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25 år med børns rettigheder 
Det er 25 år siden verdens statsledere 

besluttede, at børn har brug for deres helt 

egne menneskerettigheder – nemlig FN’s 

Børnekonvention. Det bliver fejret i Dan-

mark og resten af verden på FN’s Børneret-

tighedsdag den 20. november 2014.

Red Barnet står for et idékatalog til skoler 

med forslag til aktiviteter, man kan afvikle 

på dagen.
Gå ind på Red Barnets skolewebsite 

MEGAFONEN og tilmeld jeres skole. Her 

kan man også se, hvordan skoler fejrede 

dagen sidste år:
redbarnet.dk/megafonen/børnerettighedsdag

Lån eller bestil  
et kunstværk til din skole
Ved årsskiftet blev det nye Legatudvalg 
for Billedkunst oprettet, da Statens 
Kunstråd og Statens Kunstfond blev slået 
sammen til det nye Statens Kunstfond. 
Det fem mand store udvalg står de næste 
to år for uddelingen af arbejdslegater til 
kunstnere og støtte til kunst i det offentli-
ge rum. Formålet med ordningen er dels 
at give borgere i hele landet mulighed 
for at møde kunst på et højt kvalitetsni-
veau, der hvor de færdes til daglig, dels 
at støtte den enkelte kunstner gennem 
indkøb.
Alle statslige, regionale, kommunale 
eller andre institutioner, der er tilgæn-
gelige for offentligheden (undtagen 
museer), kan ansøge om langtidslån af 
billedkunst, kunsthåndværk og design 
fra Statens Kunstfond.  
Desuden kan offentlige myndigheder 
eller institutioner, der henvender sig til 
offentligheden, bestille et kunstværk. Hvis 
ansøgningen imødekommes samarbejder 
Statens Kunstfond og den ansøgende 
myndighed/institution om at definere 
opgaven, udpege kunstneren m.v.  
Se mere på kunst.dk

Chile hædrer dansk ildsjæl 
Anne Hansen, stifter af Libro Alegre i 
Valparaíso, modtog 14. maj 2014 den 
chilenske stats højeste udmærkelse til 
ikke-chilenere La Orden de Bernardo 
O´Higgins. Ved en højtidelighed på 
Chiles ambassade i Skodsborg blev 
ordnen overrakt af Karen Oettinger, gift 
med Juan Salazar, Chiles ambassadør i 
Danmark. 
Anne Hansen hædres som grundlægger 
af og drivende kraft bag Libro Alegres 
børnebiblioteker, der giver fattige børn 
i Valparaísos udsatte boligområder 
adgang til at læse oversatte nordiske 
børnebøger. 
Anne Hansen startede i 2002 et børne-
bibliotek i Montedónico, et af Valparaísos 
mest belastede slumområder. Da der 
ikke i Chile er den samme tradition som 
i Danmark for børnebøger, der tager 
udgangspunkt i børnenes verden og 
hjælper dem med at sætte ord på gode 
såvel som svære ting i deres liv, blev det 
starten på et projekt, der nu er blevet til 
to biblioteker i Valparaíso, udgivelsen af 
bladet Calcetín con papa (Sok med hul), 
som laves af børn for børn - samt masser 
af frivillige. 
Anne Hansen er 79 år, folkeskolelærer 
og cand. phil. i spansk, og har undervist i 
både Chile og England, inden hun  
kastede sine kræfter ind i kampen for  
at udvikle de chilenske børns muligheder  
for igennem god børnelitteratur at  
lære at reflektere, forstå sig selv og  
verden og bruge deres stemmer. 
Se www.libroelegre.dk

Foto: Birgit Tengberg 

Nyhedsugen 2014
”For den modige er livet stort, kæmpestort. 
For den modige er mulighederne uendelige. 
Der er så meget at udforske og der er så  
meget at opleve. Vi har alle modet i os,  
og husk på: den modige er ikke  
nødvendigvis modig i alting, men bare 
modig til noget.”
Sådan siger årets formand for dommer-
komitéen i Nyhedsugen 2014, Lisbeth Wulff. 
Temaet for årets konkurrence er MOD. Som 
skuespiller og satiriker bruger Lisbeth Wulff 
dagligt sit mod, når hun investerer  sig  
selv på scenen, foran kameraet eller bag  
mikrofonen for et ukendt publikum.
Lisbeth Wulff er bl.a. kendt som ’journalist’ 
på tv-nyhederne i tv-serien Borgen og som 
satiriker i radioprogrammet I hegnet, hvor 
hun optræder skiftevis som overbekymret 
mor og ubekymret, shoppende teenagepige.
Som formand skal hun lede en dommerko-
mité bestående af elever fra tidligere vinder-
klasser samt repræsentanter for dagbladene, 
Dansklærerforeningen, Danmarks Skolebib-
liotekarer og Avisen i Undervisningen. 

Tilmelding til  
Nyhedsugen foregår  
via UNI-login.

Hip hurra! Børns rettigheder har 25 års fødselsdag!

Det er 25 år siden, at verdens statsledere besluttede,  

at børn har brug for deres helt egne menneskerettigheder 

– nemlig FN’s Børnekonvention. Det bliver fejret i Danmark 

og resten af verden på FN’s Børnerettighedsdag den  

20. november 2014.

Red Barnet laver et stort idékatalog til  

skoler med forslag til en masse aktiviteter, 

man nemt kan afvikle på dagen. 

Gå ind på Red Barnets skolewebsite 

MEGAFONEN og tilmeld jeres skole  

- her kan I også se, hvordan skoler fejrede 

dagen sidste år :
 
redbarnet.dk/megafonen/børnerettighedsdag

 Vil I være med til at holde en

for børns rettigheder?
stor festdag
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God arbejdslyst!
LEDER

Når dette blad udkommer, er vi for længst i gang med et nyt skoleår, hvor  
implementeringen af folkeskolereformen har hovedfokus. Men i skrivende stund 
fyldes medierne af billeder af gnavne skolelærere, der vil gøre, hvad de kan, for at 
reformen bliver en fiasko. Lærerne fremstilles - som sædvanlig fristes man til at sige – 
som nogle forkælede brokkerøve, der ikke vil indse, at de nu skal arbejde på lige fod 
med resten af den danske arbejdsstyrke.

Jeg undrer mig! Er det virkelig, hvad hr. og fru Danmark tror? Eller er det bare  
journalisterne, der skriver med løs hånd? Det er i hvert fald ikke et billede, jeg kan 
genkende. De lærere, jeg møder, er ikke modstandere af reformen. De er heller ikke 
modstandere af inklusion, når det giver mening. De finder sig også i at skulle arbejde 
med fuld tilstedeværelse. De lærere, jeg møder, vil meget gerne give eleverne en 
spændende, motiverende og lærerig skoledag, hvor trivslen er høj, og hvor bevægelse 
er en integreret del af undervisningen. De vil rigtig gerne rumme de skæve børn, der 
har brug for særlig fokus. Og de vil også gerne lægge deres arbejdstimer på skolen, 
selv om en del selv får svært ved at nå at hente eller bringe deres egne børn. 

Men mange lærere føler samtidig, at de har pligt til at sige det højt, når de kan se, 
at det bliver svært at få de gode intentioner til at gå op med de arbejdsbetingelser, 
de får. Det er ikke vrangvillighed, - det er konstruktiv kritik. Heldigvis har vi stadig en 
formålsparagraf, der siger: ’Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer 
for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får 
tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal 
forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati.’ Derfor må vi gå ud fra, at også lærere har lov til at udtrykke skepsis, når det 
bunder i en interesse i at gøre den danske folkeskole så god som overhovedet muligt!

For nogle lærere er reformen kun en regulering af det arbejde, de plejer at udføre, for 
andre er det nyt at skulle arbejde meget nøje efter elevernes læringsmål og samtidig 
gøre undervisningen mere motiverende og indeholdende bevægelse. De får mindre 
tid til at forberede undervisningen, end de er vant til, hvilket kan være svært nok i sig 
selv, men hvis ikke man har lært det på seminariet eller i sin praksis, bliver det bestemt 
ikke lettere. Så kræver det en eller anden form for praksisnær efteruddannelse, og den 
er ikke altid inden for rækkevidde.

Politiken lavede i samarbejde med Danmarks Lærerforening en spørgeskemaunder-
søgelse om lærernes holdning til reformen. Man skulle bl.a. svare på, om man troede, 
kvaliteten af ens egen undervisning ville blive bedre med reformen. Jeg har svært 
ved at tro, at min undervisning bliver bedre med mindre forberedelsestid, men jeg 
skal da gøre mit bedste. Politiken udlægger lærernes svar, som om de vil modarbejde 
reformen, og det er i mine øjne ikke redeligt.

