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Et spørgsmål om
litteraturens rolle

4 Nyt og noter

L

ige inden udgangen af 2021 fik knap 100 projekter fra 78 af landets
kommuner tildelt midler fra BOGglad-puljen – et initiativ søsat af
Slots- og Kulturstyrelsen for at styrke de danske børns møde med
litteraturen. Puljemidlerne skal gå til nye bogsamlinger i dagtilbud,
SFO’er og klubber landet over, og i løbet af det kommende år skal det derfor
blive spændende, om den ønskede hensigt med BOGglad vil blive opfyldt, når de
mange nyindkøbte bøger når ud til børnene rundt omkring i landet.

De positive effekter er altså umiddelbart svære at benægte. På trods af dette
synes jeg ofte, at man hører det blive sagt, at litteraturen i disse år har trange
kår – i de private hjem såvel som i daginstitutionerne. Bøgerne ”trues” af andre
(digitale) medier. Der undervises ikke i børnelitteratur på pædagoguddannelsen,
så pædagogerne ved ikke, hvordan de skal inddrage bøger i deres praksis.
Bøgerne placeres fysisk så højt oppe på hylderne i dagtilbuddene, at børnene
ikke kan nå dem, for de skulle jo nødig gå i stykker. Osv.
Spørgsmålet, der stadig synes at være til diskussion, er, hvad litteraturens rolle
skal være: på pædagoguddannelsen, i dagtilbuddene og SFO’erne, på skolerne,
i hjemmene. Og måske står det slet ikke så sløjt til, som man kunne frygte.
Litteraturglæden er i hvert fald til stede i dette nummer af Klods Hans, så helt
gal er den altså ikke – og heldigvis for det!

Caroline Bruhn-Jensen
Redaktør
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Af Cecilie Bogh
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6 ”Undskyld, men er der plads til
en billedbog her?”
– Børnelitteratur på pædagoguddannelsen
Af Marianne Eskebæk

FO

BOGglad-indsatsen (som du i øvrigt kan læse mere om på s. 22) vidner om en
tiltrængt anerkendelse fra politisk side af, hvor givende det er, at børn stifter
bekendtskab med litteraturen allerede fra en tidlig alder. En pointe, som igen
og igen bliver slået fast i dette nummer af Klods Hans, er nemlig, at der er
utallige gavnlige effekter ved, at børn tidligt møder og udvikler en glæde ved
litteraturens verden(er). For blot at nævne et par af disse: Bøger kan være med
til at udvikle og styrke børnenes læse- og litteraturglæde og stimulere deres
sprog- og læsekompetencer. Bøger giver børnene mulighed for refleksion og
genkendelse, men kan også åbne døre til fremmede verdner og dermed andre
erfaringsrum end deres egne, hvilket potentielt kan være med til at udvikle
deres empati og tolerance over for andre. Bøger er slet og ret vigtige for
børnenes almene dannelse.

5 Fra børnehøjde
Af Lærke Skærlund		
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NYT & NOTER

FRA BØRNEHØJDE

FOTO: MORTEN HOLTUM

Forsiden på dette nummer af Klods Hans
er tegnet af Signe Kjær og stammer fra
billedbogen Karen begynder ikke i skole af
Karen Vad Bruun (Alvilda, 2020).

De nominerede til Kulturministeriets Forfatterog Illustratorpris er offentliggjort
De nominerede til Forfatterprisen er:
Bjarne Reuter for Historien om Englebassen
Lilja Scherfig for Drengen uden øre
Tina Sakura for Bjørnen.
De nominerede til Illustratorprisen er:
Charlotte Pardi for Noah og Alberte og en
meget farlig ferie
Mette Marcussen for En nat
Signe Kjær for Bjørnen.
IBBY Danmark ønsker stort tillykke til de nominerede!

LÆS MERE PÅ
slks.dk/kum-priser

Flemming
Quist Møller
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Flere undersøgelser viser, at bøger har trænge kår i dagtilbuddene,
og at børnenes forhold til bøger afhænger af bogkulturen i hjemmet. Bogglade
Harald er vant til bøgerne hjemmefra, men de er (heldigvis) også til stede
i hans dagligdag i børnehaven.
Af Lærke Skærlund, børnekulturformidler

P

(1942-2022)

Den 31. januar gik børnebogsforfatter og multikunstner Flemming Quist Møller
bort i en alder af 79 år. Bag
sig efterlader han et stort
forfatterskab kendetegnet ved
stor fortælleglæde, fantasi og
humor, hvilket over tiden er
kommet til udtryk i højtelskede klassikere som Cykelmyggen Egon, Bennys Badekar,
Jungledyret Hugo og Snuden.
Flemming Quist Møller har sat
dybe aftryk i dansk børnelitteratur.

Ude på legepladsen
bor en trold, og inde på
Stjernestuen lander
Lille Frø i sin
meteor

Tak for et godt
statusseminar!

Solen skinnede fra en frostklar
himmel, og det føltes næsten for
godt til at være sandt, da Selskabet
for Børnelitteratur, IBBY Danmark
den 21. januar afholdt sit årlige
statusseminar for børne- og ungdomslitteratur i Kulturhuset Islands
Brygge. Humøret var i top, stemningen nærmest sitrende, og alt i alt var
det en fantastisk dag med masser af
spændende oplæg samt forfatterbesøg fra Sanne Munk Jensen og Kim
Fupz Aakeson, der fortalte om deres
nye fællesroman Au pair.

å en usædvanlig grå januardag besøger jeg min
ven Harald i hans børnehave på Nørrebro. Harald er tre år gammel og storebror til ”baby Eik”,
som lillebror kaldes. I børnehaven kan Harald
lege vildt med sine venner. En af Haralds yndlingsbøger
er De tre bukkebruse, og heldigvis har han tre gode venner,
så det lige passer med, at de er tre bukke bruse og én
trold, og legestativet ude på legepladsen kan hurtigt
omdannes til en bro, hvor trolden kan gemme sig. Denne
eftermiddag finder jeg dog Harald indenfor, hvilket er
heldigt, for han skal vise mig sin stue, Stjernestuen.
Vi har aftalt, at jeg skal høre lidt om de bøger, de læser
på Stjernestuen. En af Haralds pædagoger finder en lille
bunke med de børnebøger, som de læser for tiden. Resten
af bøgerne står højt oppe på en hylde eller i en af voksenreolerne. Pædagogen forklarer, at bøgerne står der, fordi
børnene ikke måtte røre ved dem på skift, da coronaen
var på sit højeste. Ligesom alt det andet legetøj. De pleje-

de også at gå på biblioteket før pandemien. Det glæder de
sig til at kunne igen.
I den røde sofa slår jeg mig ned med Harald og hans ven.
Først skal der lige leges vildt, noget med at springe ned
fra en reol, og jeg forvandler mig hurtigt til en farlig haj,
som børnene endelig må undgå. Så vender vi os mod
bøgerne, som pædagogen har fundet til os: Mis med de blå
øjne, Pippi Langstrømpe og stærke Adolf og Lille Frø. Børnene følger opmærksomt med, da jeg åbner Mis med de blå
øjne, og hurtigt overtager de koncentreret fortællingen
om missen, der leder efter landet med de mange mus.
Også historien om Lille Frø er de hjemme i. Allerede ved
forsiden fortæller Harald, at Lille Frø er inde i en meteor,
som er landet i København, hvor han også bor. Vi bladrer
op på første side og læser videre om den frække frø, lige
indtil Haralds mor kommer. Så lægger vi bøgerne pænt
på plads og siger tak for i dag til Stjernestuen – for nu
bliver vi hentet.
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”Undskyld, men
er der plads til en
billedbog her?”

– Børnelitteratur på
pædagoguddannelsen
Af Marianne Eskebæk,
cand.mag. og lektor ved pædagoguddannelsen, KP
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”UNDSKYLD, MEN ER DER PLADS TIL EN BILLEDBOG HER?”

BØRNELITTERATUR PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN

De adspurgte undervisere fortæller
samstemmende, at literacyfeltet er
marginaliseret og lavt prioriteret. De
”kæmper for sagen”, ”holder ved med
næb og kløer” og ”lusker sprog og
litteratur ind”.

