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Sigurd Barrett
Gennem intet mindre end et illustreret 

bogværk, et musikalbum, et omfattende 

undervisningsmateriale, et iPad-spil, en 

tv-serie og en koncertturné vil entertai-

neren Sigurd Barrett nu formidle dan-

markshistorien til store og små. Bogvær-

ket, der består af to bøger, blev udgivet 

10. oktober og følges op af de øvrige 

elementer hen over de næste tre år. 

Barrett tager os med gennem 128.000 

års underholdende Danmarkshistorie. 

Han lægger ud i istiden, hvor vi møder 

neandertalerne, de første mennesker der 

menes at have betrådt dansk jord. Og 

derfra går det over stok og sten i følge-

skab med vikinger, konger, dronninger, 

landsforrædere og helte, indtil vi stopper 

i en nær fremtid. Begge bøger er rigt og 

smukt illustreret af Jeanette Brandt. 

Læs mere om projektet på www.sigurds-

danmarkshistorie.dk
Værket udkommer også i en guldud-

gave, som indeholder yderligere 2 cd’er 

med 42 nyskrevne sange. Sangene knyt-

ter sig til perioder af danmarkshistorien, 

som afspejles i genre, tekst og instru-

menter. 

Forfatterprisen 2016
Forfatterprisen 2016, der uddeles af 

Kommunernes Forening for Pædago-

giske Læringscentre med økonomisk 

støtte fra Edvard Petersens Biblioteks-

fond, blev i oktober overrakt til forfatte-

ren og illustratoren Jan Kjær (f. 1971). På 

Facebook skrev han bl.a.: Tusind millioner 

tak. Jeg blev virkelig overrasket, da jeg fik 

beskeden om, at det faglige udvalg havde 

indstillet mig til prisen. Skolebibliotekarer 

(Læringscentervejledere) ved om nogen, 

hvad der rører sig derude, så det er en 

virkelig stor ære – og et dejligt skulderklap. 

Hjerteligt til lykke!

Barnbokkonferansen 
2017 i Stavanger
Hvert andet år afholdes en 
 spændende børnebogskonfe-
rence i Stavanger, Norge. Næste år 

foregår den fra d. 6.-8. februar. Man 

møder især nordiske repræsentan-

ter fra børnelitteraturverdenen. 
Programmet er så småt ved at 
falde på plads, og det forlyder bl.a. 

at forfatteren Janne Teller er en af 

foredragsholderne med udgangs-
punkt i Hvis der var krig i Norden. 
Læs mere på:  
http://stavanger-kulturhus.no/
BARN-OG-UNGDOM/Nordisk- 
barnebokkonferanse

Klods Hans-Prisen 2016
Lørdag d. 12. november modtog Merete 
Flensted Laustsen Klods Hans-Prisen 2016, 
der uddeles af Selskabet for Børnelittera-
tur, IBBY Danmark. Det skete på Bogmes-
sen i Bella Center. Prisen har været uddelt 
siden 1984. Merete Flensted Laustsen 
(f.1960) er oprindeligt uddannet musik-
bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole, 
DB i 1986 og har arbejdet som børne-
bibliotekar siden 2001. I 2008 blev hun 
Master i Børnelitteratur. Hun er stifter og 
ansvarshavende redaktør og bestyrer af 
anmeldersitet for børne- og ungdomslit-
teratur, bogbotten.dk og medejer og 
partner i litfo.dk. 
Hjerteligt til lykke!

Skriverprisen 2016 
For første gang i Skriverprisens historie gik 
prisen til to ophavsmænd, nemlig illustra-
toren Rasmus Bregnhøi og forfatteren Kim 
Fupz Aakeson. Det er også første gang 
nogensinde, at de to har kastet sig ud i at 
lave en tegneserie sammen, selv om de har 
arbejdet sammen i mange år. Det er blevet 
til den lune, tankevækkende og spøjse 
tegneserie Mogens og Mahdi, der er udgivet 
af Forlaget Carlsen. Den henvender sig til 
alle, men mest 
til drenge på 
9-13 år, men 
piger kan også 
godt læse 
med, hvis de 
vil blive bare 
lidt klogere på 
drenge. Skøn 
udgivelse!
Hjerteligt til 
lykke!
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Formandens tanker….

LEDER

I den sidste weekend i oktober havde vi som vanligt i ulige år lokalkredskursus 
efterfulgt af et kort repræsentantskabsmøde, hvor der skulle vælges nye lands-
styrelsesmedlemmer.
I år var vi i den situation, at vi skulle vælge fire nye landstyrelsesmedlemmer, da 
nogle af de siddende havde valgt at trække sig af personlige årsager. Desværre 
var der kun én ny, der valgte at stille op, hvilket betyder, at vi pt. kun er fem 
personer i Landsstyrelsen (LS) i stedet for otte. Det er jo lidt bekymrende, for 
hvordan skal vi dog klare at løse alle de opgaver, der er i LS, når vi mangler hele 
tre personer?Men ud over bekymringen over hvordan vi skal klare det i LS, så 
følger der mange spekulationer over hvorfor vi er endt her.

Er det et udtryk for, at man i højere grad skiller arbejde og fritid ad og dermed 
ikke vil bruge sin fritid på foreningsarbejde, når det relaterer til ens arbejde?
Mange har oven på reform og lov 409 haft et andet forhold til en skillelinje mellem 
arbejde og fritid. Og vores forening er (forhåbentlig) med til, at man kan gøre sit 
arbejde på PLC endnu bedre, men det bør foregå i arbejdstiden og ikke i fritiden.

Er det et udtryk for, at vores medlemmer er vildt pressede i hverdagen og dermed 
ikke orker at engagere sig i foreningsarbejde oveni?
Vi har med reformens indførelse fået en meget presset arbejdsdag, hvor vi konstant 
skal vægte opgaverne op imod hinanden, idet der ikke er tilstrækkelig tid til at 
udføre dem alle på et ønskeligt niveau. Vi gør alle vores bedste for at følge med og 
implementere alle de nye tiltag, men vores fritid har vi behov for til at lade op i.  

Er det et udtryk for, at foreningslivet, som vi kender det, er uinteressant for vores 
medlemmer, og at de ønsker en anden slags forening med et mere moderne udtryk?
Vores forening er opbygget, som det gav mening for efterhånden mange år 
siden, og måske har de fleste af vores medlemmer bare brug for et netværk 
omkring lige netop de ting, der optager dem. Måske er det bedre med inspire-
rende tweet eller opslag på Facebook end et fagblad i papirform, som er dyrt 
at fabrikere? Måske ønsker vores medlemmer ikke ’tunge’ repræsentantskabs-
møder og lokalkredskurser, men blot inspirerende konferencer a la EdCamp, 
hvor vi kan lære af hinanden?

Er det et udtryk for, at vores forening ikke er værd at bruge sin sparsomme fritid 
på, fordi det gavn, den gør, ikke er livsvigtig eller essentiel? 
Selv om vi i foreningsregi de senere år har gentaget for os selv, at det er alle 
foreninger, der er i krise eller i hvert fald har et faldende medlemstal, så er der 
nogle ’foreninger’, hvor der ikke mangler hænder til at gøre en indsats, fordi det 
føles mere meningsfuldt for de aktive. Fx er der mange, der gerne vil hjælpe til 
med at gøre juleaften god for de hjemløse eller for ensomme mennesker.

Alle disse spørgsmål drøfter vi selvfølgelig i landsstyrelsen og i vores 
lokalkredse, men jeg kunne virkelig godt ønske mig, at vores medlemmer 
gav deres besyv med. Det kan man enten gøre i vores medlemskonference 
på skolekom, eller man kan gøre det i vores Facebook-
gruppe. 

Til sidst vil jeg ønske alle vores skønne medlemmer 
og vores dejlige samarbejdspartnere en rigtig dejlig 
december, en vidunderlig juleferie og et forrygende nytår. 
Vi ses igen i det nye år med en ny hjemmeside  
– og det næste blad i starten af februar.

Birgitte Reindel, formand

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
Hjemmeside: www.plcf.dk
E-mail: plcf@outlook.dk
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Send dine svar – med numre + bogstaver – og tydelig angivelse af navn og e-mailadresse til bent.rasmussen4@skolekom.dk senest 
d. 31. december 2016, og vær med i lodtrækningen om 2 flasker liflig champagne og 5 trøstpræmier. Glædelig jul & godt nytår!

Da Danmarks Skolebibliotekarforening, 
nu PLCF, blev stiftet, skete det i…?
a. Haderslev
b. Aabenraa
c. Kolding

Klods Hans-Prisen, der uddeles af 
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY 
Danmark, blev indstiftet i…?
a. 1983
b. 1984
c. 1985

Hvem har sagt? ”Undersøgelser 
har vist, at det at have et kæledyr 
giver mindre sygelighed, og 
tendensen viser sig stærkest hos 
personer, der holder hund.”
a.  Lone Crone Köser, fhv. skole-

bibliotekar, Kennel Schaploni, 
Bredballe, Vejle

b.  Konrad Lorenz (1903-1989) østrigsk 
adfærdsforsker, psykolog, m.m.

c.  Jill Byrnit, primatolog

Hvor mange redaktører har 
”Lærings Centret” (før ”Skolebib-
liotekaren” og ”Skolebiblioteket”) 
haft inkl. den nuværende?
a. 4
b. 5
c. 6

Hvilken amerikansk udenrigs-
minister har familiære  
relationer til HEINZ KETCHUP?
a. Hillary Clinton
b. John Kerry
c. Colin Powell

Bent Rasmussen, fhv. redaktør, har 
gået på sergentskole i Ringsted fra 
1960-61 sammen med…?
a. Poul Nyrup Rasmussen
b. Uffe Ellemann-Jensen
c. Anders Fogh Rasmussen

Stian Hole har lavet en pragtfuld 
billedbog om to gamle brødre, der 
er uvenner på grund af en kvinde. 
Hedder den…?
a. ”Den gamle mand og hvalen”
b. ”Den gamle mand og havet”
c.  ”Den gamle mand  

og kvinden”

Danmarks Skolebibliotekarforenings 
(nu PLCFs) Børnebogspris blev første 
gang uddelt i…?
a. 1977
b. 1978
c. 1979 

Ellen Holmboe og Karla von Bengtson 
har lavet en herlig serie om en ung, 
hemmelig detektiv. Hedder han…?
a. Filip M. Riel
b. Filip M. Sørensen
c. Filip M. Lund

Er C.C. Rasmussen, fhv. formand for 
foreningen, nu som pensionist aktiv 
i …?
a. Tønder Strikkeklub
b. Café Hagges i Tønder
c. Besøgsven i Røde Kors i Tønder

Hvad hedder formanden for PLCF´s 
Pensionistgruppe?
a. Frank Gudmann
b. Torben Larsen
c. Stig Bergmann

Hvem var den første, der modtog 
foreningens Børnebogspris?
a. Thøger Birkeland
b. Bent Rasmussen
c. Ole E. Christiansen

Hvem foreslog i 2009 en certificering 
af undervisningsmidler?
a:  Christine Antorini, 

 Socialdemokratiet
b: Ellen Trane Nørby, Venstre
c:  Margrethe Vestager, Radikale 

Venstre

Hvor mange formænd har foreningen 
haft - inkl. den nuværende?
a. 11
b. 12
c. 13

Hvad er fælles for borgmestrene 
Arne Sigtenbjerggaard, Vejle og Nils 
Borring, Favrskov?
a.  At de begge tilhører  

Socialdemokratiet
b.  At de begge er uddannet som 

lærer og skolebibliotekar
c.  At de begge er uddannet som 

cand.mag. i dansk 

Hvornår er Danmarks Skolebibliote-
karforening stiftet?
a. 1952
b. 1953
c. 1954

Hvem har sagt: ”Litteraturen 
efterligner livet, men vores liv former 
sig også anderledes, når vi har læst en 
fortælling, der måske inspirerer os til at 
gå nye veje i vores liv.”
a.  Paul Ricoeur (1913-2005),  

fransk filosof
b.  Jean-Paul Sartre (1905-1980), 

fransk filosof
c.  Michel Houellebecq, (f. 1956), 

fransk forfatter

Hvornår kom foreningens blad 
”Skolebibliotekaren” til at hedde 
”Skolebiblioteket”?
a. 1977
b. 1978
c. 1979

Hedder Jesper Wung-Sungs  
seneste digtsamling…?
a. ”Kommer let, går let”
b.  ”Der sidder en satan  

i samfundets smilehul”
c. ”Lille Prins på Broen”

Hvornår kom Danmarks Skole-
bibliotekarer til at hedde Pædagogisk 
LæringsCenterForening (PLCF)?
a. 2012
b. 2013
c. 2014

Hvem har tegnet til  
Knud Romers ”ABC”…?
a. Maja Lisa Engelhardt
b. John Kørner
c. Per Kirkeby

Hvem af disse tre personer har IKKE 
været formand for foreningen?
a. Flemming Sørensen, Tarm
b. Torben Larsen Fårevejle
c.  Niels Lykke Sørensen,  

Farum

1.

