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VELKOMMEN TIL 
NORDISK LITTERATURUGE 2018

I 2018 inviterer Foreningerne Norden igen børn, 
unge og voksne til nye fælles litteraturoplevelser i 
forbindelse med Nordisk Litteraturuge. Den 12.-18. 
november vil der blive læst højt fra de samme nor-
diske bøger i hele Norden og Baltikum, fra Grøn-
land i vest til de baltiske lande i øst. Højtlæsningen 
for børn og unge, Morgengry, afholdes ved 9-tiden 
om morgenen. For de voksne arrangeres højtlæs-
ningen, Skumringstimen, om aftenen klokken 19. 
Tidspunkterne kan selvfølgelig tilpasses efter behov.

Mulighederne i Nordisk Litteraturuge er mange. I 
dette idékatalog ønsker vi derfor at præsentere idéer 
til hvordan skoler, biblioteker og andre kulturin-
stitutioner kan udarbejde et spændende og mang-
foldigt program for Nordisk Litteraturuge 2018. 
Idéerne er opdelt efter tilhørergrupperne børn, unge 
og voksne. Alligevel er det godt at lægge mærke 
til, at alder i denne sammenhæng bare er et tal, og 
at idéerne kan inspirere til aktiviteter på tværs af 
tilhørergrupperne. 

I år inviteres børn, unge og voksne til at møde lit-
teraturens helte, når Nordisk Litteraturuge arran-
geres med temaet Helte i Norden. Det årlige tema 
for Nordisk Litteraturuge bruges som et samlende 
omdrejningspunkt for alt fra de udvalgte højtlæs-
ningsbøger, til at præge litteraturugens aktiviteter 
og arrangementer.

Håndbog for superhelte er skrevet af det svenske 
ægtepar Elias og Agnes Våhlund og er højtlæsnings-
bogen for de yngste lyttere. Bogen handler om Lisa 
som en dag finder en mystisk bog på biblioteket, da 
hun gemmer sig for en gruppe drenge som mobber 
hende. Bogen viser sig at være en håndbog for 
superhelte, og med dette starter Lisa rejsen mod at 
blive den fantastiske superhelte Røde Maske. 

De som ikke findes er skrevet af den norske for-
fatter Simon Stranger og er højtlæsningsbogen 
for unge lyttere. I bogen møder vi den ghanesiske 
unge Samuel, som er draget ud på den farlige rejse 
til Europa i håb om at finde et bedre liv. Vi møder 
også norske Emilie, som befinder sig i en uventet 
situation, hvor hendes moral om hvad der er rigtigt 
og hvad der er forkert, bliver sat på en prøve. For 
hvad er det rigtige at gøre, når en papirløs flygtning 
pludselig står og banker på ens dør? 

Islandske konger er skrevet af den islandske forfat-
ter Einar Már Guðmundsson og er højtlæsnings-
bogen for de voksne lyttere. Bogen er en samling 
ellevilde historier om den fiktive Knudsen-slægten, 
som følges fra 1700-tallet og frem til i dag. I bogen 
udfordrer Einar Már den traditionelle heltekarakter 
og sætter i stedet tåberne i rollerne som de islandske 
helte.

På Nordisk Litteraturuges hjemmeside,  
www.nordisklitteratur.org, kan du finde mere infor-
mation om årets udvalgte højtlæsningsbøger, samt 
materiale som kan kombineres med højtlæsningsar-
rangementet.

Vi ønsker alle arrangører og deltagere mange gode 
litteraturoplevelser under Nordisk Litteraturuge 
2018.

God læselyst!

En særlig tak til: 
Kristin Magnusdottir, Heidi Lønne Grønseth, Kitty 
Rönnberg, Julia Brink, Annica Andersson, Merete Riber, 
Marjun Patursson, Mette Laustsen, Einar Már Guð-
mundssonn, Simon Stranger, Elias Våhlund og Agnes 
Våhlund, Rán Flygenring.

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

Del dine oplevelser fra Nordisk Litteraturuge 2018 
og send dine bedste billeder til Nordisk Litteratu-
ruges fotokonkurrence. Billederne skal på en eller 
anden måde reflektere årets tema Helte i Norden. 
Vær med, upload billederne på Instagram eller på 
Facebook, og brug hashtagget #nordisklitt18. Alle 
bidrag vil være med i konkurrencen om en valgfri 
bog fra årets udvalgte forfattere. Slip fantasien løs og 
knips løs!

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK!

Følg Nordisk Litteraturuge på Instagram og 
Facebook for flere billeder, aktuelle opdaterin-
ger og spændende nyheder!

