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Skib Ohøj, M/S BIBIANA  
– sejlende fortællinger  
letter anker!
M/S BIBIANA – sejlende fortællinger 

er en sejlende udstillingsplatform for 

børnekunst og kultur med udstillinger 

af national og international illustrations-

kunst i topklasse ombord. Skibet lettede 

anker fra Admiralskajen i København den 

24.juli 2015 og kommer snart til en havn 

nær dig. Se sejlplan og omtale af årets 

udstillinger på 2015 togtet på www.

bibianadanmark.dk

Hvornår kan du besøge M/S 
BIBIANA i 2015? 
28.08. – 30.08: Aarhus
01.09. – 03.09: Frederikshavn
04.09. – 06.09: Læsø (Østerby)
07.09. – 10.09: Grenå
12.09. – 18.09: Kastrup
20.09. – 25.09: Odense
28.09. – 03.10: København (Nordhavn)

05.10. – 11.10: København (Amaliehaven)

(Med forbehold for ændringer)

The Blixen Literary Award 2015 
… blev i maj givet til forfatteren  Kamilla Hega 
Holst for romanen På træk, der i!øge juryen 
”er en  original og 
modig fortælling, 
som  stiller store og 
 vigtige spørgsmål 
om kærlighed, 
begær og identitet 
i det moderne vest-
lige menneskes liv.”
Kamilla Hega 
Holst er født i 
1973 og debute-
rede i 2003 med 
den lille, stærke 
børneroman Den sovende sangerinde, der 
er illustreret af Pia Thaulov. Den sovende 
sangerinde har ligget i sengen i " år, fordi 
Livs far tog hendes hjerte med, da han gik 
fra Livs mor. Alt 
er faktisk pakket 
ned i den gamle 
lejlighed, og et helt 
hus står og venter, 
men Liv nægter at 
bo der – indtil hun 
møder Nis med 
det grønne hår. En 
stærk lille roman!

Romers ABC får Den Danske 
Bogdesignpris
Forening For Dansk Boghaandværk har 
tildelt luksusudgaven af Knud Romers ABC 
prisen for Børnebog 2014. Ja, det hedder det 
ifølge pressemeddelelsen! Prisen blev uddelt 
den 15. juni 2015 kl. 17 i Dronningesalen på 
Det Kongelige Bibliotek. 
I motiveringen hedder det blandt andet: 
“Sådan en bog opstår kun, når alle gode 
kræfter mobiliseres. Det ligner leg, men har 
helt givet ikke været let. Resultatet er blevet 
entydigt vellykket og er en værdig modtager 
af Den Danske Bogdesignpris/Børnebog,” 
oplyser formand for komitéen for Årets 
 Bedste Bogarbejde 2015, Christian Kaaber.
Den smukke ABC på vers af Knud Romer er 
illustreret af John Kørner, og bogen udkom 
med stor succes i juni 2014. Bogen består af 
29 helstøbte værker, hvor en del af Kørners 
kæmpemaleri får ny form og forståelse 
i samspil med Knud Romers vers. ABC-
formen og struktureringen i 29 vers med 
udgangspunkt i 29 forskellige dyr er både en 
hyldest til og pastiche af en af de allermest 
 benyttede former for formidling af poesi og 
vers inden for børnelitteraturen. 
I denne specialudgave er der arbejdet endnu 
mere med de håndværksmæssige detaljer. 
Den smukke ‘Kørner-lilla’ kassette beskytter 
bogen, hvor det bulkede, specielt udvalgte 
papir arbejder med illustrationerne på en 
anden måde end i ordinærudgaven. Stofryg 
og bånd pakker de #ne vers og illustrationer 
ind og indskriver bogen i en boghåndværks-
mæssig tradition, hvor alle detaljer er vigtige. 
Se anmeldelse 
på foreningens 
hjemmeside!

Titel: ABC  
- luksusudgave
Forfatter: Knud 
Romer
Illustrationer: 
John Kørner
Designet af Ashley Fox
Omfang: 72 sider
Pris: 349,95 kroner
Udkom: 3. juni 2014
Forlag: Carlsen

Nominerede til Nordisk Råds 
Børne- og Ungdomslitteratur-
pris 2015, Danmark   
Mette Hegnhøj: Ella er mit navn, vil du købe 

det? Jensen & Dalgaard 2014
Jesper Wung-Sung: Ud med Knud,  
Forlaget Høst & Søn, 2014

Om forfatteren:
Knud Romer er en af Danmark vigtigste 

stemmer blandt andet i kraft af sit forfatter-

skab og sin banebrydende roman DEN SOM 

BLINKER ER BANGE FOR DØDEN. Også som 

samfundsdebattør viser han sin mester-

lige beherskelse af det danske sprog, som 

gradbøjes og #nder sin helt rette form med 

Knuds skarpe og poetiske 
pen – og tunge. Hans virke 
er alsidigt og spænder fra 
litteratur til kronikkør, radio-
vært, #lmskaber og debat-
tør på alle medieplatforme.

Om illustratoren:
John Kørner er en helt 
essentiel kunster på den 
danske og udenlandske 
kunstscene i disse år.
Han har modtaget !ere 
 priser – blandt andet kunst-
fondens 3-årige arbejdslegat 
for sine værker, som også indgår i perma-

nente samlinger på ARoS, Arken, Tate Gallery 

i London og Rubell Family  Collection i Miami 

i USA m.m. John Kørner har udstillet i blandt 

andet Sverige,  England, Tyskland, Frankrig, 

Finland og Norge. 
Kilde: Forlagets pressemeddelelse
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Så er vi alle i gang igen

LEDER

Sommeren er gået på hæld, skoledagene er allerede blevet til hverdag igen 
oven på en tiltrængt sommerferie. Nu har vi forhåbentlig alle fået energi til at 
kaste os over opgaverne på de pædagogiske læringscentre landet over, - der  
er i hvert fald rigeligt med opgaver at tage fat på.

Siden sidste bladudgivelse har vi fået sat navn på vores øverste chef: Minister  
for børn, undervisning og ligestilling blev Ellen Trane Nørby. Velkommen til 
hende! Der er mange opgaver at tage fat på også for hende.

Jeg blev da også glad og overrasket over at få en hilsen fra hende en af de 
første dage i august. Det var positivt, at ministeren tog sig tid til at sende en 
hilsen til os alle sammen. Det skal blive spændende at følge hendes indsats 
i ministeriet. I skrivende stund har vi ikke hørt så meget, men et eftersyn af 
 inklusionsindsatsen, som er nævnt i brevet til landets lærere, er da bestemt 
velkomment.

Hen imod elevernes første skoledag plejer medierne at bugne af artikler og 
synspunkter om skolen, og dette år er ingen undtagelse. Der har dog  været 
!ere artikler, der bakkede op om skolen, og som gav udtryk for støtte til 
 lærernes  indsats, end der plejer at være. Generelt plejer det at være en lang 
kritik. I år er også forældrene blevet hevet ind i debatten som vigtige for, hvor 
undervisningsparate eleverne er. Man kan jo håbe, at nogle har læst de indlæg 
med åbent sind – og ikke bare har fejet opfordringen af bordet som utidig 
 indblanding.

