens synspunkter findes uddybet i  
Janne Højrup Nielsen og Søren Fanø:  
I begyndelsen var billedet (Jensen & Dalgård, 2020). 

Læs også Svein Nyhus’ blog om tankerne bag Dragen:  
https://sveinnyhus.blogspot.com/2018/11/bildebokskolen-
86-lys-og-skygger-i_1.html 



Grib litteraturen! er ny håndbog til undervisere i folkeskolen. Bogen 
indeholder 50 litteraturdidaktiske greb, som giver plads til et 
sansemæssigt og samtalebaseret arbejde med litteraturen. På den 
måde inspirerer den til en mere fri læsning, hvor eleven kommer 
i dialog med sine klassekammerater, litteraturen og sig selv.  

Læs mere på griblitteraturen.gyldendal.dk

Læs litteratur 
med sanserne 
forrest

0092AN01 GU GribLitteraturen 200x270 DANSK3.indd   1 27/08/2020   15.54
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22 ANMELDELSE

SAMMEN    

”Sådan er det bare!” konstaterede en teenage-
pige, som jeg overlod bogen til for at få et par 
medlæsende målgruppeøje på Sofie Riis Endahls 
chatroman undskyld, men jeg har ingen andre 
steder at gå hen… Denne konstatering gjorde 
bestemt ikke min anden læsning af romanen mindre intens, 
fordi man kommer ganske tæt på fem unge mennesker, der 
holder chatkontakt med hinanden over store afstande – 
nærmest i coronastil: sammen på afstand!

Bogen er den 19-årige forfatters 5. (!) roman, og alle søger 
de at indfange de forsøg på at finde fodfæste i en turbu-
lent tilværelse, som moderne unge må tage på sig. Hendes 
debut som 16-årig, romanen Sindstequila, havde præg af et 
fortælleroverskud og var fængslende læsning; den tegner et 
billede af to pigers bestræbelser på at komme inden for i den 
dominerende pigegruppes varme. Her møder vi kærlighed, 
ømhed, usikkerhed og svigt – blandt andet ved misbrug af et 
billede på nettet. Men først og fremmest virker fortællingen 
autentisk i både handling og sprogbrug. 

De følgende tre romaner virker sikre og velskrevne, men 
efter mening med lidt mindre nerve end debuten. Dette bliver 
der gjort noget ved, da Sofie Endahl i sin femte roman vælger 
at vise samspillet i en gruppe unges historie i ren chatform. 

I en gruppechat holder fem unge den kontakt, som er 
etableret ved ophold i Sydfrankrig. Men ved siden af har de 
chatsamtaler på kryds og tværs. I gruppechatten optræder 
de under navnene Provinsprinsessen, Økofreaken, Holtekid, 
Klogeåge og Grønlænderen. I de øvrige chat skriver de under 
egne fornavne, hhv. Rachel, Malene, Freja, Kåre og Piil. Som 
man kan ane i gruppechatnavnene har Sofie Endahl skabt 
en gruppe af vidt forskellige karakterer: pigen, der frygter 

at gro fast i Sønderjylland, pigen, 
der lever sundt og ønsker at gå 
skuespilvejen, pigen. der er anbragt 
i familiepleje i Nordsjælland, dren-

gen. der er superintelligent, men 
bange for at skulle væk fra Bornholm, og den grønlandske 
dreng, der er vendt hjem til et samfund, hvor han som bøsse 
føler sig presset. Endelig optræder et par andre sporadisk, 
men den ene alligevel centralt, idet han fungerer som han-
dlingens motor på grund af hans rolle i et trekantdrama, der 
involverer to af gruppens piger.

Vi får til indledning kort præsenteret de fem chattere, og 
derefter går forfatteren lige på: ingen indledende prosa, ingen 
fortælling undervejs. Det er den rene vare, som i egentlig 
forstand viser chatten som den skrevne mundtlige genre, den 
er. På en måde er bogen som at læse drama uden regibemærk-
ninger, men med det særlige opmærksomhedskrav, at man 
hele tiden må have styr på, hvem der er ”på scenen”; faktisk 
fangede det først min opmærksomhed efter nogle siders 
læsning, at en stor del af dramatikken kan aflæses i, hvem 
der ikke deltager i chatten. Mens jeg har været i gang med at 
læse bogen, berettede nyhederne om en stor undersøgelse af, 
hvorfor så mange unge, ikke mindst piger, føler sig stressede: 
De må være på de sociale medier konstant for ikke at føle sig 
hægtet af. Det er blandt andet med en sådan bevidsthed i 
bagagen, at autenticiteten i romanen opstår. Med til oplevels-
en af at kigge over skulderen på de chattende kommer dertil 
en fin og troværdig omgang med sproget, både når det skal 
udtrykke følelser, og når det skal afspejle ubalancer fx som 
følge af druk.

På mig virker fortællingen øjenåbnende i sin fine tilgang 

AF JENS RAAHAUGE,
BESTYRELSESMEDLEM I DANSKLÆRER- 
FORENINGENS FOLKESKOLESEKTION

PÅ 
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til de sociale mediers dobbelte funktion i de unges dagligdag: 
et stærkt tilbud om at kunne være sammen på trods af store 
afstande overfor en ødelæggende mulighed for at være holdt 
eller holde sig udenfor. Læseren får blik for begge facetter 
i løbet af historien: den unikke og konfliktløsende sam-
hørighed overfor den ødelæggende udelukkelse eller tavshed. 
Og det, der gør det hele udholdeligt, er, at de fem unge vil hin- 
andens bedste, og at chattens positive muligheder bidrager 
til konflikternes opløsning – med grønlandske Piil som en fin 
brobygger, der som bøsse har empatisk kontakt til begge køn.

Vi bliver med denne bog ført overbevisende ind i den 
dobbelthed, som unges samliv med de sociale medier er. 
Bogen kan fungere som et fint spejl for unge læsere, som 
et nødvendigt vindue for os ældre (fra 20 til 80), og som et 
frugtbart mødested for en litteraturbaseret samtale om både 
almenmenneskelige og ungdomsspecifikke tilskikkelser.

Bogens titel beror på en henvendelse, som Sofie Endahl 
fik af en ung læser, som efterlyste ungdomsbøger, der har 
anbragte unge på rollelisten, fordi de er i den særligt udsatte 
position at miste deres ”familie”, når de fylder 18 år og dermed 
ryger ud af systemet for at give plads for et nyt plejebarn. I 
bogen er Freja/Holtekid præget af netop en sådan usikkerhed. 