2.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Bent Rasmussens julequiz

Hvem har tegnet til 
Marianne Iben Hansens 
smukke billedbog 
”Violinspilleren”?
a. Tea Bendix
b. Cato Thau-Jensen
c. Bodil Molich

Foregår Eline Mørch Jensens på 
én gang smukke og grusomme 
bog ”Elefantens blodige bug” 
i…?
a. Myanmar
b. Cambodja
c. Vietnam

7.

3.
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FAGLIG LÆSNING OM DYR 
FOR 0.-1. KLASSE

Langt de fleste elever i indskolingen elsker 

fagbøger og kan lide at læse om dyr. Når

de første grundlæggende læsefærdigheder 

er opnået, vil de fleste elever kunne læse

Fagfilur på egen hånd.

■ Opgaver til forskellige læse- og skriveniveauer 

■ Seriens bøger har et LET-tal på 12-14

■ Illustreret med tegninger, fotos, grafer og kort

■ Andre nye titler: Kanin og Sommerfugl

FAGFILUR

NY 
SERIE
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Det er selvfølgelig kæmpestort at få 
en pris af skolebibliotekarerne! Skønt 
det må man jo ikke kalde jer længere. 
Det gør jeg alligevel – bare i dag – vi 
siger det ikke til nogen. Også tak for 
de fine ord i motiveringen, som Anna 
Bach læste op. Her kom hun ind på, at 
børnebogen kan det her med at sætte 
ord på livsvilkår, som er vanskelige. 
At beskrive børn som har det svært, 
helt enkelt. Og skønt jeg har skrevet 
mange forskellige bøger, så er det 
jo helt klart noget, som ligger mig 
på sinde. Det forholder sig dog ikke 
således, at jeg står op om morgenen 
i den hensigt, at skrive noget, som 
skal gøre børn kede af det! Men hvis 
ikke man netop i en bog, kan tale med 
børnene om alvorlige og personlige 
emner - hvilket medie kan så? Jeg 
synes, vi børnebogsforfattere har en 
pligt til at gøre også dette – alene 
fordi vi har muligheden.

Jeg hører i øjeblikket Dostojevskijs 
“Idioten” som lydbog. Den er læst 
op af Bent Otto Hansen, som altid 
er fantastisk at høre på. I bogen 
møder vi den ret så naive epileptiker 
Fyrst Mysjkin, som regnes for idiot, 
fordi han er godtroende og alt for 
oprigtig. Men i virkeligheden er han 
begavet og giver sig hen til mange 
fine filosofiske betragtninger. Jeg 
studsede over en passage, hvor 
Fyrst Mysjkin tænker tilbage på sin 
tid i Schweiz, hvor han befandt sig 
under et sygeophold. Han stod sig 
ikke godt med de voksne i området, 
men blev gode venner med børnene 
i landsbyen. Det får ham til at 
bemærke følgende:

“Til børn kan man sige alt - alt! Det 
har ofte undret mig, hvor dårligt 

voksne, selv forældrene, forstår børn. 
Man må aldrig fortie noget for børn 
under påskud af, at de er for små til 
at få besked. Hvor er det en sørgelig 
ulykkelig tanke! Og hvor godt fatter 
ikke børnene, at forældrene regner 
dem for små og dumme, selv om de 
forstår alting!”

Således Fyrst Mysjkin og Dostojevskij. 
Men passagen ramte en nerve og 
satte mig til at tænke. Kan man det? 
Sige alt til børn? Og hvad mere er: 
Fyrst Mysjkin mener jo også at man 
bør gøre det - at man intet må fortie.

Det er min egen personlige erfaring, 
at Mysjkin har ret. Eksempelvis når 
vi skal fortælle vore egne børn om 
nogle svære ting. Et 
dødsfald i familien, 
skilsmisse eller 
sygdom. Vi bør 
kunne og turde 
sige alt til børnene. 
Vi bør ikke lyve 
for dem. Men dog 
med ét forbehold. 
Det er nemlig ikke 
kun spørgsmålet 
om hvad vi siger til 
børnene. Det er også 
hvordan vi siger det.

Her indtager 
børnebogen en 
særstilling set i 
forhold til alle andre 
medier. Her har vi et 
medie hvor vi kan 
og skal turde sige 
børnene alt. Men 
vi kan gøre det i et 
tempo, en ramme 
og med virkemidler, 

så børnene fortsat kan kapere det. 
Det er således ikke kun hvad man 
siger i en børnebog - men hvordan 
man siger det og hvilke rammer der 
gives for læsningen. Hvilke børn 
læser hvad og hvordan … hvordan 
reflekterer barnet over bogen – er 
det sammen med andre – voksne 
såvel som børn? I den sammenhæng 
er det netop, at jeg håber, jeres 
rolle som formidlere af litteratur vil 
bestå. Vi må som nævnt ikke kalde 
jer bibliotekarer længere, for I skal 
kunne så meget mere og andet nu. 
Men uden et stærkt læringscenter, 
også med bøger, vil børnelittera-
turen stå utrolig svagt. Derfor: endnu 
engang tak for prisen og tak for jeres 
engagement!

Morten Dürrs tale i anledning af modtagelsen af PLCF-Prisen 2016:

Tak for prisen!

Foto: Kay Wong
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Af Lene Pagh, projektleder og skole
konsulent, Aabenraa Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 
midler til udviklingsprojektet: Børn 
som kompetente brugere af det 
fælles bibliotekssystem. Både i skole 
og fritid har børn behov for at kunne 
finde relevante analoge og digitale 
materialer via søgning i det fælles 
bibliotekssystem. Med folkeskolens 
Fælles Mål skal eleverne have viden 
om metoder til strukturering af viden 
og ud fra søgespørgsmål kunne 
navigere på biblioteket og vurdere 
relevans af søgeresultater.

Skoleområdet og folkebibliotekerne 
i Aabenraa og Kolding Kommuner 
har sammen med Systematic 
arbejdet med udviklingsprojektet, 
der har til formål at udvikle et 
interaktivt lærings- og oplevelsesspil 
til undervisning og formidling på 
henholdsvis skolernes PLC’er og 
folkebibliotekerne. Målgruppen er 
3. - 6. klasser.

Projektet nærmer sig sin afslutning 
og i den forbindelse afholdes en 
konference, hvor bl.a. spilproducent 
Pelle Sølvkjær Christensen, direktør 
for Gamecraft, vil præsentere 
læringsspillet, og projektets 
evaluator forsker Carsten Jessen, 
Lektor, ph.d. Center for Uddannel-
sesudvikling og Digitale Medier, 
Aarhus Universitet vil holde oplæg 
om det teoretiske fundament og 
om projektets evaluering af elevers 
søgekompetencer.
Forfatteren Jim Højberg har 
skrevet spillets fortællinger og 
udgiver sammen med spillet nogle 
skøn litterære bøger, som udvider og 
komplementerer handlingen i spillet. 

Jim Højberg fortæller om sin deltagelse 
i dette projekt og i projektet: ”Det 
hemmelige bibliotek”, der også har 
fokus på søgekompetencer.

På konferencen præsenteres også 
den meget aktuelle læringsapp 
”SøgSmart” af projektleder Karen 
Myhre Jensen, Udviklings konsulent, 
Gentofte Bibliotekerne. Konsulent 
Lene Alhed Augustenborg, Systematic, 
har deltaget i udviklingsprojektet og 
vil på konferencen præsentere Cicero 
Web, også kaldet 
Skoleportalen, og 
Systematic’s produkt-
visioner for integration 
af Cicero og lærings-
portalen Momo.

Afslutningskonferencen er onsdag 
den 14. december kl. 10-15 på 
Pædagogisk Center, Kolding. Alle er 
velkomne. Prisen er 300 kr. 

Tilmelding til Kirsten Fisker, email: 
kifi@kolding.dk senest d.71216 med 
angivelse af navn, antal, cvr. nr. og ean 
nr. Øvrig kontakt: Projektleder Lene 
Pagh, skolekonsulent, Pædagogisk 
UdviklingsCenter Aabenraa, mob. 
21447725, email: lhp@aabenraa.dk

Det ny bibliotekssystem handler også 
om læring og søgning

Fra venstre ses: Tina Schmidt, Jim 
Højberg, Pelle Sølvkjær Christensen 
(siddende), Lene Pagh, Kirsten Fisker.

Foto: Jane Lyngsø Bundgaard

Skærmdump af spil fra 
producenten Pelle Sølvkjær 
Christensen, Gamecraft.
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Af Birgitte Reindel

De seneste år har vores højeste 
myndighed repræsentantskabet bedt 
LS om at arbejde for en sammen-
lægning af PLCF med Danmarks 
it- og medievejlederforening. Men 
en eventuel sammenlægning afføder 
en masse spørgsmål, idet vores to 
foreninger er meget forskellige i 
struktur og måder at gøre tingene på.

Vi skal overveje, hvorfor vi eventuelt 
skal slå os sammen. Vi skal overveje, 
hvordan vi skal gøre det, altså 
processen, og vi skal overveje, hvilke 
ting i vores forening, vi ønsker at tage 
med over i en ny forening. Men for at 
kunne svare på alle disse relevante 
spørgsmål, skal vi måske træde 
et skridt tilbage og stille os selv 
spørgsmålet: Hvad skal en forening 
for PLC’ere kunne i 2017? Hvad har 
man brug for som PLC’er eller som 
konsulent for PLC’ere? Og hvad kan 
vores medlemmer byde ind med i en 
ny forening?

