5. klasse på Skovvangskolen får et skoleår med tegneserier
Det bliver et ekstra sjovt skoleår for 5. på Skovvangskolen i Hammel. De skal nemlig være en
del af ”1 ÅR MED TEGNESERIER”. Et projekt der bliver til i samarbejde mellem Dansk
Forfatterforening og skolens PLC (skolebibliotek).
Kan tegneserier øge læselysten?
Børn læser mindre og mindre, og især omkring 5. klasse sker der et alvorligt knæk i læselysten. Det kan der
være mange grunde til; men et godt bud er, at det især er i denne alder, hvor litteraturen kommer i skarp
konkurrence med digital underholdning om børnenes opmærksomhed. På Skovvangskolen er eleverne med
til at teste hypotesen om, at tegneserier kan øge den generelle læselyst og dermed konkurrere med digitale
underholdningsformater. De får derfor et skoleår med tegneserieworkshops og tegneserier i undervisningen.
”Vi glæder os især til at hjælpe børnene til at blive bedre til at læse både tekst og billeder. Tegneserier og
graphic novels, tror vi, kan være en vigtig station mellem billedbøger og almindelig skønlitteratur. Men de har
også stor værdi i sig selv, når billederne ikke bare illustrerer teksten, men giver ekstra lag til fortællingen og
får børn, unge og voksne til at stoppe op og i højere grad forholde sig til, hvad fortællingen vil og kan."
siger Poul Laustsen, læringsvejleder og tovholder for projektet på Skovvangskolen.
Tegneseriekunstner ud på skolen
Den primære aktivitet er en række tegneserieworkshops, som afholdes af tegneserieskaberen Lars
Horneman, der skal undervise 5. årgang i at lave deres egne tegneserier. Idéen er, at en kombination af
workshops og inkorporering af tegneserier som en del af den almene læring i fagene billedkunst og dansk kan
grave både læse- og tegneserieglæden frem i eleverne.
Mere om projektet:
”1 ÅR MED TEGNESERIER” er et projekt, som Dansk Forfatterforening laver i samarbejde med syv PLC’er
(pædagogiske læringscentre/skolebiblioteker) rundt om i landet. Hver skole får besøg af en tegneserieskaber,
der skal lave workshops for eleverne på mellemtrinnet. Læs mere om de deltagende skoler og kunstnere her:
https://danskforfatterforening.dk/1-aar-med-tegneserier/
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