De fire vinderne fra sidste års fotokonkurrance med temaet Øer i Norden

https://www.instagram.com/nordisk_litteraturuge
https://www.facebook.com/nordisklitteratur
http://instagram.com/nordisk_litteraturuge
http://www.facebook.com/nordisklitteratur
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LAD HELTEN LÆSE HØJT

Hvad er bedre end en helt, som kommer og 
læser højt for børnene? Lad jer inspirere af de 
litterære helte og klæd jer ud. For eksempel 
kan den som skal læse højt klæde sig ud som 
helten Røde Maske, som vi møder i højtlæs-
ningsbogen Håndbog for superhelte. På Nor-
disk Litteraturuges hjemmeside finder du en 
enkel opskrift på en hjemmelavet heltemaske.

SAMARBEJD MED SKOLEN ELLER 
BIBLIOTEKET

Nordisk Litteraturuge er en perfekt mulighed 
for at styrke samarbejdet på tværs af skoler 
og biblioteker. Inviter derfor en skoleklasse 
til højtlæsning på biblioteket, eller inviter en 
bibliotekar til højtlæsning på skolen. 

LÆS UDE I DET FRI

I det kolde november mørke sidder både børn 
og voksne meget indenfor. En morsom idé kan 
derfor være, at tage højtlæsningsstunden med 
udenfor i morgentimerne. Pak jer godt ind i 
varmt tøj og sid på en træstub, et siddeunder-
lag eller i lejestativet i skolegården. 

Det er i morgentimerne at højtlæsningen for børn og unge finder sted. 
Håndbog for superhelte er skrevet af svenske Elias og Agnes Våhlund 
og er en rigt illustreret fortælling valgt ud til højtlæsning for børn. 
Yderligere er den spændende ungdomsroman De som ikke findes, 
skrevet af norske Simon Stranger, bogen som skal læses højt for de 
unge lyttere. 

Den totale oplevelse omkring højtlæsningen starter allerede før bogen åbnes. Træk gardinerne for, 
tænd nogle stearinlys, og skab en fængslende stemning for højtlæsningsstunden. Har du en projektor 
kan oplevelsen beriges med et billede af bogomslaget, årets plakat for Nordisk Litteraturuge, eller illu-
strationer hentet fra bøgerne. 

Håndbog for superhelte med illustrationer og et tekstuddrag fra De som ikke findes vil ligge tilgængelig 
på Nordisk Litteraturuges hjemmeside fra 1. november.

MORGENGRY
HØJTLÆSNING FOR BØRN OG UNGE

IDÉER TIL BØRN: HØJTLÆSNINGSSTUNDEN
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DYK NED I TEKSTEN

Arbejd med højtlæsningsbogen Håndbog for 
superhelte både før og efter højtlæsningen. 
Studér for eksempel bogens omslagsbillede og 
diskuter hvad I tror, at bogen kommer til at 
handle om. Efter højtlæsningen kan I disku-
tere hvilke tanker, der kom op under højtlæs-
ningen. Var der for eksempel nogen ord, som 
var vanskelige at forstå? 

NORDEN I KLASSERUMMET

Brug Nordisk Litteraturuge som udgangspunkt 
for at vise og lære om de andre nordiske lande. 
Hvordan ser flagene ud, hvad hedder hoved-
stæderne, og hvad er nationaldyret? En færdig 
Norden-quiz ligger klar på Nordisk Litteratu-
ruges hjemmeside. 

HVEM SKJULER SIG UNDER 
MASKEN?

Der skal ikke meget til før man føler sig som 
en ægte superhelt. På Nordisk Litteraturuges 
hjemmeside kan du finde en enkel opskrift på 
en heltemaske baseret på helten Røde Maske, 
som vi møder i højtlæsningsbogen Håndbog 
for superhelte.

NORDISK HJØRNE PÅ BIBLIOTEKET

Indret et hjørne på biblioteket med nordiske 
bøger, hvor en helt spiller en rolle i fortællin-
gen. Hæng årets plakat for Nordisk Litteratur-
uge op, sæt højtlæsningsbøgerne frem, og 
stil anden nordisk litteratur - for eksempel 
fra litteraturugens liste med øvrig litteratur - 
op. Lad besøgende børn lave tegninger med 
temaet Helte i Norden og gør dem til en del af 
udstillingen.

HVILKE HELTE GEMMER SIG I 
ÅRETS PLAKAT?

Udskriv Nordisk Litteraturuges plakat. Lad 
børnene studere plakaten og brug den som 
inspiration til at fortælle, hvilke helte de ser. 
Fortællingen kan enten være skriftlig eller 
mundtlig.