I

november 2021 blev den længe
ventede evaluering af pædagoguddannelsen offentliggjort,
og en ny pædagoguddannelse
er formentlig snart på vej. Der
er mange forskellige interesser i en
eventuel ny pædagoguddannelse,
og det er derfor vanskeligt at spå
om, hvordan den vil komme til at se
ud. Som underviser håber jeg, at de
nuværende moduler bliver erstattet af egentlige fag, og at et nyt fag
krystalliserer sig. Et fag, som tager
udgangspunkt i en bred forståelse af
begrebet literacy, hvor den studerende undervises i børns sprogtilegnelse og dertilhørende vidensområder
som nærværende samtaler, sprogvanskeligheder, flersprogethed m.m.
og desuden fordyber sig i fortælling,
læsning og litteratur – navnlig børnelitteratur. Det er et område, som
er stort set forsvundet fra pædagoguddannelsen, siden 2014-uddannelsen blev implementeret.
Rammer og regler
At børnelitteratur er forsvundet
fra pædagoguddannelsen, skyldes
først og fremmest bekendtgørelsen
– altså den lovtekst, der regulerer
uddannelsen. Her nævnes sprog og
litteratur stort set ikke. Faktisk er
litteratur og skriftsprog kun nævnt

én gang. Fortælling, børnelitteratur
og (højt)læsning slet ikke. Det er
desuden en noget trist forståelse
af sprog, som kommer til udtryk i
bekendtgørelsen. Sprog fremstår
som en isoleret teknisk kompetence
frakoblet samtaler, fortællinger, leg
og litteratur.
Den nuværende uddannelse
indeholder ikke længere fag, men
moduler, og der er en meget stor
mængde kompetencemål tilknyttet hvert modul. Det betyder, at
man som underviser kan opleve at
skulle kæmpe med sine kollegaer om
pladsen i forhold til andre faglige
områder. I nogle tilfælde kan også
studieplan og organisering være
med til at komplicere intentionen
om at undervise i sprog og litteratur.
Studieplanen er professionshøjskolernes lokale fortolkning af lovteksten. Den kan være et regulært
forhindringsløb af krav og bindinger
og uden synderligt fokus på literacy.
Jeg har spurgt tretten undervisere
med interesse for området, fordelt
på landets seks professionshøjskoler,
om deres vurdering af literacyfeltets
status og vilkår på uddannelsen. De
praktiserer alle en bred forståelse
af literacy, hvor det ikke handler så
meget om sproglige udviklingstrin
som om børns undersøgende og

legende tilgang til sprog, herunder
også skriftsprog. Literacy indbefatter i deres optik samtaler, litteratur,
læsning, tidlig skrivning, rim og
remser, sanglege, fortællinger, børns
sprogeksperimenter, billeder og
andre symboler.
De adspurgte undervisere fortæller samstemmende, at literacyfeltet
er marginaliseret og lavt prioriteret.
De ”kæmper for sagen”, ”holder ved
med næb og kløer” og ”lusker sprog
og litteratur ind”. I og med at fagene
er forsvundet, og der er en veritabel
trængsel af kompetencemål, får selve
organiseringen og tilrettelæggelsen
af undervisningen stor betydning.
Hvis et team på et forløb eller et modul ikke består af en underviser med
viden om literacy, ja, så bliver holdet
formentlig ikke undervist i det.
At det står skidt til med de studerendes viden om literacy, er for
nyligt blevet bekræftet af en undersøgelse, som sammenligner norske
og danske pædagogstuderendes
oplevede læringsudbytte. De norske
pædagogstuderende føler sig langt
bedre rustet end de danske, hvilket
– udover mangelfuld og fraværende
undervisning på de danske pædagoguddannelser – hænger sammen
med, at de studerendes praktikforløb
er organiseret anderledes i Norge, og
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Børnelitteratur og højtlæsning
handler også om, at børn lærer at se
sig selv som del af et større kulturelt
fællesskab og at begå sig heri.

at undervisningsmiljøet er forskningsbaseret.
Kan det bruges til noget?
Men hvorfor er det overhovedet
vigtigt at kommende pædagoger
har en viden om børnelitteratur?
Det hyppigst anvendte argument er
højtlæsning som motor for sprogtilegnelse. Bøger indeholder et rigere
sprog end hverdagens samtaler
mellem børn og voksne, da ordforråd
og sætningskonstruktioner er mere
komplekse. Bøger kan lære børn ord
for ting, steder og begreber, som
ikke findes i de nære omgivelser,
fx vandfald og savanne. Især når
bøgerne læses igen og igen. Bøger
hjælper børn med at forstå narrative strukturer, hvilket understøtter
sprogtilegnelsen.
Der er en klar sammenhæng
mellem talesprog og deltagelsesmuligheder. Jo bedre sprog, desto mere
trivsel – groft sagt. At kunne udtrykke sine tanker og følelser i samspillet
med voksne og i legen med andre
børn er helt afgørende for børns
velvære og udviklingsmuligheder.
Nærværende samtaler og kvalificeret højtlæsning er derfor yderst
vigtige for børns sprogtilegnelse.
Børnebøger er naturligvis ikke
kun et sprogstimuleringsværktøj.
8 Klods Hans Nr. 1 · Marts 2022

God børnelitteratur kan hjælpe
børn med at forstå sig selv og andre
børn bedre. ”Vejen ud af ensomhedens fængsel går gennem bøgernes
dør”, har den tyske sociolog Ulrich
Beck engang sagt. Det kan måske
ikke overføres direkte til blå og rød
stue. Men alligevel: Børnelitteratur
og højtlæsning handler også om,
at børn lærer at se sig selv som del
af et større kulturelt fællesskab og
at begå sig heri. Og at de gennem
litteraturen anspores til forundring,
åbenhed og selvoverskridelse. Alt
det, vi ofte betegner med begrebet
dannelse. Heri ligger også, at børnelitteratur af høj litterær og æstetisk
kvalitet ofte vil være de små børns
første møde med et kunstnerisk
udtryk.
Til gengæld er jeg ikke sikker på,
at det er klogt at spænde børnelitteraturen for en alt for frelsende
vogn. Det er blevet populært at koble
litteratur til udvikling af empati.
At vi gennem indlevelse i en fiktiv
karakter opnår en bedre forståelse for andre menneskers vilkår og
handlemåder og derfor opfører os
moralsk upåklageligt. Men empati i
sig selv gør os ikke til bedre mennesker. Det afhænger af, hvad vi bruger
den til, idet empati også kan bruges
til skadelige handlinger.

På mange måder er børnebøger
taknemmelige forandringsagenter.
De kan bruges igen og igen. Og
hvis bøgerne er frit tilgængelige,
og børnene har lært at omgås dem,
hvilket selv helt små vuggestuebørn
kan, kan børnene også selv ”læse” for
hinanden. Bøger inspirerer legen,
som er børns primære værensform
og vigtigste beskæftigelse.
Læsemåder
I de nordiske lande har man i daginstitutionerne især praktiseret
højtlæsning før frokost, middagslur
eller inden afhentning. Men hvis
man ønsker at skabe rum til samtale om bogen, skal højtlæsningen
også igangsættes på andre tidspunkter. Hvorfor ikke tage bogen
med på tur fx? Samtidig har der i
Danmark været en overordentlig
stor interesse for dialogisk læsning
i forskellige afskygninger. Dialogisk
læsning er blandt mange efterhånden synonymt med børnelitteratur
og læsning.
Man kan diskutere, om dialogisk
læsning har ført til en instrumentalisering af børnelitteraturen i
sprogpædagogikkens tjeneste. Der
er næppe noget entydigt svar, da det
bl.a. afhænger af, om de pågældende daginstitutioner arbejder med

børnelitteratur i forvejen og således
har en etableret læsekultur. Men det
er værd at notere sig, at der indtil
videre kun er svag evidens for effekten af dialogisk læsning som særligt
sprogudviklende.
Der er tegn på, at den dialogiske
læsnings dominans er under opbrud,
og at der er større opmærksomhed
på, hvordan litteratur og læsning i
højere grad kan kobles til børneperspektivet, sådan at læsningen bliver
mere legende og mindre styret af
eksempelvis fokusord og udførlige
oplæsningsmanualer. Forhåbentlig
kan det udvikle sig til en større forståelse for mange forskellige slags
højtlæsningsmåder, der har hver
deres funktion og berettigelse. Nogle
gange skal historien have lov at stå
ukommenteret, andre gange skal
den dramatiseres. Og sommetider
skal den formidles videre gennem
andre aktiviteter som fx tegning.
Et formål med at have bøger i
dagtilbud må også være at udvikle børns glæde ved litteratur og
læsning. Nogle børn er læseuvante,
hvilket betyder, at de skal have hjælp
til at indgå i litteraturens magiske
fællesskab. Det kan være i form af
konkret kropslig guidning, som
eksempelvis 2200Godnathistorier
praktiserer. Børn fra hjem, hvor der

sjældent læses eller samtales, får
det langt sværere, når de starter i
skole, end børn fra læsende hjem.
Her kan dagtilbud gøre en forskel.
Det er et ofte fremhævet og væsentligt argument, at det har betydning
for børns uddannelsesmuligheder,
at de socialiseres til at blive læsere.
Men vi skal ikke glemme, at det også
har stor betydning for deres vilkår
som borgere i et fortsat skriftbåret
samfund.
Børnelitteraturens plads fremover
Som nævnt indledningsvis er mit
ønske til en ny pædagoguddannelse,
at børnelitteratur får en mere fremtrædende plads gennem et egentligt
fag. Men måske skal pædagoguddannelsen også i højere grad påtage sig
ansvaret for at give de studerende
gode oplevelser med litteratur og
læsning. Der skal arbejdes med de
studerendes egen dannelse som
læsere, sådan at de ser sig selv som
kommende litteraturformidlere af
de mange gode børnebøger, som
udgives hvert år, hvilket er bemærkelsesværdigt, taget i betragtning at
dansk er et ganske lille sprogområde. Forhåbentlig vil bøgerne derved
i endnu højere grad nå ud til sit
primære publikum, børnene.