På www.den2radio.dk har jeg haft en 
samtale med Sofie Endahl om bag-
grunden for og tilblivelsen af bogen. 
Den kan findes her http://den2radio.dk/
udsendelser/undskyld-men-jeg- 
har-ingen-andre-steder-at-ga-hen eller 
via QR-koden her.

Kaia Dahle Nyhus (f. 1990) er en norsk illustrator og 
forfatter, og bidrager til dette tidsskrift med et smukt 
tegnet indblik i livet som forfatter og illustrator. 
Det er lige til at tage ud og hænge op på væggen. 

Kaia Dahle Nyhus er kunstuddannet i hhv. Stockholm 
og Oslo, og har illustreret en lang række billedbøger af 
bl.a. den norske forfatter Gro Dahle. I 2014 debuterede 
Kaia Dahle Nyhus med billedbogen Vil du høre en hem-
melighet? Hun modtog for sin femte billedbog Verden 
sa ja, der udkom i 2018, Kritikerprisen, som hvert 
år uddeles af Norsk Kritikerlag. Forlaget Jensen & 
Dahlgaard har udgivet en række af Kaia Dahle Nyhus’ 
bøger på dansk. 

PÅ AFSTAND! 

VED ARBEJDSBORDET 
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”Nogle gange  
må man gøre ting,  

også selv om det er farligt.  
Ellers er man ikke  

et menneske, 
men bare en lille lort”

– Jonathan Løvehjerte i Astrid Lindgrens børneklassiker  
om brødrene Løvehjerte.
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Facilitering som selvfølgelighed
”Nogle gange må man gøre ting, 
også selv om det er farligt. Ellers er 
man ikke et menneske, men bare 
en lille lort”. Sådan siger Jonathan 
Løvehjerte i Astrid Lindgrens 
børneklassiker om brødrene Løve-
hjerte. I efteråret 2019 vinder disse 
fantastiske ord en afstemning om 
danskeres yndlingscitat. Vinder er 

endda en mild underdrivelse. Der er tale om en jordskredssejr, 
hvor citatet får 63% af de 30.000 afgivne stemmer. 

Der er på sin vis intet bemærkelsesværdigt i, at citatet 
er danskernes foretrukne. Vi har en forkærlighed for Astrid 
Lindgren og alle hendes finurlige figurer, og desuden er citatet 
ganske enkelt fremragende, fordi det peger direkte ind i nogle 
af de menneskelige værdier, som generelt vurderes højt, nem-
lig vovemod og mandshjerte. Men samtidig er det alligevel 
bemærkelsesværdigt, fordi indholdet af citatet – det at man 
skal kaste sig ud i det farefulde og vanskelige – ikke er noget, 
der fokuseres synderligt meget på, når det handler om børn  
og pædagogik. Her er fokus snarere på, at barnet skal be- 
skyttes, og at børnelivet skal være let og trygt, simpelt og sjovt.

Når vi har med børn at gøre, handler det tilsyneladende 
om at hjælpe, forsimple og kompleksitetsreducere. Man kan 
for overblikkets skyld sammenfatte det med begrebet facilite- 
ring. Facilitering kommer fra det latinske facilis og betyder 
”at gøre let”. Det giver som udgangspunkt god mening, at man 
faciliterer, når man har med børn at gøre. Men samtidig er 
det, som om faciliterings-diskursen har sat sig på tilgangen til 
børn i en sådan grad, at den overskygger alle andre tilgange. 

Den kan betragtes som en slags pædagogisk selvfølgelighed. 
Det betyder, at vi ofte forsømmer at diskutere, hvorvidt og 
hvornår vi skal facilitere – det bliver blot taget for givet, at 
man skal. Man kan sige det på den måde, at vi er gået fra at 
se på denne diskurs til i stedet at se med den. Den er blevet 
hele det prisme, vi ser pædagogikken igennem, og dermed 
antager vi ukritisk en præmis om, at pædagogik handler om 
at facilitere og hjælpe – og så begynder vi at finde tilgange og 
metoder, der kan tilgodese dette.

Facilitering og litteraturpædagogik
Det gør vi også i litteraturpædagogik. Tekster, der medtages 
i skolens litteraturundervisning, vil ofte være udvalgt efter, 
om de tematiserer noget, som eleverne kan relatere til, og de 
vil typisk være omskrevet, bearbejdet, forkortet og forsynet 
med flotte illustrationer, der skal gøre det lettere at læse og 
forstå teksten. Endvidere er teksterne for det meste ledsaget 
af faktabokse og vejledninger, som skal sikre, at eleverne får 
noget bestemt med fra teksterne, og hvor der samtidig bliver 
opbygget et didaktisk værn mod, at eleverne kommer til at 
kede sig, misforstår teksterne eller bliver skuffede. Alt sam-
men er udtryk for litteraturpædagogisk facilitering. 

Samtidig har de didaktiske metoder og hjælpemidler løs- 
revet sig fra det indhold, som de ellers netop skulle under-
støtte. Den tyske professor i pædagogik Andreas Gruschka 
kalder denne bevægelse for didaktisering (2016, s. 68). Didak-
tisering er hos Gruschka udtryk for, at undervisningens  
didaktiske side ikke længere er knyttet til fagenes ind-
hold, men i stedet er blevet identisk med elevaktivering og 
elevaktiviteter, som skal komme eleverne i møde ved at være 
forenklede, fordringsløse og underholdende – tilsyneladende 

VANSKELIG  
LITTERATUR I DANSK- 
UNDERVISNINGEN
AF MARTIN BLOK JOHANSEN,  
LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS, VIA UNIVERSITY COLLEGE
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Selv i litteraturforskningen har der de seneste år overvejende  
været fokuseret på at undersøge interaktionsformer med fokus på 
litteraturundervisningens hvordan – i langt mindre grad har man 
haft fokus på litteraturundervisningens hvad.

ud fra en logik om, at eleverne mangler både evner og vilje til 
at forstå indholdet af det stof, de præsenteres for. Det betyder, 
at undervisningen får en radikal anderledes karakter, end 
den har haft tidligere, fordi det nu bliver igangsættelse af 
aktiviteter i stedet for formidling af indhold: Underviserens 
oplæg er ikke længere oplæg om noget, men oplæg til noget. 
Gruschkas pointe er, at der mangler en binding til det faglige 
indholds særegenhed, og han insisterer i den forbindelse på, 
at når man skal føres ind i et fag, så handler det ikke om at 
forsimple, men tværtimod om at opleve og erkende vanske- 
ligheder ved, at man ikke kan forstå.