Derfor havde vi i år inviteret 
forskellige faglige foreninger til at 
komme og give os nogle input til 
vores egen diskussion. Vi startede 
med et oplæg fra Bjørn Hansen 
fra DLF, som gjorde klart, hvorfor 
de faglige foreninger er vigtige. 
Dernæst havde vi inviteret Dennis 
Hornhave Jacobsen fra FALIHOS til 
at dele nogle tanker om, hvordan 
vi overlever som faglige foreninger. 
Vi havde også inviteret Hanni 
Eskildsen fra Håndværk & Design 
og bedt hende om at dele nogle af 
deres erfaringer med en sammen-
lægning af to faglige foreninger. Til 

sidst havde vi inviteret Danmarks 
it- og medievejlederforening til at 
fortælle om deres tanker om faglige 
foreninger i fremtiden, og Thomas 
Dreisig Thygesen gav et inspire-
rende oplæg, der satte mange 
tanker i gang.

CICERO
I løbet af lokalkredskurset havde 
vi sat en halv time af til at drøfte 
CICERO og de udfordringer, det 
nye bibliotekssystem har bragt 
med sig. Generelt kan vi sige, at 
der i projektgruppen de sidste to år 
tydeligvis ikke har været tilstrækkelig 
lydhørhed over for vores repræsen-
tanter, så systemet nu har mange 
uhensigtsmæssige elementer, der 
gør det meget tidskrævende, og 
medfører, at vi skal bruge urimeligt 
mange klik for at udføre for os 
væsentlige funktioner. 

Mange ting er bedret siden første 
udgave af CICERO – gudskelov – og 
der kommer stadig forbedringer, 
men medlemmerne gav udtryk 
for stor bekymring over fremtiden 
for CICERO. Der er allerede nu 
fremsat mange forslag til udvikling 
af systemet. De elementer, der 
var en del af kravspecifikationen, 
skal løbende udvikles. Mens de 
elementer, der ikke var en del af 
kravspecifikationen, skal udvikles, 
såfremt det bliver prioriteret inden 
for den økonomiske ramme, der er 
for projektet.

Der er nu nedsat en ny styregruppe, 
der har haft deres første møde i 
oktober måned. Ingen medlemmer 
af styregruppen har en baggrund 

Repræsentantskabsmøde og 
 Lokalkredskursus 2016

Foto: Kay Wong
 Traditionen tro signerer 
 prisvinderen plakater til 
 foreningens medlemmer.
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fra skole- eller PLC-verdenen, 
hvilket har medført en stor 
bekymring for, om vores udviklings-
ønsker vil blive prioriteret i styre-
gruppen. PLCF har henvendt sig 
til KL om disse bekymringer. Først 
om nedsættelsen af styregruppen, 
hvor vi ønskede, at vores område 
på en eller anden måde kunne 
blive repræsenteret. Det ønske ville 
KL ikke opfylde, idet de henviste 
til, at styregruppens medlemmer 
ikke var repræsentanter for et 
særligt område (folkebibliotek eller 
pædagogisk læringscenter), men at 
styregruppens medlemmer skulle 
repræsentere alle de forskellige 
brugere.

Siden har vi været til et møde 
i KL, hvor vi har beskrevet de 
bekymringer, vi har omkring, 
hvordan styregruppen vil prioritere 
udviklingsønsker fra PLC i forhold til 
udviklingsønsker fra folkebiblioteket, 
da det bestemt ikke er altid, vi har de 
samme udviklingsønsker, idet vores 
funktioner er forskellige. I næste 
nummer af LæringsCentret vil der 
være en artikel fra KL, der omhandler 
disse problematikker. 

Indtil videre er det god idé at være 
opmærksom på, hvor det kommunalt 
er, at man samler udviklingsønsker 
sammen. Der er planer om en 
hjemmeside, hvor man kan melde 
ind, men indtil videre kan man skrive 
til Cicero-supporten med udviklings-
ønsker.
For medlemmerne oprettes et 
dokument i medlemskonferencen, 
hvor man kan skrive ønsker ind.
Der findes allerede nu en 
konference på skolekom, hvor 
man kan videndele og spørge. 
Man skal anmode Lene Pagh om 
medlemskab via  
lene.pagh@skolekom.dk.
På Facebook findes også en gruppe, 
der hedder ’Cicero og Pædagogisk 
LæringsCenter – Videndeling’, hvor 
man kan spørge og få del i andres 
erfaringer.

Farvel og goddag
På dette års korte repræsentant-
skabsmøde tog vi afsked med fire 
landsstyrelsesmedlemmer:
Karen-Marie Sørensen, lokalkreds 
Syddanmark, trak sig allerede i januar 
af personlige årsager. Rie har ydet en 
kæmpe indsats for især PR-udvalget, 
siden hun blev LS-medlem i 2011, 
hvilket vi takker for.  
Marlene Drost, lokalkreds Sjælland 
og øer, har de seneste år været 

sekretær i LS og har samtidig været 
vores repræsentant i Avisen i under-
visningen samt i DFI. Vi takker for den 
store indsats, Marlene har ydet, siden 
hun blev valgt ind i 2013.
Anne Reves Dinesen, lokalkreds Sjælland 
og øer, blev valgt ind i 2015 og har været 
en del af PR-udvalget. Det blev kun en 
kort tid i LS, men vi takker for interessen 
for at yde en ekstra indsats.

Anna Barbara Bach, lokalkreds 
Hovedstaden, blev valgt ind i LS 
i 2009, og hun var i løbet af sit 
første år med til at lave Lærings-
centerpjecen og siden Kultur-
pjecen samt vores særnummer 
Rum med udsigt. Anna har været 
formand i Læringscenter udvalget 
og Prisudvalget. I den sidste rolle 
har Anna holdt nogle præcise og 
underholdende taler til prisover-
rækkelsen, siden hun blev formand 
for prisudvalget i 2010. Det har 
været et af årets højdepunkter 
i foreningsregi at høre hendes 
tale. Anna har også været en af 
drivkræfterne i konsulentkonfe-
rencen de sidste 4-5 år. Alt i alt har 
hun ydet en kæmpe indsats, som 
vi takker for. 

Som nyt medlem blev Kirsten 
Bundgaard Lassen fra lokalkreds 
Sønderjylland valgt. Kirsten 
påbegyndte allerede arbejdet i 
januar, da hun som suppleant trådte 
ind i stedet for Rie.
De resterende tre pladser er ubesatte. 
Hvis du som medlem har lyst til at yde 
en ekstra indsats, kan du kontakte 
formanden, så kan vi åbne for, at 
nogle medlemmer bliver særligt 
tilknyttet LS, indtil næste års valg.

På repræsentantskabsmødet tog vi 
også afsked med Salgsforeningen 
Bibliodans mangeårige direktør 
Hans Radsted, idet vi fra årsskiftet 
har valgt, at bladudgivelse, admini-
stration af abonnenter, hjemmeside 
og konferenceadministration flyttes 
over til Dansklærerforeningens 
Hus, som også tager hånd om 
foreningens medlemsadministration 
og regnskab. Salgsforeningen har i 
den forbindelse skiftet navn til PLCF 
Kommunikation.
Vi takker Hans for hans mange år 
som direktør i Bibliodan.

Foto: Kay Wong

Årets vinder af PLCFPrisen 2016 er Morten 
Dürr og gives for hele forfatterskabet.
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Af Eline Mørch Jensen

På lokalkredskurset som i år blev 
holdt i forbindelse med repræsen-
tantskabsmødet på Gl. Avernæs i 
weekenden den 29.-30. oktober, 
havde LS inviteret en lille håndfuld 
oplægsholdere til at give deres besyv 
med om de faglige foreningers rolle i 
fremtiden samt deres egne erfaringer 
vedrørende sammen lægninger 
af faglige foreninger, sådan at 
oplæggene kunne tjene som en 
inspirerende optakt til medlem-
mernes drøftelse af og arbejde med 
at klarlægge PLCFs fremtidige rolle 
og opgaver. 

Bjørn Hansen fra Danmarks Lærer-
forening (DLF) lagde ud med at 
stille spørgsmålet om hvorfor – og 
for hvem – en faglig forening som 
PLCF er vigtig. Han besvarede det 
selv ved bl.a. at pege på behovet 
for at stå fast om fagligheden 
og den faglige identitet på det 
pædagogiske lærings-
center i en tid, hvor de 
faglige fællesskaber 
er under pres og 
indholdet i arbejdet 
er i opbrud – med 
færre timer på PLC 
og flere i klassen - på 
grund af øgede krav til 
fagligheden og fokus-
områder som fælles 
mål, digitalisering, læringsplat-
forme samt manglende muligheder 
for kompetence-udvikling, som han 
opsummerede det.

Desuden lagde Bjørn Hansen vægt 
på at PLCF er vigtig for DLF fordi 
der er brug for den faglighed og 
specialist-viden om fagets indhold, 
som foreningen har, ligesom der 
er brug for at PLCF kan give feed 
back og faglig sparring, dels i ad 
hoc-sager og dels i forbindelse med 
høringssvar, lovændringer m.v. 

Omvendt fremhævede han at 
PLCF bl.a. kan drage nytte af DLF 
i form af rådgivning og sparring 
på praktiske områder som fx 
opkrævning af kontingent og 
derudover gøre brug af DLF’s 
ekspertise inden for økonomi, 
overenskomster og diverse 
fagfaglige spørgsmål. 

Hvad får jeg for 295 kr.? 
Herefter kom to foreninger, som 
hver især har været igennem 
forenings-sammenlægninger, til for 
at dele deres tanker og erfaringer. 
Det var først Dennis Hornhave, 

formanden for Foreningen 
af lærere i historie og 
samfundsfag (Falihos), 
der holdt et oplæg under 
overskriften Hvordan 
overlever vi som faglig 
forening? Et spørgsmål 
han dog straks fralagde sig 
ansvaret for at give noget 
entydigt svar på, efter 
som han hellere ville pege 

på en række spørgsmål, det efter 
hans mening er relevant at tage op 
til overvejelse inden en eventuel 
sammenlægning. 

Først og 
fremmest skal 
man turde 
stille det 
ambitiøse 
spørgsmål: 
Kan det 
faglige 
landskab 
klare sig 
uden os? Hvis svaret er et ja, må 
man dernæst se på hvordan vi bliver 
interessante for medlemmerne.
Med udgangspunkt i opbruddet 
i fælles referencer mente Dennis 
Hornhave desuden at det er vigtigt 
at gøre sig klart om man som 
medlemmer af en faglig forening 
først og fremmest har individuelle 
eller fælles behov. Ligesom man 
med opbruddet i fagforståelsen 
må spørge sig selv om man først 
og fremmest er lærer eller en 
person, der har en læreruddannelse. 
Desuden er en vis ”markedsgørelse” 
nødvendig, hvor man helt nøgternt 
ser på hvad foreningen skal kunne 
tilbyde sine medlemmer: 

- Sådan lidt á la en cost benefit-
tænkning, hvor man spørger ”hvad 
får jeg for de 295 kroner, jeg betaler 
i kontingent om året?” Simpelthen 
fordi trængslen af tilbud er så stor. 
Det kan fx være at foreningen 
skal tilbyde medlemmerne nogle 
relevante kurser, som Falihos bl.a. 
har gjort. Det kan være at foreningen 
skal professionaliseres, fx ved at købe 
formanden fri til at tage ud i landet 
og gøre foreningens arbejde mere 

Hvor er PLCF på vej hen?
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ud med at sige at han ikke havde 
bemyndigelse til at sige hverken ja 
eller nej til en eventuel kommende 
sammenlægning af sit fagforbund 
og PLCF, men ville til gengæld gerne 

komme med sit bud på 
hvilke spørgsmål, han ville 
opfordre deltagerne på 
lokalkredskurset at drøfte 
og arbejde videre med. 