Måske skal pædagoguddannelsen også i
højere grad påtage
sig ansvaret for at
give de studerende
gode oplevelser
med litteratur og
læsning. Der skal
arbejdes med de
studerendes egen
dannelse som læsere,
sådan at de ser sig
selv som kommende
litteraturformidlere.
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FEM SKARPE TIL KAREN VAD BRUUN

FEM SKARPE TIL KAREN VAD BRUUN

Noget af det, der er så
fascinerende ved de første femseks år i et barns liv, er, at alt
hele tiden skifter. Småbørnslivet
er propfyldt med milepæle:
Der er vuggestuestart, der
er farvel til bleen, til sutten,
børnehavestart, måske skal du
være storesøster eller flytte. Ofte
er det kolossale forandringer for
barnet. Daginstitutionerne er på
en måde noget trygt her.

KAREN VAD BRUUN
(f. 1977) har bl.a. skrevet
serierne Roomies og Stjernestøv,
billedbogen Lillestor og senest
højtlæsningbøgerne om Karen, der ikke,
næsten og endelig begynder i skole. Hun
er i 2018 uddannet fra Forfatterskolen
for Børnelitteratur og driver forlaget
Corto sammen med forfatteren
Benni Bødker, som hun også er
gift med.

Fem skarpe til
Karen Vad Bruun
Af Lærke Skærlund, børnekulturformidler

Jeg tror, at mange
almenmenneskelige
erfaringer går tilbage
til børnehaven. Og i
daginstitutionen kan
vi måske se på de her
universelle følelser og
reaktioner i en mere
koncentreret form.
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1

Man fornemmer en nysgerrighed på børns dagligdag i
institutionerne i din billedbog
Lillestor samt i din serie om Karen,
der ikke, næsten og endelig begynder
i skole. Hvad er det interessante ved
at skildre den dagligdag?
Noget af det, der er så fascinerende
ved de første fem-seks år i et barns
liv, er, at alt hele tiden skifter.
Småbørnslivet er propfyldt med
milepæle: Der er vuggestuestart,
der er farvel til bleen, til sutten,
børnehavestart, måske skal du være
storesøster eller flytte. Ofte er det
kolossale forandringer for barnet.
Daginstitutionerne er på en måde
noget trygt her, der er regler, rites of
passage, der er kontinuitet i mødet
med verden. ”Når du har været
Hobbit i to år, så bliver du Skovtrold,
og så skal du starte i skole”. Det er
en slags drejebog til en opgave, hvor
målet er at blive ældre, at vokse ud
af institutionen, og det ved alle. Der
er et virkelig interessant fællesskab i
den bevægelse.

2

Førnævnte bøger kredser
alle om det relative i at være
én udgave af sig selv i én
forsamling og en anden i en anden
forsamling. Det må siges at være
almenmenneskelige erfaringer for
både børn og voksne. Er der noget
særligt ved dagtilbudsscenen, som
kan formidle den erfaring?
Jeg tror, at mange almenmenneskelige erfaringer går tilbage til
børnehaven. Og i daginstitutionen
kan vi måske se på de her universelle følelser og reaktioner i en mere
koncentreret form. Et barn, der
bliver bevidst om sin første løgn eller
sit første svigt, går også til følelsen
mere rent. Vi kan kigge på den helt
uden grums fra tidligere oplevelser
og måske endda blive lidt klogere,
mens vi gør det.

3

Du har netop udgivet tredje
bind i serien om Karen, der
kredser om Karens sidste år i
børnehaven og skolestart. Hvem er
hende dér Karen?
Karen er fem år, da vi møder hende

i sit sidste år i børnehaven. Hun er
lillesøster, så hun kender i princippet til hele møllen med skolestart,
men hun knokler samtidig med at få
styr på alle reglerne, de voksne har
stillet op. Heldigvis for Karen er hun
både tænksom og handlekraftig, så
hun lader sig ikke overvælde, men
får hver gang handlet sig gennem
udfordringerne.

4

Du deler navn med Karen,
og i efterteksten til bøgerne
berører du sammenfaldet
mellem jer. Har du trukket på dine
egne erfaringer som barn, voksen
eller begge dele i dit arbejde med
hende?
Jeg var også et barn, der lagde mærke til ting, og som analyserede mine
egne reaktioner og andres. Jeg har
stadig en klar erindring om mange
af de dér grundfølelser, som bøgerne
kredser om. Men størstedelen af den
konkrete erfaring stammer fra mine
døtres liv i institutioner. Jeg startede
med at bruge mit eget navn halvt i
desperation, og planen var at ændre

det, når jeg kom på noget bedre, men
det skete aldrig. Og faktisk tror jeg,
at Karen blev nemmere at skrive
frem for mig, da jeg bare gav los og
også placerede hende i mit barndomshjem.

5

Karen gør sig rigtig mange
tanker om verden og sig selv
i den. Man fristes til at tænke, at hun ville kunne lide at læse en
bog om et andet barn, som gør det
samme. Hvilke reaktioner på bøgerne har du mødt fra børn?
Jeg gik i gang med at skrive bøgerne,
fordi min ældste datter i tiden før
sin skolestart spurgte: ”Hvorfor er
der ingen bøger om piger, der starter
i skole?” Det var jo årtiets bedste
spørgsmål. De reaktioner, jeg har
fået fra både børn og deres forældre,
tyder på, at det er bøger, der åbner
op for tiltrængte snakke. Om små og
store ting, vi bare går ud fra, at de
ved om at starte i skole eller møde
nye mennesker eller alle mulige
andre ting, som vi selv har brugt
mange år på at lære.
Klods Hans Nr. 1 · Marts 2022 11

KOGEBØGER, KAPITELHISTORIER OG GAMLE BILLEDBØGER

– OM BØRNELITTERATUR OG LÆSE-GLÆDE I DAGTILBUDDENE

Kogebøger,
kapitelhistorier og
gamle billedbøger
– Om børnelitteratur og læseglæde i dagtilbuddene
Hvordan bruges børnelitteraturen i dagtilbuddene? Har børnene adgang til
børnebøger? Er institutionerne bevidste om børnelitteraturens kæmpe potentiale
– både i forhold til børnenes almene dannelse, men også som redskab til fx
sprogudvikling og senere læsekompetencer? Og føler pædagogerne og det øvrige
personale, at de er godt nok klædt på til rollen som kulturformidlere?
Af Cecilie Bogh, forlagsredaktør og Master i børnelitteratur

FOTO: CECILIE BOGH. FRA BOGEN SPROG OG LITERACY I DAGTILBUDDENE – EN PRAKSISGUIDE

I
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mit tidligere job som dansklærer og praktikansvarlig
for eleverne på pædagogisk
assistentuddannelse på UCC
Sydhavn besøgte jeg en hel del
børnehaver og vuggestuer i Københavnsområdet. Jeg har arbejdet i en
vuggestue, været leder i en børnehave og skrevet undervisningsmaterialer til både PAU-elever og pædagogstuderende og har derfor fulgt
den udvikling, som hele fagområdet
omkring litteratur, kommunikation
og kulturformidling har været underlagt på de pædagogiske uddannelser. På den baggrund har jeg en
tese om, at børnelitteratur oplever
en relativ beskeden opmærksomhed
ude i daginstitutionerne.
Jeg har ikke mulighed for at lave
en decideret undersøgelse af børnelitteraturens rolle i dagtilbuddene,
men jeg har fået lov at komme forbi
og tale med Anette Skov, som er
sprogansvarlig pædagog i min gamle

børnehave, Rosenborg Frihavns børnehave, afdeling 2, på Østerbro. Hun
har indvilliget i at fortælle mig lidt
om, hvordan de bruger børnelitteratur i deres hverdag, men jeg er på
forhånd blevet advaret om, at det altså ikke er noget, der er særligt fokus
på i institutionen. Det tænker jeg er
fint, for på den måde kan mit besøg
måske give et nogenlunde repræsentativt billede af børnelitteraturens
rolle i en helt almindelig institution
her ved starten af 2022 – eller børnelitteraturens manglende rolle, tager
jeg mig selv i at tænke.
Børnelitteraturens rolle
Der går der ikke mange minutter,
fra jeg er trådt ind i børnehaven, til
at jeg må jeg revidere min antagelse
om den ikkeeksisterende børnelitteratur i dagtilbuddene. Jeg ser i hvert
fald masser af bøger i børnehøjde,
ligesom der er etableret et decideret
læsehjørne, og ved et bord sidder der