Selv blev jeg dog gladest for artiklen i Kristeligt Dagblad den 7. august, hvor 
sognepræst Kristian Bøcker opfordrer til, at lærerne lægges for kærlighed. 
Han beskriver, hvordan større grupper ofte lægges for had, fx brugtvogns-
forhandlere, men opfordrer til, at vi prøver det modsatte – begynder at lægge 
en gruppe for kærlighed. En gruppe, som har særligt behov for lidt kærlig 
opmuntring, og her nævner han lærerne, som den gruppe der trænger. Han 
skriver: ”Derfor denne opfordring her ved skoleårets start: Ros en lærer! Godt og 
grundigt. Fortæl, at du sætter pris på ham eller hende. På engagementet, nærværet, 
fagligheden, den gode information på forældre-intra.”

Den opfordring vil jeg gerne støtte, men ud over den generelle, så vil jeg 
 opfordre til, at vi også lokalt lægger vores kolleger for kærlighed, at vi på PLC 
lægger os i selen for at rose og opmuntre vores kolleger, for mange af dem 
er ved at segne i starten af skoleåret, hvor så mange ting skal på plads på alt 
for kort tid. Det gælder i særlig grad vores nye kolleger, for det er en ekstra 
 udfordring, hvis man er ny på arbejdspladsen. 

Og vi skal ikke glemme ledelsen, - de kan også have brug for lidt opmuntring.  
Ja, det kan vel selv en minister. Held og lykke med  
arbejdet, Ellen!

God arbejdslyst, alle sammen!

Birgitte Reindel, formand 

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
www.plcf.dk

Redaktør
Eline Mørch Jensen
Weysesgade 9, 2100 København Ø.
Tel: 3918 3115 / 2171 7027
eline.moerch@gmail.com

Landsstyrelsen
Formand
Birgitte Reindel
Axel Heides Gade 28, 5th
2300 København S
Tel (privat): 2329 6263
Tel (arbejde): 3366 4100
birgitte.reindel@skolekom.dk

Anna Barbara Bach
Gentoftegade 45, 4.th
2820 Gentofte
Tel (privat): 6170 3670
Tel (arbejde): 3542 5826
anna.barbara.bach@skolekom.dk

Marlene Møller Drost
Orionvej 139
4700 Næstved
Tel: 5588 4500
marlene.drost@skolekom.dk

Camilla Johansen
Gl. Bjert 33
6091 Sdr. Bjert
Tel: 5176 0730
cajo@kolding.dk

Karen-Marie Sørensen
Kratvænget 18, Jels
6630 Rødding
Tel (privat): 7455 3373
Tel (arbejde): 7996 5840
rs@roedding-skole.dk

Steen Juul Møller (Sydvestjylland)
steen.juhl.moeller@skolekom.dk

Karin Kjeldsen 
Ramtenvej 18
8581 Nimtofte
Tel: 6043 8748

Anne Stougaard
Mariegade 13
6000 Kolding
Tel.: 7553 3454
Mobil: 6179 3454

Pensionistgruppen
Formand Stig Bergmann
Stokkemarkevej 19
2730 Herlev
Tel (privat): 2254 5456
Tel (forening): 51 95 6777
stig@bergmann.st

Annoncer og ekspedition
BIBLIODAN
Låsbygade 67-69, 6000 Kolding
bibliodan@bibliodan.dk

Adresseændring meddeles til Bibliodan.
Abonnement: Kr. 725,- inkl. moms.

Næste nummer af LæringsCentret  
primo oktober 2015. 
Udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2000 – ISBN 0105-9556

Design og gra!sk produktion
CS Gra#sk A/S
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Læ
ringsCentret Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2015

Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde på 
”Gl. Avernæs”, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup 
fra lørdag d. 24. oktober 2015 kl. 13 til søndag d. 25. oktober 2015 kl. 12. 

Dagsorden i!g. vedtægterne.
Forslag til dagsordenen skal være formanden Birgitte Reindel 
i hænde senest d. 1. oktober 2015.  

Birgitte Reindel, formand for PLCF

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 34,25 02 cm x 30 m 37,25

04 cm x 30 m 41,50 04 cm x 30 m 48,25

06 cm x 30 m 65,50 06 cm x 30 m 74,50

22 cm x 30 m 182,25 22 cm x 30 m 200,25

24 cm x 30 m 198,75 24 cm x 30 m 218,50

26 cm x 30 m 215,25 26 cm x 30 m 236,50

28 cm x 30 m 231,50 28 cm x 30 m 254,75

30 cm x 30 m 248,25 30 cm x 30 m 274,00

32 cm x 30 m 265,00 32 cm x 30 m 291,25

34 cm x 30 m 281,00 34 cm x 30 m 309,25

36 cm x 30 m 298,00 36 cm x 30 m 327,50

38 cm x 30 m 314,25 38 cm x 30 m 346,50

60 cm x 30 m 496,00 60 cm x 30 m 545,75

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



gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

DANSK INDSKOLING

Skriv bogstaver. Skriv historier. Skriv! Skriv! Skriv! 
I de nye skrivekurser træner 0.-1. klasserne bogstavernes 
skriveretning, form og højdeforhold med hjælp fra video-
guides. 1.-2.-klasserne skriver deres egne tekster og 
under vises i ideudviklingsmetoder, dispo nering af tekst 
samt sprogets opbygning og struktur. 

! Træn elevernes skrivekompetencer

! Lav målstyret undervisning, der giver mening

! Sæt elevernes stavefærdigheder i funktionel sammenhæng

! Arbejd fagligt og struktureret med fremstilling

0.-2. KLASSE

Se mere på dansk0-2.gyldendal.dk

11 NYE
skriveforløb på

dansk0-2.gyldendal.dk 9
6

7
3
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Ved Birgitte Reindel, formand for PLCF

Hermed følger den skriftlige 
 beretning for foreningsåret 
2014-2015. Beretningen følger op på 
den skriftlige redegørelse, som blev 
o$entliggjort i ’SKOLEBIBLIOTEKET’ 
Nr. 7-2014. Den skriftlige beretning 
sættes sammen med formandens 
mundtlige beretning til debat 
og  afstemning på det ordinære 
 repræsentantskabsmøde i ulige år. 
De to beretninger tegner tilsammen 
foreningens aktiviteter.

Folkeskolereform og ny 
bekendtgørelse år 1.0
Dette år var alle steder præget af 
den nye folkeskolereform, og nogle 
kommuner/skoler havde også den ny 
bekendtgørelse for det  pædagogiske 
læringscenter på dagsordenen. 
Det var dog ikke alle steder, da 
 folkeskolereformen i sig selv var – og 
er – en stor mundfuld, som det tager 
år at få implementeret. (Og da de 
nødvendige ressourcer ikke er fulgt 
med de !este steder, bliver resultatet 
måske heller ikke helt som ønsket). 