Til at begynde med var 
det ifølge Thomas Dreisig 
Thygesen uhyre vigtigt 
ikke at undervurdere 
forskellighederne, for 

selvom de to foreninger har meget 
tilfælles, er de også noget hver 
for sig. I den sammenhæng er det 
nødvendigt at gøre sig klart hvad en 
faglig forening egentlig er og er på 
vej til at være i fremtiden – og om det 
i virkeligheden giver bedre mening 
at tænke i interessefælleskaber, hvor 
grupper af mennesker har nogle – 
men ikke nødvendigvis alle! – faglige 
interesser og mål til fælles. 

Desuden mente han at det er 
vigtigt at spørge om hvad man selv 
kan bidrage til fællesskabet med, 
eftersom det 
at indgå i 
netværk som 
bekendt ikke 
kun handler 
om at få 
noget. Som 
eksempler 
på interesse-
fælleskaber, 

synligt. Måske skal der etableres en 
stærkere kobling til fx DLF eller, som 
i vores tilfælde, samarbejdes med 
forskellige strategiske partnere som 
fx Historielab.dk, Organisationen af 
danske museer eller Sigurd Baretts 
Danmarkshistorie-projekt.

Endelig fortalte Dennis Hornhave at 
Falihos har valgt at gå over til kun 
at udgive et elektronisk ”blad” og 
til gengæld bruger flere ressourcer 
på at blogge – foruden altså at 
arrangere kurser, involvere sig i 
udgivelser m.v., dvs. kort sagt gøre 
det som bestyrelsen er bedst til og 
selv synes er sjovest, hvorfor det 
samtidig også giver bedst mening 
at lægge sine kræfter på netop de 
områder. 

Kultur-sammenstød
Dernæst var det Hanni Eskildsen, 
formanden for foreningen Håndværk 
& Design, som fik 
ordet. Foreningen er en 
sammenlægning af de 
to tidligere foreninger 
Danmarks Håndar-
bejdslærerforening og 
Danmarks Sløjdlærer-
forening, som blev slået 
sammen i anledning 
af at håndarbejde og 
sløjd blev nedlagt som 
to selvstændige fag og ”fusioneret” i 
det nye fag Håndværk og design. 

Ifølge Hanni Eskildsen gav det 
anledning til en del interessante og 
ret morsomme kultursammenstød, 

efter som de to respektive foreninger 
stort set udelukkende bestod af hhv. 
kvinder og mænd og dermed havde 
vidt forskellige forenings kulturer, 
som man ikke lige på 
forhånd havde taget 
højde for og som det 
derfor har taget en del 
tid og kræfter at forene 
til medlemmernes fælles 
bedste. Men, som hun 
til deltagernes morskab 
lod forstå, var det dog 
lidt efter lidt lykkedes at 
banke ”træmændene” på 
plads … 

Herudover hæftede hun sig mest ved 
de mange praktiske og økonomiske 
spørgsmål, som den nye forening 
havde bakset med at få på plads, 
fx spørgsmålet om hvor mange 
medlemmer og midler de to tidligere 
foreninger hver især bragte med sig 

ind i fællesskabet, samt 
hvorvidt dette burde stille 
medlemmerne forskelligt. 
Et problem man dog havde 
løst ganske kreativt ved 
at slå fast, at det overskud 
foreningerne hver især 
bragte med sig, svarede til 
det antal medlemmer de 
hver bidrog med.  

Plads til forskelle
Sidst på programmet var Thomas 
Dreisig Thygesen fra styrelsen i 
Danmarks it- og medievejleder-
forening med oplægget Fremtiden 
for vore faglige foreninger. Han lagde 

Hvor er PLCF på vej hen?
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der kunne være en ide i at 
samarbejde om, fremhævede han 
selv forskellige tværgående temaer 
som bl.a. it 
og medier, 
sproglig 
udvikling, 
innovation 
og entre-
prenørskab. 
Mere 
overordnet 
kunne det 
desuden 
være relevant at samarbejde om 
udviklingen af vejleder roller og de 
fælles opgaver og fokuspunkter på 
PLC, fx i forbindelse med skolere-
formen, ligesom der kunne være 
perspektiv i at tale mere sammen 
om hvor skolen skal bevæge sig 
hen, bl.a. i forhold til spørgsmål om 
dannelse, indflydelse og inddragelse 
m.v., set i lyset af digitaliseringen af 
folkeskolen.

Fremtiden i billeder  
og ord 
Efter de fire oplæg var det så de 
godt 40 deltagere på lokalkreds-
kurset der skulle smøge ærmerne 
op og i gang med at foretage sig 
noget aktivt, nemlig at forholde sig 
konstruktivt til PLCFs fremtidige 
rolle og ikke mindst til hvad man 
ønskede sig af et medlemskab af 
foreningen. Deltagerne blev nu 
delt op i tre grupper og efter en 
kort  introduktion ved Anna Barbara 
Bach blev grupperne hver især 
udstyret med en kortbunke med 

fotografiske billeder af diverse 
figurer, dyr, bygninger, landskaber, 
planter m.v. 

Først skulle deltagerne vælge hver 
et billede som symbol på hvordan 
de gerne ville se foreningen i 
fremtiden samt hæfte et eller flere 
ord på, som bedst kunne beskrive 
eller argumentere for dette valg. 
Derefter skulle deltagerne udveksle 
deres holdninger og argumenter to 
og to, samarbejde om at pointsætte 
hinandens valg med mellem 1 
og 7 points og derefter bytte kort 
og argumenter og fremsætte 
hinandens argumenter for en ny 
partner, hvorefter man igen skulle 
samarbejde om at uddele points etc. 

De billedkort som blev udvalgt og 
fik flest af de samlede points var bl.a. 
et stearinlys, som symboliserede 
at PLCF skulle stå for samarbejde 
og dermed være et lys i mørket, en 
nøgle i en lås, som symboliserede at 
foreningen skulle åbne nye døre, en 
krog i en kæde, som symboliserede 
at foreningens medlemmer skulle 
tage fat i hinanden, og endelig et 
girafhoved, som symboliserede at 
foreningen skulle løfte hovedet i 
vejret for at få udsyn og overblik 
og at medlemmerne skulle tale 
ordentligt til hinanden - dvs. benytte 
sig af girafsprog – i stedet for at være 
selvtilstrækkelige.  

Blandt de kerneord som gik igen i 
gruppernes arbejde med at sætte 
billeder og ord på PLCFs fælles 

perspektiv var bl.a. tillid, samarbejde 
og fælles møde- og fokuspunkter, 
ikke mindst børnene, mens billed-
kortet af et kludetæppe kom til at 
symbolisere de forskellige opgaver 
på tværs af fagområder.  

Stemningen var god, snakken 
summede og der manglede bestemt 
ikke engagement hos de deltagende, 
men nogen egentlig opsamling 
er det svært at komme med, efter 
som nogle gik ret abstrakt til værks 
og mest bevægede sig rundt i de 
højere luftlag, mens andre igen var 
helt nede i materien og opgaverne 
på PLC – eksempelvis blev der talt 
meget om og skældt en hel del ud 
over Cicero! 

Nogle gik 
varmt ind for 
en sammen-
lægning med 
Danmarks it- 
og medievej-
lederforening, 
mens andre 
mente at det 
var på tide 
at finde stoltheden og styrken frem 
inden for PLCF’s egne rækker. På 
samme måde var der deltagere, som 
var klar til at afvikle deres blad og gå 
i gang med en mere direkte kommu-
nikation mellem interessefælle-
skaber via blogs og andre digitale 
kanaler, mens andre hellere ville 
beholde LæringsCentret på papir og 
nødigt ville se deres foreningsblad i 
en elektronisk version.
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Bogplast
- hurtigt og billigere!

Priserne er ekskl. moms 
og frit leveret ved køb  
over kr. 800,-

Leveringstid maks. 7 dage

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri 
Pris/stk.

Antal

02 cm x 30 m 37,75 02 cm x 30 m 43,00

04 cm x 30 m 56,50 04 cm x 30 m 68,50

06 cm x 30 m 72,25 06 cm x 30 m 87,50

22 cm x 30 m 200,00 22 cm x 30 m 232,50

24 cm x 30 m 218,50 24 cm x 30 m 253,50

26 cm x 30 m 237,00 26 cm x 30 m 275,00

28 cm x 30 m 258,00 28 cm x 30 m 296,00

30 cm x 30 m 273,25 30 cm x 30 m 317,25

32 cm x 30 m 291,25 32 cm x 30 m 338,00

34 cm x 30 m 309,50 34 cm x 30 m 359,00

36 cm x 30 m 327,50 36 cm x 30 m 380,50

38 cm x 30 m 345,75 38 cm x 30 m 401,50

60 cm x 30 m 546,00 60 cm x 30 m 634,00

Bogplast

Bibliodan  •  Tlf.: 70 20 71 80  •  bibliodan@bibliodan.dk  •  www.bibliodan.dk

Send bestillingssedlen til:
Bibliodan
Låsbygade 67-69
6000 Kolding

eller bestil via vores  
 hjemmeside

Årets
plakat
Pædagogisk  
LæringsCenterForenings pris 2016

Bibliodan  •  Låsbygade 67-69  •  6000 Kolding  •  Tlf.: 70 20 71 80  •  bibliodan@bibliodan.dk  •  www.bibliodan.dk

Udført af Patrick Steptoe
Format 50 x 70 cm
Pris:  1 stk. kr. 50-, 

5 stk. kr. 230,-

Særtryk om Morten Dühr 
Pris: 10 stk. kr. 100,-

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse
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Af Nikolaj Schnurre, ledelseskonsulent 
ved Aabenraa Kommune

Forskellen mellem  drengene 
og pigernes score i de 
 nationale tests i 2. klasse 
er ofte ret markant - ofte 
20-25 basispoint i pigernes 
favør. Hvorfor egentlig det? 
Kan vi være det læringsgab 
 bekendt? 

Hvorfor bruger vi overhovedet de 
nationale tests? Svaret er enkelt: Vi 
tester, fordi niveauet i vores skoler 
var blevet for lavt. Vi måtte se den 
triste kendsgerning i øjnene, at vi 
havde behov for øget fokus på faglig 
progression blandt vores elever 
i dansk og matematik: Øjebliks-
billedet i Aabenraa er, at 100 af 

vores elever (15%) ikke kan læse, 
skrive og regne godt nok til at klare 
en erhvervsuddannelse, og 150 
(25%) bliver erklæret ikke uddannel-
sesparate i 8. klasse. Rigtig mange  
af disse er drenge. Det resultat  
er selvsagt ikke acceptabelt, og  
vi er som kommune forpligtet  
på at sikre den løbende kvalitet  
i  undervisningen. 

Derfor er vi gået ind i arbejdet 
med at implementere de nationale 
tests for at afprøve deres kvalitet 
som redskab til at skabe målrettet 
læring og som katalysator for det 
nødvendige paradigmeskift fra 
metodefrihed til metodeansvar!

Testresultater kræver 
 viden om, hvordan de 
skal bruges
Systematisk anvendelse af data og 

viden er en væsentlig forandring, 
som skolereformen har bragt med 
sig - stærkt inspireret af resultater 
opnået i Ontario, hvor øget fokus 
på elevernes faglige udvikling har 
haft en markant positiv effekt på 
elevernes læringsudbytte.