SÆT MOBNING PÅ SKEMAET

I bogen Håndbog for superhelte møder vi Lisa, 
som bliver mobbet af tre drenge fra klassen og 
bogen er derfor et godt udgangspunkt for at 
snakke om mobning. Hvad ville børnene sige 
til Lisa, hvis de så, at hun blev mobbet? Hvad 
ville børnene selv have gjort, hvis nogen mob-
bede dem eller andre i klassen? Det kan være 
fornuftigt at give spørgsmålene som en skrive-
opgave, da det kan være et vanskeligt tema at 
tale om i fællesskab.

TEGN DIN EGEN SUPERHELT

Læg tegneredskaber og papir frem og lad 
børnene tegne deres egen superhelt. Hvilken 
superkraft har helten? Hvordan ser helten ud? 
Og hvad er heltens virkelige identitet? Hæng 
tegningerne op og lav en udstilling under Nor-
disk Litteraturuge. 

IDÉER TIL BØRN: AKTIVITETER
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IDÉER TIL UNGE: HØJTLÆSNINGSSTUNDEN

IDÉER TIL UNGE: AKTIVITETER

LÆS HØJT FOR HINANDEN

Brug Nordisk Litteraturuge som en anledning 
til at sætte fokus på højtlæsning. Bed frivillige 
i klassen læse forskellige dele af tekstuddraget 
fra årets højtlæsningsbog De som ikke findes 
højt for resten af klassen.

SAMARBEJD MED SKOLEN ELLER 
BIBLIOTEKET

Nordisk Litteraturuge er en perfekt mulighed 
for at styrke samarbejdet på tværs af skoler 
og biblioteker. Invitér derfor en skoleklasse til 
højtlæsningsstund på biblioteket, eller inviter 
en bibliotekar til højtlæsningsstund i klassen. 

GIV LIV TIL EN NORDISK HELT

Går man på biblioteket findes der utallige 
helte, som gemmer på boghylderne. På Nor-
disk Litteraturuges hjemmeside er der en liste 
med øvrig litteratur, hvor en helt spiller en cen-
tral rolle i historien. Vælg en heltebog, skriv en 
kort tekst om helten i bogen, og snak sammen 
i klassen om de litterære helte I har fundet. 
Hvem er de? Hvorfor er de helte? Og hvordan 
vil de blive opfattet, hvis de levede i 2018? 

SKRIVEVÆRKSTED

De unge højtlæsningslyttere sidder måske med 
en lille forfatterspire i maven? Invitér en for-
fatter og arranger et skriveværksted sammen 
med de unge forfatterspirer. Skriv for eksempel 
en fortælling om en helt eller en antihelt. Hvad 
med at afslutte Nordisk Litteraturuge 2018 
med højtlæsning af historierne om de unges 
egne litterære helte?

LÆSEKORPS

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

STUDER DE NORDISKE SPROG 

Et tekstuddrag fra højtlæsningsbogen De 
som ikke findes ligger tilgængelig på Nordisk 
Litteraturuges hjemmeside oversat til alle de 
nordiske sprog. Kombiner højtlæsningen med 
nabosprogsundervisningen og læs tekstuddra-
get på et andet nordisk sprog. Prøv at oversæt-
te et afsnit fra højtlæsningsteksten fra et andet 
nordisk sprog, for derefter at sammenligne 
jeres egen oversættelse med den allerede over-
satte version. Tekstuddragene kan også bruges 
til at sammenligne bogstaver, ord og udtryk fra 
forskellige nordiske sprog.
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LAV EN FILM

Tag udgangspunkt i højtlæsningsteksten fra 
De som ikke findes og lav en kort film, hvor I 
dramatiserer en scene fra bogen. For eksem-
pel kan I spille scenen hvor Samuel banker på 
vinduet til Emilies soveværelse. Del klassen i 
mindre grupper og afslut Nordisk Litteratur-
uge med visningen af de forskellige filmklip. 

DYK NED I TEKSTEN

Lad de unge lyttere skrive et sammendrag af 
højtlæsningsteksten, og diskuter sproglige ken-
detegn og virkemidler, som de lægger mærke 
til. Alternativt kan eleverne selv læse højtlæs-
ningsteksten og vælge en sætning, som berører 
dem på en eller anden måde. Del eleverne ind 
i grupper for at diskutere hvilke tanker sætnin-
gerne vækker hos dem. Hvad gør akkurat disse 
sætninger interessante? 