I PLCF har vi især fokuseret på 
bekendtgørelsen, der bortset fra 
enkelte skønhedsfejl var meget lig 
det, vi ønskede. Den største mangel 
var bortfaldet af uddannelseskravet, 
som allerede nu har betydet, at der 
er blevet søgt PLC-medarbejdere 
uden læreruddannelse !ere 
steder. Det sammenholdt med, at 
der ikke er nogle mindstemål for 
 opfyldelsen af bekendtgørelsen, 
betyder, at nogle kommuner kan 
bruge PLC-området til opfyldelse af 

kommunens  sparekrav, uden at det 
vil få  konsekvenser (for andet end 
kvaliteten af folkeskolen!). Grunden 
til at det er ekstra vigtigt med 
læreruddannede medarbejdere på 
PLC nu, er den kraftige fokusering 
i bekendtgørelsen på vejledning 
som PLC’s opgave. Derfor kan man 
selvfølgelig godt også have fx 
kontoruddannet personale, men det 
er vigtigt, at vejledningen foregår på 
et kvali#ceret grundlag.

Nyt navn, nyt bladnavn, 
nyt logo
Den nye bekendtgørelse betød 
helt konkret, at betegnelsen 
’ skolebibliotekar’ ikke længere 
var nævnt i hverken lovtekst eller 
bekendtgørelse, og vi fandt det 
derfor nødvendigt at skifte navn på 
foreningen. Det var en svær opgave 
at #nde et godt navn; dels fordi vores 
funktion ikke længere har et navn, og 
dels fordi navnet på bekendtgørelsen 
var meget langt. Vi endte efter lange 
drøftelser på vores ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde med 
at kalde foreningen Pædagogisk 
LæringsCenterForening, forkortet 
PLCF. En af begrundelserne for dette 
navn var, at PLC allerede var et kendt 
og brugt begreb for det pædagogiske 
læringscenter, så ved at tilføje et F for 
forening var der en vis logik i navnet. 
Men perfekt et det langtfra.

Det gik lidt nemmere at skifte navn 
på vores blad. Som bekendt hedder 
det ikke længere ’SKOLEBIBLIOTEKET’, 
men ’LæringsCentret’, hvilket der var 
stor enighed om.
 I forbindelse med bladets navneskift 

ville vi i LS gerne have et nyt gra#sk 
look med et nyt logo, en ny header 
på vores hjemmeside m.v. Det har vi 
brugt en del tid og energi på, men 
vi har måttet sande, at vi ikke er helt 
klar på, hvem vi er – og vil være – 
fremover, så vi har ikke været skarpe 
på, hvad vi forventede af gra#keren 
og er endnu ikke blevet enige om, 
hvilket forslag vi bedst kunne lide. Vi 
har derfor valgt at klare os med vores 
gamle logo – dog frisket op i en ny 
farve, indtil vi i foreningen får drøftet 
grundigt igennem, hvem vi er og 
fremover vil være.

Nye arbejdsvilkår 
Samtidig med at folkeskolereformen 
trådte i kraft, trådte også Lov 709 i 
kraft. Det har betydet fuld tilstede-
værelse mange steder – især det 
første år, og det har betydet, at 
det kan være utrolig vigtigt at få 
beskrevet alle arbejdsopgaverne, 
da der ellers måske ikke bliver sat 
tilstrækkelig tid af til opgaven. Og 
da alle har fået !ere undervisnings-
lektioner, er tiden til forberedelse 
blevet mere knap. Det er dog 
svært at nævne speci#kke vilkår, 
som er gældende for alle, da både 
kommuner og skoler tolker loven 
forskelligt, og da mange kommuner 
har indgået lokale aftaler, som ser 
meget forskellige ud. Fx tæller 
åbningstimer på PLC nogle steder 
som undervisningstimer, hvor 
der hører forberedelse til, mens 
åbningstimer tæller anderledes 
på andre skoler. Også a!ønningen 
ser forskellig ud, alt efter hvor man 
arbejder. Det er noget, vi vil følge op 
på sammen med DLF.

Skriftlig beretning 2015
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Landsstyrelsen 2015

Birgitte Reindel, formand
F. 1959. Medlem af LS siden 2010.
Formand siden 2013.
PÅ VALG! - genopstiller

Karin Kjeldsen
F. 1960. Medlem af LS siden 2014.
Ikke på valg!

Camilla Johansen
F. 1967. Medlem af LS siden 2011.
PÅ VALG! – genopstiller ikke

Anne Stougaard
F. 1967. Medlem af LS siden 2014. 
PÅ VALG! – genopstiller ikke

Steen Juhl Møller
F. 1971. Medlem af LS siden 2014.
Ikke på valg!

Marlene Drost
F. 1975. Medlem af LS siden 2013.
PÅ VALG! - genopstiller

Anna Barbara Bach
F. 1956. Medlem af LS siden 2009.
Ikke på valg!

Karen Marie Sørensen
F. 1969. Medlem af LS siden 2011.
Ikke på valg!

Fotos: John G. Dinesen  
og Bjarne Thostrup
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Hjemmesiden er desuden på 
vej til også at rumme reklamer 
for forlag mv. i lighed med dem 
i LæringsCentret. Endvidere 
håber vi snarest på at kunne 
præsentere billedserier og artikler 
på hjemmesiden, der er i tråd med 
det der bringes i LæringsCentret. 
QR-koder i bladet bliver linket 
til yderligere læsestof på 
hjemme siden. 

Med udgangspunkt i den nye 
bekendtgørelse er arbejdet med 
LæringsCentret styret af et årshjul, 
som både LS, formænd og redaktøren 
kan sætte sit præg på. Som nævnt 
vil vi gerne læse om medlemmernes 
hverdag i LæringsCentret. Vi vil 
gerne lære af hinanden og få og give 
indspark til arbejdet i hverdagen. Vi 
ved, at rigtig mange er trængte ude 
på skolerne, og efterlyser ikke den 
gode fortælling alene, men i højere 
grad en status fra hverdagen i alle 
dele af landet. Derfor ligger der et 
redigerbart dokument i formands-
konferencen, så også formændene 
kan byde ind med ideer og forslag 
til indhold og skribenter og dermed 
være med til at sætte dagsordenen  
for bladets indhold.
Ideerne er mange og der kan være 
langt fra ide til implementering, men 
det skal nok komme hen ad vejen.

Læringscenterudvalget har ikke 
holdt møder i en periode, da vi 
synes, at den ny bekendtgørelse er 
så væsentlig, at hele LS skal arbejde 
med den.

Børnebogsprisudvalget
Børnebogsprisen blev i 2014 givet 
til Mette Finderup, som holdt en 
meget personlig takketale, inden hun 
traditionen tro måtte signere utallige 
plakater. Prisen blev givet for hele 
Mette Finderups forfatterskab.