Jeg håber på, at skolelederne er tæt nok på til at se, at det ikke er skæld ud, lærerne har 
brug for, men dialog om, hvordan vi sammen kan løfte opgaven. Og det gælder også 
opgaverne, der er beskrevet i den nye bekendtgørelse for det pædagogiske lærings-
center. Hvis man finder ud af, hvordan opgaverne løses bedst 
på den enkelte skole, er man nået et skridt videre i bestræbel-
serne på at få folkeskolereformen implementeret.

De bedste hilsner 

Birgitte Reindel, 
formand for Danmarks Skolebibliotekarer

Danmarks 
Skolebibliotekarer
www.skolebibliotekarer.dk
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Eline Mørch Jensen
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KRISTENDOMSKUNDSKAB 
1.-9. KLASSE

religion.gyldendal.dk / Religion nu 

v/ Marianne Mørch, Carsten Bo Mortensen 

og Helle Hinge

17. SEPTEMBER  
KL. 14.00-17.00

KRISTENDOMS- 
KUNDSKAB

LÆR GYLDENDALS 
NYE NATUR/TEKNOLOGI-
MATERIALER AT KENDE

natur-teknologi4-6.gyldendal.dk / PULS / 

Fælles Mål / Fremtidens læremidler 

v/ Thomas Geertz, Jørgen Haagen Petersen  

og Kristian Nordholm

5. NOVEMBER  
KL. 14.00-17.00

NATUR/ 
TEKNOLOGI

GRATIS KURSER
PÅ GYLDENDAL LÆS MERE OM KURSERNE

PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

SKOLEBIBLIOTEKAR

ALT DET VERDEN ER FULD AF! 
Ungdomsbøger, web og børnelitteratur

Særligt kursus for skolebibliotekarer

2. OKTOBER KL. 9.30-15.30

INDSKOLING 

DANSK I INDSKOLINGEN
Fandango til indskoling / Én på sproget  

v/ Trine May og Hanne Daugaard

13. NOVEMBER KL. 14.00-17.00

LÆS STRID OG FUPZ MED CL 
– til litteraturarbejdet i 1.-3. klasse 

v/ Trine May

24. NOVEMBER KL. 14.00-16.00

MELLEMTRIN 

MEDIER OG LITTERATUR
PÅ MELLEMTRINNET

dansk3-6.gyldendal.dk 

v/ Sanne Paustian Billesbølle og Marianne Oksbjerg

18. NOVEMBER KL. 14.00-16.00 

 
INDTRYK – UDTRYK – AFTRYK 

Serien MÆRKER - til litteraturarbejdet i 3.-6. klasse 

v/ Ayoe Quist Henkel, Marianne Oksbjerg og 

Anna Karlskov Skyggebjerg

3. DECEMBER KL. 14.00-16.45

UDSKOLING 

INTERTEKSTUEL FORDYBELSE
Kontekst og intertekst på dansk.gyldendal.dk  

v/ Anne Sofie Kilian og Mette Hegnhøj

26. NOVEMBER KL. 14.00-16.00
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et.

Kom og få en inspirerende
og informationsrig 
eftermiddag sammen 
med dine fagkollegaer
og spændende forfattere

På alle vores kurser får du:

 +		en	gratis	kursusdag	med	
masser	af	ny	inspiration	til	
din	undervisning

 +	særtilbud	på	kursusdagen

 +		let	forplejning	med	frugt,	
kaffe	og	kage

 +	en	lækker	goodiebag	

Vi	glæder	os	til	at	byde	dig	og	dine	
kollegaer	velkommen	på	forlaget.

Kurserne afholdes på:
Gyldendal
Klareboderne	3
1001	København	K
Tlf.:	3375	5560
information@gyldendal.dk

9301

TYSK I 5.-6. KLASSE
– KOM GODT I GANG
tysk.gyldendal.dk / Logo! 5 / 

Få idéer til tyskundervisningen 

v/ Karen Dollerup, Louise Berg Nielsen, Poul Kok 

og Mette Sønderskov 

10. SEPTEMBER KL. 14.00-17.00

ENGELSK I INDSKOLINGEN
– KOM GODT I GANG

engelsk0-2.gyldendal.dk / 

First Boost / First Choice Beginners / 

Musik og bevægelse i begynderundervisningen 

v/ Annemarie Schriver, Tania Kristiansen, 

Knud Lindhard og Julie Schmiegelow

21. OKTOBER KL. 14.00-17.00

SPROG

DIGITAL FYSIK/KEMI-
UNDERVISNING 

fysik-kemi.gyldendal.dk / 

Webprøver / Nye Fælles Mål / 

Fremtidens læremidler 

v/ Kim Christiansen og Peter Norrild

20. NOVEMBER  
KL. 14.00-17.00

FYSIK/KEMI

AKTIVITET, BEVÆGELSE
OG DIGITAL MATEMATIK

PÅ MELLEMTRINNET
matematik4-6.gyldendal.dk / MULTI 6 

v/ Peter Mogensen, 

Birgitte Westfall og Adrian Bull

4. NOVEMBER  
KL. 14.00-16.00

MATEMATIK
TILMELD DIG HER 
ELLER PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK
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aj 2014 Af Majken Astrup, Sekretariatet for 
Skole i 200 år

I år fylder skolen 200 år og 
det skal fejres. Skole i 200 år 
inviterer alle skoler til at være 
med i en landsdækkende 
temauge i uge 41, UGE200, 
der handler om skolen før, nu 
og i fremtiden. 

Fra august måned vil skolehistorier, 
gamle skolebøger, første skoledags- 
billeder og skoleerindringer i det hele 
taget, snige sig mere og mere ind på 
skolerne. Måske får lærerne lyst til at 
gå på loftet eller i kælderen derhjemme 
for at finde deres egne gamle 1.  
skoledagsfotos frem, eleverne går 
på jagt efter QR-koder, der fortæller 
historier om skolebørns oplevelser 
til forskellige tider, de mindre klasser 

kan udforske en materialekasse fuld af 
skolehistorier imens de ældre elever 
laver deres egen historiske tidslinje på 
DR Min Skole. 

UGE200 er en landsdækkende faglig 
temauge som finder sted i uge 41. Til 
lejligheden bliver der udviklet et stort 
inspirationsmateriale, som indeholder 
fire dages fagligt forløb og afsluttes 
med Skolernes Motionsdag. UGE200 
kan planlægges fleksibelt efter den 
enkelte skoles rammer, ønsker og  
traditioner på baggrund af inspirations-
materialet. Målet er, at alle skoleelever 
får mulighed for at lære om og reflek-
tere over skolens udvikling og dens 
sammenhæng med det omgivende 
samfund – både før, nu og i fremtiden. 
Temaugen er tænkt som en lærerig, 
social og kreativ oplevelse både for 
lærere, elever, pædagoger, forældre 
og alle andre med tilknytning til skolen.
Pædagogisk konsulent hos  

Skole i 200 år, Tina Krogh, er ved at 
udvikle inspirationsmaterialet, som vil  
indeholde idéer til afholdelse af to 
forskellige typer temaugeforløb: en 
oplevelsesuge og en fordybelsesuge.  
I oplevelsesugen går man i løbet  
af fire dage igennem tre forskellige  
tidsperioder og en visionsdag. I  
fordybelsesugen kan eleverne have 
det samme værksted over flere dage 
og koncentrere sig om et enkelt 
emne, fra skolearkitektur over  
sangens udvikling til journalistik, 
drama og gymnastik. 

Derudover indeholder materialet  
en række historiske og pædagogiske 
baggrundsartikler, et digitalt  
planlægningsværktøj til lærerne, en 
aktivitetskalender med skoletilbud  
fra de lokale kulturinstitutioner og  
en linksamling til øvrigt relevant  
materiale. Det hele kan findes på  
www.skole200.dk/uge200  
fra slutningen af august.

Gå på opdagelse 
i historien 
Udover materialerne til UGE200 har 
Skole i 200 år og en række samarbejds-
partnere udviklet nogle landsdækkende 
inspirationsmaterialer, skoletilbud og 
konkurrencer. 

DR Skole har udviklet platformen DR 
Min Skole, som indeholder en tids-
linje hvor man kan gå på opdagelse 
i skolegården og klasseværelset, se 
elevdebatter fra 70’erne om de klamme 
toiletter og få fortalt om lærerens straf-
femetoder før det blev forbudt at slå 

200 år på en uge  
- og et par måneder...
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200 år på en uge  
- og et par måneder...

eleverne. Der er også 
ved at blive udviklet 
en interaktiv tidslinje 
hvor eleverne kan lave 
deres egen tidslinje, 
klassens tidslinje eller 
måske skolens. 

