
Den kompetente barnelæser.
Mandag d. 17.9 kl. 9.15 – 10.00

Søren Fanø



OPLEVELSE OG NÆRVÆR I 
LITTERATURUNDERVISNINGEN



Plan for de næste 45 
minutter

■ Tilgange til læsning 

og til litteratur for børn (og unge)

■ Nr. Snede projektet –

empati, oplevelse og nærvær med tekster i undervisningen

■ Bøger!!!

■ Afrunding



Jeg er ikke ham:



Jeg er Søren Fanø
■ Læreruddannet 1979 (dansk- og klasselærer i 25 år)

■ Cand.pæd. i dansk 2001

■ VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, 2003 – 2018

■ Dansklærerforeningens bestyrelse, 2006 - 2013

■ Master i børnelitteratur, 2011 (2015)

■ Skriver og fortæller om børne- og ungdomslitteratur



Det er det her, jeg vil tale om 
– børn, læsning, læselyst



Hvad kan den litteratur?

"Man skal ikke skræmme børn fra vid og sans, 
men de har alligevel akkurat som voksne brug 
for at blive oprørte af kunst. 
Man må ruske op i en sjæl,
som ellers sover,
alle har brug for en gang imellem at græde og blive bange.“ 
(Astrid Lindgren i Dagens Nyheter, september 1959) 



Med Skousen & Ingemann:
”Herfra hvor vi står”

■ Læseløft – læsetab

■ Læselyst – læsepligt

■ (de 20 minutter om dagen)

■ Læsning og skrivning = skriftsprog



Børn og unge læser mindre!!

■ De er i skole længere! Læsning forbindes med skole og ikke 

lyst. (Lyst rimer ikke på test!!)

■ De er på You-tube, snap-chat, instagram, Netf(l)ix osv..

■ De er på iPhonen med dens utal af muligheder.

■ De er ”nærværende fraværende” – som deres forældre og 

bedsteforældre – alle glor på skærme uafbrudt. Forældre er 

rollemodeller!

■ Men rigtig mange af dem læser stadig i bøger.

■ Jeg kommer ind på det; men: det er vigtigt at læse fiktion for 

at danne indre forestillingsbilleder og for at udvikle empati.



Nødvendigt med et meget bredt 
læsebegreb, for vi læser med 

hoved, hænder, ører, krop og øjne

læsning er ikke kun afkodning X forståelse,

men kan udvides med flere faser som:

førlæsning + aflæsning + medlæsning X ord-/ 

billedforståelse X tekstforståelse X scenarieforståelse 

X kontekst X læseform X læserens eget projekt med 

teksten.

(Jeppe Bundsgaard)

Læsning kræver: 

Viden om verden, viden om tekster og viden om sprog



Læsning på papir er mere 
sanselig end at læse på en 

skærm
Off■ - line zone i hverdagen

Fordybelse, fokus, indsigt, uforstyrret ■

refleksion og indre ro

Papir overfor skærm■

Friktion overfor ■ ”silkeglat overflade”

Orientering ved at bladre overfor ■ scrolling

Glæden ved det sansemæssige!■



Hvor skal vi hen, du?

Litteraturen i dag materialiserer sig på helt nye 

måder. 

Der er en ny opmærksomhed på bogen som 

medie, man kan sige dens ”væren i verden.” 

En hel del digitale litterære udgivelser ”leger” 

med at indoptage bogmediet - og andre medier 

som film, tv og computerspil. Her kan være tale 

om klip fra de sociale medier, fotos, sms-

beskeder, forskellige former for grafik, fotos og 

lignende. 



Hvor er vi på vej hen, du?
■ Med Ayoe Quist Henkel (2017) medfører 

denne udvikling mod sameksistens i, og til 

tider også samtidighed af udtryksformer 

som skrift, musik, lyd, stillbilleder, levende 

billeder, tale, animation og forskellige 

måder at skabe interaktion på i det enkelte 

litterære værk. Værker som afspejler den 

medievirkelighed børn og unge navigerer i 

et senmoderne samfund som vores.

■ Hvornår er litteratur ikke litteratur

længere? 



Og nu til bøgerne, læselyst, 
samvær om bøger og Nr. Snede



Hvordan kom jeg med?



Hvem var vi i Nr. Snede?

Eleverne i to ■ 7. kl.