Formandsmøde
I april måned holdt vi Formandsmøde 
på hotel Storebælt i Nyborg, hvor 

Svære vilkår for 
foreningsarbejde
Traditionelt har vi været i gruppe 
1 under DLF sammen med andre 
faglige foreninger med egen 
funktions beskrivelse, mens de 
fagfaglige foreninger var i gruppe 
2. De sidste par år har vi dog 
ofte holdt møder sammen, da vi 
oplever mange sammenfaldende 
udfordringer. En af udfordringerne 
er, at det er blevet sværere 
at få lov til at deltage i for-
eningsarbejde, hvis det ligger i 
tilstedeværelsestiden. Tidligere 
har mange skoleledere opfattet 
det som positivt for skolen at 
have lærere, der var fagligt aktive 
i de faglige foreninger, men det 
er efterhånden en sjældenhed – i 
hvert fald at skolen lægger timer til.

En anden udfordring er at få 
deltagere til de kurser, temadage 
og lignende, de forskellige 
foreninger planlægger. Da for-
beredelsestiden for lærerne som 
nævnt er blevet mere knap, er 
mange  tilbageholdende med at 
deltage i kurser m.v. i deres forbe-
redelsestid, hvilket har betydet, at 
mange foreninger har måttet a!yse 
deres planlagte aktiviteter. Det er 
også gældende for nogle af vores 
lokalkredse, der har måttet a!yse 
deres konferencer i år. Forhåbentlig 
ændres dette med tiden.

Landsstyrelsens arbejde
Også i LS har vi mærket de pressede 
vilkår, så vi prøver at #nde på 
kreative løsninger, så vi kan få 
løst opgaverne. Fx afholder vi 
efterhånden en del Skype-møder. I 
2014 #k vi tre nye medlemmer i LS, 
hvilket altid er spændende, idet det 
ofte får os til at tage ’plejer’ op til 
revision. En post, vi ikke har kunnet 
besætte de sidste par, har været 
kassererposten. Det er i nogle år 
blevet løst ved, at vores tidligere 
kasserer Stig Bergmann har løst 
opgaven for os. Da han imidlertid 

ønskede at stoppe med den 
funktion, får vi nu løst opgaven hos 
Dansklærerforeningen, som holder 
styr på vores regnskab og vores 
medlemsadministration. I praksis har 
vi dog en kasserer, som godkender 
bilag, inden Dansklærerforeningen 
sørger for resten. 

I det forløbne år har vi også ageret 
sparring til en gruppe, der er 
kommet med forslag til revidering af 
UCC’ernes moduler, som er relevante 
for arbejdet på PLC.

Udvalg
PR-udvalget har det seneste år 
arbejdet fortrinsvis med forret-
ningsgange. Forretningsgange 
ved udmeldelser og 
indmeldelser, velkomsthilsen 
og pakke, der nu koordineres af 
Dansklærerforeningen, men også 
ved planlægning af kontakter til 
medlemmer og formænd. Kredsene 
er blevet større, medlemmerne 
færre og der er rigtig langt ud til 
det enkelte medlem på den enkelte 
skole, ligesom reformen har gjort det 
umuligt at gennemskue, hvordan de 
enkelte skoler driver deres PLC. 

PR-udvalget vil gerne have mere 
viden og være tættere på. Arbejdet 
er stadig i sin spæde start, men 
forhåbentlig vil strategien om at 
være tættere på virkelighederne 
ude på skolerne komme til at kunne 
ses og mærkes fremadrettet både 
i Skolekom, LæringsCentret, på 
Facebook og hjemmesiden. Ligesom 
vi også gerne vil være mere åbne 
den anden vej. Men udvikling tager 
tid, selvom det ikke har været vores 
intention. Sådan er det nok med 
frivilligt arbejde.

Siden foreningens navneskift har 
vi arbejdet med udarbejdelse af 
et nyt logo, der skulle tegne den 
nye forening. Ny fordi reformen og 
bekendtgørelsen har gjort, at vi må 
de#nere os selv anderledes.
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Den 7. og 8. september 
afholder vi sammen med 
Skolelederforeningen og 
Danmarks it- og medievejlederfor-
ening to temadage i anledning af, 
at der nu er kommet en vejledning 
til bekendtgørelsen. Vi har ikke 
været med i arbejdet med at skrive 
vejledningen, men vi er i flere 
omgange kommet med input til 
arbejdet. Med i arbejdsgruppen 
sad bl.a. CC Rasmussen, vores 
tidligere formand.

Didaktisk vejlederforum
Vi har de sidste par år sammen 
med it- og medievejleder-
foreningen forsøgt at få et didaktisk 
vejlederforum startet, men da 
folkeskolereformen har taget al 
fokus det sidste halvandet år, er 
dette arbejde sat på pause. Vi 
samarbejder dog stadig, hver  
gang det er relevant.

vi startede med besøg fra DLF. Det 
var Gordon Ørskov Madsen, som 
fortalte om forårets drøftelser, der 
endte med, at vi ingen overenskomst 
#k. Gordon #k også information 
med tilbage om vores forskellige 
løn- og arbejdsvilkår, og vi aftalte 
at holde tættere kontakt fremover. 
På formandsmødet drøftede vi 
også, hvilke muligheder vi har for 
at udvikle børnebogsprisen. Og vi 
diskuterede hvordan vi gerne vil 
udvikle foreningen. Disse drøftelser 
vil fortsætte på repræsentantskabs-
mødet i oktober.

As usual
Mange af vores aktiviteter er de 
samme år for år. Vi er med til at 
planlægge Nyhedsugen hvert år, og 
vi er med i dommerkomitéen. Temaet 
i 2015 er SPOR, og formanden for 
årets dommerkomité er Emil Thorup. 
Vi er også med til at komme med 

input til temaerne i Udviklingspuljen. 
Når dette læses, er de forhåbentlig 
o$entliggjort, selv om der i foråret 
kom et valg på tværs. Sidst, men 
ikke mindst skal nævnes de 
to konferencer LS er med til at 
planlægge. Det er dels konsulent-
konferencen og dels it-konferencen. 
Begge konferencer afholdes nu i 
samarbejde med Danmarks It- og 
medievejlederforening. 

Samarbejde 
Ud over de allerede nævnte sam-
arbejdspartnere samarbejder vi 
også med Kommunernes Forening 
for Pædagogiske Læringscentre 
(KFPLC). Vi vil gerne sammen gøre 
opmærksom på, hvor vigtigt det er, at 
der laves funktionsbeskrivelser, så alle 
på skolerne kan få afstemt forvent-
ningerne til hinanden. Dette konkrete 
samarbejde vil I forhåbentlig se mere 
til i løbet af efteråret.
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Fokus på målstyret 
 undervisning vælter i 
 øjeblikket ind over landets 
skoler som en tsunami og 
i den  sammenhæng peges 
der ofte på John Hatties 
 forskning og hans begreb 
om synlig læring.

Retorikken omkring målstyret 
undervisning har desværre skabt 
en ”mislyd” i retning af, at det er 
helt nyt for lærere at have mål 
for  undervisningen!! Det er det 
 naturligvis ikke, men det nye er 
 måske, at målene skal være  synlige 
og tydelige for eleverne. Altså 
 målstyret undervisning, forstået som 
synlige mål for eleverne i et sprog 
eleverne forstår. En ting er, at vi som 
lærere ved, hvor vi skal hen, men 
har eleverne altid en bevidsthed og 
viden om, hvor bussen kører hen? 
Skal vi til Albertslund, Aalborg eller 
Assens? Det er meget rart at vide, 
før jeg sætter mig op i bussen og 
det er med til at skærpe mit fokus i 
 processen frem mod målet. 

