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Vår datter hadde 
mange spørsmål

 I fjor ble vi kastet ut i 
Lockdown og usikkerhet

 Det var skummelt for barna, 
men også for oss

 Mange strevde med å 
forstå alt som ble formidlet



Informasjonsbehovet 
som fulgte med 
koronapandemien

 Kanskje kunne informasjon 
om korona formidles på en 
ny og interessant måte, 
med illustrasjoner og enkel 
tekst? Ikke bare med tanke 
på barn, men også voksne 
som strever med språk ?

 Sammen med datteren 
utviklet jeg tegneserien om 
den norsk-burundiske 
superheltinnen, som kunne 
være en rollemodell og 
informasjonsformidler for 
barna. 



Kira oppstår

 Kira er en norsk-burundisk superhelt 
og har evne til å sanse sårbare personer 
som trenger hjelp eller noen å snakke 
med.

 Kira flytter seg mellom byer, land og 
kontinenter ved hjelp av en såkalt 
ballgate. Den viser lokasjon til de som 
trenger hjelp.



Flyktet fra Burundi til 
Norge i desember 
2005

Francine Mbanza Jensen



Tegneserier på flere 
språk
 Lockdown

 Julepandemi

 Ingen dans på vaksiner

 Tegneserien om superhelten Kira er 
gratis og kan lastes ned fra nettet.

 Vi har jobbet med å nå barn, 
innvandrere og andre grupper.

 Bruker eposter, samlinger,  Facebook 
og WhatsApp til å spre tegneseriene. 



Ingen dans på vaksiner med Kira
 Samarbeid med leger
 Ønsker å drive opplysningsarbeid med visuelle virkemidler. For mange med 

innvandrerbakgrunn er bruk av bilder og historier lettere å forstå enn tekst.
 Bilder skaper interesse og blir forstått.
 Kira blir en motvekt til uvitenhet, når hun hjelper med fakta og setter 

vaksinering inn i et historisk perspektiv



Mange stereotyper 
om vaksiner

 Mange er skeptiske og redd 
for at vaksine er skadelig og 
har bivirkninger. 

 Det spres også feil 
informasjon på Facebook-
grupper, TikTok om 
skadevirkninger som ikke er 
riktige



Dialogmøte med lege på Boksalongen i Bergen
 Marie Alnaes er overlege på Haukeland. Hun er spesialist i ØNH og 

allergologi og jobber mest med uønskede legemiddelreaksjoner. 
 Man kan høre mye og lese mye forskjellig om vaksiner. Ikke så enkelt å vite 

hva man skal tro på.



Samarbeid 
med kirken

Nå ut med 
informasjon til både 
voksne og barn.

Bruker tegneseriene 
som utgangspunkt for 
spørsmål og diskusjon.



Samarbeid med Litteraturhuset i Bergen
 Samlinger for familier  

 Høytlesninger og dialog

 Verksted



Samarbeid 
med Elvetun
Ungdomshus



Ut på tur, aldri sur!



Samarbeid med 
frivillige organisasjoner

 Åpen barnehage

 Kvinnegruppe



Forestilling basert på 
tegneseriene
I samarbeid med Fyllingsdalen teater og Angarde



Takk for oppmerksomheten
Følg oss på Facebook

https://www.facebook.com/Kirasuperhero

Vi takker IMDi for økonomisk støtte til vårt 
opplysningsarbeid

https://www.facebook.com/Kirasuperhero
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