Erfaringsprocessen er negativ
Dermed peger Gruschka også på forbindelsen til det mod-
satte af facilitering, nemlig det at indbygge vanskeligheder, 
forhindringer og modstand, når man underviser. Den tyske 
filosof Hans-Georg Gadamer skriver i sit hovedværk Sandhed 
og metode, at ”erfaringsprocessen er negativ” (2007, s. 337). 
Erfaringens negativitet betyder, at når vi tror, vi har forstået 
noget på en rigtig måde, og så opdager, at det har vi ikke, så 
ændres vores viden. Det at finde ud af noget nyt, noget, man 
ikke ved i forvejen, er derfor knyttet til det at overkomme 
vanskeligheder. Til det formål har vi brug for det, Gadamer 
kalder Anstoß, der har konnotationer af både begyndelse og 
afslutning, anstødelighed og omstødelighed. Man støder på 
noget, der vækker anstød, man stopper op, omstøder tidligere 
forståelser og får en ny begyndelse. 

Her kan danskfagets litteraturundervisning indtage en  
helt unik rolle i skolen. I litteraturundervisningen kan vi 
netop bruge vanskelige litterære tekster som Anstoß, fordi 
de inviterer til forstyrrelser i elevernes erfaringsproces og 
dermed kan tvinge eleverne til at søge nye veje og tænke i  
nye baner og således skabe mulighed for nye erkendelses-, 
tanke- og handlemønstre. 

For dansklærere handler det altså (også) om at finde, 
konstruere, udvikle og indlægge steder, hvor vanskeligheder 
kan erfares, og så anspore børn til at gå positivt ind i denne 
erfaring – og vanskeligheder kan netop erfares i vanskelige 
tekster. Disse pointer knytter sig også til den hollandske 
uddannelsesforsker Gert Biestas diskussion og forståelse af 
begrebet ’læring’, som han definerer som en reaktion på en 
nedbrydning (Biesta, 2009, s. 37-39). Altså at skolen skal tilbyde 

noget anderledes og overraskende, som er forskelligt fra det, 
eleverne ellers møder. Man bør ifølge Biesta se på under-
visning og læring som en reaktion på det, der er anderledes 
og forskelligt fra os selv – det, der udfordrer, irriterer eller 
forstyrrer os – i stedet for som noget, vi skal tilegne os, mestre, 
internalisere eller besidde. At lære er ifølge Biesta derfor at 
reorganisere eller genopbygge noget, der er brudt sammen, og 
det kræver først og fremmest, at man skaber situationer, hvor 
eleverne møder det forskellige, fremmede og anderledes, så de 
overhovedet får mulighed for at reagere.

I The Literature Workshop pointerer den amerikanske 
litteraturforsker Sheridan Blau netop, at eleverne ikke skal 
undgå den modstand, som vanskelige tekster indeholder, 
men tværtimod lære at træde ind i den: ”the texts most worth 
reading and teaching are those we don’t understand, because 
those are precisely the texts that have the most to teach us” 
(2003, s. 209).1 I forlængelse af dette argumenterer Blau i øvrigt 
for, at de mange populære førlæsningsstrategier er meget 
lærerige for læreren selv, men sjældent for eleverne, der blot 
overtager de pointer, som læreren på forhånd har udpeget, og 
dermed netop bliver frataget muligheden for selv at søge nye 
veje og tænke i nye baner. 

Tekst-relationskompetence
I førlæsningsfasen søger læreren typisk efter tekster, som 
eleverne kan relatere sig til. Tekster, som knytter sig til elev-
ernes egen erfaringsverden, hvor elevernes interesser kan  
imødekommes. Hvad interesserer du dig for, så finder jeg en 
bog, der handler om det. Man kan for tydelighedens skyld 
trække på stereotypen om hesteromaner og fodboldbøger.  
Det giver naturligvis god mening og vil ofte medvirke til øget 
læselyst. Men samtidig kan der også være en risiko for, at 
eleverne kommer til at lave projektive (identifikatoriske)  
læsninger, hvor de identificerer sig med tekstens indhold og 
læser sig selv ind i den. Teksten kommer på den måde til at 
handle om dem selv. Endvidere er det ikke uproblematisk at 
identificere, hvad der er elevernes interesser og præferencer. 
Hvad har de med af erfaringer, hvad er de optaget af lige nu, 
og hvor vil det være ønskeligt at flytte dem hen? Det ved man 
vel knapt nok selv, når man er barn. Min erfaring er, at elev-
erne ofte bliver engagerede, når de møder noget, der udfordrer 
dem – netop noget, der tilbyder erfaringens negativitet. Den 
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amerikanske filosof John Dewey udtrykker det på denne 
måde: 

”Lærere, der har hørt, at de skal undgå emner, 
som er fremmede for elevernes erfaring,  
overraskes ofte over, at børn vågner op, når  
de introduceres for noget, de ellers ikke 
kender til, mens de forbliver ligeglade, når de 
præsenteres for det, de i forvejen kender” 
(Dewey, 2009, s. 237).

I litteraturundervisningen er det imidlertid ikke blot stof-
fet (emnet), der kan være vanskeligt, og som kan vække den 
fremmederfaring, Dewey taler om. Litteraturens form kan det 
samme. Vanskelige ord og begreber og komplekse symboler 
og metaforer kan også medvirke til den forstyrrelse, som kan 
være med til at skabe nye erkendelses-, tanke- og handlemøn-
stre for eleverne. 

