
20år
med højtlæsning

#nordbib16facebook.com/bibliotek.org

14/11 - 20/11 2016
www.bibliotek.org

IDÉKATALOG

FREMTIDEN I NORDEN

http://facebook.com/bibliotek.org
http://www.bibliotek.org
http://www.bibliotek.org


2 BIBLIOTEK.ORG

VELKOMMEN TIL 
NORDISK BIBLIOTEKUGE 2016

I år fejrer Nordisk biblioteksuge 20 års jubilæum, 
og Foreningerne Norden inviterer igen biblioteker 
og skoler til nye fælles litteraturoplevelser. I 
vintermørket den  14.–20. november samles børn, 
unge og voksne over hele Norden og Baltikum for at 
deltage i Nordisk biblioteksuge. Højtlæsningen for 
børn og unge, Morgengry, afholdes ved 9-tiden om 
morgenen. For de voksne arrangeres højtlæsning 
under navnet Skumringstimen om aftenen, kl. 
19.00. Tidspunkterne kan selvfølgelig tilpasses efter 
behov. 

Årets tema for Nordisk biblioteksuge 2016 er 
Fremtiden i Norden, og tematikken afspejles i de 
udvalgte højtlæsningsbøger. Fremtiden er noget, 
vi har til fælles, og som vi alle forholder os til på 
den ene eller anden måde. Måske tænker vi på 
fremtiden som spændende og fuld af muligheder, 
eller som usikker og lidt frygtindgydende – eller 
måske som en blanding af det hele. 

Garmanns sommer af Stian Hole er 
højtlæsningsbogen for børnene. Den handler om 
Garmann, som frygter at skulle begynde i skole. 
Garmann har tre gamle tanter på besøg, og det viser 
sig, at det slet ikke kun er børn, der bekymrer sig 
om fremtiden. 

Allatta! 2040 er en novellesamling, som er udvalgt 
til de unge lyttere. Den er skrevet af ti unge 
grønlandske forfattere og tegner et billede af, 
hvordan de tror, Grønland og verden ser ud i år 
2040. 

Vandets vogter af Emmi Itäranta er en 
fremtidsroman udvalgt til højtlæsningsstunden for 
de voksne. Handlingen foregår i en ukendt fremtid, 
hvor klimakatastrofer har ført til en kritisk mangel 
på rent vand i verden.

Mulighederne i Nordisk biblioteksuge er mange. 
Gennem idékataloget ønsker vi at præsentere gode 
idéer til, hvordan man kan udarbejde et spændende 
og mangfoldigt program for Nordisk biblioteksuge 
2016. Idéerne er opdelt efter lyttergrupperne: 
børn, unge og voksne. Dog er det vigtigt at huske, 
at alder i denne sammenhæng bare er et tal, og 
at idéerne kan inspirere til aktiviteter på tværs af 
lyttergrupperne.

På Nordisk bibliotekuges hjemmeside,  
www.bibliotek.org, kan I finde mere information 
om årets udvalgte bøger samt mere materiale, som 
kan kombineres med højtlæsningsstunden. 

Vi ønsker alle arrangører og deltagere mange gode 
litteraturopplevelser under Nordisk bibliotekuke 
2016. 

God læselyst!

Projektleder  Anne Malmström
Skribent  Gerd Helena Hals
Kunstner  Ville Tietäväinen
Design og layout Jacob Mellåker

En særlig tak till: 
Annica Andersson, Heidi Lønne Grønseth, Merete Riber, Eydís Inga Valsdóttir, Marjun Patursson, Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir, 
Natasja Hvalsøe-Andresen, Louise Tøt, Susanna Puisto, Liv Inger Lindi, Brigita Urmanaite, Eha Vain, Ieva Hermansone, Stian 
Hole, Emmi Itäranta, Debora Hansen Kleist, Katja Vahl, Malene Berthelsen Lindgren, Heyday, Marie Nørskov Bærentsen

http://www.bibliotek.org
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FOTOKONKURRANCE PÅ  
INSTAGRAM OG FACEBOOK

Del dine oplevelser fra Nordisk biblioteksuge 2016 og indsend dine bedste 
billeder til vores fotokonkurrence. Billederne kan reflektere årets tema 
Fremtiden i Norden eller vise, hvordan din skole eller dit bibliotek arrangerer 
Nordisk biblioteksuge. Upload billederne på Instagram eller på vores   
Facebook-side og tag dem #nordbib16. De bedste billeder fra biblioteksugen er 
med i konkurrencen om at vinde flotte præmier.  