CECILIE BOGH er
forfatter til bogen Sprog og
literacy i dagtilbuddene – en
praksisguide, der er oplagt som
videre læsning, hvis du er
interesseret i emnet.

en voksen og læser en billedbog med
et par børn.
”Det er ikke, fordi børnelitteratur
og læsning af børnebøger er noget,
der fylder noget særligt,” starter
Anette Skov med at sige, da vi har
fået sat os på kontoret. Men så
begynder hun at fortælle, hvordan de
fast besøger det lokale bibliotek og
låner nye bøger med hjem hver måKlods Hans Nr. 1 · Marts 2022 13
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Selv om børnene er blandet aldersmæssigt, så
prioriterer vi også at læse op fra lidt længere bøger
efter frokost, så børnene øver sig i at sidde stille og
lytte. Det er svært, men god træning.
Anette Skov, sprogansvarlig pædagog

ned, og hvordan bogsamlingen jævnligt udskiftes, ved at de bytter bøger
med institutionens øvrige afdelinger
og med andre institutioner i området. Hun fortæller også, at de læser
hver dag, leger med rim og remser
ved samlinger og ofte arbejder med
de læste bøger efterfølgende ved fx
at tegne eller lege handlingen.
”Selv om børnene er blandet
aldersmæssigt, så prioriterer vi også
at læse op fra lidt længere bøger
efter frokost, så børnene øver sig i
at sidde stille og lytte. Det er svært,
men god træning,” forklarer Anette
og fortæller om den daglige stund
med selvlæsning, hvor hvert barn
selv vælger en bog, sætter sig på et
lille, rundt tæppe og enten kigger
i bogen eller legelæser for sig selv
eller nogle af de andre børn. For mig
lyder det, som om børnelitteraturen
fylder lidt mere, end Anette og de øvrige pædagoger er helt bevidste om.
Gamle bøger og masser af gaffatape
På en høj hylde står nogle få aktivitetsbøger og et par særligt fine bøger, men udover det er alle børnehavens bøger tilgængelige for børnene.
”Vi har investeret i en masse ruller
farvet gaffatape, og så reparerer vi
bøgerne, når de går i stykker,” smiler
Anette og fortæller, at børnehavens
bogsamling ikke er prangende, men
primært består af ældre ordløse
papbøger samt billedbøger og fagbøger, herunder en del kogebøger,
som børnene er meget interesserede
i at læse i, fordi de her får ideer til,
hvilken mad de ønsker sig, at Daniel i
14 Klods Hans Nr. 1 · Marts 2022

køkkenet skal lave til dem.
”Det er faktisk lidt tilfældigt, hvad
vi har af bøger,” indrømmer Anette
og forklarer, at der ikke er prioriteret
et specielt beløb til bøger i budgettet. Nyere bøger finder oftest kun vej
frem til børnehaven som gaver fra
forældre til børn, der stopper, eller
hvis børnene har bøger med på den
ugentlige legetøjsdag. ”Vi læser også
tekster fra nettet, hvis vi er i gang
med et eller andet projekt, hvor vi
skal finde nogle oplysninger om et
bestemt emne,” fortæller hun.

for at styrke deres barns sproglige
udvikling.”
Det er godt, at de børn går i netop
denne børnehave, hvor børnelitteraturen faktisk bliver prioriteret, tænker jeg. For disse børn har dagtilbuddet en fuldstændig afgørende rolle:
dels i forhold til at give børnene gode
læseoplevelser og erfaringer med
bøger og læsning, og dels for at lade
børnene møde det litterære og ofte
mere komplekse sprog, der kan være
med til at udvikle deres ordforråd og
fonologiske opmærksomhed.

Den afgørende læsning
På spørgsmålet om, hvordan de bruger børnelitteraturen, fx om de laver
dialogisk læsning, griner Anette lidt.
”Det er jo gået sådan her,” siger hun
og laver en bølgebevægelse med
hånden. ”Vi har prøvet at finde et naturligt leje, så vi tager det op i perioder og bruger det i mindre grupper”.
Anette fortæller, at personalet læser
på mange forskellige måder. En af
de unge pædagoger er fx eminent til
at bruge bogen som en slags ”skal”
og så improvisere over den. Han kan
sidde og læse for 25 børn og fange
dem alle sammen fuldstændig ved
fx at bruge børnenes navne og lave
historien lidt om.
Børnehaven ligger i et privilegeret kvarter, og mange af børnene får
læst op derhjemme og tager på biblioteket med deres forældre. ”Og så
har vi lige den lille procentdel, hvor
det er helt fjernt. Og hvor forældrene
bare siger ’Nej, vi læser ikke’, hvis vi
foreslår dem at læse højt derhjemme

”Måske gør vi mere, end vi lige gik
og troede”
Glæden ved at læse smitter både
børn, forældre og nye voksne. Og det
bliver mere og mere tydeligt, at glæden ved bøger, litteratur og sprog
findes her i Rosenborg Frihavns
børnehave. Måske er den så indgroet, at det slet ikke er noget, man er
sig bevidste om i institutionen. ”Når
man selv har interessen for børnelitteratur, så smitter det hurtigt af, når
der kommer nye børn og voksne,”
siger Anette.
Og jeg tror, hun har fat i noget.
Selvom det måske ikke er noget, de
tænker så meget over, så er det helt
tydeligt, at børnelitteraturen prioriteres i denne børnehave: både til at
give børnene gode læseoplevelser,
men også som redskab til at skabe ro
og nærvær, styrke børnenes sprog
og finde viden om alt fra bænkebidere til nye madretter. ”Måske gør vi
faktisk alligevel mere, end vi lige gik
og troede,” griner Anette.

Status over
børne- og ungdomslitteraturen 2021
2021 var heldigvis andet end pandemi og nedlukning.
Det var også (endnu) et år fyldt med fremragende børne- og
ungdomslitteratur. Men hvilke titler fik især hjerterne til at banke
hurtigt i løbet af det forgangne år? Vi har bedt fire kompetente
fagpersoner om at udvælge deres favoritter fordelt på de fire
kategorier billedbøger, bøger til de 8-12-årige, fagbøger og
ungdomsbøger. Så snup en kop te, sæt dig godt til rette i
sofaen, og lad dig inspirere til din næste læseoplevelse.
Af Caroline Bruhn-Jensen, redaktør
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Billedbøger

Udvalgt afJosefine Piihl
Lærer, Master i børns litteratur og medier og formidler
af børnelitteratur på Mit bogskab

Monsterbange af Betina
Birkkjær og Zarah Juul
(Jensen & Dalgaard)
Kender du det? Man hører
en lyd… Hvad kan det mon
være? Som barn (eller let
skræmt voksen) er det
nærliggende at gyse ved
tanken om, hvis nu – altså
bare hvis nu – det var et
monster, man måske eventuelt kunne høre. Bogens
hovedperson og fortæller
er i hvert fald ret sikker
på, at der bor et monster
på loftet. Det er dog et
meget stille monster – og
måske er det der slet ikke.
Den er fin, appelsin af
Marianne Iben Hansen og
Zarah Juul (Gyldendal)
Der er rim, der er sving,
der er brummende brombær og en rar disse, der
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tisser. Bogen emmer af
sprogligt overskud, og
midt i rimene leges der
med tankeeksperimenter;
kan stikkelsbær stikke,
solbær skinne, og findes
der egentlig både hvidkål, hvadkål, spidskål og
fladkål? Illustrationerne
indeholder både alle regnbuens farver og masser af
humor, som giver alle de
fine frugter og grøntsager
følelser og sjæl.

Halvfar af Per Bloch og
Cato Thau-Jensen
(Forlaget Albert)
Mors nye kæreste er
mærkelig. Han vil ikke
med i svømmehallen, han
lugter mærkeligt, og så
har han altid to forskellige
strømper på. Heldigvis
for æg man kan tegne
på, et putteritual som en
hotdog, hårfletning og en
svømmehalstur. Måske
er det ikke så tosset med
ekstra voksne, bare det får
lov at tage tid. Bogen er en
stilfærdig fortælling om at
lære nye voksne at kende
på barnets præmisser.