I den forbindelse kunne det være interessant at genbesøge 
den figur, der ofte omtales som den didaktiske trekant – altså 
at undervisning helt grundlæggende kan sammenfattes til det 
relationelle forhold mellem elev, lærer og indhold. Her er der 
stor opmærksomhed på forbindelsen mellem lærer og elev. 
Det kan man fx se i fokuseringen på de didaktiske metoder og 
hjælpemidler, jeg nævnte tidligere, og som er løsrevet fra det 
indhold, de ellers burde understøtte. Aktuelt nyder begrebet 
relationskompetence stor bevågenhed. Det er imidlertid ikke 
kompetence i relationen mellem elev og tekst eller tekst og 
lærer. Begrebet afgrænses og begrænses til kompetence i re-
lationen mellem lærer og elev. Selv i litteraturforskningen har 
der de seneste år overvejende været fokuseret på at undersøge 
interaktionsformer med fokus på litteraturundervisningens 
hvordan – i langt mindre grad har man haft fokus på littera-
turundervisningens hvad. På den måde forsømmer man som 
litteraturunderviser at se på denne specifikke tekst, og hvad 
den indbyder til. Det handler kort sagt om rækkefølgen – at 
man engang imellem tillader sig at begynde med indholdet 
og i dette tilfælde med den litterære tekst. At man engang 

imellem giver teksten forrang og lader de andre didaktiske 
aktanter – hvem og hvordan – komme i spil efterfølgende. 

Pointen er naturligvis ikke, at man som underviser ikke skal 
tænke over, hvem man underviser, og hvordan man underviser, 
men at man lader teksten være afsæt og centrum for undervis-
ningen. Så vil – er det min påstand – eleverne (hvem) selv erfare, 
at de har brug for danskfaglige begreber og metoder (hvordan) 
til at åbne teksten. Det er erfaringens negativitet. 

Optimistisk elevantropologi
Hvad der gør en tekst vanskelig – og hvad der på den bag-
grund kan medvirke til, at eleverne bliver nødt til at stoppe 
op, omstøde tidligere forståelser og begynde på ny – er 
selvsagt relativt og vil også ofte være individuelt. Men de 
tekster, som afviser at komme med lette eller entydige svar 
på de spørgsmål, de rejser, kan være et fint sted at begynde. 
Uafgørlige tekster med uopløselige dilemmaer. Det er tekster, 
der tilbyder en række indbyrdes forskellige oplysninger, 
som er uforenelige, og som derfor indeholder en massiv 
fortolkningsmæssig åbenhed. Når eleverne tror, de har 
forstået teksten, tilbyder den en anden forståelse, og eleverne 
må korrigere deres første forståelse. Det er netop uafgør-
lighederne, der muliggør, at eleverne kan foretage gentagne 
analyser og fortolkninger, fordi de kan blive ved med at stille 
nye spørgsmål til teksternes mening og betydning og alligevel 
blive ved med at få nye svar, ligesom det er ufgørlighederne, 
der fremavler elevernes egen oplevelse af, at de har brug for 
danskfaglige begreber og metoder til at åbne teksten. 

Alt i alt handler det således om overhovedet at tilkende 
vanskelige litterære tekster legitimitet som mulighed i skolens 
litteraturundervisning. Samtidig vil det at inddrage vanskelige 
tekster i litteraturundervisningen faktisk være udtryk for det, 
man kan kalde en optimistisk elevantropologi, hvor vi går ud 
fra, at eleverne er modtagelige over for svære litterære tekster, 
og at de derfor vil blive motiverede og engagerede, hvis de 
præsenteres for dem. Uden forsøg på at skyde genveje. Uden 
forsøg på at gøre det let og trygt, simpelt og sjovt. Det er da et 
forsøg værd. Synes jeg.

Referencer
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Note
1 Tak til Kjersti Nesheim (Universitetet i Stavanger) for at 
gøre mig opmærksomhed på Sheridan Blaus forfatterskab.
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Hver dag, året rundt, er der ca. 120 børn, der kommer igennem 
til en rådgiver på BørneTelefonen. 

De yngste er 8-9 år gamle, få er endnu yngre og helt ned til 
6 år, og de ældste op til 23 år, mens tre ud af fire, der henvender 
sig, er piger. Det svarer til godt 55.000 rådgivningssamtaler om 
året. Dertil kommer dem, der ringer forgæves, i 2019 var det i 
alt 140.000 børn ifølge opgørelsen fra Børns Vilkår, som driver 
BørneTelefonen. 

Jeg er på besøg hos BørneTelefonen i Børns Vilkårs sekre-
tariat i Valby, som har til huse i et stort åbent lokale fuld af 
rådgivere, der sidder med headset på fordybet i samtaler  
med hvem, der nu end er i den anden ende af røret. Børne-  
Telefonen er bemandet mandag til fredag kl. 09.00-02.00 og  
lørdag til søndag kl. 11.00-02.00. Alligevel kommer altså kun  
en fjerdedel af alle opkald igennem. 

Ida Hilario Jønsson, som er børnefaglig konsulent i 
Børns Vilkår og på BørneTelefonen, viser rundt og svarer på 
spørgsmål. Jeg er dels ude på at høre nærmere om, hvad det 
typisk er for problemer, børn og unge henvender sig med, dels 
på at få nogle bud på, hvordan man kan åbne for samtalen om 
de vanskelige spørgsmål, der trænger sig på hos børn og unge 
– derhjemme, i skolen og i livet. 

Den svære kærlighed
– Vi har en top ti-liste over hvilke spørgsmål de henvender sig 
med, og på førstepladsen ligger faktisk kærlighed og forel-
skelse, hvilket måske kan komme som lidt af en overraskelse 
for nogen. Ja, for nogen er det faktisk næsten en lettelse at 
høre, men det tegner et godt billede af, hvad BørneTelefonen 
også er. Mange ved jo, at BørneTelefonen blandt andet bliver 
brugt af børn, der er udsat for omsorgssvigt, mobning eller 
børn i sorg og krise, men vi får altså også henvendelser om det, 
man lidt friskt kan kalde helt almindelige spørgsmål, siger Ida 
Hilario Jønsson og tilføjer: 

– Det er vigtigt for os at huske og formidle – især til børnene 
– at BørneTelefonen er for alle børn i Danmark, og at det 

handler om, hvad de har brug for at tale om. Nogle børn siger 
faktisk ”undskyld, jeg ringer med så lille et problem, jeg ved 
godt, at der er andre, der har det meget værre …”

 
Men der er ikke noget, der er for småt?

– Der er ikke noget, der er for småt, og heller ikke noget, der er 
for stort. Vi er her for at lægge øre til alt, hvad de måtte have 
brug for at tale med nogen om, alt, hvad der er svært i deres liv 
nu og her. Der er jo både henvendelser, hvor barnet gerne vil 
have tricks til at score den søde dreng i 3. klasse, og henvend- 
elser om for eksempel omsorgssvigt, så der er stor bredde i 
problematikkerne.