VI ER PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK!

Se, hvordan andre arrangerer biblioteksugen rundt om i hele Norden og 
Baltikum, og upload dine billeder på Instagram eller Facebook under 
tagget  #nordbib16. Følg Nordisk biblioteksuges Instagram-profil, nordisk_
biblioteksuge, og like bibliotekuken på Facebook for flere billeder, aktuelle 
opdateringer og spændende nyheder!

De fire vinnerne fra sidste års fotokonkurrance med temaet Venskab i Norden

http://facebook.com/bibliotek.org
http://instagram.com/nordisk_biblioteksuge
http://www.facebook.com/bibliotek.org
http://instagram.com/nordisk_biblioteksuge
http://instagram.com/nordisk_biblioteksuge
http://www.facebook.com/bibliotek.org
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HØJTLESNING

Fang børnenes opmærksomhed ved at læse højt fra 
en stige, en ekstra høj stol eller siddende på et bord. 
Fjern andre møbler, og lad børnene sidde på puder 
og tæpper på gulvet under højtlæsningen. 

INVITER EN BESTEMOR ELLER  
BESTEFAR PÅ BESØG

Inviter én eller måske tre ældre personer til 
højtlæsningen. Tag udgangspunkt i Garmanns 
sommer, hvor tre gamle tanter kommer på besøg, og 
kombiner højtlæsningen med et generationsmøde 
og en samtale om, hvordan det er at blive gammel. 
En af de ældre besøgende være for eksempel være 
den, der læser bogen højt for børnene. 

TAG BOGEN MED UD

I novembermørket sidder både børn og voksne 
meget inde. En god idé kan derfor være at tage 
højtlæsningsstunden med ud i morgentimerne. Pak 
jer godt ind i varmt tøj og tag turen til en lille skov, 
læs højt siddende i et træ eller gå hen til legestativet 
i skolegården. Ude er der næsten uendelige 
muligheder!

INVITER EN KLASSE ELLER EN  
BIBLIOTEKAR

Nordisk biblioteksuge er en gylden mulighed for 
at samarbejde på tværs af skoler og biblioteker. 
Inviter en skoleklasse til en højtlæsningsstund 
på biblioteket, eller inviter en bibliotekar til 
højtlæsning i klassen. Brug anledningen til at 
snakke om, hvilke muligheder der findes på 
biblioteket og i litteraturen.

Det er i morgentimerne, at højtlæsningen for 
børn og unge finder sted. Garmanns sommer af 
Stian Hole er en rigt illustreret fortælling udvalgt 
til højtlæsning for børnene. Den spændende 
novellesamling Allatta! 2040 er skrevet af og for 
ungdommen og bliver læst op for de unge.

Oplevelsen omkring højtlæsning kan starte allerede 
før, bogen åbnes. Ved at trække gardinerne for, 
dæmpe lyset og tænde lidt stearinlys kan man skabe 
en fængslende stemning for højtlæsningsstunden. 

HØJTLÆSNING FOR BØRN OG UNGE

MORGENGRY

IDÉER TIL HØJTLÆSNINGSSTUNDEN 
FOR BØRN

Hvis man har en projektor til rådighed, kan man 
øge oplevelsen ved at vise et billede af bogomslaget, 
årets kunstværk på Nordisk biblioteksuges plakat 
eller andre illustrationer hentet fra bøgerne. 

Garmanns sommer og et uddrag fra Allatta! 2040 
vil ligge tilgængelige på Nordisk biblioteksuges 
hjemmeside nogle uger før, arrangementet afholdes. 