De nationale tests er én måde at 
indsamle data på. Der er tale om 
kvantitative data, hvor fokus er på 
at indsamle meget data hurtigt 
og effektivt, hvor tidsforbruget 
til indsamling og udpegning af 
kvalitets data er minimalt, og hvor  
der derfor er mere tid til dialog, 
analyse, fortolkning og forankring. 
Illustreret ved figur 1.

Det er for mange lærere og 
pædagoger en ny måde at arbejde 
på, og det er derfor væsentligt 
at klæde medarbejderne på til 

Bag ethvert tal er der skæbner
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opgaven, så de opnår viden, 
erfaring og rutine heri. I Aabenraa 
kommune uddanner vi vejledere i 
dansk, læsning og matematik. Disse 
vejledere vil fremadrettet arbejde 
i professionelle læringsfælles-
skaber, hvor der lige netop arbejdes 
med anvendelse af data, viden 
og feedback i undervisning en. Vi 
arbejder med at skabe en fælles 
tilgang til, hvordan tests kan 
bidrage til at forbedre det, vi alle 
brænder for: 

At alle elever har krav på at være i 
faglig progression og positiv trivsel. 

I Aabenraa kommune har vi valgt at 
anvende de nationale tests i en ledel-
sesmæssig kontekst som en del af 
styringskæden og som et screenings-
værktøj i forhold til den umiddelbare 
status på skole- og klasseniveau, men 
også at være i dialog med skolerne 
om, hvad der er skolens og klassens 
løfteevne i forhold til elevernes 
progression over tid. 

Via hjælpeprogrammet visko.dk 
bliver dataene bearbejdet, visua-
liseret og der er mulighed for at 
krydskorrelere (sammenholde) 
data. Især visualisering gør, at 
data nu med kvalitet og lethed 
kan vandre mellem niveauerne i 
styringskæden. Derved bliver det i 
Aabenraa markant lettere at være 
i en fortløbende dialog mellem 
lærere, vejledere, skole ledelser, 
forvaltning og politikere om 
udviklingen i elevernes progression 
og skolernes løfteevne over tid. Man 
kan fx som leder blive nysgerrig på 
klassens samlede faglige niveau - og 
i dialog med vejledere og team gå et 
spadestik dybere - er der elevresul-
tater, der skal undersøges nærmere, 
elevresultater der undrer osv.

Udfordringen består dog i, at de 
forskellige aktører i styringskæden 
har svært ved at ”forstå”, på hvilke 
niveauer specifikke kvantitative 
data er monitorerende og hvornår 

de er handleanvisende. Fx er de 
nationale tests i princippet både 
monitorende og handleanvisende 
for politikere, forvaltning og skole-
ledelser. Hvorimod de primært er 
monitorende, men ikke handleanvi-
sende, for vejledere og den enkelte 
lærer. 

Vi vil også gerne bruge de nationale 
tests som omdrejningspunktet for 
en tættere dialog med forældrene 
om elevens læringsmål. Fx kunne 
man tænke sig, at forældrene i 2a fik 
denne besked:

Kære forældre
I løbet af de næste 14 dage screener 
vi eleverne i 2a i matematik som en 
del af den løbende faglige evaluering. 
Screeningerne bliver planlagt som 
en naturlig del af undervisningen, og 
resultaterne vil efterfølgende blive 
drøftet i klassens team og med skolens 
matematikvejleder. Resultaterne vil 
også indgå som en del af de efter
følgende skole/hjemsamtaler og 
danne grundlag for elevernes indivi
duelle læringsmål.

Denne mere dialog-baserede 
tilgang kan kombineres med en 
mere fleksibel afvikling af testene, 
hvor underviseren kan tilrettelægge 
afviklingen af testen (screeningen), 
så ”eksamens-dimensionen” primært 
i de yngste klasser træder lidt i 
baggrunden. Elever og forældre vil 
dermed ikke blive præsenteret for 
en test, der skal anvendes til faglig 
bedømmelse og standpunkts-
karakter, og de får ikke en tilbage-
melding i form af et tal. Fokus vil 
være 100 % på fremadrettede 
læringsmål.

Testresultater skal stille 
undrende spørgsmål 
som udfordrer den pro-
fessionelle dømmekraft 
Som en vurdering af den enkelte 
elevs læring bør de nationale tests 
ikke stå alene. Men at de ikke kan 
stå alene, er ikke det samme som, 

at de skal forkastes på lærerniveau. 
De er nemlig ganske brugbare til at 
krydskorrelere med andre testresul-
tater og observationer af elevens 
progression. De nationale test kan 
her bidrage med et billede af elevens 
overordnede læring og udvikling, 
mens fx faglige tests kan give 
viden om elevens udvikling inden 
for færdigheds- og vidensmålene.  
Trivselsmålinger, observationer og 
samtaler kan give indblik i elevens 
eller klassens motivation, trivsel og 
læringsparathed. Når disse forskellige 
data krydskorreleres og visualiseres i 
Visko.dk bliver vejlederne i Aabenraa 
optaget af at udforske læringsgab i 
elevernes læring.

For lederen er de nationale tests 
gode som screeningsværktøjer og 
som indikator for progressionen i 
den enkelte klasse, især fordi der er 
en stærk korrelation mellem resulta-
terne i de nationale tests og afgangs-
prøverne . Dermed er de nationale 
tests for det første et fornuftigt 
værktøj til forudsigelse af elevens 
fremtidige karakterer. For det andet 
er de gode til at generere nysger-
righed: Hvad ved vi, og hvilken viden 
mangler vi for at kunne forberede og 
forbedre elevernes læringsudbytte? 
For det tredje er nationale tests gode 
til at få identificeret, hvad udvalgte 
lærere rent faktisk lykkes med, og 
hvad andre med fordel kunne rette 
deres fokus mod. Metodefriheden er 
som bekendt kun en valgmulighed 
blandt andre lige så gode metoder.

Men lad mig afslutningsvis pointere: Vi 
skal  give vores dygtige med arbejdere 
kompetencer og muligheder for at 
arbejde med, hvad vi kan lære af de 
nationale tests i forhold til arbejdet 
med elevernes faglige udvikling. Ud 
fra det perspektiv, at tests skal skabe 
nysgerrighed og være et naturligt 
afsæt for undrende spørgsmål, som 
udfordrer og understøtter lærernes 
professionelle dømmekraft til gavn for 
elevernes læring og udvikling af god 
undervisning.
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(matematik), narrativ og design 
(dansk) og indholdet blev åbnet, så 
de kunne lave spil om alt fra monstre 
til 2. verdenskrig osv.

I første omgang skulle eleverne 
prøve forskellige professionelle 
brætspil, som var stillet til rådighed 
af folkebiblioteket. 80 elever sad 
ved borde af 4 personer i 4 timer, 
mens lærerne og Ole Steinss var 
gamemasters. Imens skulle eleverne 
evaluere spillene, med udgangs-
punkt i de fokuspunkter lærerne 
havde stillet op. Det var interessant at 
opleve sidelæringen, fx når eleverne 
lidt efter lidt begyndte at  hjælpe 
hinanden med at lære brætspillene 
at kende, så de ikke behøvede at 
vente på en gamemaster. Efter 
spillene var afprøvet, var målet at 
de gik i gang med at udtænke første 
prototype på deres eget brætspil. Det 
skulle holdes i et pitchformat, som 
Ole Steinss skulle godkende.

Det var rigtig interessant at se, at 
elevernes idéer spændte bredt og 

Af Tobias Smith, pædagogisk  
itkonsulent i Furesø Kommune

Over de seneste år er der generelt set 
sket en kolossal udvikling omkring 
brætspil. Fra klassikere som Ludo, 
Matador, Trivial Pursuit og andre 
spil, der har en ensrettet udvikling 
og design. Til i dag hvor et brætspil 
kan handle om alt fra epidemier, 
togbaner, monstre, western-universer 
og tusinder af andre fantastiske 
temaer og ikke mindst spilmotorer 
og designs.

I Furesø Kommune satte vi os for at 
lave en version 1.0 af et rigtig godt 
kommunalt samarbejdsprojekt, 
med fokus på brætspil, matematik, 
narrativ og design. Samarbejdet stod 
mellem det lokale folkebibliotek, PLC, 
ungdomsskolen og 2 folkeskoler, 
med udgangspunkt i 8. årgang.

Folkebiblioteket skulle stå for admini-
stration af professionelle brætspil, 
sådan at eleverne kunne prøve 
færdigkøbte brætspil, og forstå 
hvilke mekanismer et velfungerende 
brætspil bestod af. Ungdomsskolen 
stod for ansættelsen af en professionel 
spildesigner, Ole Steiness, som skulle 
være mentor for projektet. PLC stod 
for lokalet og faciliterede samtidig 
arbejdsprocessen på tværs af 2 fag pr. 
klasse, så eleverne havde i omegnen af 
20 timer til at udvikle spillene.

Hele konceptet blev opfundet af 
pædagogisk læringsvejleder Katrine 
Nørregård (Lille Værløse Skole) 
og undertegnede, Tobias Smith 
(Syv stjerneskolen), som begge har en 
stor kærlighed til brætspilsgenren, og 
samtidig ser et stort læringspotentiale 
i at producere og bruge brætspil i 
undervisningen. 

Selv er jeg delvis pædagogisk 
it-konsulent i kommunen, og har 
fokus på at få nogle innovative 
projekter i gang på tværs af 
kommunens skoler, som har fokus på 
åben skole, og samtidigt udfordrer 
lærerens forståelse for kernefag-
lighed. Jeg tænker at vejen til at 
bruge it mere centralt i undervis-
ningen bl.a. går gennem at prioritere 
innovative arbejdsprocesser, som 
har sit udgangspunkt i 21.århund-
redets kompetencer jf. 21.skills.dk 

Herigennem bliver it et relevant 
værktøj og medspiller, som kan gøre 
eleverne gradvist kompetente til at 
være borgere i det samfund de skal 
være voksne borgere i.

I selve projektet deltog eleverne 
fra Syvstjerneskolen og Lille 
Værløse Skole fra 8. årgang. I første 
omgang var fokus på lærerne, som 
via PLC mødtes med Ole Steiness 
og sammen udformede balancen 
mellem høj faglighed og innovativt 
fokus. Lærerne var begejstrede for 
rammen, og det blev besluttet at vi 
skulle koncentrere os om spilmotor 

Brætspilsprojekt faciliteret  
af PLC i Furesø Kommune

Den første prototype bliver lavet i rent 
papir/blyant og simpelt design. Formålet 
er, at se om idéen overhovedet virker, og 
om det er spilbart. 

Ole kan hjælpe med at få spillet til 
at hænge ordentligt sammen. Når 
gruppen for alvor er gået i stå, så 
kan Ole lige komme med det råd, 
der sætter gang i udviklingen af 
spillet igen. Måske var det bare en 
mindre detalje, måske er det hele 
spilmotoren, der ikke fungerer.
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at de havde taget elementer fra 
forskellige spil op, bl.a. omkring 
design, spilmotor og narrativ med, og 
at de havde blandet disse med deres 
egne idéer og også taget forholdet til 
målgruppen for spillene med i deres 
overvejelser.