Taksonomi-knækkede elevmål 
er ydermere med til at skabe 
 di$erentieret undervisning  inden 
for samme overordnede mål, 
 sådan at eleverne arbejder med 
forskellige abstraktionsniveauer og 
 dybdeforståelse af samme emne og 
ud fra samme undervisningsforløb. 
De taksonomi-knækkede elevmål 
 sikrer, at alle elever står på tæer og 
hver enkelt elev lærer mest muligt.

Fra målstyret undervisning  
til synlig læring

Navn:                             Dato:   
Emne: fortolkning

Klassens fælles 
læringsmål

Elevmål 1  Elevmål 2 Elevmål 3

Eleverne kan 
fortolke korte og 
længere tekst-
uddrag, ud fra op-
stillede kriterier.

Jeg kan genfor-
tælle handlingen 
fra teksten og 
jeg kan udpege 
højdepunkter i 
teksten.

Jeg kan sætte 
 teksten i en 
tidslinje og for-
klare hvad højde-
punkterne og de 
enkle virkemidler, 
gør ved teksten.

Jeg kan sætte 
 teksten ind i 
berettermodel-
len og gennem 
denne fortolke 
teksten, samt 
forklare andre, 
hvordan man 
bruger  modellen 
til at fortolke 
teksten.

Kriterier for  
målopfyldelse

Kriterier for  
målopfyldelse

Kriterier for  
målopfyldelse

Det vil sige, at jeg 
ved hvad teksten 
handler om.
Det vil sige, at jeg 
ved hvad højde-
punkter er og ved 
hvordan jeg #nder 
dem.

De vil sige, at jeg 
kan bruge en 
tidslinje.
Det vil sige, at 
jeg ved hvad 
højdepunkter og 
virkemidler er og 
hvordan man #nder 
dem.

Det vil sige, at jeg 
ved hvordan man 
bruger beretter-
modellen.
Det vil sige, at jeg 
kan udpege "point 
of no return" samt 
spændingshøjde-
punkter.
Det vil sige at 
jeg kan omsætte 
 romanens tekst til 
et lille skuespil som 
jeg selv skriver.

Der er en stigende tendens til, at især 2 
slags elever, skaber uro; dem der er fag-
ligt stærke og dem der er fagligt svage, 
for begge gælder det samme: det giver 
ingen mening for dem at være der. 

En af udfordringerne ved di$erentieret 
undervisning er netop at udfordre de 
dygtigste og løfte de svageste uden, at 

vi skal arbejde med vidt forskellige ting, 
vidt forskellige materialer og forskelligt 
tilrettelagte undervisningsforløb. 
Når der arbejdes med taksonomi-
knækkede mål som i eksemplet 
herunder, vil det grundlæggende 
være samme  undervisningsforløb 
og samme materiale, men  eleverne 
skal noget forskelligt med det, ud fra 
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 udvikle og øge  elevens viden om og 
brug af  læringsstrategier, når han fø-
ler sig udfordret.  Ydermere udvikler 
det  tankeprocesser og bevidsthed 
om egne læreprocesser, som udover 
fagfaglig viden og styrke, vil bringe 
ham frem mod: at lære at lære. ”Giv 
en mand en #sk og han har mad i dag, 
giv ham en #skestang, lær ham at 
#ske og han har mad til resten af livet.”

I forhold til lærerens feedback til ele-
ven, peger Hatties forskning på forma-
tiv feedback, i relation til det opsatte 
mål, som den mest e$ektfulde. Den 
formative feedback står i modsæt-
ning til den summative, som er den 
resultatorienterede,  eksempelvis te-
stresultater eller en skriftlig feedback 
når  produktet er færdigt. De !este 
lærere har nok  oplevet at gentage en 
skriftlig  evaluering af en elevs opgave 
gang efter gang, uden elevens næste 
opgave bar præg af det.  Formativ 
feedback er den processuelle, den 
fremadrettede feedback, som gør, at 

hvilket elevmål i  dybdeforståelsen, 
der arbejdes  efter, og alle elever ud-
fordres dermed på deres niveau. 

Når dette er sagt, er det vigtigt at være 
bevidst om, at et for ensidigt fokus på 
målstyret undervisning medfører en 
fare for, at vi kommer til at kategorise-
re eleverne. Derfor er det nødvendigt 
at tilpasse og koble den med erfaring 
og viden om egne elever og ydermere 
kombinere den med andre elementer, 
så den ikke bliver styrende, men frem-
mende, for elevens læring. 

Faktisk ligger målstyret undervisning, 
som enkelt element, et pænt stykke 
nede på Hatties e$ekt-liste og han 
peger på !ere andre elementer, der 
har endnu større e$ekt. Blandt disse 
er over halvdelen forskellige former 
for feedback. 

Det, der har allerstørst e$ekt, er 
 selvevaluering. Dette går kort 
sagt ud på, at eleven giver sig selv 
 feedback på !ere planer, at eleven 
bliver bevidst om og kompetent til at 
evaluere egen læreproces før, under 
og efter i forhold til det  opstillede 
mål. Hvis målene skal give mening, 
er det vigtigt, at eleven  forholder 
sig til målet !ere gange under et 
undervisningsforløb,  ellers mister 
det fokus og eleven ” glemmer”, hvor 
det er  bussen kører hen. Eleven 
skal således forholde sig til, hvilken 
progression han har  opnået i forhold 
til målet og hvad der skal til for at 
komme videre. Dette kan inddeles i 
tre former for feedback-spørgsmål i 
 selvevalueringen: 
  Feed-up: Hvad er/var mit mål?
   Feed-back: Hvor er jeg nu 

i  forhold til målet? Hvilken 
 progression har jeg haft?

   Feed-forward: Hvordan kommer 
jeg videre herfra, frem mod målet?  
Hattie: Synlig læring for lærere 
(Dafolo, 2013)

Hatties forskning, peger  ydermere 
på elevens  metakognitive udvikling 
og  bevidstgørelse af  indstilling, ind-
sats og  læringsstrategier. Selveva-
luering på et  metakognitivt plan vil 

eleven har mulighed for at forbedre 
produktet undervejs i processen frem 
mod målet. Denne feedback kan  deles 
ind i fokus på: opgave, proces og 
strategier, elevens valg af strategier og 
elevens  metakognitive re!eksion, der 
fører mod  selvregulering. 

Kvali#ceret feedback, hvad enten 
det er elevens selvevaluering eller 
 lærerens formative feedback til 
eleven, fordrer naturligt en tydelig 
målsætning og derfor er målstyret 
undervisning en vigtig del, men 
netop kun én del af !ere elementer.

