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Bo og Lis Jonas Stampe Hent PDF "Bo og Lis – den so" er et provokerende, satirisk projekt, der under dække

af at være rigtigt undervisningsmateriale til Folkeskolens laveste klassetrin, vender Søren og Mette-
pædagogikken på hovedet og bl.a. udstiller stereotype forestillinger om køn, etnicitet og roller indenfor et

naivt undervisningsunivers primært bestående af ét- og tostavelsesord. I denne historie tager Bo og Lis fat på
skabelsesberetningen. 64 enormt letlæste sider med masser af billeder, opgaver og idioti. Med til bogen følger
en dum app, der bl.a. indeholder alt teksten som lydbog og ikke mindst et dejligt vendespil. Hvad der startede
som en intern joke udviklede sig pludselig til et stort internetfænomen, med over en million videoafspilninger

på YouTube, sendetid i fjernsynet via programmet "Pirat-TV på DR2" og en kæmpe interesse fra de
efterhånden 27.500 fans på Facebook, der konstant kommenterer og remixer på eksisterende Bo og Lis-

materiale.
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