– Noget andet, der fylder meget, er forholdet mellem børn og 
forældre, en kategori, der dækker over mange forskellige ting, 
det kan både være uenighed om opdragelse og regler, men 
det kan for eksempel også være, at forholdet til forældrene er 
en barriere for, at barnet kan få hjælp. Rigtig vigtige er også 
spørgsmål om krop, udvikling, seksualitet og seksuel praksis, 
lige som der hver dag kommer henvendelser om psykisk mis-
trivsel, blandt andet selvskade og selvmordstanker, fortæller 
Ida Hilario Jønsson. 

Barnets perspektiv
For en del børn og unge kan det føles som sidste udvej at ringe 
til BørneTelefonen, mange har forgæves prøvet at snakke med 
deres forældre eller en lærer, men har ikke fået noget ud af 
det, andre vover det ikke, fordi de måske er bange for ikke at 
blive troet, eller er bange for reaktionen – eller måske endnu 
værre: bange for den manglende reaktion! 

– I en ensomhedsundersøgelse, vi for nylig har lavet i Børns 
Vilkår, var der mange børn, der svarede, at de ikke oplevede,  
at deres forældre interesserede sig for dem. Det, tænker jeg, er 
et godt clou til, hvad man kan gøre for at få hul på de svære 
samtaler. Det gælder om at vise børnene, at man interesserer  

AF ELINE MØRCH JENSEN, REDAKTØR AF LÆRINGSCENTRET

SET FRA BARNETS 
PERSPEKTIV 
Litteraturen kan være med til at sætte ord og billeder på alt det svære  
– og måske åbne for den vigtige samtale. 
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BørneTelefonen er en gratis og anonym rådgivning 
for alle børn i Danmark. Hver dag året rundt sidder 
frivillige rådgivere klar på tel: 116 111. Børnene kan også 
få rådgivning på sms, chat, gennem Børns Vilkårs 
brevkasse og Børn hjælper børn-forum. Der kan også 
tilbydes en professionel bisidder til de børn, som ringer 
til BørneTelefonen og som har brug for hjælp i mødet 
med den offentlige forvaltning. 

ForældreTelefonen er en rådgivning til alle forældre 
og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn 
på tel: 3555 5557 – www.bornetelefonen.dk

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. 
Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale 
med en børnefaglig specialkonsulent. Tel: 3555 5558.

Bag de tre telefonrådgivninger står Børns Vilkår, som 
er en social humanitær interesseorganisation, som 
arbejder for at forbedre børn og unges vilkår, opvækst 
og udviklingsmuligheder i Danmark. Organisation-
ens overordnede fokusområder er svigt, mobning og 
skilsmisse.

sig for lige netop dem. I en skolehverdag kan det handle om  
øjenkontakt, en hånd på skulderen, og at man får sagt ”god- 
morgen” til alle. Eller spørger til hvordan weekenden er gået,  
hvis en elev skulle noget bestemt … Det er jo enkelt, kan man  
sige, men det er vigtigt at vise, at du betyder noget for mig, og  
at jeg lægger mærke til dig, understreger Ida Hilario Jønsson  
og tilføjer:

– Det at du som lærer gør noget for fællesskabet, betyder også 
noget for den enkelte. Hvis du har en konkret bekymring for et 
barn, er det en god ide at fortælle om og dele, hvad du ser, med 
børnene. Altså for eksempel sige: ”Jeg har lagt mærke til, at du tit 
går alene rundt i frikvarteret, hvordan har du det med det. Er det 
okay, eller kunne du godt tænke dig, at det var anderledes?” Det er 
jo ikke sikkert, det er et problem for barnet, så det er meget vigtigt 
at interessere sig for barnets perspektiv.

– Vores fixe-gen, som vi kalder det, kommer nemt op i os, for vi 
vil jo så gerne hjælpe og have det til at stoppe, men vi er nødt til 
at have barnet med. Derfor skal man stille sig ved siden af barnet, 
før man kører derudaf, og finde ud af, hvad deres blik på verden 
er – og hvorfor? Man skal stille sig nysgerrigt og åbent over for det, 
man ser, og lade barnets perspektiv bestemme. 
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Litteratur kan åbne for samtale
Statistisk set sidder der et eller flere børn i hver skoleklasse, 
som har erfaring med eksempelvis vold og misbrug i familien, 
eller børn som af forskellige grunde er triste og mistrives, 
måske fordi de føler sig ensomme, bliver mobbet eller holdt 
udenfor fælleskabet. Her er det ifølge Ida Hilario Jønsson 
nødvendigt, at man som lærer stiller ind på, at perspektiverne 
kan se meget forskellige ud. 

Hvordan kan man bruge litteraturen til at tale om vanskelige 
emner? 

– Når vi er ude på skoler og underviser om BørneTelefonen, 
tager vi som regel udgangspunkt i cases fra børn, der har ringet 
ind. Præcis det samme kan man gøre med børne- og ung- 
domslitteratur, der behandler svære emner som for eksempel 
mobning og skilsmisser. Det gode ved litteratur er jo, at det er 
en slags fælles tredje i klasserummet, fordi historierne er tilpas 
distancerede og tilpas tæt på – på en og samme tid, forklarer 
Ida Hilario Jønsson.

Der er ikke emner, der er for vanskelige at tage op i littera- 
turen – eller i skolen for den sags skyld?

– Nej, det handler om hvordan man formidler og taler sam-
men om emnerne. Jeg ved godt, at det kan være et dilemma 
for fagpersoner, for eksempel lærere, som kan komme i tvivl 
om, hvorvidt de skal tage bestemte emner op i klassen. For 
hvad nu hvis der dukker noget op, så har de jo underretnings- 
pligt ... Den der frygt for at åbne Pandoras æske kan måske 
nogen gange afholde folk fra at tage et vanskeligt emne op, 
mener Ida Hilario Jønsson og lægger til: 

– Men det er en god ting at tale om for eksempel skilsmisse 
eller mobning – også i et klasselokale – for at vise, at her kan vi 
godt tage svære emner op. Det er okay og ikke farligt. Måske 
finder man oveni købet ud af, at der er andre, hvis forældre er 
blevet skilt, og at man ikke er alene. Så man skal da bestemt 
tænke sig om, når man tager vanskelige emner op, men ikke 
afholde sig fra at gøre det.