AT FRYGTE OG AT GLÆDE SIG TIL  
NOGET 

Litteratur og højtlæsning er en god mulighed for 
at skabe refleksion og gode samtaler sammen med 
børnene. Brug tematikken i Garmanns sommer til 
at snakke sammen om det at frygte og det at glæde 
sig til noget. Spørg børnene, om der er nogle af 
dem, som husker, da de selv skulle starte i skole. 
Var der noget, de frygtede? Eller noget de glædede 
sig til? Hvordan tror de, at Garmanns første dag på 
skolen bliver?

SKRIV VIDERE!

Alle bøger har en sidste side og derfor også en 
afslutning. Det betyder dog ikke, at historien ikke 
lever videre i vores egne tanker. Lad børnene skrive 
videre på historien om Garmann. Hvordan bliver 
det egentlig for Garmann, når han begynder i skole?

GRIB TEGNEBLYANTERNE!

Kombiner højtlæsningsstunden med tegning. 
Når højtlæsningen er færdig, kan man lade 
børnene tegne, hvordan de selv tror eller håber, at 
fremtiden vil se ud. Vis billederne frem, snak om 
dem i fællesskab og hæng dem op til en Nordisk 
biblioteksuge-udstilling på biblioteket eller i 
klasseværelset.

BILLEDESTØJ!

Garmanns sommer er en smuk og rigt illustreret 
historie, som inviterer læseren til at fylde 
fortællingen med sine egne tanker og erfaringer. 
Vis illustrationerne fra Garmanns sommer på et 
lærred og snak med børnene om, hvilke historier, 
der gemmer sig i billederne. Print for eksempel 
nogle af de smukke illustrationer og lav tankebobler 
over karakterernes hoveder. Undersøg detaljerne i 
illustrationerne og lad børnene skrive, hvad de tror, 
personerne tænker på!

LESELØB

Litteratur og fysisk aktivitet går bedre sammen, end 
mange måske tror. Lav en læserute med morsomme 
udfordringer og opgaver. Del børnene op i mindre 
grupper og udvælg nogle poster til et aktivitetsløb. 
Kan I for eksempel klare at balancere en bog på 
hovedet, samtidig med I tegner en sommerfugl? 
Hvor mange ord med BOG, kan I komme på i løbet 
af et minut? Kan I finde ud af, hvilke forfattere, 
der har skrevet de forskellige bøger? Her er det 
bare med at slippe fantasien løs! Flere spændende 
forslag til et morsomt læseløb, finder I på Nordisk 
biblioteksuges hjemmeside.
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LAV ET SKUESPILL

Tag udgangspunkt i højtlæsningsteksten og 
dramatiser tematikken i klasseværelset eller på 
biblioteket. Større grupper kan deles i to, så de 
unge både kan være skuespillere og publikum for 
de andre grupper. Man kan tage udgangspunkt i 
den læste novelle, eller man kan skrive sit helt eget 
skuespil om fremtid. Sæt jer ind i en tidsmaskine og 
se, hvor I ender; måske er året blevet 2040? 

SKRIVEVÆRKSTED

De unge højtlæsningslyttere sidder måske med 
en lille forfatterspire i maven? Gør som de 
grønlandske unge bag Allatta! 2040 og skriv jeres 
helt egen fremtidsnovelle. Lad bøgerne og Nordisk 
biblioteksuges plakat inspirere jer. Inviter en 
forfatter og arranger et skriveværksted sammen 
med de unge forfatterspirer. Hvad med at afslutte 
Nordisk biblioteksuge 2016 med højtlæsning af de 
unges egne fremtidsnoveller?

LÆSEDELING

Saml nogle højtlæsningsspirer og tag en tur rundt 
på skolen eller i biblioteket med bogen under 
armen. Spred litteraturen og lad de unge læse højt 
for nogle yngre børn. Er man modig, kan man også 
læse højt for en hel klasse. 

IDÉER TIL HØJTLESNINGSSTUNDEN 
FOR DE UNGE

LES HØJT FOR HINANDEN

At læse højt kan være vanskeligt og lidt 
grænseoverskridende for både store og små. 
Brug biblioteksugen som en anledning til at sætte 
fokus på højtlæsning. Lad de unge gå sammen 
to og to, så de kan øve sig i at læse den udvalgte 
novelle fra Allatta! 2040 højt for hinanden. Efter 
gennemgangen kan grupperne diskutere teksten og 
præsentere deres tolkning af novellen i plenum. 