De får adgang til film-
klip fra DRs arkiv og kan lægge deres 
egne billeder og videoer ind.
Forlaget Epsilon har udgivet otte  
små fagbøger i serien Vild med 
Viden om den nyeste skolehistoriske 
forskning for børn i alderen 6-12 år. 
Bøgerne er skrevet af fagfolk i et let 
forståeligt sprog og bygger delvist  
på de fem nye bind om Dansk 
Skolehistorie i 500 år, der udkommer 
i 2013-14. Der er udgivet en lærer-
vejledning til bøgerne. Læs mere på 
www.vildmedviden.com. 

Experimentarium er ved at udvikle  
en teknologihistorisk app, der skal 
lære de ældste elever hvordan  
teknologi og kommunikation har 
ændret og udviklet sig igennem de 
sidste 200 år. App’en er et spændende 
og illustrativt supplement til en række 
opgaver, der fører eleverne fra  
telegrafen og frem til moderne  
kommunikationsmetoder.

Vind en drømmefest
Center for Undervisningsmidler i 
Esbjerg og Haderslev har udviklet en 
materialekasse med alt fra gamle  
skoledragter, tavler, grifler, blæk,  
anskuelsestavler, skrivebøger, forslag  
til gamle frikvarterslege og meget 

andet. Hvert eneste Center for  
Undervisningsmidler i hele landet vil 
ligge inde med otte eksemplarer, som 
kan lånes ud til de lokale skoler. 

Palles Gavebod, som er børne- 
bibliotekernes digitale univers, er ved 
at udvikle et skoletilbud hvor klassen i 
fællesskab skal bygge deres vision for 
fremtidens skole i Minecraft. Projekt 
Byg Fremtidens Skole er formet som en 
konkurrence, men kan også indgå som 
en del af UGE200. 

Teatertasken har udviklet en række 
hørespil, som via 
QR koder, der skal 
hænge rundt om-
kring på skolen, kan 
fortælle elever og 
lærere om skole-
børns oplevelser 
til forskellige tider. 
Historierne kan man 
således møde på 
skoletoilettet, lærer-
værelset, aulaen, 
formningslokalet  
eller måske i side-
mandens penalhus.
Midt i august måned 
lancerer Skole i 200 

år en konkurrence for alle skoler om 
at vinde en drømmefest til hele skolen 
til en værdi af 100.000 kr. Eleverne 
skal blot lave en lille video på max. 15 
sekunder, hvor de fortæller hvad deres 
drømmefest indebærer. Vinderen får 
bl.a. en koncert med Wafande, som har 
skrevet jubilæumssangen ’Tasken på 
ryggen’. Læs mere på  
www.skole200.dk/fest200.

Skolejubilæet kan give skoleeleverne 
en indsigt i skolens betydning for 
samfundets udvikling – på en sjov og 
spændende måde.

I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række 
skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle 
danske børn. 200-års jubilæet er en markering af 
begyndelsen på og udviklingen af en central  
samfundsinstitution. 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen er  
protektor for jubilæet Skole i 200 år. Jubilæet har en 
styregruppe med undervisningsminister Christine 
Antorini som formand og et repræsentantskab bestående 
af grundskolens interessenter. Skole i 200 år  
organiseres af et jubilæumssekretariat, der er nedsat 
og finansieret af AU Library, Campus Emdrup (DPB), 
Aarhus Universitet og Undervisningsministeriet.
Læs mere på www.skole200.dk 
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Når voksne laver legeaftaler 
for deres børn, sker det i den 
bedste mening, for at styrke 
deres sociale liv. Børnene 
må for alt i verden ikke være 
alene, men hvis man ikke 
bruger tid alene, har man 
ikke noget at bidrage med til 
andre. 

Elias er enebarn og bor alene sammen 
med sin mor. Han er hverken ret høj 
eller stærk og kan ikke selv få den 
tunge dør i porten op, når de store 
drenge jagter ham på vej hjem fra 
skole for at banke ham. Elias er en  
ensom dreng, men alligevel er det 
ikke synd for ham, bl.a. fordi han er 
god til at tegne og kan snakke med 
fiskene i sit akvarium. Og så bliver han 
oven i købet venner med den vand- 
piberygende særling Mujaffa og 
pigen i lejligheden overfor. 

Elias er hovedpersonen i Erik Barfoeds 
seneste bog Lille Skid illustreret af Peter 
Bay Alexandersen. En eftertænksom 
bog om ensomhed og om tid tilbragt 
i eget selskab, men også om at have 
modet til at være den man er og ikke 
prøve på at gøre alle andre tilpas, heller 
ikke selvom man bare er en lille skid. 

- Grundprojektet har været at skrive 
om ensomhed, fordi det har fyldt 
meget i mig eget liv, fortæller Erik 
Barfoed, da han har fået skænket teen 
op i sin lyse stue med udsigt til Fælled-
parkens trækroner. 

- Den fiktive fortæller i Lille Skid er en 
voksenfortæller, hvor jeg fortæller til 
et barn om noget, vi kan have en fælles 
interesse om. Derfor var det også så 
vigtigt for mig, at Peters tegninger er 
set fra Elias´ perspektiv – det kan man 
fx se i hans fortolkning af dragen med 
to hoveder, som er en lille hilsen til Ole 
Lund Kirkegaards drage fra Lille Virgil 
– så illustrationerne ikke bare bliver 
påklistret teksten, som det somme 
tider er tilfældet i danske børnebøger.      

Var du en lille bleg dreng der altid sad 
og læste?  

- Jeg spillede også meget fodbold – jeg 
var godt nok rigtig dårlig til det, men  
alligevel – og så legede jeg med lego. 
Men bøger og tegneserier, især de 
franske som fx Vindens passagerer, fyldte 
meget i min børneverden, og jeg har 
ikke tal på, hvor mange gange jeg har 
læst bøger som Lille Virgil og En verdens-
omsejling under havet. Men det var også 
noget, jeg dyrkede med mine venner, vi 
gik på biblioteket sammen, og i de større 
klasser løb vi af sted til Fantask i spisefri-
kvarteret og købte tegneserier på klods.

Fik du også mange tæsk og vaskere 
lige som Elias?

- Ja, jeg er blevet pisket med grene 
og har prøvet at få bank af de store 
drenge, som hang ud omkring Israels 
Plads. Men jeg blev heldigvis ikke 
mobbet i min klasse. Til gengæld  
var der en fyr i parallelklassen, som  
var meget efter mig. Han var heller 
ikke ret stor, så han håbede vel på, 
at han kunne hævde sig lidt på min 
bekostning. Det endte flere gange i  
de rene klasse-krige i skolegården, 

Lad børnene være i fred

Hvor meget har Elias til fælles med 
drengen Erik? 

- Der er en del af mig i Elias, helt sikkert. 
Jeg var selv meget alene som barn 
- ikke at jeg ikke havde venner, jeg 
havde faktisk flere gode venner! - men 
jeg tilbragte også rigtig meget tid i 
mit eget selskab. Med at læse især, 
både tegneserier og bøger, og med 
at tegne, for lige som Elias var jeg god 
til at tegne, fortæller Erik Barfoed. 
Som ved siden af forfattergerningen, 
efter mange år i forlagsbranchen, bl.a. 
som leder på Høst & Søn, udgiveren 
af hans bøger, desuden er ansat som 
leder af Lejres biblioteker.  

Han tegner stadig dagligt og maler 
også lidt engang imellem, i en årrække 
leverede han ligefrem en fast tegneserie-
stribe til bogbranchens blad Bog- 
markedet, men illustrerer dog ikke 
selv sine egne bøger. Fordi han, efter 
eget udsagn, hverken professionelt  
eller kunstnerisk set kan hamle op med 
fx Peter Bay Alexandersens illustrationer 
i Lille Skid eller Thore Hansens  
illustrationer i de foregående bøger 
om drengen August, August går i 
glemmebogen og August tager billetten. 

Fik mange tæsk
- Lille Skid er i udgangspunktet tænkt 
som en højtlæsningsbog, selv om 
jeg ved at der var børn der også selv 
begyndte at læse August-bøgerne, 
så man ved aldrig hvad der sker … 
August-bøgerne fik også fat i drengene, 
men det står jo stadig tilbage at se om 
Lille Skid gør det. Desværre går det som 
regel sådan, at når man holder op med 
at læse højt for drenge, så er det også 
slut med bøger, siger Erik Barfoed. 
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hvor min klasse bakkede mig op over 
for den anden drengs klasse!