Fuglesilhuetterne i baggrunden er fra Det sner med fjer af Karen Filskov. Alle bøger kan købes i boghandlen. Forløb findes på: www.vildmaskine.dk/undervisning  

nye gratis undervisningsforløb:

nyt til mellemtrinnet         

 nye sjove serier:

undervisningsmateriale til 
 
 
 

af karen filskov 
– skriveøvelser, figurdigte og inspiration –
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TIL RACHEL RÖST, STIFTER  
OG FORMAND FOR LÆS FOR LIVET

Hvilke bøger oplever du, at udsatte børn og unge  
efterspørger? 

Læs for Livet spørger de udsatte børn og unge selv, hvad 
de kunne tænke sig at læse, og vi har samlet ønskerne 
fra bograpporterne i en database. Her kan vi se, at de 
6-12-åriges top 3 er fantasy, fagbøger og sjove bøger. 
Blandt de eftertragtede emner for aldersgruppen er dyr 
på førstepladsen, skarpt forfulgt af sport af alle slags. 
For de lidt ældre mellem 13 og 18 år er fantasy også i top, 
fulgt af krimier og realisme. Mange unge udsatte ønsker 
sig bøger om det hårde ungdomsliv, om kriminalitet og 
bander. ”Det skal være noget, jeg kan relatere til mig selv”, 
er en sætning, vi hører igen og igen. 

Adskiller udsatte børn og unges læseønsker sig fra andre 
børn og unges behov – i forhold til for eksempel emner, 
genrer eller lix?

Generelt læser udsatte børn og unge om de samme ting 
som andre i samme aldersgruppe, men når de søger noget 
at spejle sig i, bliver emnerne mørkere og hårdere. Tit i 
bogsamtalerne åbner børnene og de unge meget op og 

1

2

5 SKARPE
Fo

to
: A

n
ne

 P
ry

tz
 S

ch
al

de
m

os
e

AF ELINE MØRCH JENSEN



33TEMA: DEN VANSKELIGE BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR

eftersøger bøger om fx cutting, om angst eller borderline. Så 
der er en bevidsthed om egne problemer, og om at litteraturen 
kan være en trøst eller form for terapi. 

Desværre læser mange udsatte børn og unge ikke alders- 
svarende. De har ofte haft skolepauser og har for eksempel 
svært ved at koncentrere sig, når hjemmelivet var/er kaos. 
Kun 30 % af anbragte unge får folkeskolens afgangseksamen. 
Det betyder, at der er rift om letlæsningsbøger. Særligt de, der 
er rettet mod unge, der er svage læsere. Derfor har vi lavet 
serien Mellem_rum sammen med Gyldendal, der består af 9 
ungdomsbøger med en lix på højst 15.

Tror du, at alle børn og unge har gavn af at læse om vanskelige 
emner – og hvilken rolle spiller det, at der er håb og anvisning 
af handlemuligheder i bøgerne?

Alle børn og unge oplever jo problemer i deres liv, og der kan 
være en befrielse i at læse om andre, der går igennem det 
samme. Men der kan være forskel på læsestrategi. Som barn 
læste jeg selv fx aldrig bøger om børn og unge, der gennemgik 
problemer. I stedet brugte jeg litteraturen som en flugt, der 
gav et pusterum fra det, der var svært. Der var hestebøger, 
detektivhistorier og fantasi på programmet. Sådan kan behov 
være så forskellige. 

Udsatte børn og unge efterspørger tit bøger om nogen, der  
har klaret sig på trods af omstændighederne. De søger rolle- 
modeller og en form for opskrift på, hvordan man kommer ud 
af svære situationer. Her giver litteraturen bestemt håb, og jeg 
forestiller mig, at det er det samme for andre børn og unge, 
der måske ikke har så massive problemer, men går igennem 
smertefulde ting. 

Skal børn og unge udfordres af litteraturen, eller er det okay  
at bruge bøger som virkelighedsflugt?

Der er for mig at se to aspekter af det at læse. I den analytiske 
læsning lærer man at forstå komplekse tekster og se nogle  
nye sammenhænge i verden. Mens man i den indlevede  
læsning mest giver sig hen til litteraturen og oplever et flow, 
når man læser, i stedet for at analysere sig frem. Begge former 
for læsning kan sit, og børn og unge skal stifte bekendtskab 

med begge dele. Den ene 
er ikke vigtigere end den 
anden, set fra mit perspek-
tiv. Der er dog desværre en 
overvægt af analytisk læsning 
i skolen, og mange børn og 
unge oplever ikke lystlæsnin-
gens glæder. Det kan betyde, at de 
får et dårligt forhold til litteratur, 
hvor de mest forbinder den med 
pligt. Virkelighedsflugt er jeg ikke 
bange for. Et pusterum er vigtigt, og 
hvis litteraturen kan bidrage med det, 
ser jeg det kun som positivt. 

Kan litteraturen være en hjælp til børn og unge 
der har det svært – og alle andre børn og unge? 

Litteraturen blandt udsatte børn og unge bliver 
især brugt som et frirum. Det ser vi, når fantasy 
og krimier for eksempel er topønsker. Den samme 
tendens er at se i læselyst-undersøgelser generelt. Det 
kan føles fantastisk at krybe ud af sig selv og ind i en 
anden, mærke suset af spænding og få oplevelser, der 
ellers aldrig ville komme ind i vores liv. ”Jeg får rigeligt af 
virkelighed. Jeg vil bare drømme mig væk”, sagde en udsat 
teenager, og det er der nok mange, der kan nikke genkend-
ende til. 

På den anden side kan det være en lettelse at se sig selv og 
sine problemer spejlet i litteraturen. ”Jeg har boet i fire pleje-
familier. Jeg vil gerne læse om andre børn, der er anbragt”, 
fortalte en pige. Hun trængte til at føle sig mindre ensom og 
genkende sig selv. I dag læser jeg også helst socialrealisme og 
lignende. Det kan ligefrem give mig gode kuldegysninger, når 
jeg læser om følelser og situationer, jeg selv har oplevet. Det er 
som et stort kram. Sådan har mange børn og unge det også, er 
jeg sikker på.
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Nadia Mansour: Nadia Mansour har udarbejdet og forsvaret 
sin ph.d. om multikulturel litteratur. Denne præsenterer dels 
en definition af, hvad multikulturel litteratur er, dels under-
søger den, hvad der sker, når elever med forskellige kulturelle, 
religiøse, etniske og sproglige baggrunde arbejder sammen 
om multikulturelle fortællinger i danskfaget i folkeskolen. 
Sideløbende har Nadia formidlet sine erfaringer og forskn-
ingsresultater i artikler, debatindlæg, foredrag m.v. og talt for, 
at også børn med minoritetsbaggrund får mulighed for at se 
repræsentationer af deres kulturelle erfaringer i børne- og 
ungdomsbøgerne, så de føler sig set og accepterede. Nadia 
Mansour bidrager med et nytænkende blik på børne- og 
ungdomslitteraturen, som i praksis udmærker ved umiddelbar 
anvendelse i folkeskolen og ansporer til teoretiske, relevante 
og nødvendige diskussioner blandt fagfolk.