HISTORIER PÅ FLUGT

I bogen De som ikke findes møder vi den gha-
nesiske unge Samuel, som ankommer til Norge 
som papirløs flygtning. Bogen sætter fokus på 
situationen for papirløse flygtninge i Europa 
og er en god mulighed for at sætte denne 
samfundsproblematik på skemaet. Invitér for 
eksempel en asylansøger og kombiner højtlæs-
ningsstunden med en interessant historiefor-
tælling om deres rejse til Norden.

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, historie og samfund eller 
klima og natur. Opret en gratis profil på  
www.nordeniskolen.org, og få tilgang til mate-
riale som kan anvendes i løbet af litteratur-
ugen. For eksempel ligger der mere end 70 
nordiske kortfilm og dokumentarer for børn 
og unge tilgængelig på siden.

HVEM ER HELTEN?

Del klassen op i grupper med 3-4 elever i 
hver. Bed hver gruppe finde en helt på Nor-
disk Litteraturuge 2018’s plakat, som de ikke 
kender. Opgaven er så at finde ud af hvem 
helten er, hvilken bog som omhandler helten 
og hvorfor helten kan beskrives som en helt. 

http://www.nordeniskolen.org


8 NORDISKLITTERATUR.ORG

Skumringstimen er højtlæsningsstunden for de voksne, og finder sted efter 
november mørkets frembrud. Årets udvalgte højtlæsningstekst er hentet fra 
romanen Islandske konger, som er skrevet af den islandske forfatter Einar 
Már Guðmundsson. 

Den totale oplevelse omkring højtlæsningen starter allerede før bogen åbnes. Træk gardinerne for og 
skab en fængslende stemning for højtlæsningsstunden. 

Et uddrag fra romanen Islandske konger vil ligge tilgængelig på Nordisk Litteraturuges hjemmeside fra 
1. november. 

SKUMRINGSTIMEN
HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

IDÉER TIL VOKSNE

KOMBINER HØJTLÆSNINGEN 
MED ANDRE AKTIVITETER PÅ 
BIBLIOTEKET

Arrangerer I allerede sprogcafé for indvandre-
re, faste eventyrtimer for børn, strikkecafé eller 
bogklubber på biblioteket? Læs højt fra årets 
udvalgte bøger eller anden nordisk litteratur 
og gør disse allerede eksisterende arrange-
menter til et Nordisk Litteraturuge-arrange-
ment og deltag i det store litteraturfælleskab 
den 12.-18. november. 

NORDISKE TONER

Nordisk musik kan være en fin udvidelse 
af højtlæsningsarrangementet under Nor-
disk Litteraturuge. Arranger en lille kon-
cert sammen med nordiske musikere, eller 
arranger fællessang med kendte viser fra hele 
Norden.

POP-UP LÆSNING

Vær med til at sprede det gode højtlæsnings-
budskab under Nordisk Litteraturuge. Invitér 
nogle højtlæsningsspirer fra en teaterskole, 
folkehøjskole eller lignende og samarbejd 
om pop-up læsning ude i det offentlige rum. 
Tag bogen under armen og lad højtlæsningen 
dukke op, hvor ingen forventer det. Tændte 
fakler i skumringstimen sætter en charmeren-
de ramme for højtlæsningen. 



9NORDISKLITTERATUR.ORG

INVITÉR EN FORFATTER

Kombiner højtlæsningen med et forfatterbesøg 
på biblioteket. Måske kan I få besøg af en af 
forfatterne, som er eller har vært nomineret til 
Nordisk Råds litteraturpris, eller Nordisk Råds 
børne- og ungdomslitteraturpris? Eller hvorfor 
ikke en anden forfatter, som har skrevet en 
bog, hvor en helt spiller en af hovedrollerne? 

NORDISK GÆSTEBUD 

Udvid højtlæsningsarrangementet under 
Nordisk Litteraturuge og invitér til en hygge-
lig madaften med nordisk mad. Hvad med at 
prøve norsk rømmegrøt eller karelske piroger 
fra Finland.

VIS EN ISLANDSK FILM

Kombiner højtlæsningsstunden med en 
visning af en islandsk film. For eksempel kan 
I vise den kritikerroste film Universets engle 
(2000) som er baseret på den prisvindende 
bogen under samme navn skrevet af Einar Már 
Guðmundsson. 



ÅRETS KUNSTVERK
HELTE I NORDEN

Kunstværket på årets plakat er illustreret af den islandske kunstner Rán Flygenring. I 2018 fejrer Island 
100 år med suverænitet og Nordisk Litteraturuge markerer jubilæet ved valget af en islandsk illustrator 
som årets kunstner. Udskriv plakaten fra Nordisk Litteraturuges hjemmeside og brug den til at rekla-
mere for jeres højtlæsningsarrangementer.