BREV TIL FREMTIDEN!

Find brevpapiret frem og lad de unge skrive et brev 
til sig selv – i fremtiden! Alt man behøver er papir, 
pen og konvolutter. For at skabe en ekstra fin detalje 
kan man købe vokssegl til konvolutterne. Hvad 
vil de unge sige til deres fremtidige jeg? Forsegl 
brevet og skriv uden på, hvilket år det skal åbnes 
og hvem, der skal åbne det. Brevskriverne kan nu 
lægge brevet nederst i en skuffe eller på et andet 
hemmeligt sted, de har i tankerne.



GRAV EN TIDSKAPSEL NED

Lav en spændende skat til fremtiden og grav en 
tidskapsel ned. Tidskapslen kan fyldes med skrevne 
hilsener, billeder eller forskellige ting. Det kan også 
være en god idé, at lægge dagens avis ved for at vise, 
hvilken dato tidskapslen er blevet lavet. Laver man 
tidskapslen på skolen, kan man aftale, at man skal 
grave den op igen, når eleverne er færdige på skolen. 
Tidskapslen kan også kombineres med de unges 
egne breve til sig selv i fremtiden. Se overstående 
idé: ”Brev til fremtiden!”

BRUG LÆRINGSPORTALEN  
NORDEN I SKOLEN

Norden i Skolen er en gratis læringsportal for 
lærere og elever, som vil arbejde med temaer som 
sprog og kultur eller klima og natur. Opret en profil 
på www.nordeniskolen.org, og få tilgang til varieret 
materiale, som I kan bruge i løbet af biblioteksugen. 
Over 40 nordiske kortfilm og dokumentarer for 
børn og unge ligger for eksempel klar til at blive set.

KLIMAET PÅ DAGSORDEN

Tal sammen om klimaet og de klimaudfordringer, 
som vi vil møde i fremtiden. Arbejd i klassen eller 
på biblioteket med bæredygtighed, energiforbrug og 
madspild. På læringsportalen Norden i Skolen kan 
I finde inspiration og materiale. Skriv en liste med 
forslag til, hvad man kan gøre for at skåne miljøet og 
hæng den op i klasseværelset eller på biblioteket.

NORDISK TEMA

Brug Nordisk biblioteksuge som udgangspunkt 
for at vise og lære om de andre nordiske og 
baltiske lande. Hvordan ser flagene ud, hvad 
hedder hovedstæderne og hvor ligger de? En 
færdig Norden-quiz vil blive lagt ud på Nordisk 
biblioteksuges hjemmeside. 

UNDERSØG DE NORDISKE SPROG 

Den udvalgte novelle fra Allatta! 2040 ligger 
tilgængelig på Nordisk biblioteksuges hjemmeside 
og er oversat til alle de nordiske sprog. Kombiner 
højtlæsningen med sprogundervisning og læs 
novellen på et andet nordisk sprog. 

http://www.nordeniskolen.org
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SKUMRINGSTIMEN

Skumringstimen er højtlæsningsstunden for de 
voksne og finder sted efter novembermørkets 
frembrud. Årets udvalgte tekst er hentet fra bogen 
Vandets vogter, skrevet af den finske forfatter Emmi 
Itäranta. 

Oplevelsen omkring højtlæsning kan starte 
allerede, før bogen åbnes. Ved at trække gardinerne 
for, dæmpe lyset og tænde nogle stearinlys 
kan man skabe en fængslende stemning for 

højtlæsningsstunden. Har man en projektor 
tilgængelig, kan man øge oplevelsen ved at vise 
et billede af bogomslaget eller årets kunstværk 
på Nordisk biblioteksuges plakat. Denne ligger 
tilgængelig på hjemmesiden. 

Et uddrag fra Vandets vogter vil ligge tilgængelig på 
Nordisk biblioteksuges hjemmeside nogle uger før, 
arrangementet afholdes. 