Noget de voksne ifølge Erik Barfoed i 
øvrigt ikke blandede sig nævneværdigt 
i – jo, hvis de så det, ellers ikke. Som 
tegn på hvordan tingene har ændret 
sig siden 1970´erne, nævner han sin 
egen nu 17-årige søns klasselærer, som 
tog klassen med i gymnastiksalen for  
at lære dem at slås ordentligt. Ikke 
for at lære dem at løse problemer med 
vold, men for at de skulle få bedre 
styr på proportioner og grænser, når 
konflikterne opstod og eskalerede. En 
form for voksen-indblanding han vel at 
mærke bifalder.   

Drengen Erik havde til gengæld ikke 
selv problemer med at få den tunge 
port op, den barndomserfaring har han 
lånt fra sin kone, og er heller ikke vokset 
op som enebarn hos en enlig mor, men i 
en kernefamilie i en lejlighed ved Søerne 
i København. Ganske vist med nogle 
meget ældre søskende og nogle meget 
arbejdende forældre, hvorfor han ofte 
var alene hjemme efter skoletid. 

Følte mig ikke ensom
- Men hvis du havde spurgt mig den-
gang, ville jeg ikke have sagt, at jeg 
følte mig ensom. Lige som Elias sikkert 
heller ikke ville kalde sig ensom – han 
har jo et rigt liv. Men ja, min mor og 
far arbejdede virkelig meget og havde 
ikke tid til at lave legeaftaler for mig – 
hvilket jeg så også synes er en uskik!

- Desuden var tiden jo en anden; børn 
og voksne levede i nogle langt mere 
adskilte verdener end i dag. Fx tror jeg 
aldrig min far har leget med mig. Jeg 
havde enorme mængder af legoklod-
ser, som han tog op med et fejespot, 
når de flød overalt, men han nægtede 
simpelthen at ligge nede på gulvet 
og lege med mig. Det gad han ikke, 
hvilket jeg sådan set synes er okay, 
siger Erik Barfoed og tilføjer:

- Ikke fordi det er en pointe for mig, at 
man ikke skal lege med sine børn. Jeg 
har helt sikkert tilbragt meget mere 
tid sammen med min egen søn end 
min far har, men man skal gøre det 
fordi man har lyst.

Og ikke for at overvåge sine børn?

- Nej, vi voksne skal blive bedre til at 
lade børnene være i fred; lade dem have 
deres børneverden for sig selv i stedet 
for at iscenesætte det perfekte familieliv. 
Noget af det værste jeg husker fra min 
barndom var, når min mor lavede en 
picnic – med kurv og rødternet dug 
og alting, for nu skulle vig rigtig hygge 
os! Og det endte altid med myrer alle 
vegne og min far som blev pissesur …

- Prøv engang at tænke på hvor lidt 
dine forældre og voksne i al almindelig- 
hed fylder, når du husker tilbage på 
din barndom. De skulle selvfølgelig 
være der for én, når man havde brug 
for dem, men helst heller ikke meget 
mere end det, vel?

Forældre fylder for meget
Elias mor er også ret fraværende og 
nogen far hører vi slet ikke om …

- Hun er fraværende i bogen, ja, men 
det står jo ikke noget sted, at hun ikke 
tager sig af ham ... 

Der er en del af mig i Elias, helt sikkert.  
Jeg var selv meget alene som barn,  
men jeg følte mig ikke ensom, siger  
Erik Barfoed.

Foto: Sif Meincke
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Bortset fra da hun lader ham være 
alene hjemme en aften, hvorefter der 
opstår ildebrænd i lejligheden …

- Hm ja, okay, men det er noget du 
læser ind i historien med dit voksne 
blik, for Elias klarer sig jo.

Hvorfor tror du forældrene og de 
voksne er så forholdsvis fraværende i 
børnelitteraturen for tiden?

- Fordi moderne forældre fylder så me-
get, at de ville overtage hele historien, 
hvis man havde dem med! Forældre 
kan altså være sindssygt irriterende 
i børnebøgerne – fuldstændig lige 
som i virkeligheden - de blander sig 
i alting og holder hele tiden øje med 
børnene. 

- De gør det helt sikkert ud fra den 
bedste mening og for at styrke  
børnenes sociale liv, for børnene må 
jo for alt i verden ikke være alene. 
Børnene skal socialiseres, men man 
glemmer bare, at der også går noget 
tabt i det sociale, når man bliver  
nødt til at gå på kompromis. Det er 
selvfølgelig fint nok ind imellem,  
bare ikke altid …

- Der er også en kvalitet i ensomhed, 
og hvis du ikke bruger tid alene, har 
du jo heller ikke noget at bidrage 
med til andre. I mine øjne er det 
problematisk at man vil socialisere 
børn for enhver pris, for det sker ud 
fra en forestilling om at vi alle er ens. 
Derfor kan jeg også være ret tvivlende 
over for hele inklusions-tanken i den 
nye skolereform, for i skolen er der jo 
netop ikke plads til de store forskelle, 
mener Erik Barfoed.

At være sig selv
- Hvis jeg havde gået i skole i dag, ville 
jeg uden tvivl have fået en ADHD-
diagnose, for jeg kunne blive sindssyg 
hidsig og var ikke særlig social. Der er 
en dobbelthed i at børnene gerne må 
være vilde og skæve i indskolingen, 
men i 7-8. klasse skal der så pludselig 
rettes ind. På den ene side er der en 
tendens til at drenge skal have lov 
til at være drenge, i hvert fald i de 
små klasser, hvorfor man får nogle 
små raketter ind i børnehaveklassen. 
Pigerne anses typisk for at være mere 
boglige og socialt kompetente, så de 
passer umiddelbart bedre ind, hvorfor 
de to køn faktisk opdrages meget 
forskelligt. 

- Når så børnene kommer op i de 
højere klasser, sidder forældrene og 
klager over at deres børn ikke har 
lært det ene og det andet, og at de 
måske ikke – uha! – anses for at være 
gymnasieegnede. Jamen hov, det har 
de selvfølgelig ikke, for det var ikke 
lige det, der blev lagt mest vægt på de 
foregående skoleår!   

Er børn blevet dårligere til at være 
alene?

- Det tror jeg egentlig ikke er de,  
hvis bare de fik lov. Hvis de voksne 
ikke lavede legeaftaler på deres vegne 
og hvad ved jeg, for når børnene  
endelig får fri fra skole, skal de helst 
også gå til fløjte og fodbold, ikke?  
Jeg gik selv til fritidsaktiviteter, men 
altså ikke fordi mine forældre  
mente jeg skulle. 

Er fokuseringen på sociale kompetencer 
forbundet med en angst for ensomhed?
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- Måske, men man kan jo sagtens 
være ensom, selv om man er omgivet 
af masser af mennesker … Vi forældre 
har det med at se børnene som et  
billede på vores egen succes, hvis vi 
har lykkelige børn – dvs. børn som 
ikke er alene eller ensomme – så har 
vi gjort det godt. Vi opfatter samtidig 
børnene som rene, mere autentiske, 
og forsøger selv at genopleve denne 
tid og den tilstand gennem vores 
børn – vi iscenesætter lykken når  
vi siger ”se mine skæve og  
lykkelige børn!”   

Drømmen om storhed
Hænger jagten på social accept også 
sammen med børnenes egen trang til 
at være på og blive set, til popularitet og 
berømthed for berømthedens skyld?

- Tja, men drømmen om storhed har 
jo altid eksisteret. Selv drømte jeg 
skiftevis om at være troldmand og 
forfatter, hvilket vel også handlede 
om at blive set – for der er jo ingen 
grund til at skrive noget, hvis ikke du 
har nogen læsere. 

Er det ikke længere lige så vigtigt at 
være nogen eller noget i sig selv – eller 
at være god til noget?

- Jo, jeg tror det er en falsk skelnen. 
Det vil altid være vigtigt at være god 
til noget, for du skriver fx fordi du 
har noget at fortælle, men samtidig 

håber du jo altid også på, at du vil få 
en masse læsere. Problemet er snarere 
når tingene bliver for ensporede,  
når der kun er en rigtig måde at gøre 
tingene på. Eller en rigtig måde at 
være på, dvs. socialiseret og  
tilpasningsdygtig, i modsætning til 
alle de ensomme eller skæve  
eksistenser, børn såvel som voksne.  

Hvad er det ved denne alder omkring 
de 8 år, der er så særlig at du bliver ved 
med at skrive om den?

