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Jeg havde selv æren at følge min yng-

ste datter til hendes første skoledag i 0. 

klasse. Spændingen var stor – ikke bare 

for min datter – men også for hendes 

klassekammerater. Det er et stort øjeblik 

i et barns liv, og spændingen blev også 

udløst, da hun på sin første skoledag "k 

udleveret bøger til hendes nye skoleta-

ske.

De blev også vist hen til skolens PLC, 

hvor de mange bøger med visdom på 

alle niveauer stod på hylderne og ven-

tede på at blive læst. Den første læsning 

er altid svær og her er det godt, at den 

bliver understøttet af billeder, da sam-

spillet mellem tekst og billeder er meget 

vigtig for indlæringen.

National læsestrategi

Vi ved alle, at vores PLC’er er en vigtig 

del af vores børns lærdom og en stor 

del af deres udvikling, som de vil gen-

Fokus på 
multimodaliteten

nemgå de næste mange år. PLC giver 

ikke kun visdom, den giver også dan-

nelse og sociale fællesskaber, som også 

er vigtigt, når man senere skal begå sig 

ude på arbejdsmarkedet. 

Derfor er vi i KFPLC også glade for, at 

vi er blevet inviteret med i arbejdsgrup-

pen til at udvikle en national læsestra-

tegi sammen med mange andre aktører, 

hvor vi skal sikre, at den nuværende og 

fremtidige generationer af børn stadig 

bevarer lysten til at læse og lære gen-

nem bøger. 

Men vi skal også udvikle deres per-

sonlige kompetencer, så de bliver hele 

mennesker gennem mødet med bøger-

nes andre og fascinerende verdener – 

ikke blot i mødet med teksten men også 

i mødet med billeder. 

Vi kender alle sammen ordsproget Et 

billede siger mere end tusinde ord, og 

det er den digitale platform, som vinder 

ind hos vores børn. Det multimodale er 

blevet en væsentlig del af deres hver-

dag.

De har meget nem adgang til "lm og 

billeder via de digitale platforme, som 

gør, at læsningen kan glide i baggrun-

den, så der er ingen tvivl om at skabelse 

af en national læsestrategi er meget 

vigtig, så man kan "nde balancen mel-

lem at bevare læsningen, samtidig med 

man følger den digitale udvikling.

Samspillet med billeder

Det er her, bøgernes illustrationer kom-

mer ind i billedet, både for at under-

støtte den første, vigtige læsning og for 

at fastholde interessen, når tekst måske 

begynder at blive kedelig.

Samspillet mellem tekst og billeder 

er også hovedemnet på vores kommen-

de litteraturkonference, som afholdes 

to gange i starten af oktober, og det er 

ikke uden grund, at vi har valgt multi-

modalitet som årets tema, da samspillet 

mellem teksten og billede er vigtig i for-

hold til læsningen og dannelsen i øvrigt.

Det bliver ekstra spændende for 

mit vedkommende at være med til lit-

teraturkonferencen, både på grund af 

temaet og de mange udstillinger, men 

også fordi det er min første gang som 

formand for KFPLC, og jeg derved får 

æren af at overrække årets forfatter-

pris, som venligst er doneret af Edvard 

Pedersens Biblioteksfond.

Det glæder jeg mig rigtig meget til, 

for vi har igen i år fundet den helt rig-

tige modtager – jeg håber, vi ses!