Gratis Børnebøger: Folket bag ’Gratis Børnebøger’ har på 
baggrund af en grundig indsigt i, at børn- og unges læselyst er 
dalende, gået sammen om at skabe en litterær portal, der tager 
hensyn til børnenes egne præferencer med henblik på hurtig 
og let tilgængelighed til litteraturen. De syv produktive forfat-
tere stiller digitale bøger gratis til rådighed, hvor den litterære 
tilgang hverken kræver registrering eller betaling. Værkerne 
er tilgængelige direkte på børnenes elektroniske devises. Bag 

ideen ligger en grundig research vedrørende børn- og unges 
læsevaner, som er indtænkt i tilbuddet. Med det meget sym-
patiske afsæt om at skabe læselyst og også forebygge, at det 
kun er børn fra ”hjem med klaver”, der læser bøger, bidrager 
Gratis Børnebøger til en ny og anderledes litterær tilgænge-
lighed på børnenes egne formidlingsmæssige præmisser. Med 
udgangspunkt i barnets eget perspektiv rækker de udover de 
gængse formidlingsprocedurer.

Albus: Med et stort ambitionsniveau på børnelitteraturens 
og dens modtageres vegne placerer Albus sig som Danmarks 
største børne- og ungdomslitterære festival. Festivalen foregår 
hvert andet år, og Aarhus Bibliotekerne, som projektets anker, 
stiler mod, at de fire dage skal blive Nordeuropas platform for 
forfattere, illustratorer, forskere, formidlere og forlag i mødet 
med børn og andre børnelitterære interesseret. Festivalen 
udmærker sig ved det store alsidige format og det børnekul-
turelle perspektiv ’for, med og af børn’. Som noget særligt er 
barneperspektivet prioriteret højt, og Albus uddanner blandt 
andet læseambassadører, som er kendetegnet ved at være 
børn, der formidler til børn. Med denne omfavnende tilgang 
til børne- og ungdomslitteraturen medvirker Albus til et 
mangfoldigt fællesskab omkring litteraturen samt et både 
internationalt og nationalt vigtigt spotlight.

AF BETINA FALSING

KANDIDATER TIL KLODS 
HANS-PRISEN 2020
Klods Hans-prisen overrækkes i år på børnelitteraturfestivalen Albus, der  
foregår 12.-15. november på Dokk1 i Aarhus (det præcise tidspunkt for prisover-
rækkelsen kendes endnu ikke, men vil blive annonceret på IBBYs hjemmeside og 
FB-side, når det er besluttet). Her vil Selskabet for Børnelitteratur traditionen tro 
være vært ved en efterfølgende reception. Følg for en sikkerheds skyld med på 
www.ibby.dk eller www.facebook.com/ibbydenmark, i fald der skulle ske  
ændringer som følge af coronapandemien. 



FAT FRONT

NYT, TODELT UNDERVISNINGSFORLØB TIL UDSKOLINGEN 

Med udgangspunkt i dokumentarfilmen FAT FRONT har undervisningsforløbene fokus på krop og
identitet og retten til ligeværd og accept i forhold til krop, sundhed og seksualitet. Formålet er at give
et bredere billede af mennesket og menneskekroppen samt at øge elevernes kendskab til rettigheder

og give en basis for kritisk stillingtagen i forhold til de fremherskende normer om kroppen.

Find forløb og link til Fat Front på dansklf.dk/fat-front

Annonce til Dansk 200x270.indd   2 08/09/2020   13.42



DANSK 3 – 2020

36 TEMA: DEN VANSKELIGE BØRNE- OG UNGDOMSLITTERATUR

AF CAROLINE BRUHN-JENSEN, REDAKTØR

INSPIRATION  
TIL DEN ”VANSKELIGE” 
LITTERATUR

Alfreds Mindebog (2019).  
Dennis Gade Kofod og Ane Bjørn.  
Rosinante.  
Billedbog.
Sorg, tab, savn.

Anton, Hugo og Guldhesten (2019).  
Sissel-Jo Gazan og  
Peter Bay Alexandersen.  
Gyldendal.  
Billedbog.
Sorg, tab, savn.

Alkofanten i rummet (2018).  
Ditte Steensballe og Kirsten Gjerding. 
Jensen & Dalgaard.  
Billedbog.
Alkoholmisbrug.

Bezunk og egernet (2018).  
Tina Sakura Bestle og  
Teddy Kristiansen.  
Gyldendal. Billedbog.
Sorg, savn.

Dragen (2020).  
Gro Dahle og Svein Nyhus.  
Jensen og Dalgård.  
Billedbog.
Psykisk vold.

Du og jeg (2018).  
Synne Lea og Stian Hole.  
Høst & Søn. Billedbog.
Sorg, tab.

Her gik Victoria (2020).  
Glenn Ringtved og Charlotte Pardi.  
Gyldendal. Billedbog.
Sorg, tab, død.

Tordenhuset (2019).  
Mette Vedsø og Signe Kjær. Jensen & 
Dalgaard. Billedbog.
Vold i hjemmet.

Uden mor (2019).  
Salma Ahmad og Runa Steppinge. Vild 
Maskine. Billedroman.
Sorg, tab, savn.

Førskole Indskoling 



37

Svære og tunge emner – fra misbrug, mobning, sorg og sygdom til  
ensomhed, skilsmisse, angst og vold i hjemmet – fylder meget i børne- 
og ungdomslitteraturen i disse år. 

Ønsker du at arbejde med det i din danskundervisning, kan du her  
finde inspiration til nyere litteratur, der behandler ovenstående temaer  
og er oplagte til undervisningsbrug.