- Jeg har en nem adgang til den  
aldersklasse! Stephen King sagde  
det meget godt i et interview, hvor 
han blev spurgt om, hvorfor han  
skrev så grufulde historier. Han  
svarede ”Hvad får dig til at tro, jeg  
har noget valg?” Nogen siger at  
gymnasiet var den største tid, måske 
fordi det for alvor var dér de fik  
øje på pigerne, men jeg husker  
alderen omkring de 8 år som en god 
tid, der står særlig stærkt i min  
erindring. Her er du et kompetent 
barn og på en eller anden måde  
fuldkommen, inden du kommer i  
puberteten og det hele bryder  
sammen og skal bygges op igen.  
Og når du kommer dertil kan det i  
øvrigt dårligt gå stærkt nok med at 
blive voksen, forklarer Erik Barfoed  
og lægger til:

- I virkeligheden lever vi livet baglæns, 
for der er jo ikke noget større end 
barndommen. Så når jeg har så  
meget at sige om lige netop det 
alderstrin og den tid i mit eget liv og 
er det nok dybest set fordi man ikke 
opnår noget højere eller bedre end  
at være barn.

Peters Bay Alexandersen tegninger er set fra Elias´ perspektiv – det kan man fx 
se i hans fortolkning af dragen med to hoveder, som er en lille hilsen til Ole Lund 
Kirkegaards drage fra Lille Virgil.  
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afsked med C.C., og det var også her, 
vi tog afsked med Skolebibliotekets 
redaktør gennem 23 år Bent Ras-
mussen. Bent har nærmest været en 
institution i sig selv, og han er kendt 
og respekteret i alle dele af børnelit-
teraturens verden. 
Ved det samme arrangement var der 
lejlighed til at hilse på Skolebibliote-
kets nye redaktør Eline Mørch Jensen 
og foreningens nye formand Birgitte 
Reindel.

Ny bekendtgørelse
Arbejdet med den nye – og længe 
ventede – bekendtgørelse har fyldt 
langt det meste af vores tid og drøf-
telser i det forgangne år. I januar fik 
vi det første glimt af noget, der min-
der om den færdige bekendtgørelse, 
selv om den stadig krævede nogle 
kommentarer med på vejen. Land-
styrelsen gik i gang med at prøve at 
folde bekendtgørelsen ud, selv om 
vi ikke kunne offentliggøre vores 
arbejde, før bekendtgørelsen blev 
sendt i høring i april. Det var længe 
at vente ude på skolerne, der jo 
samtidig var i fuld gang med at finde 
hoved og hale i folkeskolereformen, 
og der er sikkert mange steder, hvor 
man ikke har kunnet nå at drøfte den 
færdige bekendtgørelse inden plan-
lægningen af næste skoleår. Det kan 
så nås i løbet af skoleåret 2014-15. 
Heldigvis blev resultatet en rigtig flot 

Skriftlig redegørelse

v/Birgitte Reindel, formand for Dan-
marks Skolebibliotekarer

Her følger den skriftlige redegørelse 
for foreningsåret 2013-2014. Den 
skriftlige redegørelse udsendes i 
Skolebiblioteket i lige år, hvor vi har et 
meget kort repræsentantskabsmøde 
i oktober sammen med vores lokal-
kredskursus. I ulige år udsendes den 
skriftlige beretning i Skolebiblioteket, 
og den følges op af den mundtlige 
beretning på foreningens ordinære 
repræsentantskabsmøde.
Den samlede beretning sættes til de-
bat og afstemning på repræsentant-
skabsmødet, og dermed er forenin-
gens politik afstemt og godkendt 
for de næste to år. Den skriftlige 
redegørelse er mere en orientering 
til medlemmerne og andre interesse-
rede om de væsentligste aktiviteter 
i Danmarks Skolebibliotekarer siden 
oktober – en slags halvvejs-status.

Afsked med  
markante profiler
Repræsentantskabsmødet 2013 var 
præget af, at foreningen tog afsked 
med vores formand gennem 14 år 
C.C. Rasmussen. Han har været en 
engageret og markant formand, 
så der var flere røde øjne under de 
sidste taler. På Bogforum i november 
var der mulighed for medlemmer 
og samarbejdspartnere for at tage 

og visionær bekendtgørelse, som det 
skal blive spændende at se få liv i de 
kommende år.
I vores høringssvar kommenterede 
vi bl.a., at vi godt kunne tænke os, 
at det blev nævnt, at det også er 
læringscentrets opgave at sætte 
elevernes kompetencer i spil, som 
det gøres mange steder med me-
diepatruljer el.lign. Vi ønskede også, 
at de kompetencer teamet omkring 
læringscentret samlet set skulle 
have, skulle beskrives, så man lettere 
kunne lægge en kompetenceudvik-
lingsplan for teamet. Dette punkt vil 
vi til stadighed gøre opmærksom på. 
Vi beklagede, at man ikke nævnte 
muligheden af, at kommunerne har 
en konsulent på området, for det har 
de fleste steder haft overordentlig 
stor værdi for udviklingen af lærings-
centrene landet over. Sidst, men 
ikke mindst pegede vi på, at det var 
ønskeligt, at der blev udarbejdet 
en (digital) vejledning med gode 
eksempler på, hvorledes man kunne 
løfte opgaverne. Det sidste ser ud til 
at blive en realitet. Jeg håber, vi bli-
ver inviteret til at deltage i arbejdet.

Nyt navn
I den nye bekendtgørelse har 
’skolebiblioteket som pædagogisk 
servicecenter’ skiftet navn til ’det pæ-
dagogiske læringscenter’. De perso-
ner, der arbejder i det pædagogiske 
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derne de andre faglige foreninger til 
et møde i Odense, hvor vi fremlagde 
idéen for de 10 foreningsrepræsen-
tanter, der var mødt frem. Vi blev 
enige om at arbejde videre med  
projektet, men på det møde i april, 
hvor drøftelserne skulle fortsætte, 
var de nye fælles mål så presserende 
for de faglige foreninger, at der ikke 
blev gjort de store fremskridt for 
netværket her. Vi fortsætter 
 drøftelserne.

Konferencer
Danmarks Skolebibliotekarer har i en 
årrække afholdt en konference i  
samarbejde med Dansklærerfor-
eningen. De sidste år har vi dog 
måttet aflyse pga. for få tilmeldinger, 
så nu stopper vi med at prøve. Til 
gengæld går det fint for Konsulent-
konferencen og for den konference, 
vi afholder i samarbejde med Dan-
marks it-vejledere. Den sidstnævnte 
var så søgt i år, at den blev dubleret i 
juni måned.
Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget har skiftet 
navn til PR-udvalget. Det skyldes, at 
vores faldende medlemstal gør det 
nødvendigt hele tiden at have fokus 
på, hvordan vi får gjort opmærksom på 
os selv over for potentielle medlem-
mer. Måske et navneskifte vil gøre 
det mere relevant for nogle at melde 
sig ind i foreningen?

Bladet Skolebiblioteket
Som nævnt fik vi ny redaktør i januar, 
og Eline er kommet rigtig godt i 
gang med opgaven. Selv om hun 
ikke selv har en baggrund fra et  
skolebibliotek/læringscenter, har 
hun fundet (og skrevet) mange 
relevante artikler til os. PR-udvalget 
støtter op med idéer til indhold. 

Medlemsfordele
Vi har stadig medlemsfordele i  
forhold til mange af forlagenes  
digitale læremidler. Der er kommet 
flere til i løbet af dette år, hvilket  
er glædeligt. Adgangen styres af  
UNI-login. For at kunne blive tilmeldt 
ordningen har vi brug for medlem-
mernes personnummer, da man 
ellers mister sin primære tilknytning 
til sin skole hos UNI-C, så hvis man 
oplever, at man ikke har adgang,  
bedes man sende sit personnummer  
til mig, så skal det blive ordnet. 
Efter en større oprydning i vores 
medlemsregistrering er det nemlig 
ikke alle medlemmer, vi har kunnet 
tilmelde, da vi mangler numrene.

Hjemmeside
Vi er godt i gang med vores nye 
hjemmeside, men har måttet erfare, 
at vi ikke har haft sat tilstrækkeligt 
med tid af til at skifte indhold så 
ofte, som vi gerne ville. Vi sætter lidt 
flere kræfter af til arbejdet i det nye 

læringscenter, er ikke benævnt, så 
der findes i princippet ikke skolebib-
liotekarer længere. Derfor har vi på 
formandsmødet i maj måned drøftet, 
hvad vi så skal hedde fremover. Vi 
har lagt spørgsmålet ud til drøftelse 
blandt medlemmerne, inden vi må 
tage en beslutning tidligt i det nye 
skoleår. Der har været livlig debat i 
den anledning.

