Steds

æsn
l
t
j
ø
h
k
i
specif

ing

Fagprofessionelle
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Om bogen:

Hende den lille bliver drillet i skolen. Hun er tit bange og altid alene. Hendes højeste ønske er at få lov til at komme ind i
puderummet og hoppe med de andre elever. Men det får hun ikke lov til. Og dog. Hvis hun lige går op på skolens loft helt
alene, så må hun gerne, siger de andre elever. Hende den lille vover sig ind på loftet. De andre elever smækker døren efter
hende, så hun er låst inde og glemt på det kolde mørke loft. Først er hun rigtig bange. Men på meget overraskende vis får
hun situationen under kontrol, og det ender med at blive værst for de tarvelige elever, der lukkede hende inde.
En yderst velskrevet og poetisk fortælling, der i hele sit væsen vækker læserens undren.

Målgruppe:
Skoleklasser 3., 4. og 5. klasse
Antal:
Ca. 12 børn, en halv skoleklasse.

Forberedelse:
Materialer:
•

Bogen Den skrækkelige historie
om Hende den lille

Boguddrag:
s. 37-52

•

Om mulig også eksemplarer af bogen
til hjemlån

Varighed:
10-15 min.

•

Et stykke chokolade eller et lille stykke
chokoladekage til hver af børnene
(vi brugte mini-romkugler)

Højtlæsningssted:
På et koldt og mørkt loft.
Eller et andet uhyggevækkende sted.

•

Lommelygte til højtlæsningen,
hvis loftet er mørkt

Sådan gør I:

Vær opmærksom på børn, der er lidt ekstra sensitive. Boguddraget er lidt uhyggeligt.
Fortæl børnene:
•
Fortæl børnene, at nu skal de høre Den skrækkelige historie om Hende den lille. Fortæl, at Hende den lille bliver drillet af
de andre børn i skolen. De fortæller hende uhyggelige historier og gør hende bange. Hende den lille ville sådan
ønske, hun kunne have det sjovt og hoppe i puderummet sammen med de andre børn. Men det giver de andre børn
hende ikke lov til. Men så en dag sker der noget, nu skal I høre …
Læs højt:
•
Læs højt fra side 37-42. Frem til sætningen ”Der lød et højt brag, da den smækkede i”. På dette tidspunkt i historien
har klassekammeraterne lukket Hende den lille inde på skolens loft. På det loft hvor der går rygter om, at en lærerinde
har hængt sig og går igen som et genfærd.
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•

Bed med dæmpet stemme børnene om at komme med ind på bibliotekets kolde loft, eller i et andet uhyggeligt rum
I har tilgængeligt. Gør tegn til, at man lister ind og er musestille. Dels for at kunne høre loftets lyde, men også for at
læsekoncentrationen ikke brydes for meget.

•

Læs videre fra side 42-52.

•

På side 50 spiser Hende den lille noget underligt chokoladelignende snask. Mens denne passage højtlæses, uddeles
chokoladen til børnene, så de sanser og tygger chokoladen, mens passagen læses højt. For at højne spændingen kan
man spørge børnene: Tør I godt spise det chokolade, som Hende den lille fandt? I bogens videre handling afsløres det,
at det Hende den lille troede var chokolade, faktisk var rottegift. Efter endt højtlæsning kan det derfor være en god ide
at fortælle børnene, at de spiste helt almindelig chokolade – i det tilfælde et barn selv læser bogen færdig og
bekymres.

•

Når boguddraget fortæller om lærerindens fodtrin og ”en taktfast skraben”, kan højtlæseren eller en hemmelig hjælper
lave fodtrin og skraben.

Man kan også vælge at gå ind på loftet fra start og læse hele uddraget, så man ikke skaber uro, når man afbryder
højtlæsningen.
Hvis højtlæsningsseancen skal være lidt mindre uhyggelig, kan man også vælge at højtlæse til og med kapitel 10. Det gør
uddraget mindre uhyggeligt, hvis man læser det efterfølgende kapitel og hører, hvordan Hende den lille bliver gode venner
med spøgelseslærerinden på loftet.

Hvad erfarede vi?

Omgivelserne på bibliotekets loft talte lige ind i bogens scenarie. Vores loft er koldt og mørkt, og der opbevares en masse
rekvisitter fra biblioteksudstillinger, som kan gøre det ud for det gamle skrammel, ældgamle bøger og kort over lande, som
beskrives i bogen. Børnene var tydeligvis spændte, da vi skulle ind på loftet, men alle gennemførte oplæsningen, så uhyggen lod til at balancere på et niveau, hvor alle kunne være med.
Boguddraget, der højtlæses, slutter lige der, hvor Hende den lille hører den frygtede lærerinde komme hen imod sig. Ved
endt højtlæsning efterlades børnene med noget af en cliffhanger. Højtlæsningen fangede tilhørerne ind, og børnene plagede om, der blev læst videre.
Hvis man vælger at højtlæse bogen i klassen efterfølgende, er det en god ide at læse bogen igennem inden, så man på
forhånd kan vurdere, om alle elever tåler at høre de mere blodige passager, som bogen indeholder.

Bemærk: Forlaget har givet sin tilladelse til højtlæsning
af bogen i biblioteksregi og i det givne forløbs kontekst.
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