Med det fokus, der i øjeblikket er 
på målstyret undervisning, landet 
over, er det derfor vigtigt at være 
bevidst om, at e$ekten af målstyret 
undervisning skal ses i sammenhæng 
med disse andre elementer, og at 
 skolerne derfor også må have fokus 
på  udvikling af blandt andet selv-
evaluering og feedback, så  målstyret 
undervisning bliver til synlig læring.

Et for ensidigt fokus på målstyret undervisning medfører en fare for, at vi 
kommer til at kategorisere eleverne, mener Tacha Elung.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Projektet Din tro – Min tro 
besøger årligt cirka 200 
folkeskoleklasser i et forsøg 
på at nedbryde fordomme 
og skabe dialog om hvad 
der hhv. samler og skiller 
mennesker på tværs af 
religioner. 

Ideen bag Din tro – Min tro er at 
respekt og gensidig forståelse er 
baseret på vores viden om hinanden. 
Projektets formål er derfor at skabe 
viden og dialog om de tre mono-
teistiske religioners baggrund og 
traditioner med hovedvægten lagt 
på forståelse og respekt for den 
enkeltes eget valg. I gennemgangen 
af de tre religioner bliver der klart, 
hvad der er fælles og hvad der ikke 
er, og håbet er at eleverne – trods 
alle forskelle - vil erfare, at vi kan leve 
sammen i gensidig respekt, tillid og 
godt naboskab.

Din tro – Min tro startede i 2004 som et 
pilotprojekt på Nørrebro i København, 
hvorefter det efter to år først blev 
udbredt til resten af København og 
siden også til Aarhus, Odense og 
Kolding. Projektet er forankret under 
Københavns Stift og #nansieres af hhv. 
Stiftsrådet i Købehavn, Københavns 
kommune, som betaler for alle skole-
besøgene i København – i gennemsnit 
ca. 150 om året - samt Ministeriet 
for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold, hvis bevillinger er gået 
til at brede projektet ud i landet, så 
der kan dannes selvstændige satellit-
projekter rundt omkring.

I København omfatter Din tro – Min tro 
godt 20 jødiske, kristne og muslimske 
gæstelærere, som – tre ad gangen - 
kan bestilles til at komme på besøg på 
3. til 10. klassetrin for at fortælle om 
hvad det vil sige at være praktiserende 
jøde, kristen og muslim. Gæstelærerne 
er alle  praktiserende af deres egen 
religion og samtidig uddannet til at 
overholde folkeskolens regler om ikke 
at forkynde, men formidle og forklare, 
og kan udspørges om stort set alt. 
Alle beslutninger om den praktiske 
gennemførelse af besøgene tages på 
fællesmøder for gæstelærerne. 

Besøg i 5. klasse
En mandag i juni måned #k 
LæringsCentret lov til at komme 
med indenfor hos tre 5. klasser 
på Strandvejsskolen på Østerbro i 
København, hvor tre gæstelærere 
fra Din tro - Min tro var på besøg. De 
tre gæstelærere var kristne Jonna 
Dalsgaard, stiftspræst i Københavns 
Stift, sognepræst i Anna Kirke på 
Nørrebro og desuden initiativtager 
til og daglig leder af Din tro – min 
tro, jødiske Annie Hertz, pensioneret 
advokat, samt muslimske Salma 
El Abdellaoni, der studerer 
audiologopædi.

Der er helt stille i klasseværelset da 
Jonna lægger ud med at fortælle 

børnene i 5.v om hvad der skal ske i 
de næste to lektioner. Lige indtil hun 
beder eleverne om at gætte hvem 
af de tre gæstelærere, de tror er hhv. 
jøde, kristen og muslim – så ryger der 
en skov af hænder i vejret! 

Næsten alle gætter på at Salma, 
der bærer tørklæde og lang kjole, 
er muslim. Så let er det nu ikke 
hver gang, for i Din tro – Min tro er 
der også muslimske, kvindelige 
gæstelærere, som ikke bærer 
tørklæde. Det bliver straks sværere 
når børnene skal pege på – og ikke 
mindst begrunde - hvem der er 
jødisk eller kristen: Én mener at Annie 
må være jøde, fordi hun er sorthåret, 
en anden fordi hun har mørkt tøj på, 
mens en tredje tror at Jonna må være 
kristen, fordi hun har en grønlandsk 
inuit i en kæde om halsen.

Alle er med
Herefter går gæstelærerne på skift 
i gang med at fortælle om nogle af 
de grundlæggende træk ved deres 
respektive religioner, bl.a. hvor gamle 
de hellige skrifter er, hvad de hver 
især hedder og at Jødedommen 
og Kristendommen har Det Gamle 
Testamente til fælles, at det er skrevet 
på hebraisk og at Jesus og hans disciple 
– også selv om det godt kan være en 
smule forvirrende – faktisk var jøder.

Hvordan ser en jøde, en kristen  
og en muslim ud?
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Både Bibel og Tora bliver vist frem 
i !ere forskellige udgaver – fra en 
bittelille nøglerings-udgave af Tora 
til en manga-version af Biblen, mens 
Salma har taget en iPad med, hvorpå 
børnene kan se Koranens suraer, 
da hun ikke har kunnet nå at vaske 
sig efter forskrifterne og derfor 
ikke må røre ved den hellige bog. 
Salma afspiller desuden en stump 
af en  lydoptagelse af en iman, der 
afsynger en bøn.

Børnene hører bl.a. også om 
forskellige ritualer, bønner og 
spiseregler og opfordres til at bryde 
ind med spørgsmål undervejs, hvilket 
de da også gør, fx om hvordan 
man konverterer og om hvorfor 
man bruger kalot eller tørklæde. 
Ikke alle spørgsmål er lige lette at 
besvare, som fx hvorfor jøder ikke 
må spise skaldyr, men Annie Hertz 
gør alligevel et forsøg: ”Jeg ved det 

selvfølgelig ikke, for det er jo nogle 
meget gamle regler, som blev lavet 
på et tidspunkt, hvor livet var meget 
anderledes end i dag. Men jeg kunne 
forestille mig at det måske hang 
sammen med at skaldyr nemt kunne 
blive fordærvede i varmen, og at man 
derfor var bange for at blive syge af 
at spise dem …”

Plads til forskelle
Undervejs stiller gæstelærerne også 
børnene spørgsmål, bl.a. om de 
forskellige religiøse helligdage og 
højtider, hvor det fx er nyt for de 
!este at jødernes hviledag er lørdag 
og ikke søndag. Det vækker også 
undren at Annie fx ikke tænder lys 
eller taler i telefon på denne dag eller 
at al den dejlige mad, der serveres 
og indtages sammen med familie og 
venner hver fredag aften er blevet 
tilberedt i forvejen. Men, som hun 
forklarer børnene, så har man med 

tiden lært at indrette sig på den 
bedst mulige måde, lige som man – 
om nødvendigt – bøjer reglerne lidt 
hist og her: ”Det er jo fx ikke sådan at 
vi ikke ringer efter en ambulance, hvis 
vi får brug for det, vel?

Andre gæstelærere i Din tro – Min 
tro praktiserer deres religion på 
andre måder, mere eller mindre 
striks i forhold til regler og forskrifter, 
hvorfor ikke to besøg er helt ens og 
der heller ikke er nogen facitliste på 
de spørgsmål, der bliver stillet.