Didaktisk vejlederforum
Et af de emner, der blev drøftet på 
repræsentantskabsmødet, og som 
vi i Landsstyrelsen fik grønt lys til at 
arbejde videre med, var et didaktisk 
vejlederforum, som vi i samarbejde 
med Danmarks it-vejlederforening 
ville prøve at starte op sammen med 
de øvrige faglige foreninger under 
Danmarks Lærerforening.
Vejledning fylder meget i den ny 
bekendtgørelse, og derfor kunne det 
være en god idé med at forum, hvor 
man kan hente inspiration til at  
udvikle vejledningskulturen på 
skolen – ikke kun som skolebiblio-
tekar eller it-vejleder, men også for 
de faglige vejledere på skolen. Et af 
punkterne i bekendtgørelsen er jo, 
at det pædagogiske læringscenter 
skal understøtte samarbejdet mel-
lem skolens ressourcepersoner, og 
det ville man også kunne videndele 
omkring i et sådant forum. I februar 
inviterede vi sammen med it-vejle-
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Facebook
Vores facebookgruppe vokser støt 
og roligt. Nogle er dejligt aktive med 
at lægge nyheder op, men vi kunne 
godt tænke os mere debat. Måske 
kommer det efterhånden.

Debat
I det hele taget kunne vi godt tænke 
os mere debat og videndeling i vores 

skoleår og håber, det er nok.  
På vores formandsmøde fik vi et  
kort kursus i redigering, for det er 
meningen, at lokalkredsene selv  
skal holde deres område ajour.  
Via hjemmesiden udsendes et  
nyhedsbrev ind imellem.  
Hvis man ikke får det tilsendt,  
skal man tilmelde sig nyhedsbrevet 
på hjemmesiden.

Birgitte Reindel, formand

F. 1959. Medlem af LS siden 2010.

Formand siden 2013.

Ikke på valg!

Karen Fransen, næstformand

F. 1956. Medlem af LS siden 2010.

PÅ VALG!

Marlene Drost

F. Medlem af LS siden 2013.

Ikke på valg!

Anna Barbara Bach

F. 1956. Medlem af LS siden 2009.

PÅ VALG!

forening. Vi har flere gange forsøgt at 
lave en blog til formålet, men det har 
været yderst sparsomt med indlæg. 
Derfor nedlægger vi bloggen, og håber 
på at debatten har plads nok i vores 
medlemskonference og på facebook.

OK-udvalget
Vi har nedlagt OK-udvalget, da vi 
jo er omfattet af lov 409 og ikke 

Landsstyrelsen 2014
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Karen Marie Sørensen

F. 1969. Medlem af LS siden 2011.

PÅ VALG!

Lone Rode, sekretær

F. 1955. Medlem af LS siden 2007.

PÅ VALG!

Camilla Johansen

F. 1967. Medlem af LS siden 2011.

Ikke på valg!

Erik Nygaard Sørensen, kasserer

F. 1952. Medlem af LS siden 2011.

Ikke på valg!

Fotos: John G. Dinesen

en overenskomst. Vi har dog sendt 
vores overenskomstkrav til DLF vedr. 
de kommende overenskomster.

Afrunding
Den kommende periode vil vi 
arbejde på, at vores forening passer 
bedst muligt til, hvordan skolen og 
det pædagogiske læringscenter ser 
ud. Det gælder både af navn og af 

gavn. Nu har vi i årevis bedt om en 
ny bekendtgørelse, der var på højde 
med udviklingen på skolerne. Nu må 
vi også selv følge med. Det vil vi gøre 
i tæt samarbejde med vores vigtigste 
samarbejdspartnere.
En stor tak for det gode samarbejde til 
Danmarks Lærerforening,  
Danmarks it-vejlederforening og Kom-
munernes Skolebiblioteksforening.
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Hvad er der nu galt med den 
grønne tavle? Ingenting  
nødvendigvis, for alt nyt er 
ikke det samme som godt 
nyt. Passiv accept af ny  
teknologi er lige så  
problematisk som  
automatisk afvisning.  
Dét der skal til er teknologi- 
forståelse – og det forud-
sætter en bevidst og kritisk 
tilgang fra medarbejdere og 
ledelse.

Forestil dig at møde på arbejde efter 
sommerferien og så er alle skolens 
grønne tavler blevet udskiftet med 
interaktive hvide tavler. Uden at 
nogen er blevet spurgt eller bare 
advaret om det på forhånd. 

Eksemplet er, i følge Catrine Hasse, 
professor i fremtidsteknologi, kultur 
og læreprocesser ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik  (DPU), 
Århus Universitet blot et af flere på, 
hvordan ledelsen på mange skoler 
ikke inddrager skolens medarbejdere 
i diskussionen om, hvilke teknologier 
man skal investere i og hvorfor.   
 
- Og det er rigtig ærgerligt, for det er 
vigtigt at der er et forum, hvor man 
frit kan tage op, hvilke muligheder og 
udfordringer teknologien giver – og 

det er stensikkert at det giver problemer! 
 – især hvis du kun får en halv dag til  
at sætte dig ind i tingene og gå i gang 
efter ferien, mener Cathrine Hasse.
 
Hun står i spidsen for et femårigt 
forskningsprojekt på DPU (fra 2011-
15, red.) ved navn Technucation  
under Programmet for Fremtidstek-
nologi, kultur og læreprocesser, som 
bl.a. med udgangspunkt i kvalitative  
undersøgelser blandt skolebibliote-
karer, it-vejledere, lærere og ledere 
på 12 folkeskoler over hele landet,  
undersøger hvilken rolle it spiller på  
de enkelte skoler samt hvordan  
teknologien anvendes i det  
daglige arbejde. 

Brug for en 
ny skolekultur
- Det vi allerede nu kan se er, at der 
langt fra alle steder er en skolekultur, 
hvor der er mulighed for at kommen-
tere og stille spørgsmål til den  
teknologi, der anvendes. Og så sker 
der desværre ofte det, at man lader 
som om teknologien kan bruges, for 
jeg skal i hvert fald ikke indrømme,  
at jeg ikke kan finde ud af det.  
Også selvom it måske slet ikke er  
den bedste løsning i alle undervis-
ningssituationer, men mere bare  
fordi skoleledelsen mener at teknologi 
pr. definition er godt. Punktum.

Men det er teknologien ikke 
nødvendigvis?

- Det er i hvert fald aldrig godt ikke at 
overveje de forskellige muligheder, 

man har til rådighed som underviser. 
Man kan sagtens forestille sig områ-
der, hvor det måske er mere hen-
sigtsmæssigt, fx i natur og teknik, at 
gå ud i naturen og fange nogle frøer 
i et mosehul end at sidde i klassevæ-
relset og rode med en eller anden 
it-løsning uden lyde eller dufte. 

– Eller ej – det må være op til den 
enkelte lærer eller skolebibliotekar. 
Hovedsagen er, at man forholder sig 
aktivt til hvilket didaktisk redskab, 
man anvender og hvorfor, til hvad 
det kan, men altså også til hvad det 
ikke kan, fastslår Cathrine Hasse.

Det med at sidde og putte med sine 
spørgsmål og sin skepsis for så i ste-
det at lade som om man er med, det 
lyder lidt som Kejserens nye klæder …

- Ja, og det er faktisk et kæmpe- 
problem når lærerne bare uden vi-
dere får en ny tablet smidt i hovedet. 
Mange steder er teknologien noget 
skoler og også skoleledere bliver  
kendt på i kommunen, dvs. om de  
er fremme i skoene med hensyn til 
teknologiske nyanskaffelser eller 
vægrer sig ved at foretage forandringer. 

På samme måde giver det ofte 
prestige blandt medarbejderne – og 
ros og anerkendelse fra ledelsen - 
når man bliver genkendt som rigtig 
dygtig og kører rundt med prezierne. 
Mange steder opleves det faktisk 
også som decideret pinligt ikke at 
have tjek på it. Mens kolleger, der er 
skeptiske eller bare gerne vil forstå, 

It som medspiller eller modspiller

44205 Skolebiblioteket nr. 7-2014.indd   16 14-08-2014   19:22:05



17

hvad alt det nye går ud på, opfattes 
som nejsigere. 

Det er med andre ord ikke kun  
maskinstormere, der foretrækker  
den grønne tavle?

- Nej, de findes naturligvis også på 
skolerne, men der er bestemt også 
gode grunde til at vælge it fra i  
undervisningen, lige som der er  
situationer hvor det giver mere 
mening at læse en bog eller bruge 
sin krop.    

A-hold og B-hold
I følge Cathrine Hasse er der på nogle 
skoler ligefrem tale om et A-hold og 
et B-hold, hvor A-holdet vel at mærke 
er dem der hilsner al ny teknologi 
velkommen og helst skal have fat i det 
nyeste nye inden for it som de  
allerførste. En beklagelig udvikling, 
hun mener visse skoleledere er med  
til at skubbe bagpå. 

