Forfatterforedrag om Filip M. Lund-serien til indskolingen

Filip M. Lund er 10 år gammel og hemmelig detektiv. Han efterforsker livets store spørgsmål: Hvorfor er
piger så vilde med heste? Hvorfor har Filips søde mor ikke en mand? Hvad er meningen med livet?
Letlæsningsserien berører nogle af de hverdagsemner, som optager moderne børn, samtidig med at
bøgerne er sjove og fulde af sprogligt overskud, der gør dem velegnede til undervisningsbrug.1
Der er 10 titler i serien, alle findes som ebøger.
Bøgerne er illustreret i film noir-stil og skabt i tæt samarbejde med den prisvindende animationsinstruktør
Karla von Bengtson. De er et filosofisk bud på den første læsning. Anmelderne skrev:
“Sublim.” “Sofistikeret.” “En serie helt for sig selv.” “Fantastiske illustrationer.”
“Den slags bøger, der får dig til at tænke selv og stille spørgsmål.”
“Det er usædvanligt, det er opfindsomt, det er virkelig skægt.”

I mit foredrag til indskolingen tager jeg afsæt i Filip-serien og fortæller om, hvordan jeg blev forfatter,
hvordan forfattere arbejder, hvor ideer kommer fra, og hvordan bøger bliver til.
Jeg åbner også for spørgsmål til mine øvrige bøger til indskolingen, der spænder fra humor og gys til
amoralske fabler, fx:

•

1

Der er udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale til hele serien. Det kan downloades
gratis på www.løseænder.dk/undervisningsmateriale inkl. lærervejledninger, opgaver,
detektivdiplomer, bogmærker, miniplakater til klassen og en enkelt titel som skolekomedie

Forfatterens tanker om Filip og andre særlige børn
Filip er baseret på en type børn, som jeg kender godt og holder meget af. Det er kvikke, nysgerrige,
antiautoritære børn, der stiller spørgsmålstegn ved alt. Børn, der går langt for at finde svar – også udenfor
boksen. Børn, der holder af voksne, der taler til dem som ligemænd. Børn, der på skyggesiden kan være
uhyre selvkritiske og nærtagende.
Først senere, da jeg havde skrevet bøgerne, faldt jeg over en beskrivelse af særligt begavede børn – og var
nær faldet ned af stolen. Det var jo punkt for punkt en beskrivelse af Filip.
Det vidste jeg heldigvis ikke, mens jeg skrev serien, så Filip er IKKE et særligt begavet barn. Filip er Filip, og
ikke et didaktisk projekt.
Når jeg holder foredrag om serien, tænker jeg altid over, at der sidder børn blandt publikum, der kan spejle
sig i Filip på godt og ondt, og jeg sørger for at give rum til spørgsmål og dialog.
Filip-serien kan noget særligt til særlige børn og er oplagt på skoler, hvor der går mange, der minder om
Filip; særligt begavede børn, højt begavede børn og autister.
Når det er sagt, kan Filip også noget til helt ’almindelige’ børn, for alle børn er særlige.

Filip M. Lund-foredrag
Målgruppe: 1.-3. klasse, max 100 ad gangen, og helst færre, så der er plads til dialog
Tid: 60-90 minutter (afhængigt af børnene)
Udstyr: PC, projektor og lærred, så jeg kan vise PowerPoint-præsentation, som jeg medbringer på USB-stik.
Evt. mikrofon og højttaler, afhængigt af lokale og akustik.
Pris: 5000 kr./stk. plus transport og evt. overnatning. Mængderabat kan aftales, hvis jeg skal holde flere
foredrag på samme skole, samme dag. Jeg har ikke kørekort og kan få brug for en venlig chauffør.
Inden jeg kommer: Eleverne får absolut mest ud af foredraget, hvis de har læst bøgerne på forhånd (evt.
blot en enkelt) og også gerne arbejdet med dem i klassen. Filip M. Lund egner sig glimrende til
fælleslæsning, fordi der er så meget at tale om, også danskfagligt.
Gratis opgaver m.m. kan hentes på www.løseænder.dk/undervisningsmateriale.
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