Eleverne måtte tænke helt ud af 
boksen omkring narrativ. Få en 
oprigtig idé, og overveje hvilke 
virkemidler i kan bruge. Idéerne 
varierede mellem meget konkrete, 
eks. et spil om kroppens fordøjelses-
system. Her ville gruppen tage 
elementer fra togspillet Ticket to ride, 
og sammentænke det med de fordø-
jelseskanaler som findes i kroppen.
Et andet eksempel var et vildt spil, 
som skulle handle om flugten 
fra skolen. Her skulle man kende 
sinde venner og fjender, og eks. 
få pedellerne til at hjælpe med 
redskaber til flugten.
Når eleverne havde fået deres 
oprigtige idé pudset af, så skulle den 
konkretiseres. Skal der være et bræt 
– eller skal spillet være uden bræt? 
Skal de forskellige spillers valg have 
indflydelse på hinanden? Skal temaet 
være en berømt verden, eller være en 
selvopfunden verden? Skal man blive 
klogere imens man spiller, eller skal 
man i virkeligheden stille spørgsmål 
ved allerede kendt viden?

Det var et krav at spillerne skulle blive 
stillet overfor nogle krav i spillet, så 
spillet ikke er meget forudsigeligt fra 
start. Kunne dette ske via kort? Via 
hændelsesforløb der ændrer fortæl-
lingen? Ved brikker som spillet eks. 
selv spiller? Ved fysiske elementer i 
spillet, som udfordrer forløbet?

Eleverne have 2 ugers almindelig 
undervisning inden de igen skulle 
mødes med Ole Steiness og 3 hele 
dage i grupper til at producere en 
færdig prototype på hver deres 
brætspil. De skulle følge den proces 
en professionel spilproducent bruger, 
når personen vil sende en prototype 
ind til et forlag. De skulle med andre 
ord rundt omkring fokusområderne 
for hele processen, men også nå at få 
afprøvet alle tingene i praksis.

Det blev en krævende arbejds-
proces, som hele tiden gik fra at få 
gode idéer til at gøre spillene endnu 
mere levende og spændende til 
at begrænse sig, så spillet kunne 
fungere i virkeligheden. Et vigtigt 
element i produktionen af spillerne 
var regelbogen. Alle grupper skulle 
lave en sådan regelbog, så de andre 
grupper kunne lære at spille spillet, 
uden at få hjælp fra andre.

Afsluttende skulle eleverne prøve at 
spille hinandens spil for til sidst at 
evaluere dem. Spillene blev stillet 
op på PLC, hvor alle elever skulle nå 
rundt og afprøve 2 spil, udviklet af 
de andre grupper. Man startede med 
at se i regelbogen for at finde ud 
af, hvad spillet gik ud på, og herfra 
skulle man så gå i gang.

Det var en stor oplevelse for lærerne 
at se eleverne spille hinandens spil, 
og ikke mindst se hvor langt de 
var nået med udviklingen af dem 
på så forholdsvis kort tid. Det var 
tydeligt at eleverne kunne evaluere 
hinandens spil på en kvalificeret 
måde, da nu havde oparbejdet  
en viden om genren, og havde 
afprøvet de teknikker der er vigtige  
i udviklings processen.

Det var interessant at se i evaluerings/
spille fasen, hvad eleverne pludselig 
blev opmærksomme på. Var spillets 
motor ordentligt gennemtænkt? Blev 
man en del af historien i spillet, hvad 
enten den var kendt eller ny? Så spillet 
ud til at kunne være langtidsholdbart? 
Var reglerne velfungerende, så 
eleverne kunne spille uden hjælp?

Om processen siger mentoren og 
spileksperten Ole Steiness: 

- Det var en fornøjelse at se 
eleverne gå sådan til opgaven. De 
endelige spil var både sjove, flotte 
og originale, og det til trods for, at 
mange af eleverne næsten ingen 
brætspil kendte. Eleverne tog 
vejledningen i at lave spil til sig og 
skabte nogle ret så imponerende 
prototyper på kun få dage. Samtidig 
var eleverne gode til at trække på 
hinandens styrker i grupperne, så 
nogle lavede spilmotoren, mens 
andre fx tegnede, klippede spille-
brikker eller skrev reglerne.

Målet i Furesø Kommune er nu 
at gøre brætspilsprojektet til et 
kommunalt projekt, som kan tilbydes 
via PLC på alle kommunens skoler til 
både mellemtrin og udskoling.

Hvad siger eleverne? Eleverne var 
begejstrede over forløbet, og synes 
det var fedt at gå fra en simpel idé 
til et færdigt spil. Dog blev de også 
overraskede over, hvor afhængige 
de forskellige elementer i spillet er 
af hinanden. Men generelt var der 
blandt eleverne stor glæde over, 
at spillene blev spilbare, og at man 
kunne prøve hinandens “næsten” 
færdige spil.

Hvis du har interesse i at starte et 
 tilsvarende projekt op i din  kommune, 
så skriv gerne til Tobias for at få 
 inspiration omkring processen eller 
hjælp til at få en mentor. Kontakt:  
tos@furesoe.dk

Så skal spillene afprøves og evalueres. 
Først læser grupperne reglerne, og prøver 
at komme i gang. Det går rigtig fint, de 
fleste spil er spilbare, og er landet i en ud
gave, som både er intuitiv og udfordrende. 
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En serie på syv romaner + 
det løse, herunder spil, film, 
illustrerede versioner og nu 
også et teaterstykke – får det 
da aldrig nogen ende? Kan 
drengen med zigzag-lynet i 
panden virkelig ikke dø?

Første bind af J.K. Rowlings serie om 
Harry Potter hed Harry Potter og De 
Vises Sten og så dagens lys den 30. 
juni 1997, hvor den udkom på forlaget 
Bloomsbury i London. Siden fulgte 
6 bøger i serien, hvoraf den syvende 
og sidste, Harry Potter og Dødsrega
lierne, udkom på dansk i 2007. Alle 
bøgerne er udkommet på Gyldendal 
og oversat til dansk af Hanna Lützen. 
Serien, som er udgivet i en række 
lande og har ligget nummer 1 på 
alverdens bestsellerlister, er desuden 
filmatiseret af Warner Brothers, den 
første i 2001, mens den sidste kom i 
en del 1 og 2, som ramte biograferne i 
hhv. 2010 og 2011. 

Hertil skal lægges diverse spil, bl.a. 
i samarbejde med Lego, bøgerne 
Fantastiske skabninger og hvor 
de findes (der kommer som film i 
november 2016) samt Quidditch 
gennem tiderne, begge forfattet af 
J.K. Rowling, samt tre short stories fra 
Hogwarts der kun udkommer som 
e-bøger. Endelig er serien begyndt 
at udkomme i illustrerede versioner 
med en bog om året, hvoraf kun de 
første to er udkommet.

Og nu - eller rettere den 14. oktober 
2016 – vendte Harry Potters univers 
så tilbage i endnu en ny form. 

Denne gang med udgivelsen af 
manuskriptet til teaterforestillingen 
Harry Potter og det forbandede barn, 
som havde premiere i London i 
sommer. Der er gået 19 år siden 
vi sagde farvel til Harry, Ron og 
Hermione og alle de andre på 
troldmandsskolen Hogwarts. Harry 
er i dag en midaldrende, stresset 
embedsmand ansat i Ministeriet for 
Magi, og far til sønnen Albus, som er 
teaterstykkets hovedperson. 

Den 50-årige J.K. Rowling er dog ikke 
eneforfatter, men som det hedder 
medforfatter til manuskriptet. Om 
tilblivelsen af Harry Potter og det 
forbandede barn står der lidt kryptisk 
i pressematerialet at ”J.K. Rowling 
har skabt historien i samarbejde med 
John Tiffany og Jack Thorne …” 

Betyder det nu at Potter-feberen er 
over os igen eller er de nye skud på 
stammen blot et forsøg på at vride 
de allersidste dråber ud af en – ikke 

mindst i børnelitterær sammenhæng 
– enestående god forretning? I hvert 
fald har Gyldendal valgt at lade Harry 
Potter og det forbandede barn trykke 
i et førsteoplag på ikke mindre end 
100.000 eksemplarer, hvilket ligger 
pænt over normal oplagstørrelse. På 
den anden side: Der er ikke noget 
som helst normalt ved bøgerne om 
den unge troldmand. 

International hype
Hos boghandlerkæden Arnold Busch 
valgte man at lade alle butikker 
holde midnatsåbent op til udgivelsen 
af Harry Potter og det forbandede 
barn 14. oktober 2016. Ifølge 
Mads Petersen, souschef i Arnold 
Busck-butikken i Købmagergade i 
København, var der den aften kun 
piger på arbejde der - som en særlig 
gimmick - alle var iført engelske 
skoleuniformer.

- Vi havde en fantastisk aften med god 
stemning og dagen efter var der kø 
helt hen til Rundetårn, fortæller Mads 
Petersen. Han tilføjer at salget af både 
den engelske og den danske udgave 
er gået fint, selvom han ikke vil gå så 
langt som til at kalde Harry Potter og 
det forbandede barn for nr. 8 i serien:

- Man kan trods alt godt mærke der 
er tale om et teatermanuskript og det 
har da helt sikkert også afholdt nogle 
fra at købe den, mener han.

Helle Busck, kædens adm. direktør, 
bekræfter at interessen for Harry 

J.K.Rowling: forfatteren bag serien om 
Harry Potter som er solgt i over 450 mio ex 
og oversat til 79 sprog.
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Potter-bøgerne stadig er stor: 
- Både blandt de, der er vokset op 
og så at sige har lært at læse med 
Harry Potter og blandt alle de nye, 
der kommer til. På forhånd kunne 
man måske tro at Harry Potter og det 
forbandede barn ikke ville få så stor 
opmærksomhed fordi det ”bare var 
et teaterstykke”, men vi har solgt 
rigtig godt af både den engelske og 
den danske udgave. 

- Den oprindelige serie har også 
fået nyt liv, fordi mange har haft 
behov for at komme ind i universet 
igen, ligesom der har været en stor 
interesse for de short stories, der kun 
er udkommet som e-bøger. Her har 
den verdensomspændende hype 
omkring udgivelsen af den engelske 
version, som udkom samtidig i en 
række lande 31. juli, haft en kæmpe 
betydning, fortæller Helle Busck, som 
dog ikke ønsker at komme nærmere 
ind på de præcise salgstal, da dette 
er en forretningshemmelighed. 

Bortset fra oplagstallet på 100.000 på 
Harry Potter og det forbandede barn 
ønsker Gyldendal heller ikke at dele 
deres oplysninger om oplags- eller 
salgstal med offentligheden, hvorfor 
det ikke er muligt for udenforstående 
at vurdere, om udgivelsen af den 
engelske udgave har betydet færre 
solgte danske eksemplarer eller om den 
engelske udgave omvendt netop har 
boostet salget af den danske udgave … 

Hvem er målgruppen?
Også Børnenes Boghandel, som ejes 
af Arnold Busck-kæden og ligger lige 
over for sin ”storebror” Arnold Busck-
butikken i Købmagergade, holdt 
midnatsåbent i forbindelse med 
udgivelsen af den danske udgave af 
Harry Potter og det forbandede barn, 
dog uden den store effekt, efter 
som der kun blev solgt et enkelt 
eksemplar af bogen på den aften.

- Men personalet var klædt ud og 
hyggede sig gevaldigt, selvom det 

salgsmæssigt var lidt af en fiasko. 
Til gengæld solgte vi en del aftenen 
efter – både Harry Potter og en 
masse andet - hvor børnene ikke 
skulle op i skole dagen efter, og 
hvor vi holdt længe åbent fordi det 
var kulturnat, fortæller Siv Thaysen 
Frederiksen, boghandler i Børnenes 
Boghandel.    