Deres dansklærere Camilla Clausen og Janne Høirup Nielsen■

Ikast / Brande bibliotekerne■

Aarhus ■ University, Interacting Minds ved Mette Steenberg 

(læsegrupper)

En specialestuderende i kulturfag ved Aarhus Uni■

Via UC Læreruddannelsen i Aarhus, jeg og to bachelorstuderende ■

Peter Høeg som ildsjæl og instruktør■

■ - og et rend af ledere og mediefolk😜



Forskningsprojektet:

■ At undersøge, hvorvidt litteratur og undervisning heri kan øge 

elevernes / børnenes forståelse for tekster og deres 

empatiske evner.

■ Udgangspunkt i VIA UCs

relationskompetenceudviklingsarbejde (2012-2016) mellem 

læreruddannelsen, Foreningen Børns livskundskab og skoler i 

Aarhus kommune (almendidaktisk og psykologisk)’

■ Mit fagdidaktiske ben i det projekt – ”Ellens ark” på Skæring 

og Mårslet skole – og så….



Peter Høegs og Ikast / Brandes 
udviklingsarbejde:

”Litteratur, kreativitet, selvberoenhed og 
kontakt mellem mennesker.”

Med Peter Høeg.. ”at give en gruppe unge mulighed for dels at få 

gode læseoplevelser, dels opdage og udforske at sådanne 

læseoplevelser kan blive dybere hvis man samtidigt arbejder med 

sin egen kreativitet (som igen bliver stimuleret af de gode 

historier der kommer udefra.)



Jeg vil ikke komme nærmere ind på 
udviklingsarbejdets anden del om 
selvberoenhed og kontakt mellem mennesker”

som med Peters ord: ”…ligger i (at) litteraturoplevelse ikke `kun` 

er selve nydelsen af bogen, men at både kreativitet og læsning 

kan blive døre eller portaler ind til ens egen kerne, det sted i en 

selv hvor man er selvberoende og kan møde verden og andre 

mennesker med styrke ligevægt og venlighed.”



Vi arbejdede med 
læsegrupper



Labyrintisk læsning:
Rebecca Bach lauritsen: 
Ellens ark



parlæsning



Læsning alene

Melanie og svanen.



Filosofisk baggrund for projektet. 
To stærke kvinder, 
Martha Nussbaum og Louise Rosenblatt:



Martha Nussbaum: 
Cultivating Humanity (1997)

■ “It is the political promise of literature 

that it can transport us, while 

remaining ourselves, into the life of 

another, revealing similarities but also 

profound differences between the life 

and thought of that other and myself 

and making them comprehensible, or 

at least more nearly comprehensible.”



Martha Nussbaum mener 
litteraturlæsning fremmer:

■ Uddannelse af demokratiske medborgere og 

formningen af verdensborgere

■ Tre kompetencer:

■ Kritisk tænkning

■ Viden om andre kulturer og tider

■ Narrativ fantasi – som er evnen til at leve sig 

ind i andre menneskers livsvilkår og 

erfaringer – hvordan de tænker og lever. 



og den anden inspirationskilde: 
Louise M. Rosenblatt
”Literature as Exploration” (1938 ff.)

Literature permits something resembling
ideal experimentation because it offers such a 
wide range of vicarious experiences. We can
live different kinds of lives; we can anticipate
future periods in our life; we can participate in 
different social settings; we can try out 
solutions to personal problems.” (s. 190)

Grundspørgsmålet i 2018 må være: Hvorfor 
læse litteratur?



MEN forfatteren J.K. Rowling i 
”Meget gode liv. Fordelene ved at fejle 
og fantasiens store betydning.” (2018)

”Som de eneste skabninger på denne planet 
er mennesket i stand til at lære og forstå uden 
selv at have erfaret. De kan sætte sig selv ind i 
andre menneskers sted.

Dette er selvfølgelig en egenskab, - der 
ligesom min version af fiktiv magi – er moralsk 
neutral. Man kan bruge den til at manipulere eller 
kontrollere, eller man kan bruge den til at forstå 
og sympatisere.” 

(Tale på Harvard University, 2008)



Udover læsning arbejdede 
eleverne blandt andet med:

Øvelser inspireret af yoga og ■
mindfullness – og lege

Kreativ skrivning ■ – brevskrivning (til en 
der betyder noget), haiku digte, 
konfirmationssange

Mundtlige øvelser: Videredigtning på ■
fortællinger, som HCAs ”Hyrdinden og 
skorstensfejeren”

Egne mundtlige fortællinger ■ –
biografiske og opdigtede



Centrale begreber en gang til:

■ Nærværende læsning - med

■ Elevernes læseoplevelse i 

centrum.