Trylleblik af Ane Bjørn
(Gutkind)
I Trylleblik følger vi to
fortællespor. I den skrevne
fortælling følger vi pigen,
der af sin bedstemor har
lært, at hvis man lukker
det ene øje og dækker for
det med to fingre, så får
man et trylleblik, og med
det kan hun se magiske
ting. Bogens andet fortællespor er illustrationerne,
der viser os en ødelagt by
og en familie på flugt. Det
er hjerteskærende, rørende og først og fremmest
helt enkelt. Fortællingen
er universel og knyttes
ikke til hverken en tid eller
krig. Det er i den grad en
bog, der skal læses, ses og
mærkes.

Jessy for evigt af Mette Vedsø
og Anna Jacobina Jacobsen
(Jensen & Dalgaard)
I Jessy for evigt leges der med
sprog, illustrationer og fantasi.
Det helt hverdagsnære blandes
med livets store spørgsmål. Der
er tale om en billedbog, der kan
læses og forstås på mange måder. Illustrationerne er komplekse, smukke og sørgmodige. En
billedbog til alle aldre, der bliver
hos sin læser, længe efter sidste
side er læst.

Bare en lillebitte smule.
En dag kommer fødevaremyndighederne på besøg,
og så eksploderer bogen i
et magenta og neongrønt
syret farveorgie, som
overrasker og forbløffer.
Den er som intet andet.

Bøger til de
8-12-årige

Udvalgt af Mette Sofie Kirkedal
Lektor ved Læreruddannelsen Aalborg
og formidler af børnelitteratur på Bogoplevelsen

Den dag prutterne blev væk
af Line Meyer
(Gads Forlag)
Flora bor i tarmen, hvor
hun laver fænomenale
prutter. Problemet er bare,
at ingen værdsætter hendes arbejde. Så hun forlader sit hjem og arbejde og
gemmer sig i – ja, hvor ellers – blindtarmen. Men et
tarmsystem uden prutter
bryder sammen, og derfor
må vennerne Store Ejnar,
Diarré Ditte og Mikrovilli
efter Flora. Faktion pakket
ind i latrinær humor.
Natblomst (og Sølvblomst)
af Cecilie Eken (Gutkind)
Mia er flyttet til et nyt
hus med sin mor og nye
papfar. På nabogrunden
vokser et kæmpestort
træ. En dag møder hun en
mand, som tilbyder hende
penge og en smartphone
for at hjælpe med at slå

træet ihjel. Men bagefter
fremstår argumenterne
for gerningen uklare, og
det er svært at omgøre en
så endegyldig handling.
Klimafiktion i særklasse.
Grimyrk af Benni Bødker
og John Kenn Mortensen
(Corto)
Den fredsommelige nisse
Ketil passer sig selv, sine
bøger og sin ugle. Men
noget ulmer i undergrunden. Ketil drager ud på en
farlig troldefærd med nissebørnene Roar og Frejdis
for at redde alle nisser og
hele skoven. Et vaskeægte
ikke-julet nisseeventyr for
hele familien.

Fængslet ved Verdens Ende
af Erik Barfoed
(Gyldendal)
Tom er på et skib med destination mod Australien,
hvor fangerne skal afsone
deres straf. På vejen kommer skibet i havsnød, og
Tom vågner på en strand.
Megen trængsel og ondskab skal den lille Tom
igennem, hvor venskaber
er drivkraften for hovedpersonen – og fortællingen. Bogen er Dickens i
en moderne ramme, hvor
stærke piger tager sagen
i egen hånd. Selvstændig
efterfølger til Fangeskibet
(2020).

Maskernes hus af Lars
Daneskov (Gyldendal)
Cornelia er flyttet i et nyt
hus med sin mor efter
forældrenes skilsmisse.
Men huset er ikke et helt
almindeligt hus. Underlige ting begynder at ske
omkring Cornelia. Udgivelsens stærkeste kort er,
at den er udgivet som en
beriget lydbog, hvor lydeffekterne får lov at udvide
fortællingens stemning, så
uhyggen opbygges og fortættes. Bogen skal lyttes.

Sød og blød af Zakiya Ajmi
og Kathrina Skarðsá
(Gads Forlag)
Noura arbejder i sin brors
slikbutik. Hun har et særligt sliktalent, men hun er
måske kommet til at overdrive brugen af sin gave.
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opdagelser. Bagsideteksten slutter med: Måske
kan du endda blive inspireret til selv at opfinde noget
virkelig snedigt. Det vil
jeg absolut ikke afvise, da
både tekst og tegninger er
virkelig inspirerende.

Fagbøger

Udvalgt af Troels Gollander
Fagbogsforfatter

skrevet flere rigtig gode
fagbøger om naturvidenskabelige emner. Man kan
mærke, at han har styr på
stoffet. I denne udgivelse
bliver den naturvidenskabelige verdenshistorie
sat ind i en ny og aktuel
sammenhæng. Bogen er
alt andet end katastrofal.
En meget kort historie om
næsten alt af Bill Bryson
(Gyldendal)
Det er svært at komme
uden om Bill Bryson, der
”sætter det hele på plads”,
så det er til at forstå.
Personligt foretrækker jeg
dog illustrationerne i den
gamle version af bogen,
men det er en smagssag.

Den store stygge katastrofebog af Lars Henrik
Aagaard (Carlsen)
Lars Henrik Aagaard har
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Naturen kalder af
Sebastian Klein og
Anders Kofoed (Carlsen)
Undertitlen er 100 opskrifter på dyreoplevelser,
hvilket er lige præcis, hvad
bogen indeholder. Mange
af ”opskrifterne” er kendt
af de fleste biologilærere,
men bogen er så lækker, at
man virkelig får lyst til at
gå i gang med den.

Danske opfindelser af Sofie
Maria Brand (Gyldendal)
Herlig fagbog, der præsenterer i alt 40 danske
opfindelser og fire danske
Børnenes store bog
om traditioner af
Hélène Wagn og Sara
Wagn Møller
(Gyldendal)
Denne bog skal ligge
fremme hos alle børnefamilier, så forældre og
bedsteforældre kan læse
højt og supplere med
deres egne erfaringer om
alle traditionerne. En virkelig sjov og lærerig bog,
hvor ikke kun de klassiske
traditioner er medtaget.

lokalsamfund. En spændende roman om outsidere, queerness og dysfunktionelle familierelationer.

Ungdomsbøger

Udvalgt af Gro Vase
Børnelitteraturformidler og -anmelder

Hvem bestemmer? af
Sofia Osmani og Gitte
Kjær-Westermann
(Gyldendal)
Bogen er skrevet af to
erfarne politikere, der
har henholdsvis to og fire
børn. De seks børn takkes
i starten af bogen, og man
kan også godt mærke,
at teksten er afprøvet på
målgruppen. Illustrator
Pernelle Laulund bør også
takkes for de mange søde
tegninger, der fint supplerer teksten om demokrati
og politik.

Kroppens ABC af Ida Toldbod,
Anette Carlsen, Helle Madsen
og Mette Popp-Madsen
(Forlaget Fibonacci)
Når man tænker ”den glæder
jeg mig til at læse højt for mine
børnebørn”, kan en bog ikke få
en bedre anbefaling. En sjov og
lærerig bog, som man kan læse
igen og igen. Tekst og tegninger
går op i en højere enhed. Bogen
bør ganske enkelt blive en klassiker.

"Bogen bør ganske
enkelt blive en
klassiker."

Pixie lever stadig af Sofie
Riis Endahl (Byens Forlag)
En af årets bedste læseoplevelser. Om Emma, også
kaldet Pixie, der skal forsøge at finde ud af, hvem
hun er, da den faste vennegruppe begynder at falde
fra hinanden i kølvandet
på studenterfesterne,
samtidig med at hun skal
lære at stå ved sin seksualitet uden for gymnasiets
trygge fællesskab.

Byttedyr af Lise Villadsen
(Gyldendal)
Lise Villadsen er blandt
mine yndlingsforfattere
af ny dansk ungdomslitteratur, og krimien Byttedyr
skuffer ikke. Her møder
vi teenagepigen Wilma,
der på sit udvekslingsår
i Florida får en foruroligende mistanke om sin
amerikanske værtsfamilie.
Også yderst velfungerende på lyd!

Heartstopper 1 + 2 af Alice
Oseman (Politikens Forlag)
To yderst charmerende
tegneserieromaner om den
spirende forelskelse mellem Nick og Charlie. Det er
kærlighed, man hepper på
fra start til slut!

Hør lige her! af Gulraiz
Sharif (Gyldendal)
Gulraiz Sharif tager alle
fordomme om henholdsvis norsk og pakistansk
kultur og både be- og
afkræfter dem i denne
fortælling om Mahmoud
og hans familie, der lever
midt imellem de to. En humoristisk, tankevækkende
roman om integration,
identitet og køn.