- Jeg tror at det her med at holde 
midnatsåbent skyldes at Arnold 
Busck havde under-
vurderet interessen for 
den engelske udgave, 
da den udkom den 31. 
juli, hvor kun nogle 
få butikker havde 
midnatsåbent, og hvor 
man havde bestilt for 
få bøger og løb tør 
undervejs … Det ville 
man helst ikke opleve 
igen. Men Børnenes 
Boghandel skiller 
sig nok lidt ud, for 
de unge går hellere 
i den store Arnold Busck på den 
anden side af gaden – og de der 
hardcore-fans læser helst bøgerne 
på engelsk - mens vores kunder 
typisk er forældre med små børn, 
siger Siv Thaysen Frederiksen og 
fortsætter:

- Det er i øvrigt lidt svært med 
Harry Potter, for hvilken alders-
gruppe henvender serien sig 
egentlig til? Det er ikke let at 
give råd, for de første bøger kan 
måske godt læses af børn ned i 
8-10-års-alderen, og nogle forældre 
læser dem faktisk højt for deres 
5-årige børn, mens bøgerne bliver 
drastisk mere og mere uhyggelige, 
og de sidste henvender sig nok 
også mere til de 12-13-14-årige 
med emner som forelskelser og 
pubertets problemer. 

- Endelig er der nogle der bliver 
hægtet af, fordi manuskript-formen 
ikke appellerer til de yngre læsere. 

Selvom det er forholdsvis nemt at 
læse er der en del, der siger ”nej 
tak” når de hører det er et skuespil. 
Mange ved det ikke på forhånd, 
så vi har gjort meget ud af at 
forberede folk, så de ikke bliver 
skuffede. 

Vækkede læselysten
Trods disse forbehold fortæller Siv 
Thaysen Frederiksen at butikken 
alligevel har en vis afsætning af 

både den danske 
og den engelske 
udgave, de sidste 
mest til turister, og 
at hun da også har 
prioriteret at have 
den nye bog udstillet 
i vinduet og desuden 
har afsat en hel reol 
til Harry Potter i selve 
butikken. 

- For de fleste vil 
bogen være et 
glædeligt gensyn med 

de gamle universer, man kender 
fra serien. Personligt synes jeg ikke 
Harry Potter og det forbandede barn 
lever helt op til Rowlings egne bøger. 
Der bliver kogt lidt for meget suppe 
på de gamle historier, synes jeg, hvor 
man i de gamle bøger hver gang 
blev taget med til et nyt sted, siger 
Siv Thaysen Frederiksen og tilføjer:

- Også det her med at udgive 
forskellige manuskript-versioner 
lugter lidt af at man vil malke 
konceptet.

Hvilken betydning mener du 
Harry Potter-universet har haft 
og måske stadigvæk har på 
børne bogsområdet? 

- Serien har været banebrydende 
og som boghandler tænker jeg især 
at den har givet læselyst. Folk bliver 
faktisk ved med at komme ind i 
butikken og sige ”mit barn har læst 
Harry Potter – hvad nu?” …
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Og hvad svarer I dem så?

- Tja, der er ikke én bog eller serie, 
der har overtaget Harry Potters plads, 
men rigtig mange både udenlandske 
og danske inden for fantasy-genren. 
Jeg anbefaler fx sådan en som den 
amerikanske Jernprøven af Cassandra 
Clare og Holly Black fra Alvilda, som 
minder meget om Harry Potter uden 
dog at være en dårlig kopi, eller 
Spirit Animals-serien, som også er fra 
Alvilda. Ellers har realismen 
overtaget en del og er 
begyndt at fylde mere, en 
udvikling som startede med 
John Greens bøger. Måske 
har fantasy-bølgen toppet 
… Det er ikke til at vide, for 
pludselig kan der komme en 
bog der ændrer alt. 

Fik drengene til  
at læse 
En ting de fleste kan blive 
enige om vedrørende R.K. 
Rowlings bøger om den 
unge troldmand er at serien 
med et slag fik drengene til 
læse, noget ingen hverken 
hjemlig eller udenlandsk 
forfatter for alvor havde 
haft held med at gøre på 
samme måde før. C.C. Rasmussen, 
tidligere formand for Danmarks 
Skolebibliotekarer (nu PLCF), var fra 
2011-13 formand for Kulturministe-
riets Drengelitteraturpris og mener 
ikke man kan overdrive Harry Potters 
betydning for drengenes læsning: 

- Der er ingen tvivl om at Rowling 
slog hul i en mur med Harry Potter. 
Hun skabte et helt nyt univers, som 
både var genkendeligt og aldrig 
set før, selvom der selvfølgelig var 
udgivet fantasy-bøger før. Men hun 
ramte det helt rigtige tidspunkt 
at komme på og udfyldte et hul. 
Siden er der sket rigtig meget inden 
for fantasy, bl.a. med vores egne 
Kenneth Bøgh Andersen og Lene 
Kaaberbøl, som jo skriver bedre end 

Rowling, så jeg tror slet ikke Harry 
Potter-serien ville slå igennem på 
samme måde i dag og få al den hype, 
som den fik dengang den udkom, 
vurderer C.C. Rasmussen. 

Men hvad var - og er - det serien 
kan, mener du?

- Det bedste der er at sige om serien 
er at den fik børnene – og som noget 
helt nyt drengene - til at læse! Det 

ved jeg bl.a. fra min tid som skole-
bibliotekar, dengang jeg var på 
Digeskolen i Højer, hvor drengene 
fra især 6. og 7., men faktisk også fra 
5. og 8. klasse begyndte at læse. Og 
holdt op med at gå udenom de tykke 
bøger, for pludselig kunne bøgerne 
nemlig heller ikke blive tykke nok. 

- På det tidspunkt var jeg formand 
for Danmarks Skolebibliotekarer, 
hvor oplevelsen blandt kollegerne 
var fuldstændig den samme, 
ligesom jeg var i gang med at tage 
en masteruddannelse i børnelit-
teratur mens Harry Potter-bøgerne 
udkom, hvor erfaringerne blandt 
mine medstuderende også var de 
samme. Betydningen var kolossal, 
uanset hvor man så hen, og min 

fornemmelse er at drengene holdt 
ved og fortsatte med at læse ... At 
mange søgte videre og bredere ud, 
bl.a. til de mange britiske fantasy-
forfattere, som fulgte i slipstrømmen 
på Harry Potter, siger C.C. Rasmussen 
og tilføjer: 

- Bøgerne var bare helt elementært 
spændende og så havde de et godt 
plot, som børn jo gerne vil have. Set 
fra et voksen-synspunkt var de måske 
knap så gode, de onde var absolut 
onde og de gode kun gode, mens 
sådan en forfatter som Kenneth Bøgh 
Andersen har mange flere nuancer 
og også et bedre sprog.

Inspireret af Rowling
Kenneth Bøgh Andersen er lige fyldt 
50 år og dermed for gammel til at 
været vokset op med Harry Potter, 
men efter eget udsagn inspireret af 
J.K. Rowling som forfatter, bl.a. i sin 
Djævlekrigs-serie.  

- I mine øjne ramte Rowling en 
meget fin balance mellem det at 
skrive en fantastisk fortælling og så 
det at henvende sig til både børn 
og voksne - altså være lidt målgrup-
peløs, sådan at børn og voksne 
kunne få glæde af at læse serien 
både hver for sig og sammen. Med 
en overflod af fantasi kombinerede 
hun den magiske verden med noget 
genkendeligt, altså hele det her 
magiske univers over for kostskole-
livet. Det var nyt og spændende, 
synes jeg, for i bøger som Narnia og 
Ringenes herre træder man jo ind i 
en helt anden verden, siger Kenneth 
Bøgh Andersen.

- Et andet godt træk var at hun lod 
hovedpersonen vokse gennem 
alle bøgerne, sådan at Harry gik fra 
barn til ung og voksede fra bog til 
bog sammen med sine læsere. Det 
er i hvert fald én af de ting, der har 
inspireret mig med figuren Filip,  
som jo også bliver ældre undervejs  
i Djævlekrigen. 
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Selv er Kenneth Bøgh Andersen 
vokset op med et tæt forhold til 
netop Narnia, Den uendelige historie 
og Ringenes herre, men havde han 
været yngre, havde det helt sikkert 
været Harry Potter, mener han. 

- Faktisk har jeg indbygget 
deciderede hilsner til både Narnia 
og Den uendelige historie i mine 
bøger. Dog var jeg ikke ligefrem 
nogen Tolkien-freak og synes næsten 
at filmatiseringen af Ringenes herre 
var bedre end bøgerne, hvis man 
overhovedet kan tillade sig at sige 
sådan … Filmene var skåret helt ind 
til benet, mens der er lange kedelige 
passager i bøgerne. I Hobitten blev 
der tærsket lidt for meget langhalm 
på historien. Mine børn på 9 og 11 
er mere til Hobitten, men den er 
nok også mere børneagtig. Filma-
tiseringen af Den uendelige historie 
er fra da jeg selv var barn og helt 
fantastisk, synes jeg, mens 
Narnia-filmatiseringen til 
gengæld blev alt for tydelig 
i sin kristendoms-retorik … 

- Før Harry Potter blev filma-
tiseret, lige omkring den tid 
hvor jeg selv debuterede, 
var det ikke så vildt, men 
med filmene blev bøgerne 
lynende populære. Jeg 
har selv læst bøgerne – de 
første tre læste jeg højt 
for mine børn – og var 
især begejstret for nr. 3 
på grund af tidsrejse-
elementet, som jeg synes 
er meget vellykket, siger 
Kenneth Bøgh Andersen 
og tilføjer:

- Jeg har også læst den nye og synes 
helt klart den holder. Det er selvføl-
gelig lidt svært at sammenligne 
den med bøgerne, fordi det er et 
teatermanuskript. Hvis det havde 
været en roman havde det hverken 
historiemæssigt eller sprogligt 
fungeret på samme måde, men som 

teatermanuskript gør det. Det var 
også rigtig fint at møde alle de gamle 
igen og jeg sad da tilbage og havde 
meget lyst til at se, hvordan de havde 
løst forskellige ting på scenen – fx 
hvordan de flyver på koste.

Nyt liv med billeder
Som nævnt udkommer de 
oprindelige syv bøger nu også i 
gennemillustrerede versioner, med 
udgivelse af en bog årligt, hvoraf 
andet bind Harry Potter og Hemmelig
hedernes kammer udkom 6. oktober 
2016. For illustrationerne står Jim 
Kay, som bl.a. meget stemningsfuldt 
har illustreret Monster af Patrick Ness, 
hvilket han i 2012 fik illustratorprisen 
the Kate Greenaway Medal for. 

Sarah Mygind, som på Center for 
Børnelitteratur på Aarhus Universitet 
er i gang med en Ph.D om transmedia-
litet og børnelitteratur, dvs. bevægel-

serne mellem børnebøger og diverse 
andre platforme som fx internet, spil, 
film m.v., er ikke i tvivl om at illustratio-
nerne tilfører værket nye kvaliteter:

- Bl.a. fordi Kay har valgt at gå 
ind og lave billeder af ting, som 

ikke direkte fremgår af teksten, fx 
hans guide til trolde, altså en slags 
anskue lighedstavler med forskellige 
arter af trolde, og hans opslag med 
fantastiske dyr, hvor billederne 
indgår i et ret komplekst netværk 
med deres intertekstuelle referencer. 
Man kan godt sige at Kay på en måde 
bliver medforfatter, som fx når han 
afbilder drageæg med henvisning til 
afsnittet i den første bog, da Harry, 
Ron og Hermione møder Hagrid på 
biblioteket fordi han er på udkig efter 
en bog om at opfostre drager.

