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- Af Anita Egelund, redakt0r for Paedagogisk Bogklub 

Der udkommer rigtig meget paedagogisk lit- i udgivelserne og deler dem ud til anmelder-
teratur, sam kan berige, inspirere og udvikle panelet. Lige nu har vi omkring 10 meget 
den paedagogiske hverdag. Paedagogisk engagerede og dedikerede anmeldere, der 
Bogklub er en af de akt0rer, der giver over- ivrigt laeser b0ger og skriver anmeldelser til 

blik over aile de mange forskell ige b0ger, og JAGOO. Anmelderne er aile frivillige, og de 
sam udvaelger og anbefaler. 

Sam redakt0r for bogklubben er det mit 
job at fin de de bedste b0ger til allejer 
derude. jeg har m0dt en kollega, der ogsa 

kommer fra forskell ige stillinger i hele landet. 
Deter sa min opgave at redig ere anmeldel
serne, in den vi udgiver dem pa portal en. jeg 
har en bred erfaring med det paedagogiske 

beskaeftiger sig med at gennemse, udvaelge praksisfelt, og det hjaelper mig i redakt0rrol-
og anbefale al den paedagogiske litteratur len, fordi jeg har en god indsigt i, hvad der 
- samt b0rnelitteratur- der udkommer. Det betyder noget de forskel lige steder. 

er Bjarne W. Andresen, der er redakt0r for 
den paedagogiske portal JAGOO. Her kan du 
se, hvad Bjarne fortaeller om sit arbejde for 

JAGOO: 

Hvad er JACOO? 
JAGOO er en bred og mangfoldig internet
portal for aile i den paedagogiske verden. 
Den blev oprindeligt startet op sam et sted, 
hvor man sam paedagogstuderende kunne 
dele faerdige og bed0mte opgaver. Tan ken 

Hvad er tanken bag 
jeres boganmeldelser pa 
JACOO? 
Vores princip er, at vi primaert anmelder 
gode b0ger, fordi vi taenker, at deter lidt 
traettende at laese om de "darlige" b0ger. 
Og sa anmelder vi altid med et paedagogisk 
sigte ud fra, hvad der kan bruges i en paeda
gogisk hverdag. 

var at udvide mu lighederne for at kunne Hvorfor har du valgt at 
laese og blive inspireret af andres opgaver, arbejde med JACOO? 
ud over de fa, man kunne lane pa de forskel- jeg har si mpelt hen en star interesse for 
lige seminariers biblioteker.JAGOO bestar b0ger! Rent faktisk kommer jeg ikke fra et 
nu ud over opgavebanken af nyhedslinks saerligt bogligt hjem. I min barndom fikjeg 
til relevante nyheder, en artikelbase med 
artikler om paedagogiske emner skrevet 

specielt til JAGOO, og endelig er der de 

mest laest Rasmus Klump og Pixi-b0ger, og 

jeg har stadig et bl0dt punkt for Rasmus 
Klump. Men det betyder, at de b0ger og for-

mange boganmeldelser, sam jeg er ansvarlig fattere, der var store i l970'erne, dem har 
for at redigere. 

Hvordan foregar dit 
arbejde som redakter for 
JACOO? 
Mit arbejde bestar primaert i at holde kon
takt til aile bogforlagene og fa oplysninger 
om aile de b0ger, der udkommer. jeg sorterer 

jeg f0rst laest sam voksen. Og jeg er meget 

fascineret af al den gode b0rnel itteratur, 
ikke mindst Ole Lund Kirkegaard og Astrid 
Lindgren. Min yndlingsbog er faktisk Mio 
min Mio pa grund af eventyret, og fordi den 
er uhyggel ig, og sa harden nogle d0dgode 
mi lj0beskrivelser! 

Bjarne W. Andresen, f.l966, er oprindeligt uddan
net laerer. Efter ansaettelse i SFO uddannede han sig til 
paedagog. Han arbejder nu sam st0ttepaedagog med 
enkeltintegrerede b0rn pa en folkeskole, samtidig med at 
han laeser Master i B0rnelitteratur. 

Bjarne W. Andresen har anmeldt manedens bog, Snokke
pokker, og her kan du se, hvad han bl.a. skriver om bog en: 

"/ SNAKKEPAKKER for piEdogogen hRJj kvolitet og et 
meget gennemorbejdet materia/e. Forslogene stimulerer 
aile sonser og forholder sig til de seks ICEreplonstemoer 
( .. ) SNAKKEPAKKER er et sondt overf/RJdighedshorn of 
fiErdige oktivitetsforslog. De kon bruges med bOde de 
iE/dste bRJrn i vuggestue og aile bRJrn i bRJrnehove og 
bRJrnehoveklosse" 
- Bjarne W. Andresen, JAGOO.dk 

En af Astrid Lindgrens mest elskede 
klassikere. Laes om drengen Mia, sam ma 
kaempe mod den onde ridder Kato. 
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Fik du lyst til at vide mere om JAGOO? Klik ind pa www.jagoo.dk og ICEs mere om 
portalen, hvor du kan dele opgaver med andre studerende, samt IeEse nyheder, 
artikler og anmeldelser fra den p<Edagogiske verden 