Koncentrationen er stor i samtlige 2 
gange 45 minutter og alle børnene 
i 5.v lader til at være på. Også et par 
af de ret livlige drenge med arabiske 
rødder, som ifølge klasselæreren 
ellers godt kan have lidt svært ved at 
sidde stille og høre efter. Måske fordi 
spørgsmålet om hvad man hver især 
tror på eller ikke tror på, er noget der 

Koncentrationen er stor - måske fordi spørgsmålet 
om hvad man hver i sær tror på eller ikke tror på, er 
noget der optager og angår alle i klassen ...
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optager og angår alle i klassen, og her 
er der endda noget nogle af børnene, 
der - som en slags eksperter - kan 
svare på spørgsmål som fx i hvilken 
retning bedetæppet skal vende. Der 
kommer også nogle sjove bud på 
hvem der er forfatter til Koranen og 
hvad Ramadamen går ud på. 

Samme grad af opmærksomhed viser 
sig i 5.u og 5.y: Mens gæstelærerne 
på skift fortæller og fremviser deres 
bønnebøger, oblater og bedetæpper, 
ville man kunne høre en knappenål 
falde til jorden, kun afbrudt af den 
ivrige håndsoprækning og de mange 
gode spørgsmål og kreative svar. 

Ikke kun et svar
- Det sjove er jo at der ikke nødven-
digvis kun er ét rigtigt svar på de 
spørgsmål, vi stiller hinanden, og at 
vi i øvrigt ikke behøver at være enige 
om alting. Projektet handler jo netop 
om at vise at der er både forskelle 
og ligheder og at vi uanset hvad skal 
respektere og også huske at tale 
ordentligt til hinanden, siger Jonna 
Dalsgaard. Som initiativtager til Din 
tro – Min tro med har hun selv mange 
års erfaring fra sit engagement i men-
neskerettigheder i Mellemøsten og 
integration af !ygtninge i Danmark. 

Ideen opstod fordi hun efter eget 
udsagn efterhånden var blevet godt 
træt af den måde, mange talte til 
hinanden og især om hinandens 
religioner på, hvorefter hun inspireret 
af et besøg på Interfaith Education 
Centre i Bradford, England, i 
samarbejde med to medlemmer 
af stiftsudvalget for Folkekirke og 
Religionsmøde, en jødisk og en 
muslimsk gæstelærer, udviklede 
projektet Din tro – Min tro. 
- Man kunne også have inviteret 
fx en buddhist eller en hindu med, 
men konceptet her omfatter jo 
Jødedommen, Kristendommen og 

Islam fordi det på verdensplan især 
er de tre monoteistiske religioner der 
clasher, forklarer Jonna Dalsgaard, 
men tilføjer at der desuden er andre 
lignende initiativer rundt omkring i 
København og resten af landet, der 
involverer !ere trosretninger.
 
Ifølge Jonna Dalsgaard kommer disse 
clashes fx til udtryk i børns spørgsmål 
om krig og terrorisme, bl.a. oven på 
massakren den 7. januar 2015 på 
redaktionen på det franske satiriske 
magasin Charlie Hebdo og attenta-
terne på Krudttønden på Østerbro 
og ved den jødiske synagoge i 
Krystalgade den 14. februar 2015, 
navnlig blandt elever i udskolingen, 
hvor både abstraktionsniveau og 
udsyn er højere end på fx 5. klassetrin. 
Alligevel har hun ikke sporet en øget 
interesse for at få besøg af Din tro – 
Min tro ovenpå disse attentater, man 
har altså ikke kunnet måle at der har 
været !ere henvendelser, mens der 
efter massakren på Utøya i Norge 
i 2011 til gengæld var en markant 
stigning i antallet af skolebesøg.  

Med rod i Danmark
- Som jødisk gæstelærer har jeg 
også oplevet at blive spurgt ud om 
Israel-Palæstina-kon!ikten, når jeg 
har været ude på skoler med mange 
muslimske børn, men dér bliver vi 
altså nødt til at sige fra. Vi kan ikke 
brede vores gæstelærer-optræden 
ud til at omhandle kon!ikter i hele 
verden, det bliver simpelthen for 
stort og uoverskueligt, så vi må tage 
udgangspunkt i vores religiøse til-
hørsforhold her i Danmark, fortæller 
Annie Hertz og tilføjer:
- Men selvom jeg har været på en 
del skoler, hvor der har været endda 
rigtig mange muslimer og jeg var den 
eneste jøde, har det heldigvis aldrig 
givet problemer eller dårlig stemning.
Salma El Abdellaoni supplerer:  
- Det sker også at der er nogen der 

spørger mig om hvordan muslimer 
kan begå terror eller slå ihjel i Allahs 
navn. Her må jeg jo så svare, at 
bare fordi nogen siger at dét, de 
gør, sker i Allahs navn, bliver deres 
forfærdelige handlinger jo bestemt 
ikke mere rigtige af den grund. Jeg 
fortæller dem også at der i Koranen 
står, at hvis man slår et menneske 
ihjel, er det som om man har slået 
hele menneskeheden ihjel. Gud 
fortæller os hvad der er rigtigt og 
forkert, men Gud har også givet 
mennesket sin frie vilje, så det er op 
til os selv om vi vil gøre godt eller 
ondt her i livet. 

Ifølge de tre gæstelærere er der stor 
forskel på om klasserne på forhånd 
har arbejdet med religion og tro og 
forberedt spørgsmål, fx på baggrund 
af det gratis undervisningsmateriale 
på projektets hjemmeside, men 
uanset hvad oplever de faktisk altid 
at der – akkurat som i 5. klasserne 
på Strandvejsskolen - er masser af 
spørgsmål og en livlig dialog.

- Somme tider har en klasse forberedt 
så mange spørgsmål at gæstelæ-
rerne vælger at skippe deres oplæg 
og gå direkte over til besvarelsen og 
diskussionen. Det er jo altid vigtigt 
at tage fat i de temaer, der optager 
dem lige her og nu. I udskolingen er 
der som regel altid mange spørgsmål 
om identitet og seksualitet, fx om 
holdningen til homoseksualitet eller 
omskæring og om emner som bl.a. 
tatoveringer og piercinger, fortæller 
Jonna Dalsgaard og lægger til:

- Ét af de klogeste - og samtidig mest 
typiske – spørgsmål vi får, er: Hvis I 
er så enige og har så meget tilfælles, 
hvorfor er der så krig? 

Se mere, bestil gæstelærer og 
download undervisningsmaterialer 
på dintromintro.dk



Fhv. afdelingsleder, mag. art. Gunnar 
Jakobsen er død. Han blev 93 år. 
Han er født i Seest ved Kolding 
og blev lærer i 1945 og mag.
art. i  sammenlignende litteratur 
i 1954. Han har været seminarie-
lærer på både Kolding Seminarium 
og Haderslev Seminarium og 
blev  skolebiblioteksinspektør i 
København i 1961. 