- Så dels visualiserer de illustrerede 
udgaver noget nyt, som ikke 
fremgår af teksten, dels går de efter 
at nå en ny og yngre målgruppe, 
herunder også mere utrænede 
læsere, simpelthen på grund af 
billederne. Men jeg tror nu også at 
Kays illustrationer appellerer til de 
lidt ældre læsere, der fx ligesom 
jeg er 39 år og har læst bøgerne 
da de udkom. Jeg synes han er en 
fantastisk dygtig tegner, ikke mindst 
på grund af sin detaljerigdom, men 
han kan også ramme det dystre, 
hvorfor jeg er spændt på at se 
hvordan han vil gribe de senere, 
mere dystre bøger an, siger Sarah 
Mygind og tilføjer: 

- J.K. Rowling har som få formået at 
se og udnytte mulighederne i den 
rivende udvikling vi er inde i - selvom 
hun nok ikke har været helt alene om 
det - og har dermed udviklet Potter-
universet på tværs af, eller måske 
snarere gennem de forskelige medier, 
som også de illustrerede værker er 
et eksempel på. Det er måske det 
univers som har allerflest fans, det 
er jo det sjove ved det, alle dem 
der bruger det aktivt i deres leg, fx i 
rollespil og når de skriver fan-fiction. 
Der er ingen tvivl om at det også 
er et kommercielt univers og at J.K. 
Rowling er en af verdens rigeste 
kvinder, men dermed ikke sagt at 
illustrationerne ikke kan have en 
betydelig kunstnerisk værdi. 
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JEG HAR LIGE LæST

Af Eline Mørch Jensen

Lad det være sagt med det samme: 
Det her er ikke en otter i serien om 
drengen Harry Potter og vennerne 
Hermione Granger og Ron Weasley 
og alle de andre fra Troldmands-
skolen Hogwarts selvom det er den 
ottende officielle historie siden da. 
Godt nok er næsten alle hoved-
karaktererne fra Potter-universet 
med, hvilket for rigtig mange børn 
og andre læsere vil være et kært og 
længe savnet gensyn, men Harry 
Potter og det forbandede barn foregår 
19 år efter, vi sidst hørte til dem. 
Og hovedrollerne er nu overtaget 
af Albus, Harrys søn, og hans ven 
Scorpius, Dracos søn. 

Desuden er udgivelsen som 
bekendt ikke en roman, men 
derimod manuskriptet til et 
teaterstykke, hvorfor dynamikken 
og fremdriften naturligvis er en 
anden med sin opdeling i fire 
akter og underinddelingen i 
scener. Oveni købet er der med 
udgivelsen tale om en første 
udgave af manuskriptet, mens en 
endelig, revideret version, der skal 
erstatte denne, vil blive skrevet, når 
erfaringerne fra opsætningen af 
skuespillet kan inddrages. Stykket 
havde premiere i London i sommer.

Sidst, men ikke mindst, bærer 
manuskriptet også præg af at være 
en ”ny original historie” af ikke bare 
forfatter J.K. Rowling, men også Jack 
Thorne og John Tiffany, mens Jack 
Thorne figurerer som ophavsmand 
til skuespillet. Præcis hvem der har 
stået for hvad i processen fremgår 
ikke klart, men under alle omstæn-
digheder minder sprogtonen ikke 
meget om J.K. Rowlings i serien om 
Harry Potter. 

I den nye historie er de onde heller 
ikke bare onde, og de gode ikke bare 
de gode – der er flere nuancer. 
Voldemorts datter Delphi er fx ikke 
kun skræmmende ond, men har 
også noget blødt og menneskeligt 
ved sig, hun længes bl.a. – lige som 
Albus – efter at blive set og elsket af 
sin far. Og Draco Malfoy, som i seriens 
samtlige 7 bind oftest fremstilles 
som kold og arrogant, viser sig her 
som en kærlig og bekymret far over 
for sin ensomme, lidt nørdede søn. 
Til gengæld fremstår Harry Potter 
selv flere steder som både urimelig 
og forudindtaget og på et tidspunkt 
kommer han endda til at kommer til 
at sige, at han ville ønske han ikke 
var far til sin egen – besværlige – 
teenagesøn Albus. 

Der bliver ellers gjort brug af flere 
gode gamle kendinge som tidsvend-
inger og parallelle universer, hvor 
læseren får et indblik i hvordan 
verden ville se ud, hvis ikke Lord 
Voldemort var blevet besejret, og 
hvis de kammerater man troede var 
de gode – som fx Cedric Diggory – 
var flyttet over på modstandernes 
side og blevet dødsgardister. Det er 
nogle angstprovokerende scenarier 
der udfolder sig i de voldsforherli-
gende og fascistiske verdener, som 
kun har plads til fuldblodstroldmænd 
og terroriserer alle anderledes 
udseende og tænkende, først og 
fremmest mugglere, dvs. mennesker, 
som ikke er parate til at underkaste 
sig mørkets herre. 

Hele balladen opstår fordi de to 
venner Albus og Scorpius, som 
begge føler sig ret alene og uden 
for kammeraternes fællesskab på 
Hogwarts, beslutter sig for at rejse 
tilbage i tiden for at prøve at pille ved 
historiens gang. Tilsyneladende fordi 

de vil rette op på fortidens – og ikke 
mindst Harry Potters – fejltagelser, 
men måske i endnu højere grad for 
at komme til at spille en rolle og for 
en gangs skyld  blive set og opfattet, 
som dem de er, fremfor blot at være 
deres berømte forældres sønner. 
Altså med andre ord en slags metafor 
for de fleste teenageres behov for at 
blive taget alvorligt, set og forstået. 

En sympatisk pointe som hænger 
godt sammen med og forløses 
ved hjælp af stykkets spændende 
plot, selvom Dumbledore skal vide 
at denne læser har svært ved at 
forestille sig hvordan udfordringerne 
med kulisser og sceneskift løses på 
scenen, når der for alvor kommer 
gang i polyjouice-forvandlinger og 
tidsvendinger fra før til nu og tilbage 
igen – under kampe i quiddich såvel 
som mod ildspyende drager.    

Harry Potter og det forbandede barn
J.K. Rowling, John Tiffany &  
Jack Thorne
370 sider
Gyldendal 2016

Gensyn med Hogwarts
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Af HansChristian Uth, afgået skole
bibliotekskonsulent efter 20 år i 
Slagelse kommune. Bistår pt. ved 
 konverteringen til nyt nationalt 
 bibliotekssystem. Lektør ved 
DBC.

Det, der skulle være en 
udvikling af skolebib-
liotekerne hen imod 
pædagogiske lærings-
centre, har indtil videre 
mest lignet en afvikling 
af skolebibliotekerne.

De 18 skolebiblioteker 
i Slagelse kommune 
er vidt, vidt forskellige. 
Deres fysiske rammer, 
deres bemanding, 
deres funktioner og deres 
betingelser. Men fælles for 
dem er, at de er blevet beskåret 
og nedprioriteret - ikke mindst 
efter skolereformens indførelse. At 
man ikke lever op til bekendtgø-
relsens krav er én ting; noget andet 
er, at man efterhånden heller ikke 
overholder lovens § 19 stk.2

Peter Kemp sagde på et debatmøde 
om skolereformen sidste år: ”I 
behøver ikke indrømme, at I tog fejl. 
I kan nøjes med at indrømme, at I 
ikke har råd.” Det gælder  generelt, 
men det gælder i høj grad i Slagelse 
kommune. Det mærkelige er, at man 
ikke må sige det. Man skal lade som 
om, alt er i orden; at problemer er 
udfordringer, at personale-mangel er 
en overgang, at tidsnød er et priori-
teringsspørgsmål.

Måske er det alligevel ikke så 
mærkeligt, at man skal lade som 
om. For kommunerne er blevet til 

virksom-
heder, der 

konkurrerer 
om skatteyderne, 

og skolerne er blevet virksomheder, 
der konkurrerer om kunderne, og 
lærerne konkurrerer om synlige 
resultater. Så i stedet for at tage en 
åben og ærlig debat om det væld 
af problemer, man står med, vælger 
man at igangsætte projekter, som 
skal få det hele til at se fremtidssikret 
og velfungerende ud. Se ud, skal det 
nemlig. 

Visible Learning har lagt beslag 
på stort set alle efteruddannel-
sesressourcer. På VL-kurserne kan 
lærerne oven i købet få at vide, at de 
nærmest er en hindring for elevernes 
læring. Se blot dette VL-opslag fra et 
lærerværelse:
”Vi kender ikke den øvre grænse for, 
hvor meget børn kan lære. Det er de 
voksne i skolen  ikke elevernes evner 

og baggrund  der udgør begræns
ningen på elevernes læring.”
Lærerne som begrænsning på 
elevernes læring - ta´ den!

For ikke så mange år siden, blev mere 
end 50 lærere i kommunen uddannet 
til at være faglige vejledere. Oplagte 
personer at bruge ved realiseringen 
af PLC-bekendtgørelsen. Men mange 
steder var der ikke råd til at gøre brug 
af vejlederne, og efter reformen er 
det nærmest blevet umuligt. I dag er 
der tyndet kraftigt ud i gruppen af 
faglige vejledere.

Netværket af skolebibliotekarer 
er i løbet af de samme år blevet til 
en meget skrøbelig og amputeret 
størrelse. ”Virksomhederne” må jo 
selv bestemme - og fællesskaber 
er ikke populære. På nogle skoler 
varetages biblioteksfunktionerne 
af ikke-læreruddannet personale, 
videndelingen mellem skolebiblio-
tekarerne bliver gradvist begrænset, 
og fællesskabet omkring materia-
levalg er nu opløst. Det erstattes af 
”automatisk materialevalg”, som man 
så må købe sig til.

Det manglende aktive materialevalg 
- sammen med den efterhånden 
ikke-eksisterende forberedelsestid 
for skolebibliotekarer - vil langsomt, 
men sikkert udtynde kompetencerne 
omkring børne- og ungdomslit-
teraturen og læremidlerne. Og så 
kan man jo godt sløjfe § 19 stk.2 ved 
næste revision.

Retfærdigheds- og afslutningsvis 
skal det bemærkes, at der i Slagelse 
kommune er nedsat en arbejdsgruppe, 
som skal komme med forslag til imple-
mentering af bekendtgørelsen. 

KONSULENTKLUMMEN

De har ikke råd



Læringscentre kan bestille hos:

NYT DANSK LITTERATURSELSKAB
Gammelsøhøj 9 • 2640 Hedehusene,
Telefon 46 59 55 20
www.ndl.dk
ndl@ndl.dk

FagLet, lix 22
Indbundet og med lyd kr. 295 inkl. moms.

Nogle steder i verden må piger ikke få en
uddannelse. Heldigvis findes der mennesker,
der kæmper for at ændre det. En af dem er
Malala. Hun vidste bare ikke, at hun dermed
satte sit liv på spil.

FAG-LET

– et liv med tørklæde

Matt Doeden

Andre kan bestille hos:

BIBLIODAN
Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80
www.bibliodan.dk
bibliodan@bibliodan.dk

Kig efter fjeren,
så får du en let bog!

Lette bøger
til unge og voksne

Matt Doeden

– et liv med tørklæde
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