Vores skjulte evner af
Caroline O’Donoghue
(CarlsenPuls)
En stigende popularitet
inden for hverdagsspiritualitet, tarotkort og
krystaller har også sneget
sig ind i Caroline O’Donoghues ungdomsroman
om Maeve, der finder en
bunke tarotkort på sin
skole og begynder at opleve mystiske og uhyggelige
ting omkring sig i det lille

Blackout af Angie Thomas
m.fl. (Carlsen)
En strømafbrydelse i hele
New York City danner
rammen om disse tolv noveller skrevet af en række
fremtrædende YA-forfattere, herunder forfatteren
til The Hate U Give, Angie
Thomas. En stærk og
vedkommende novellesamling om kærlighed og
knuste drømme i hjertet
af et slukket New York.
De afghanske sønner af
Elin Persson (Gutkind)
Romanen, der ganske velfortjent modtog Nordisk
Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2021, giver
et barskt og hjertevarmt
indblik i livet på et svensk
asylcenter for uledsagede
flygtningebørn. Det er en
bog, der sidder længe i
én, og derfor
er den også
mere for de
18- end de
13-årige.
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– med Camilla Kaj Paulsen

E

n efterårsdag i 2018
stod jeg på et bibliotek
med min treårige datter
og ledte forgæves. Jeg
var på jagt efter børnebøger, der
handlede om, at vi i Danmark fejrer noget forskelligt, spiser noget
forskelligt og ser forskellige ud.
Bøger, der brød med de stereotype
fortællinger om at have forskellig
etnisk baggrund. Men jeg kunne
ikke finde nogen.
Jeg er uddannet kultursociolog, og
dengang havde jeg arbejdet med
børn og kulturmøder i efterhånden
11 år i bl.a. NGO’er og boligsociale
projekter. Derfor syntes jeg, at
det var problematisk, at der ikke
var nogle børnebøger om danske
børn med forskellige kulturer
og hudfarver, som kunne bruges
til at tage snakken med de helt
små børn. Det blev starten på mit
børnebogsprojekt om de to piger
Nour og Nora, der begyndte som et
barselsprojekt. Det skulle dog vise
sig at blive mere end det.
Spejle og vinduer
Jeg besluttede mig tidligt for,
at hvis børnebogen, jeg gerne
ville skrive, skulle starte en vigtig
samtale med børn, måtte den være
baseret på solid viden. Jeg researchede og fandt frem til forskning,
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der viste, at når børn er omkring et
halvt år, kan de se forskel på hudfarver. Og fra de er omkring tre år,
begynder de at bruge de stereotyper om kulturer og hudfarver, de
møder, til blandt andet at bestemme, hvem der må være med i deres
lege, og hvem der ikke må.
Jeg fandt også ud af, at bøger er
ligesom spejle og vinduer.1 Et
spejl, fordi man kan genkende sig
selv og opleve, at man er ”normal”,
fordi der er andre ligesom én selv.
Et vindue, fordi man kan se ind i
andre verdener, andre kulturer,
andre liv. Derfor er bøger oplagte
værktøjer til at arbejde med gensidig kulturel forståelse.
Når jeg er ude og læse op af
bøgerne og lave workshops med
børn, oplever jeg tit, at der er børn
med arabisk baggrund, som synes,
at det er fedt at kunne spejle sig i
en far, der synger en arabisk sang.
Eller at børn, der ellers ikke fejrer
Eid, plager deres forældre om at
holde det. Den glæde og nysgerrighed, tror jeg, er vildt vigtig for
sammenhængskraften i vores
samfund – intet mindre.
Den kreative proces
Min kreative proces er først og
fremmest drevet af frustration.
Jeg har boet i Libanon og arbejdet

meget med anti-racisme, og det er
mine oplevelser og observationer
herfra, der har genereret historierne om Nour og Nora. Fx frustrerer
det mig, at vi har én farve, vi kalder
”hudfarven”, som refererer til den
hvide hudfarve, og at det er med til
at skabe en “normal”.
I skrivende stund er jeg ved at
lægge sidste hånd på den tredje
bog i serien om Nour og Nora. Projektet er vokset. I starten troede
jeg, at den første bog ville ende
hjemme under min seng, men jeg
har været så heldig, at der er mange, der har bakket op om projektet. Jeg har fået hjælp fra mange,
der har faglig og levet erfaring
indenfor emnerne – eksempelvis
var 2. klasse fra Tingbjerg Skole
konsulenter på Nour og Nora fejrer
Eid. Undervejs i processen har jeg
virkelig lært meget – fra crowdfunding til opsætning og tryk af
bøgerne – og i den nyeste bog
illustrerer jeg selv.
Kampen for forandring
Når jeg holder oplæg for pædagoger, taler jeg om, hvordan man
kan tage de inkluderende snakke
i børnehøjde, og hvordan bøgerne
om Nour og Nora kan bruges i den
sammenhæng.
Undervejs har jeg mødt pædagoger og forældre, som synes, at

det kan være svært at tage samtalerne, fordi man gerne vil sige ”det
rigtige” og ikke gøre nogen kede af
det. Her hjælper bøgerne om Nour
og Nora, som er baseret på teorierne om dialogisk læsning. Jeg
forsøger generelt at arbejde ud fra,
hvad der ”mangler” af værktøjer
til at tage de vigtige dialoger. Jeg
har bl.a. lavet en ”børnehavepakke”
med bøgerne ledsaget af råd til,
hvordan man giver børn en anti-racistisk opdragelse og spotter
de stereotype steder i børnebøger
og de 24 forskellige hudfarver, der
er. Det oplever jeg, at der bliver sat
pris på i børnehaverne.
Jeg mener, at det handler om
at få skabt en naturlighed i vores
samtaler, og at vi bliver bevidste
om, at vi allesammen går rundt
med nogle forforståelser inde i
hovedet. ”Hvis der er noget med
et barn, så er vi nok hurtigere til
at tænke, at det er et problem,
hvis det er Mohammed, fremfor
hvis det er Mads, det handler om”,
var der en pædagog, der klogt og
modigt sagde, sidst jeg var ude at
holde oplæg. Og sådan en forskelsbehandling kan vi jo kun forandre,
hvis vi er bevidste om det.

1 Med henvisning til Rudine Sims
Bishop.

CAMILLA KAJ PAULSEN
er uddannet kultursociolog og forfatter til
børnebøgerne Nour og
Noras første dag i børnehave
og Nour og Nora fejrer Eid. I
starten af 2022 udkommer
Nour og Nora skal til bryllup,
som er den tredje bog
i serien. Læs mere på
nourognora.org, eller følg
med på Instagram på
@nour_og_nora.

Når jeg er ude og læse op af bøgerne og
lave workshops med børn, oplever jeg
tit, at der er børn med arabisk baggrund,
som synes, at det er fedt at kunne spejle
sig i en far, der synger en arabisk sang.
Eller at børn, der ellers ikke fejrer Eid,
plager deres forældre om at holde det.
Den glæde og nysgerrighed, tror jeg, er
vildt vigtig for sammenhængskraften i
vores samfund – intet mindre.
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Bøgerne ud til børnene
– Om BOGglad og bogglæde
98 projekter (ud af 105 ansøgninger) fordelt rundt i hele landet fik i december 2021
del i 23,9 millioner kr. fra BOGglad-puljen. Målet er, at flere børn skal møde
litteraturen i deres hverdag.
Af Eline Mørch Jensen, Master i børnelitteratur

D

et lyder jo fantastisk!
Gratis bogsamlinger
med nye bøger til
børn mellem 0-12 år i
vuggestuer, dagplejer, børnehaver og SFO’er. Men hvis
succeskriteriet er, at flere børn skal
møde litteraturen, er der så nogen
garanti for, at det faktisk vil ske?
Hvordan kan vi være sikre på, at det
ikke er dem, der i forvejen har et forhold til børnebøgerne, der får mest
glæde af initiativet? Og risikerer vi,
at de fine nye bøger kommer til at
stå og samle støv i et hjørne eller –
endnu værre – på de øverste hylder,
hvor børnene ikke selv kan nå dem?
BOGglad er en engangsbevilling,
som er finansieret på finansloven for
2021, som regeringspartiet Socialdemokratiet og støttepartierne
Radikale Venstre, SF og Enhedslisten
står bag. I alt 78 kommuner samt
Sydslesvig får i år bogsamlinger med
titusindvis af nye børnebøger, som
ifølge Slots- og Kulturstyrelsen vil nå
ud til knap 100.000 børn.
Som en del af indsatsen er der
udarbejdet et inspirationsmateriale bestående af fire plakater og to
inspirationsark opdelt efter aldersgrupper, som skal understøtte leg
med litteratur i institutionerne.
For at kvalificere initiativet har der
været nedsat en følgegruppe med
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repræsentanter fra bl.a. det pædagogiske, biblioteksfaglige og litterære
felt, mens en faglig referencegruppe
er kommet med input til inspirationsmaterialet.