Man begraver de døde (2019).  
Dorte Karrebæk.  
Dansklærerforeningens Forlag.  
Billedroman.
Sorg, død, ensomhed.

Når man kalder på døden (2018).  
Joy Lieberkind.  
Gyldendal.  
Roman.
Sorg, sygdom, død.

Omvendt Sne (2018).  
Ane Bjørn.  
Jensen & Dalgaard.  
Billedbog.
Sorg, tab, død, savn.

På den anden side (2019).  
Mette Vedsø, Ida Marie Rendtorff,  
Thomas Lagermand Lundme m.fl. 
Carlsen.  
Novellesamling.
Forskellighed, sorg, skilsmisse,  
vold i familien, ensomhed m.m.

Stykker med himmel (2020).  
Rebecca Bach-Lauritsen og  
Stian Hole.  
Høst & Søn.  
Billedroman.
Ensomhed, død.

Vigga forsvinder (2019).  
Anne-Mette Brandt.  
Calibat.  
Billedroman.
Sorg, død, ensomhed.

Ønskekuglen (2020).  
Mette Vedsø og Stine Illum.  
Høst & Søn.  
Tegneserieroman.
Skilsmisse, vrede, ensomhed.

Mellemtrin
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Alt for dig (2019).  
Kirsten Sonne Harild.  
Gyldendal.  
Ungdomsroman.
Hævnporno, selvmord, skam. 

Alt hvad der står i min magt (2020). 
Caroline Ørsum og Camilla  
Wandahl.  
Gyldendal.  
Noveller.
Hævnporno, angst, gruppepres,  
sygdom.

Det vi har mistet (2019).  
Sarah Engell og Rasmus Bregnhøi.  
Gyldendal. Billednovelle.
Flugt, sorg, død.

Had mig, elsk mig (2018).  
Tomas Lagermand Lundme.  
Gyldendal.  
Ungdomsroman.
Identitet, seksualitet, hate crimes.

Kvantespring (2020).  
Lise Villadsen.  
Gyldendal.  
Ungdomsroman.
Angst, psykisk sygdom, identitet.

Så længe ingen ser os (2019).  
Anders Totland.  
ABC Forlag.  
Roman.
Seksuelt misbrug.

Tag gaden tilbage (2019).  
Sarah Engell og Sanne Munk Jensen.  
Gyldendal.  
Ungdomsroman.
Identitet, tab, ensomhed, mobning, 
digitale krænkelser.

Vulkan (2020).  
Zakiya Ajmi.  
Gads Forlag.  
Roman.
Vold i hjemmet.

INSPIRATION  
TIL DEN ”VANSKELIGE” 
LITTERATUR
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Udskoling
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For ikke så længe siden:
Det var blevet tid til forandring. Min tegnestue på Margrethe-
holmen skulle pakkes sammen, og min daglige dont rykkes 
hjem i boligen. Til en ny epoke. Og med en plan om et blivende 
arbejdssted - men det vides aldrig. Utallige gange i livet er jeg 
flyttet ud og hjem og ud igen med den intention, når det har 
føltes rigtigt at gøre det. 

Margretheholmen var mit bedste sted. Jeg var der i elleve 
år. Quintus hedder bygningen og er af militær oprindelse. 
Den huser store og små rum, og selvstændige kunstnere og 
iværksættere inspirerer hinanden i store og mindre arbejds-
fællesskaber. Den gamle skydemur fra Slaget på Reden står 
stadig udenfor huset, overmalet med graffiti. 

Men jeg måtte videre i livet.

Gennem årene var samlede illustrationsværker blevet 
splittet godt og grundigt ad, og NU måtte der orden i sagerne. 
Om ikke for min egen skyld så for eftertiden, tænkte jeg, lidt 
naivt måske. Fire seklers originalillustrationer danner vel en 
slags tidsbillede. Knap tre hundrede børnelitterære værker 
med mine illustrationer, som lå hulter til bulter i skufferne. 

Da jeg tilfældigt greb det første billede og betragtede det, 
skete der noget mærkeligt. Jeg huskede pludselig årstiden, 
dagen, lyset, vejret og matriklen, det blev til på. Hvem der var 
i rummet, ja næsten også det jeg lyttede til i radioen under 
tilblivelsen. Nok havde jeg glemt årstallet, titlen på bogen, 
somme tider forfatterens navn (undskyld, forfattere), men 
min sindstilstand og alle sanseindtrykkene, mens billedet 
blev til, overvældede mig fuldstændigt. Det gentog sig med 
næste billede og næste og næste … det var uden ende. En slags 
hukommelseskort er de, vidner til levet liv. Mit liv.

Undervejs måtte jeg lukke ned for det der hukommel-
sestrip, ellers sad jeg der endnu med fingrene i skufferne og 
sanserne i fortiden. Og i stedet måtte jeg overgive mig til den 
nøgterne prosaiske proces med at samle billederne i de map-
per, der nu engang hører til bøgerne, med årstal, titel, forlag og 
forfatternavn. Alt det, jeg IKKE husker, men som hedder regis-
trering. Nu står mapperne pænt på rad og række og venter på 
Godot. 

Forresten blev der ikke plads til dem i mit nye mere 
beskedne arbejdsrum, så billederne bor på Fjernlageret. Men 
først og fremmest i min indre rige hukommelse.

For meget længe siden:
“Hvordan kan det være, at du ikke kan lave to bøger i samme 
streg? Jeg har jo ikke en chance for at sælge bøgerne,” sukkede 
min allerførste redaktør Joachim Malling rimelig fortvivlet, 
engang i det forrige århundrede, det må have været sidst i 
halvfjerdserne. 

Jeg svarede ham, at der var så mange muligheder, så mange 
uafprøvede teknikker, der skulle prøves af, så mange inspira-
tioner at gøre mig fri af. Det skulle han ikke regne med at få 
foreløbig, to bøger i samme streg. Til gengæld ville jeg måske 
om mange år kunne udtrykke mig ubesværet og ekvilibristisk 
på en måde, hvor teknik ingen hindring ville være. Men det er 
stadigvæk min inspiration: en uprøvet teknik. Nu er det eft-
erhånden svært at finde en, jeg ikke har krydset klinger med, 
men så er der jo den ultimative teknik af alle: den digitale. Her 
står alle døre og muligheder på vid gab, og min nysgerrighed 
desangående er ikke blevet mindre med årene.

Mød vores  
forsideillustrator
Lillian Brøgger