FOREDRAG OG DEBAT OM 
VANDMANGEL

Kombiner højtlæsningen med en højaktuel debat 
om verdens klimaudfordringer. De nordiske land er 
heldige, og vandmangel er ikke en del af hverdagen. 
Det er det dog for næsten halvdelen af verdens 
befolkning. Inviter en forsker, en politiker, en 
miljøaktivist eller andre, som kan være med til at 
forklare og debattere dagens klimaudfordringer. 

BYTTEMARKED

Bæredygtighed og klimaforandringer er højaktuelle 
temaer og tæt knyttet til Fremtiden i Norden. 
Arranger et hyggeligt byttemarked på skolen eller 
på biblioteket i løbet af biblioteksugen. Medbring 
færdiglæste bøger eller andet, som I ikke længere 
bruger, og lad tingene finde nye hjem hos andre 
læseglade personer. 

NORDISK GJESTEBUD

Inviter til en hyggelig madaften på skolen eller i 
biblioteket og lav typisk nordisk mad sammen. 
Hvad med at prøve norsk rømmegrøt, dansk 
smørrebrød eller ”karelske piroger” fra Finland? 

FORFATTERBESØG

Kombiner højtlæsningen med et forfatterbesøg 
og inviter en eller flere nordiske forfattere. 
Måske kan I få besøg af en af forfatterne, som er 
nomineret til Nordisk Råds litteraturpris eller 
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. 
Arranger et forfatterinterview eller lad forfatteren 
selv fortælle lidt om sit arbejde. En god idé kan 
være at kombinere forfatterbesøget med et lille 
skrivekursus. Måske er der nogle forfatterspirer 
blandt lytterne? 

IDÉER TIL HØJTLÆSNINGSSTUNDEN  
FOR VOKSNE



POP-UP LÆSNING

Spred det gode højtlæsningsbudskab og promover 
biblioteket under Nordisk biblioteksuge! Inviter 
nogle højtlæsningsspirer fra en teaterskole, 
folkehøjskole eller lignende og samarbejd om 
pop-up læsning ude i gaderne. Tag bogen under 
armen, gå ud til forskellige steder i området og 
lad højtlæsningen dukke op, hvor ingen venter 
det. Tændte fakler i skumringstimen kan sætte en 
charmerende ramme for højtlæsningen. 

SEND EN INVITATON

En højtlæsningsstund er en spændende og 
inkluderende aktivitet. Send invitationer til 
nogle, I gerne vil have på besøg. Hvad med at 
invitere børn fra en børnehave, elever fra en 
sprogskole eller beboere fra et plejehjem til 
højtlæsningsarrangementet?

DEBAT - HVAD ER NORDISK 
LITTERATUR? 

Kombiner Nordisk biblioteksuge med en debat om 
nordisk litteratur. Hvad er grundlaget for at beskrive 
noget som nordisk? Findes der en speciel stemning 
i litteratur fra Norden? Inviter en professor, lektor 
eller en bibliotekar til at holde et foredrag om 
begrebet ”nordisk litteratur”.  

NORDISK HJØRNE PÅ BIBLIOTEKET

Indret et hjørne af biblioteket med nordiske 
bøger, som handler om fremtiden. Hæng Nordisk 
biblioteksuges plakat for 2016 op, sæt bøgerne 
fra biblioteksugen frem og udstil anden nordisk 
litteratur. Bed skoleklasser eller besøgende om at 
lave tegninger med temaet Fremtiden i Norden og 
gør tegningerne til en del af udstillingen.



Kunstneren bag årets plakat til Nordisk biblioteksuge 2016 er den finske 
illustrator Ville Tietäväinen. Brug gerne plakaten til at informere om 
jeres Morgengry- og/eller Skumringstime-arrangement. Hæng den op på 
opslagstavler, illustrer invitationer på hjemmesider, nyhedsbrev, e-mails, sociale 
medier eller traditionel post. Pynt også indgangspartiet og lokaler med den 
smukke illustration og andre genstande, som passer.

ÅRETS KUNSTVÆRK
FREMTIDEN I NORDEN