Alle erfaringer viser,
at børn skal møde
bøger og litteratur i
deres hverdag, hvis
de skal inspireres
til dykke ned i
litteraturens verden.
Evalueringer viser
også, at den største
effekt kommer, når
faggrupperne fra
pædagoger til lærere
og bibliotekarer
samarbejder.
Annette Bach, enhedschef
i Slots- og Kulturstyrelsen

Om baggrunden for BOGglad-initiativet siger enhedschef i Slots- og
Kulturstyrelsen Annette Bach:
”Alle erfaringer viser, at børn
skal møde bøger og litteratur i
deres hverdag, hvis de skal inspireres til dykke ned i litteraturens
verden. Evalueringer viser også,
at den største effekt kommer, når
faggrupperne fra pædagoger til
lærere og bibliotekarer samarbejder. Med BOGglad får biblioteker og
institutioner mulighed for at skabe
nye bogsamlinger med titusindvis af
bøger til børnene dér, hvor de er – i
et fællesskab med de andre børn og
pædagogerne. Det er dejligt at se, at
så mange biblioteker og kommuner
har grebet bolden sammen med et
hav af institutioner og nu skruer
op for det vigtige arbejde med
at styrke lysten til litteratur og
læsefællesskaber.”
Formidling af bøger
BOGglad-puljen er øremærket indkøb
af bøger. Hvorfor er der ikke sat penge
af til formidlingen?
”Der er jo afsat en halv million til
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Vi har forsøgt at sikre, at inspirationsmaterialet
passer i pædagogernes hverdag, at det kan bruges
uden forberedelse, og at det skaber dialog omkring
fortællinger og litteraturen bredt set. Målet er,
at litteratur bliver en aktivitet på linje med andre
aktiviteter i institutionen.
Annette Bach

et inspirationsmateriale med forslag
til aktiviteter, som også henviser
til sprogsporet.dk for 0-6-årige og
læsesporet.dk for de 6-12-årige, hvor
man kan finde yderligere inspiration
til leg med litteratur og arbejdet med
børn og læsning. Men det er rigtigt,
at det lå i den politiske aftale, at hovedindsatsen skulle være at indrette
små biblioteker til institutionerne,”
medgiver Annette Bach.
Mens litteraturformidling ikke
er en del af pædagoguddannelsen,
er det til gengæld en af bibliotekarernes fornemmeste opgaver at
formidle bøger til – i dette tilfælde
– børn. Denne formidlingsopgave,
som varetages i større eller mindre
grad på landets børnebiblioteker og
pædagogiske læringscentre, finder
som bekendt sted i forbindelse med
udlån af bøger, ikke med bøger der
gives væk.
Hvordan hænger det sammen med
den rolle, bibliotekerne er tiltænkt i
BOGglad?
”Intentionen er jo, at institutionernes samarbejde med bibliotekerne vil fortsætte og blive udbygget,
også efter at den fælles ansøgning er
blevet udarbejdet og bevilget. I mange kommuner samarbejder biblioteker og institutioner i forvejen, så her
sker der måske bare en fortsættelse
af et velfungerende og allerede eksisterende samarbejde. Andre steder
kan der opstå noget nyt og dermed
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ske en styrkelse af samarbejdet. Det
er bestemt håbet, at der rundt omkring vil opstå et godt og blivende
samarbejde om børn og bøger. Det er
dét, der er meningen med BOGglad,”
fastslår Annette Bach.
En del af hverdagen
Hvordan vil I sikre jer, at initiativet får
betydning for børns møde med litteraturen i deres hverdag?
”De institutioner, der modtager
støtte fra puljen, skal melde tilbage
om projektforløbet til Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter vi opsamler
erfaringerne, så følgegruppen og
ministeren kan læse om og blive
klogere på forløbet. Måske bliver en
del af konklusionerne også lagt ud på
vores hjemmeside eller offentliggjort
på anden vis, det er der endnu ikke
taget stilling til. Men nogen rapport
eller egentlig evaluering er der ikke
lagt op til fra politisk side,” siger
Annette Bach.
Mener du, at man – lidt forenklet sagt
– alene ved at forære en institution en
bunke bøger, kan slutte sig til, at det vil
stimulere børnenes litterære oplevelser?
”Nej, sådan kan du ikke formulere
det, og det har jeg aldrig ment. Vi
har forsøgt at sikre, at inspirationsmaterialet passer i pædagogernes
hverdag, at det kan bruges uden
forberedelse, og at det skaber dialog
omkring fortællinger og litteratu-

ren bredt set. Målet er, at litteratur
bliver en aktivitet på linje med andre
aktiviteter i institutionen. Hvis du
ser rapporten og seminaret omkring
SFO-projekter, er der gode erfaringer med tværfagligt samarbejde
mellem pædagoger og bibliotekarer.
Af ansøgningerne kan vi også se,
at bibliotekerne investerer en del i
formidlingsaktiviteter ud over dem,
der tilbydes fra projektet,” oplyser
Annette Bach.
Nu er der jo tale om en engangsbevilling. Har I gjort jer nogle forestillinger
om, hvordan bogsamlingerne skal passes, og hvor lang ”holdbarhed” de har?
”Der har ikke været krav om, at
der for eksempel skulle lamineres,
og vi har ikke forholdt os til, hvor
lang holdbarhed en bogsamling
har. Vi går meget op i, at børnene er
inddraget i udvælgelsen, og en del af
det politiske oplæg er, at det er nye
bøger. Samlingen er derfor under
alle omstændigheder et øjebliksbillede og ikke tænkt som noget evigt.
Håbet er, at institutioner og børn
oplever, at bøgerne er gode elementer i en hverdag, så der løbende
indkøbes bøger, eller at institutioner
og biblioteker fortsætter samarbejdet, så der på den måde også skaffes
adgang til bøger,” forklarer Annette
Bach og tilføjer, at mange af projektansøgerne angiver, at de vil fortsætte samarbejdet efter dette igangsættende initiativ.

At lege litteraturen
Rikke Østergaard er børnebibliotekar på Herning Bibliotekerne og har,
i egenskab af at være programkoordinator på Bibliotekernes Sprogspor,
siddet i BOGglads referencegruppe.
Hun siger:
”Inspirationsmaterialets form og
indhold er lavet ud fra det kommissorium, som blev politisk besluttet,
og referencegruppen har læst med
og er kommet med forslag undervejs
i udarbejdelsen. Ideen er at sætte
litteraturen i spil i institutionerne,
så der også sker noget, efter man har
lagt bogen fra sig, fordi man aktiverer børnene ud fra bøgerne og inspirationsmaterialet. Materialet lægger
op til at lege litteraturen. Eksempelvis har jeg selv foreslået, at man kan
bruge Vitello, som børnene kender
og er glade for, og lave en Vitello-dag
i institutionen, hvor man spiser
spaghetti eller har tøjet omvendt på,”
fortæller Rikke Østergaard.
Vil du mene, at materialet er lige til at
gå til for det pædagogiske personale?
”Ja, det lægger op til at få sat
litteraturen i spil med nogle hurtige
skud for hoften. Hvis man så har lyst
til at fordybe sig yderligere, fx i ’dans
en bog’ eller ’leg en bog’, kan man gå
ind på sprogsporet.dk.”
Bøger i øjenhøjde, tak
Er der en risiko for, at det især vil være
de ildsjæle, der allerede brænder for

Det, man nu kan
frygte, er, at bøgerne
kommer til at stå i et
hjørne uden at blive
brugt.
Rikke Østergaard,
programkoordinator på
Bibliotekernes Sprogspor

børnebøger og bruger litteraturen i
institutionerne, der vil nyde godt af
BOGglad?
”Det er der da en vis sandsynlighed for. Derfor kunne man også med
fordel have gjort mere ud af formidlingsdelen for at få flere med, men
sådan var den politiske beslutning.
Det, man nu kan frygte, er, at bøgerne kommer til at stå i et hjørne uden
at blive brugt. Vi ser desværre eksempler på, at bøger bliver betragtet
som så fine, at de befinder sig uden
for børnenes rækkevidde. Generelt

når der kommer bøger ud i institutionerne, bliver de sat op på nogle
meget høje hylder, hvor børnene ikke
kan få fat på dem, fordi man oplever,
at bøgerne ellers bliver ødelagt. Og
det jo de færreste institutioner, der
har råd til at købe bøger eller forny
deres bogsamlinger,” mener Rikke
Østergaard og fortsætter:
”Men jeg ved, at nogle biblioteker underviser institutionerne i en
mere legende tilgang til bøger og i at
passe godt på bøgerne. Vi vil jo rigtig
gerne have, at børnene også selv
kan opsøge bøgerne, så de kan blive
en del af deres hverdag. Men det er
selvfølgelig ikke nok at bøgerne er
tilgængelige – der skal også snakkes og leges, det er jo den måde, de
små oplever litteraturen på. For de
lidt større kan det også være første
skridt til at lære at læse – at mærke
historierne med kroppen. Hvis Kaj
skærer grimasser eller hopper, skal
det helst prøves af på egen krop,”
siger Rikke Østergaard og tilføjer:
”Heldigvis lægger BOGglad op til,
at bibliotekerne afholder workshops
og kører processer for både ansatte
og børn i institutionerne. Det bliver
sikkert grebet meget forskelligt
an i de forskellige kommuner, men
tanken er, at man i fællesskab sammensætter bogsamlingerne ud fra
lokale ønsker. Samtidig tænker jeg
da, det er oplagt at minde hinanden
om vigtigheden af bøgernes tilgængelighed.”
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Dialogisk læsning
– er det så svært?