■ Kreativitet (udvikles på baggrund 

af faste rammer og opgaver)

■ Empati og selvberoenhed (derfor 

øvelserne)



Så kropsscannes der:



Fællesskabsøvelser / lege



Så fortælles der:



Hvad var styrken ved Nr. 
Snede projektet?
■ Eleverne var motiverede

■ Eleverne var engagerede

■ Eleverne flyttede sig 

■ Eleverne har vist (ved opfølgende 

undervisningsgang) at de har lært noget –

kunne huske øvelser 

■ Eleverne kunne HUSKE – ikke kun verbalt, 

men også med kroppen

■ Eleverne elskede gode historier 



Hvad gjorde det vanskelligt at 
arbejde med projektet metodisk 
(validiteten)???

De mange voksne. ■

Peter Høegs fremragende evner som ■
instruktør, oplæser og fortæller.

Det noget diffuse indhold. ■ – Det brede 
fokus

Den store opmærksomhed■

Er empati altid godt?■

Undervisning, samvær, eksistentielle ■
spørgsmål, respekt for urørlighedszonen.



Hvad kom der ud af det?

■ Mette Steenberg laver en forskningsartikel 

■ To skrev bacheloropgaver

■ Anne skrev universitetsspeciale i kulturfag 

om de unge i Nr. Snede 

■ Peter både skriver og underviser på kursus 

for lærere;

■ Kontemplation.dk

■ Og Camilla Clausen, Janne Høirup Nielsen 

og jeg lavede et læremiddel for Høst & Søn





Læremidlet: 
”Oplevelser og nærvær i 
litteraturundervisningen”:
■ Indledning og afslutning ved Peter Høeg 

■ Undervisningsforslag med øvelser til:

■ Rebecca Bach Lauritsens: Ellens ark

■ Haiku digte – skriveforløb

■ Klassikeren i undervisningen: 

■ HCA: ”Historien om en moder ”

■ (oplæsning, genfortælling, læsning)

■ Den mundtlige personlige fortælling

■ Bruge det lokale, stedbaserede, omforme teksten

■ Brevet - skriveværksted 

■ Hovedværkslæsning: Stian Hole: Morkels alfabet 



Om tekstvalg:



Tekster der dur. Et lille udvalg



Mette Vedsø:





Litteratur er også med billeder 
på – som i Synne Lea og Stian 
Hole ”Du og jeg” (2018)
”Jeg synes, billedbogen har så store muligheder, netop med, hvad 

ordene siger, og også hvilke billeder der findes i ordene, og hvad 

der står skrevet mellem linjerne i billederne. Dét skaber dialogen 

og gnisterne, som dukker op, når de mødes.”

(Stian Hole, Aarhus, oktober 2017)



Mette Eike Neerlin /Kamila 
Slocinska ”Tomat” (2018)



Og en sjælden gang helt 
uden ord:



Et par kloge ord til at gå over til 
diskussion på:

Aristoteles (384 – 322 f.kr.):

”Der er intet i forstanden, som ikke 

først har været i sansningen.”



Og en rigtig god letlæst norsk 
håndbog i litteraturformidling:



Og Janne og Søren er på vej igen 
med nyt projekt: 

”I begyndelsen var billedet”



Tak for meg!



Ha en bra dag!



Sku det være?
Mobilepay 30,-
til: 21703183



Søren Fanø: Nærvær, empati og oplevelse med tekster i ■

undervisningen. In: Else Skibsted og Noomi Matthiesen 

(red.): Relationskompetencer i læreruddannelse og 

skole, (Dafolo, 2016)

Ayoe Quist Henkel: Mellemværender. Litteratur for børn ■

og unge i en medietid. Intermedialitet, materialitet, og 

litteraturdidaktiske perspektiver. (Ph.d.-afhandling. 

Aarhus Universitet, 2017) 

Stine Reinholdt Hansen m.fl.: Børns læsevaner ■ 2017: 

Overblik og indblik (Fremtidens biblioteker, 2018) 

J.K. Rowling: Meget gode liv (Gyldendal, ■ 2018)

Fotodokumentation: ■ Hanneli Aagotsdatter

Spørgsmål og kommentarer: ■ soerenfanoe@icloud.com



Er der yderligere:
■ Se Peter Høegs nyhedsbreve 1- 9 på enten Folkeskolens 

hjemmeside eller på  Foreningen Børns Livskundskab 

hjemmeside.

■ Camilla Clausen, Janne Højrup Nielsen, Søren Fanø: 

Oplevelse og nærvær – i litteraturundervisningen (Høst

& Søn 2016) 

■ Bente Morre Petersen og Søren Fanø: Nærværende 

læsning (Dafolo, 2010)

■ Martha Nussbaum: Cultivating Humanity, især kap. 3, 

Harvard University Press, 1997

■ Louise Rosenblatt: Literature as Exploration, The 

Modern Language Association, 1995


