
Læsning med sanserne
Digitale apps kan med billeder, musik og animation tilføre litteraturen dimensioner udover det, den trykte fortælling tilbyder.

I forbindelse med projektet Di-

gitale læseoplevelser i biblio-

teksrummet har 2. årgang på 
Fredensborg Skole arbejdet med 
at læse litterære apps. Fokus for 
forløbet har været, hvordan ele-
verne kan opleve læseglæde og 
få æstetiske erfaringer ved at 
læse, lytte til og arbejde med di-
gital litteratur. 

Årgangen har særligt arbejdet med Hvad si-

ger et menneske? af Anders Ladegaard. Først 

har Grete Weitze, lærer og PLC-medarbejder, 

holdt en fælles Book-Talk for hele årgangen 

om Mis med de blå øjne af Egon Mathiesen 

fra 1949, for som hun siger: 

- Der er en lige linje fra Mis med de blå 

øjne og til Hvad siger et menneske? i forhold 

til de mange tanker, fortællingerne sætter i 

gang om at være menneske sammen med an-

dre mennesker.

Desuden understreger Grete Weitze, at 

begge fortællinger er gode eksempler på, at 

man med få ord og enkle illustrationer kan 

have utrolig megen dybde i indholdet. 

Det er også noget af det, hun taler med 

eleverne om, inden de begynder at læse og 

lytte til Hvad siger et menneske? i grupper i 

klasserne. 

Forunderlig rejse

Ligesom Mis kommer ud på en lang rejse, mø-

der modstand og må spørge sig frem, kom-

mer drengen Velo ud på en lang rejse for at 

kunne svare sin lillebror på spørgsmålet om: 

Hvad siger et menneske? 

I hvert kapitel møder han en ny #gur: mu-

sikeren Knast, digteren Knirke, danseren Ras-

le, maleren Ro osv., der prøver at svare ham 

med deres sprog. Så det bliver en forunderlig 

og #loso#sk rejse fyldt med sang, musik, dans 

og undren.

Musikken er skabt af Anders Ladegaard og 

bliver sunget af Michael Falch, Peter Sommer, 

Randi Laubek og Bjørn Fjæstad. Så denne lit-

terære app kombinerer skrift, billeder, musik 

og animation, og den ligner en bog ved at 

imitere sider, læseren skal bladre imellem, og 

som har bladrelyd.

Til sidst #nder Velo med hjælp fra sin mor 

ud af, at et menneske siger Hej […] Jeg er 

også et menneske, ligesom 

dig… du er her ikke alene. 

Så fortællingen drejer sig 

om relationer mellem men-

nesker og at være til i ver-

den.

Da vi er på besøg, er ele-

verne på 2. årgang i gang 

med at opleve det poetiske 

univers i Hvad siger et men-

neske? De har læst og lyttet 

til fortællingen en gang og 

gør det nu igen. På iPaden 

kan de vælge oplæsning til 

og fra.

Af Ayoe Quist Henkel 

og Alice Bonde Nissen

Forud for læsningen af 

Hvad siger et menneske? 

har PLC-medarbejderen 

holdt en Book-Talk om 

Mis med de blå øjne, for 

der er en lige linje i fortæl-

lingerne om det at være 

menneske sammen med 

andre mennesker.
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med sanserne forrest
Digitale apps kan med billeder, musik og animation tilføre litteraturen dimensioner udover det, den trykte fortælling tilbyder. 

Læse gennem sanser og leg 

I grupper lytter og læser de, og $ere af 

eleverne bevæger sig eller danser til. 

Lærerne har gennemført nogle førlæs-

ningsaktiviteter med eleverne den før-

ste dag, før den første læsning, og nu 

oplever de fortællingen en gang til og 

sammen med andre.

Herefter går de i gang med De "re 

verdenshjørner. Her skal eleverne vur-

dere, om det er musikeren, digteren, 

maleren eller danseren, der giver det 

bedste svar til Velo, og herefter stille sig 

i klassens #re hjørner.

Læreren tager en runde, hvor elever-

ne argumenterer for deres valg. F.eks. 

siger en elev:

- Jeg har valgt musikeren, fordi i 

musik har vi lært, at musik og melodier 

godt kan være et sprog. Han taler nær-

mest et sprog… bare med musik.

Herefter har lærerne sammen med 

eleverne forskellige litteratursamtaler, 

hvor det eksistentielle om, hvad et men-

neske siger, nemlig Hej er omdrejnings-

punktet. De er meget optagede af fortæl-

lingens udsagn, som en af børnene siger: 

- Jeg har ikke tænkt over det spørgs-

mål før i dag. 

En anden siger:

- Fortællingen drejer sig om at sige 

Hej, skal vi være venner? 

Legende, kreativt og symbolsk

I 2. årgangs læsning af den litterære 

app er der vægt på, at børnene får øje 

på teksten og lader den gøre indtryk. 

At de nænsomt åbner døren ind til tek-

stens univers.

Det gør de ved at stoppe op og fo-

kusere på enten skriften, lyden/oplæs-

ningen eller billederne, og hvad de gør 

ved deres læsning, og så har de talt 

meget om, hvad den siger om at være 

menneske i verden. 

Hvad siger et menneske? lægger 

vægt på de forskellige kunstformer, og 

eleverne arbejder i forløbet med den 

med at læse med sanserne forrest og 

gøre sig æstetiske erfaringer via den di-

gitale fortælling.

I den ene af klasserne er de i gang 

med at digte med på fortællingen i 

form af dramatisering, hvor eleverne 

leger forskellige scener fra historien, og 

en af eleverne, der spiller Velo, besøger 

de forskellige ”eksperter”.

Herefter fortsætter klasserne med 

andre meddigtende opgaver og sam-

taler, hvor de udtrykker sig kreativt og 

symbolsk om fortællingen.

Undervisningsforløbet tager ud-

gangspunkt i et forløb udviklet af Anne 

Peülicke Bjørge, der er lærer i indsko-

lingen, master i kreative læreprocesser 

og certi#ceret facilitator i philosophy for 

children.

Forløbet er under udgivelse på for-

laget Alinea og kommer i løbet af de-

cember på Alineas portal https://dansk.

alinea.dk/course/Ayks-velo-en-digital-

billedbog?preview=true.

En god måde at holde time på

Afslutningsvis får vi lov til at tale med en 

gruppe af eleverne om deres læseople-

velse. Samstemmende siger de, at det 

Børnene har læst den digitale app i grupper, hver for sig, på tablet og mobil-

telefon, de har hygget sig meget med læsningen, og de er enige om, at det har 

været afslappende at læse og høre fortællingen. 

g tilbyder. 
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