- Èn ting vi har lært om skoleverde-
nen er, at den er meget modebevidst 
og hele tiden skal være med på nye 
trends. Lige nu er der fx den helt  
store hipe omkring robotter. Men  
det er et stort problem hvis man  
løber efter alt det nye, bl.a. fordi det  
er så bekosteligt, for der bruges 
enorme summer på teknologi, som 
ikke anskaffes ud fra en faglig  
vurdering og som derfor ikke bliver 
brugt ordentligt. Penge som mere 
eller mindre bare postes ud,  
uden at man har tænkt tilstrækkeligt 
over menneske- og maskin-relationen. 

at holde sig formålet med det hele for 
øje – nemlig elevernes læring. 
 
- Noget af det der kendetegner det 
danske skolesystem er, at danske 
elever i modsætning til elever fra 
lande, hvor man snarere opdrages til 
at reproducere viden, er gode til at 
samarbejde, har kritisk sans og stærke 
analytiske kompetencer – uden at vi 
i øvrigt præcis ved hvorfor det forholder 
sig sådan. 

Det er nærmest noget vi betragter 
som en selvfølge, men måske er det 
slet ikke givet at disse kompetencer 
ikke lige så stille kan forsvinde hen ad 
vejen. Måske peger teknologierne i 

Er den meget positive tilgang ikke helt 
i tråd med skolereformens intentioner 
om at styrke it i alle fag? 

- Det kan du sige, men en passiv ac-
cept af alt nyt er lige så problematisk 
som en automatisk afvisning. Men 
selvom det ikke nødvendigvis er den 
nyeste gadjet der er den bedst egnede 
i undervisningen, ser vi langt fra 
altid at der er en klar sammenhæng 
mellem indkøbene og teknologi-
anvendelsen ude på de enkelte skoler, 
fortæller Cathrine Hasse.
Dét, der ifølge hende, i højere grad er 
behov for er teknologiforståelse, dvs. 
en kobling mellem de tre aspekter 
teknologi, faglighed og didaktik, for 

It som medspiller eller modspiller

Det er faktisk et kæmpeproblem når lærerne bare uden videre får en ny  
tablet smidt i hovedet, men der er langt fra alle steder er en skolekultur, 
hvor der er mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til den  
teknologi, der anvendes, siger Cathrine Hasse.
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øget afinstitutionalisering og mod afso-
cialisering … 

Lærer børnene at tænke?
- Skolen lægger i stigende grad  
undervisningen an på hvordan eleverne 
klarer sig ved prøver og eksamener, 
som fx i Pisa-testen, hvor paratviden 
er vigtig, hvorfor man forsøger at  
forberede eleverne bedst muligt ved 
bl.a. at bruge softwareprogrammer 
som trækker på den spillæringsmeta-
forik, de  kender i forvejen. Eleverne 
skal fx trykke på bestemte steder på 
en skærm og på den måde lege læring 
ind, og det er jo fint nok, men lærer de 
så også at dividere eller tænke … 

- Der er desværre ikke meget  
evidensbaseret forskning, der kan 
fortælle os, hvorvidt man lærer mest 
af at have tingene i hænderne eller 
ved hjælp af fx spil. Måske er der også 
forskel på hvilken læring, der virker 
bedst på hvilke børn? Det er proble-
matisk hvis man som lærer bruger 
teknologien til at passivisere klassen, 
eller som underholdning, og dermed 
fjerner fokus fra det eleverne skal lære, 
hvis teknologien forfører dig væk fra 
din faglighed og ind i en spilkultur, 
siger Cathrine Hasse og tilføjer: 

- Som lærer, skolebibliotekar eller  
it-vejleder er du derfor hele tiden nødt 
til at forholde dig aktivt til teknologien  
ud fra et fagligt udgangspunkt, 
spørge dig selv og dine kolleger hvad 
it kan og skal bruges til. Lige som det 
er vigtigt at forholde sig kritisk til  

afsenderen, fx Microsoft eller Apple, 
og se på hvilke muligheder og  
begrænsninger dette medfører for 
den teknologi, skolen vælger  
at anvende.

Cathrine Hasse peger desuden på 
vigtigheden af at er et fælles sprog 
omkring teknologianvendelsen den 
enkelte skole, et sprog inden for hvil-
ket man kan kommentere og  
rådspørge sine kolleger omkring  
både tekniske og faglige  
tvivlsspørgsmål. 

Er det typisk de ældre – og kvinderne 
– blandt lærere og skolebibliotekarer 
som vægrer sig ved at tage den ny 
teknologi til sig?

- Det er en udbredt antagelse at jo 
yngre lærerne er, jo bedre teknologi-
forståelse har de. Men vores forskning 
viser helt klart at sådan er det faktisk 
ikke, billedet er nemlig meget mere 
mudret end som så. Det er rigtigt at 
de unge generelt har mere styr på it 
og at de ofte har bestemte færdighe-
der, fx på facebook og twitter, men 
fordi de er i stand til at begå sig på de 
sociale medier er det langt fra sikkert, 
at de behersker den meta-kompetence, 
vi kalder teknologiforståelse, dvs.  
evnen til at koble de teknologiske  
færdigheder med den faglige og  
didaktiske indsigt, bedre end de ældre. 

Kreative lærere 
og skolebibliotekarer
- Nej, modstanden mod it har hverken 
noget med alder eller køn at gøre. It er 

heller ikke mere udbredt i byerne end 
i provinsen eller i hovedstadsområdet 
contra fx i Jylland. Vores forskning 
viser, at der er en enorm variation i 
brugen af og tilgangen til it – inden 
for både køn, alder og geografi. Vi 
kan dog se at mange it-vejledere og 
kommune-konsulenter er mænd, 
men dermed altså ikke sagt at de så 
forholder sig mere aktivt – eller kritisk 
for den sags skyld! – til teknologian-
vendelsen, siger Cathrine Hasse.

Til gengæld har hun og kollegerne i 
forskningsprojektet oplevet at lærere 
og skolebibliotekarer udviser stor 
kreativitet, når først de begynder at 
forstå meningen med og dermed tage 
ejerskab over de nye teknologier. Hun 
nævner som eksempel en lærer, som 
til at begynde med ikke rigtig vidste, 
hvad hun skulle bruge klassens white-
board til, hvorfor hun brugte den som 
en slags projektor. Det viste sig at 
fungere rigtig fint, for nu kunne hun 
blæse elevernes stile op på væggen, 
når klassen arbejdede med stavning, 
efter som alle fejl stod understreget 
med rødt, fordi stilene var skrevet i 
word-format.

- En anden lærer skar simpelthen 
klassens grønne tavle midt over og 
forbandt den med et whiteboard. Vi 
har set mange forskellige eksempler 
på de kulturelle clashes der kan opstå i 
holdningerne til den ny teknologi, men 
somme tider kan en tilsyneladende 
gammeldags tilgang vise sig at være 
mere gennemtænkt og visionær end 
en mere moderne. 
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- Lige nu er den nye trend fx at alle 
elever skal udstyres med hver deres 
tablet, men på nogle skoler foretrækker 
man faktisk at holde fast i de  
stationære computere, bl.a. fordi man 
har erfaring for at eleverne lærer  
bedre på den måde eller fordi det 
måske er nemmere at undervise dem 
samlet i et lokale. På en af de skoler, 
der er med i undersøgelsen, ville de 
gerne bibeholde det fysiske lokale 
med en computer til hver elev på 

hvert bord, af den enkle grund at de 
så også kunne bruge de samme  
faciliteter, når de inviterede forældrene 
i skole for at undervisse dem i,  
hvordan de selv kunne fungere  
som deres børns hjælpere, fortæller 
Cathrine Hasse og tilføjer:        

- Investering i ny teknologi giver der-
for ikke ret megen mening, hvis man 
ikke også tager fat på menneske-ma-
skine-relationer, teknologiforståelse 

og ikke mindst læringen – også lærer-
nes læring, vel at mærke. Vi snakker så 
meget om elevernes læring, men det 
er lige så vigtigt at give lærerne nogle 
læringsrum, fx i fagudvalg eller helt 
andre fora, hvor det er ok at diskutere 
og forholde sig åbent og samtidig 
kritisk til den ny teknologis mulighe-
der og begrænsninger som didaktisk 
redskab – det er det livslang læring 
går ud på. 

LEARNAGE
by Thorsø
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Af Carsten Dilling, lektor på UCL,  
Læreruddannelsen på Fyn,  
cand. mag. i dansk og idræt og  
master i børnelitteratur

Om sproget som spejl af 
samfundsudviklingen.