Googler man ”dialogisk læsning”, får man 65.100 resultater. Her er både
indlæg fra Nationalt Videncenter for Læsning, landets biblioteker, forlag og
daginstitutioner. Alle har de noget at sige om begrebet og metoden
– men kræver det virkelig så meget forklaring?
Af Amanda Sandegaard, specialist i børns sprog og litteratur v. Københavns Biblioteker
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Med rødder i forskning
Dialogisk læsning har sin oprindelse i et amerikansk studie fra 1988.
Her testede forskere, om man ved
hjælp af mere interaktiv højtlæsning
kunne hjælpe forældre til at øge
børns sprogfærdigheder. Svaret var
et tydeligt ja, og i 1990’erne videreudviklede man metoden og gav den
det amerikanske navn dialogic reading. Siden har mange forskningsresultater peget på den gavnlige
effekt af dialogisk læsning – også
i en dansk kontekst, hvor begrebet
særligt vandt frem i forbindelse med
Sprogpakken i 2011-2012. Et projekt,
der havde til formål at opkvalificere
pædagogers arbejde med sprogudvikling ved at tage udgangspunkt i
forskningsbaseret viden.
Måske er det netop den dialogiske
læsnings rødder i forskning, som
skaber behovet for de mange forklaringer og guides, der findes derude.
Skal man tage noget med fra forskningen – ud over det faktum at metoden virker! – bør man imidlertid
fokusere på, at det hele startede med
en simpel instruktion af forældre, og
at man hverken behøver at have læst
eller forstået studierne for at kunne
anvende metoden. I virkeligheden er
der blot tale om en spørgeteknik.
Læs og spørg
Dialogisk læsning kommunikerer
med sine to ord dialog og læsning
essensen af metoden; nemlig, at man
samtaler i forbindelse med højtlæsning for børn. I sin simpleste form
kan det forklares med de tre faser:
1. Før læsningen
2. Under læsningen
3. Efter læsningen
Før læsningen kan man tale med børnene om bogens udseende og deres
forventninger til bogen. Hvordan ser
forsiden ud? Hvad handler bogen
mon om? Osv. Under læsningen bør

Egentlig findes
der ikke belæg for,
at nogle bøger er
bedre end andre til
dialogisk læsning,
eller at bestemte ord
eller lege er vigtigere
at bruge end andre,
medmindre man
har et bestemt
pædagogisk sigte
(hvilket nogle
pædagoger nok vil
have). Men selv her er
det vigtigste princip:
Læs og spørg.
man følge børnenes interesse. Stop
fx op og tal med barnet, hvis der
opstår spørgsmål eller kommentarer undervejs. Man kan også spørge
børnene, hvordan karaktererne på
illustrationerne ser ud, eller hvad de
tror, der sker på næste side. Det vigtigste er, at man bruger åbne spørgsmål, som ikke kan besvares med ja
og nej eller ved at pege i bogen. Efter
læsningen er det essentielt at tale videre om bogen. Det kan være, barnet
har oplevet noget, der minder om
fortællingen, eller at I taler om (nye)
ord, som I er stødt på i bogen. På den
måde forankres læseoplevelsen og
ordene i børnenes hverdag.
Ovenstående er som sagt en relativt
simpel forklaring af dialogisk læs-

ning, for efterhånden som metoden
er vundet frem, er den blevet udvidet
mere og mere. Således kan man i
dag finde flere guides, hvor der er
udvalgt bestemte bøger, udpeget fokusord, nedfældet spørgsmål og beskrevet lege, der kan implementeres
efter endt læsning. I flere tilfælde er
der tale om så teksttung formidling,
at de færreste pædagoger, bibliotekarer eller forældre vil have tid til at
sætte sig ind i det. Det kan bevirke,
at metoden fremstår vanskelig at
benytte. Hvorfor skulle man ellers
have så ekstensiv vejledning?
Det bør naturligvis bemærkes,
at alle guides er udarbejdet i bedste
mening og tænkt som en hjælp i en
travl hverdag. Men egentlig findes
der ikke belæg for, at nogle bøger
er bedre end andre til dialogisk
læsning, eller at bestemte ord eller
lege er vigtigere at bruge end andre,
medmindre man har et bestemt
pædagogisk sigte (hvilket nogle
pædagoger nok vil have). Men selv
her er det vigtigste princip: Læs
og spørg – så længe du husker de
åbne spørgsmål og følger børnenes
interesse.
Den dialogiske læsnings paradoks
Måske undrer du dig over, at denne
artikel forsøger at forklare, hvorfor
dialogisk læsning ikke skal forklares. Men måske er det netop den
dialogiske læsnings paradoks. Vi har
metodeliggjort et simpelt greb, fordi
det har vist sig at have stor effekt.
Vi har prøvet at gøre metoden nem
at anvende ved at forklare den så
meget, at det måske i højere grad har
haft den modsatte effekt. Størstedelen af arbejdet er nemlig gjort, hvis
man blot følger og reagerer på den
interesse, som børnene viser under
højtlæsningen. Børn er ikke farvet
af begreber og metoder. De peger,
pludrer, bladrer og spørger – og tør
vi gå ind i denne dialog, er der netop
tale om dialogisk læsning.
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Af Bjarne W. Andresen,
bestyrelsesmedlem i IBBY Danmark

I

mit barndomshjem var der ikke mange bøger, heller ikke børnebøger. Da jeg begyndte at komme på biblioteket, åbnede en hel ny
verden sig for mig. Mit engagement i børnelitteratur i dag skyldes
utvivlsomt, at den ikke fyldte meget i min tidlige barndom. Og at
den kom til at betyde meget for mig senere. Det første vil jeg gerne spare
andre børn for. Det sidste vil jeg gerne gøre muligt for så mange, jeg kan.
Man kan betragte litteraturen som et spejl eller et vindue. Spejlet er
der, når du genkender en karakter eller et miljø i bogen. Mere kompleks
litteratur har måske et tema, som du kan relatere til. Den type litteratur
er vigtig, for det er her, du opdager, at du ikke står alene. Vinduet viser
dig den verden, der ligger (langt) væk fra dig selv. Du opdager mennesker,
som lever helt andre liv end dit eget. Andre må kæmpe for at opnå det, du
selv tager for givet. Og nogen får det forærende, du må kæmpe for.
Jeg ved præcis, hvornår jeg er allermest stolt af at være en del af IBBY:
Det er, når vores indsats gør det muligt at møde spejlet eller vinduet.
Vi uddeler Klods Hans-prisen til mange forskellige aktører, og de er alle
stjerner i mine øjne. Men klarest skinner stjernen i mine let fugtige øjne,
når prisen gives for at tage ud til bogfattige områder og læse op for børn,
for at samle ind til biblioteker til udsatte børn eller for andre projekter i
den boldgade.
I mine år i bestyrelsen har jeg skrevet mange indstillinger til priser, hvor
forfattere, illustratorer m.m. kan modtage fame and fortune – og med
rette. Kvaliteten er høj. Men ingen af de priser tæller mere for mig end
”Outstanding Books for Young People with Disabilities”, hvor det drejer
sig om at komme med i et beskedent katalog og blive indlemmet i en bogsamling på et bibliotek i Canada. Fordi det er bøger, der henvender sig til
børn, som ellers er usynlige i børnelitteraturen.
Det engagement tager jeg med, når jeg skriver om børnelitteratur. Mine
boganmeldelser på paedagogen.dk er målrettet pædagogisk praksis, og
jeg leverer regelmæssigt artikler til Specialpædagogisk Månedsblad og
Børns Hverdag, som udgives af Daginstitutionernes Lands-Organisation.
Som i IBBY er mit fokus, hvordan børnelitteraturen kan være et spejl og
et vindue. For det er der stadig brug for.