Lad det være sagt med det samme: 
Jeg føler mig altid i godt selskab, når 
jeg læser tekster af Jørn Lund, der 
vel er den person i Danmark, der kan 
fremtræde med den største pondus, 
når talen falder på viden om sprog 
og deltagelse i sproglige projekter. 
Hans CV desangående er  
imponerende.

Det herlige ved at læse Lunds tekster 
er, at han evner at beskrive og forklare 
selv vanskelige sproglige forhold i 
et sprog, der er klart som kildevand. 
Sådan er det undertiden med folk, 
der virkelig ved noget om det emne, 
de forholder sig til; de behøver ikke 
at spille med de verbale muskler for 
at signalere, hvor kloge de selv er. Og 
så er Lund lun. Altid fornemmer man 
et smil bag hans ord – også de mere 
kritiske. Hans humor og ironi er mere 
sammenlignelig med en fleuret end 
en sabel.

I Dansk i skred får vi indsigt i et hav af 
iagttagelser, der, som titlen signalerer, 
fokuserer på sprogets udvikling. Det 
sker gennem 52 korte artikler, der 
har været bragt i Politiken. Det er 
tydeligt, at Lund tænker i literacy –  
et nyere udansk ord, der i sprogkredse 
herhjemme er blevet moderne,  
og som Lund endnu ikke har lagt 
under luppen. Men det kommer nok!  
Literacy handler bl.a. om, at sproget 
ses i en brugssammenhæng og 
tænkes ind i en større sociokulturel 

kontekst. Og det er præcis, hvad han 
gør. Således hører vi bl.a. om ord fra 
50’erne, om udtaleændringer over 
tid med dertil hørende generations-
holdninger, moderne buzzwords og 
tendenser i ordvalget på menukort, 
der er baseret på det nordiske køkken. 
Jo, vi kommer vidt omkring!

Som underviser på læreruddannelsen 
kan jeg ikke lade være med straks 
at tænke i undervisningssammen-
hænge. Og her rummer Dansk i 
skred mange artikler, der vil kunne 
anvendes – ikke blot på seminariet, 
men også i både folke- og gymnasie-
skolen. En pointe i danskfaget på alle 
niveauer i uddannelsessystemet er, 
at man skal bestræbe sig på at styrke 
elevernes og de studerendes  
sproglige opmærksomhed. Og denne 
bestræbelse er jo en proces, der 
aldrig hører op.

På seminariet kunne det være  
interessant at arbejde med bl.a.  
”Variation og fornyelse i billedsproget”, 
”Læringsrum” og ”Vi løfter og løfter”, 
mine egne favoritter blandt teksterne. 
Her hudfletter Lund nogle af de 
mange nye, smarte varmluftsord og 
klichéer fra den pædagogiske verden 
og ledelses-, erhvervs- og konsulent-
kommunikation. 

I skolen vil en artikel som ”Det’ bare 
awwelit” kunne føre til nogle givtige 
drøftelser om det talte sprog.  
Med udgangspunkt i ”Apps, gps”  
kunne man diskutere, om de nye  
medier har indflydelse på samtalen 
mellem mennesker. Og ”Bidt,  
spiddet, pisket” kunne være en god  
indgang til arbejdet med at skrive  
avisartikler, da den omhandler  
tendenser og virkemidler i  

avisoverskrifter. Men der er mange 
flere egnede artikler til brug i  
undervisningen.

Generelt henvender Dansk i skred sig 
til alle, der elsker sprog - og elsker at 
tænke over det. Man kan kun give 
manden på forsiden ret, når han 
siger: ”Seriøst…du skal læse den her. 
Jørn Lund giver den max gas med de 
sygeste analyser af det danske sprog” 
– og dermed rammer både emner og 
tonen i bogen.

Dansk i skred. 52 sproglige opstrammere,
Af Jørn Lund, 207 sider,
Gads Forlag 2014

JEG HAR LIGE LÆST

Dansk i skred
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Af Lisbeth Thue, Læringskonsulent 
ved Center for Læring, Børn og Unge 
i Aarhus, og formand for lokalkreds 
Midtjylland

Teamet omkring læringscentret er 
vant til omvæltninger og forandringer 
i arbejdsopgaverne. Nu er det er tid til 
teamdannelser, de steder det endnu 
ikke er sket, og skoleledelsen må  
understøtte og prioritere, at skolens 
faglige læringsvejledere samles 
omkring læringscenteret, så man i 
fællesskab kan løfte de pædagogiske 
udfordringer og didaktiske opgaver, 
der drejer sig om læring. 

Det mest afgørende for at teamet 
omkring PLC kan løfte de mange 
opgaver, bekendtgørelsen kalder på, er 
ledelsens bevågenhed overfor PLC. Det 
er tid til, at man i kommunerne tager 
initiativ til at afholde møder med den 
lokale Skolelederforening, hvor man 
sammen italesætter læring, og hvor  
læringscentrets kerneopgaver diskuteres. 

Det vigtigste er, at der bliver sat tid af 
til opgaverne, ligesom der bliver tid til 
teamsamarbejde og samarbejde med 
den pædagogiske ledelse. Det drejer 
sig om anerkendelse af læringsvejle-
dernes viden og kompetencer, ligesom 
teamets arbejdsbetingelser sættes i 
højsædet for at kunne:  
”udvikle og understøtte læringsrelaterede 
aktiviteter for eleverne samt inspirere og 
understøtte det undervisende personales 
fokus på læreprocesser og  
læringsresultater”.

En vigtig ny opgave bliver, at man 
behersker: ”nyeste viden om målstyret 
undervisning, læringsaktiviteter og  
evaluering”. Der har fra flere skoleledere 
været stor fokus på, at personalet på 

læringscentret 
fremover ikke 
nødvendigvis 
er uddannede 
læringsvejle-
dere. De nye 
opgaver, der 
er nævnt i 
bekendtgø-
relsen, vil i høj 
grad kræve 
efter- og vide-
reuddannelse af 
læringsvejlederne. 

Center for Læring i 
Aarhus har, i samarbejde 
med VIAUC, beskrevet og forberedt, 
hvordan et pilotprojekt kan se ud. 
Vejledning, fagdidaktik og evaluering 
er til dels nye og anderledes formule-
rede krav, der stilles til personalet, og 
de vil kalde på efteruddannelse. Derfor 
udbyder vi et pilotprojekt i foråret 
2015 med vejledning, fagdidaktik og 
evaluering som overskrifter. 

Center for Læring finansierer moduler 
udbudt ved VIAUC, når der ansættes 
nyt personale på PLC på de 48  
kommuneskoler. Det vil vi fortsætte 
med, men med en anderledes struktur. 
Pilotprojektet foregår på Center for 
Læring, og modulerne bliver opbygget, 
så deltagere bliver sat på to hold med 
hver 25 personer. Undervisningen 
foregår på faste ugedage med en  
kursusvarighed på 11 uger. Forløbet 
har et samlet timetal på 66 timer. Vi 
anbefaler, at flere fra samme team 
deltager. Ved et kick off-møde i januar 
deltager skolernes ledelse og lærings-
vejledere, som informeres om den 
praksisnære opgave, man i samarbejde 
skal formulere inden studiestart. 
Skolens ledelse har hermed mulighed 

for, sammen med 
læringsvejlederne, at 

få indflydelse på og 
være involveret i, 
at forløbet bliver 
så relevant som 
muligt på egen 
skole. Projektet 
evalueres ved at 
lade grupper vise 

deres praksisnære 
projekter på vi-

deoer for ledelse og  
vejlederteam. 

At vi i den understøttende 
undervisning skal samarbejde 

mere med eksterne partnere, har vi 
taget fat på på flere niveauer. Som et 
nyt initiativ tilbyder Center for Læring 
i efteråret et antal inspirations-efter-
middage, hvor formålet er at informere 
lærere og skole-pædagoger om, hvilke 
muligheder for læring museer i byen 
kan tilbyde. Derfor inviteres til arran-
gementer bl.a. på Aros, Den gamle By, 
Kvindemuseet, Naturhistotisk Mu-
seum, Steno museet og Væksthusene 
og Moesgaard Museum. 

Vi er spændte på hvor stor interessen 
vil være for disse informationsmøder 
med eksterne partnere, som kræver 
at skolens ledelse giver de ansatte 
mulighed for at deltage i møderne, 
der foregår fra kl. 14 til 16 (17). Bliver 
det en succes, ser vi muligheder for at 
tilbyde lignende arrangementer med 
de mange eksterne partnere inden 
for erhvervsliv, musik, bevægelse og 
foreningsliv i kommunen.

Hermed gives stafetten videre til 
Karsten Boll,  
ledende skolebibliotekskonsulent, 
Vejle.   

KONSULENT-KLUMMEN

Store omvæltninger i PLC
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