I 1964 tiltrådte han stillingen som 
afdelingsleder ved Danmarks 
Lærerhøjskole, hvor han bl.a. stod for 
uddannelsen af skolebibliotekarer. 
En stilling, han varetog helt frem til 
1992, hvor han gik på pension. Fra 
1967-1979 var han en debatlysten 
anmelder af børne- og ungdomslit-
teratur ved ”FOLKESKOLEN”. I en 
periode var han også redaktør af ”Ny 
litteratur-serien” på Munksgaard (nu 
Høst & Søn). 

I 1986 modtog han Danmarks 
Skolebiblioteksforenings 
(nu Kommunernes 
Skolebiblioteksforening) 
”Boghylde” og i 1991 Danmarks 
Skolebibliotekarer (nu Pædagogisk 
LæringsCenterForening) Æresmål. 

Gunnar Jakobsen har et omfattende 
forfatterskab bag sig og skrev i 
pensionistperioden bl.a. monogra#er 
om Cecil Bødker, Bjarne Reuter, Louis 
Jensen og Knud Erik Pedersen samt en 
række artikler til BUM og PLYS. Tidligere 
har han portrætteret Johan Ludvig 
Holberg, Martin A. Hansen, Johannes 
V. Jensen, Steen Steensen Blicher, Tove 
Ditlevsen og Kaj Munk, m.!. 

I 1973 oversatte og bearbejdede 
han sammen med sin kone, 
Inge Cramer (1926-2010), Göte 
Klingbergs fornemme værk Barn- och 

ungdomslitteraturen, der på dansk 
#k titlen Litteratur for børn og unge – 
Børne- og ungdomslitteraturen før og 
nu. (Borgen) Gunnar Jakobsen var 
Ridder af Dannebrog. 

Æret være hans minde.

Bent Rasmussen

Gunnar Jakobsen (1922-2015) 
in memoriam
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Af Søren Fanø, cand. pæd i dansk, 
master i børnelitteratur, lektor ved VIA 
UC, Læreruddannelsen i Aarhus

I sidste nummer af Lærings-
centret (juli 2015) var 
temaet inklusion af børn 
med særlige behov i skole 
og i samfund, hvor jeg i en 
af artiklerne tog udgangs-
punkt i Ronnie Andersens 
roman Akavet. Her kommer 
en opfølgning om samme 
emne med afsæt i Jesper 
Wung-Sungs to nyeste 
romaner. 

Inklusion, eller rettere sagt 
eksklusion, har gennem det meste af 
Wung-Sungs forfatterskab været et 
gennemgående tema. Den identi-
tetssøgende dreng Jonas i Kopierne, 
den dødsdømte 15-årige Niels i Den 
sidste henrettelse, inklusionseleven 
Simon i Skolen og den kræftsyge 
William i Ud med Knud.

10. september udkommer næste 
skud på stammen af værker, hvor 
det at høre til og søge en identitet 
er i centrum. Det er romanen Zam, 
som kan læses som en moderne 
gendigtning af H. C. Andersens 
eventyr Den grimme ælling. I Zam 
er den udstødte dog zombien Zam 
der er kommet til at bide klassekam-
meraten Oscar i struben. Denne 
uheldige handling kickstarter en 
lang række  begivenheder, der på 
alle måder mimer den integrati-
ons- og inklusionsdebat der føres i 
Danmark i disse år. 

I Zam, i skolen og i de ghetto-
bebyggelser, zombierne bebor. 
Og ikke mindst i den politiske, 
radikale løsning mod de anderledes, 
zombierne, som går ud på at samle 
alle zombier i en lejr for måske senere 
at udrydde dem. 

Zam slutter med at zombien Oscar 
(den dreng Zam bed i struben) og 
Zam bliver venner og, hjulpet af 
veninden So#e, !ygter ud i verden. 
Med en lille hilsen til Jonas, for hvem 
det går helt galt for i Kopierne, føler 
Zam sig her for første gang ikke 
helt forkert i sit ”ikke-liv”. Måske kan 
denne skjulte forfatterkommentar 
illustrere, hvad der sker for Zam og 
de andre ikke-tilpassede som lever 
i vor tids læringsmålstyrede skole i 
konkurrencestaten: 

”Zam forestiller sig at de små svaner 
bliver fodret med eventyret af de 
voksne svaner hver dag, mens de 
vokser sig store: Samfundet vil forsøge 
at opdrage dig som en and – rap, rap, 
rap. Altid rap, rap, rap – men husk du er 
en svane” (s. 168).

På kanten af tilværelsen

SF: Hvad er ideen med Zam og 
hvordan forholder han sig i 
forhold til dine øvrige børne- 
og ungdomslitterære !gurer, 
der som Zam lever helt ude på 
kanten af tilværelsen?  

JWS: - For mig ligger Zam i en 
naturlig forlængelse af de andre 
outsidere i mit forfatterskab som for 
eksempel Nicklas i Pelle Johns Engle, 
Jacob i Alamo, Janus & Marcus i Ægte 
brøker, Jonas i Kopierne, Niels i Den 

sidste henrettelse, Simon i Skolen 
og William i Ud med Knud. Mange 
af disse er outsidere af sociale eller 
mentale årsager. På den måde er 
Zam mest beslægtet med en person 
som Jonas, fordi han er anderledes 
gennem selve sin eksistens. Zam er 
zombie og kan dermed aldrig blive et 
menneske.

- Zombien er et interessant kulturelt 
fænomen. I gysere spilles altid 
på vores frygt for, at noget eller 
nogen kommer og vil os ondt. 
Derved minder ”zombien” som 
#gur om alle andre gysere, men 
hvor en alien eller en varulv er en 
ude#nerlig frygt, så er ”zombien” 
frygten for næsten. Der ligger en slet 
skjult etnocentrisme i skildringen 
af zombier. Zombier er dumme. Vi 
rigtige mennesker er tusinde gange 
klogere og smartere end dem. 
Zombier udgør kun en trussel, fordi 
de er så mange. ”Zombien” handler 
altså om frygten for, at store horder 
af primitive fremmede skal komme 
og tage alt, hvad vi har. Ødelægge 
verden, som vi kender den. Sådan 
en slags fremmed er Zam.

Både i Ud med Knud og Zam vælter 
læseren sig i såvel skjulte som 
åbenlyse intertekstuelle referencer 
- mange af dem litterære #gurer 
der ville have haft det svært i vores 
diagnose-samfund. Blandt andet 
bliver det tydeligere for hver bog 
Jesper Wung-Sung udgiver, hvor 
stor betydning H.C. Andersen har 
for forfatterskabet. Han optræder fx 
selv i Den sidste henrettelse og i det 
hele taget er Wung-Sungs romaner 
og noveller fyldt med henvisninger 
til ham. 

Kærlighed til outsideren
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H.C. Andersen under 
huden

SF: Hvad betyder H.C. Andersens 
tekster for dig? Og måske mere 
speci!kt i forhold til Zam?

JWS: - Du har ret. H.C. Andersens 
ind!ydelse på mit forfatterskab kan 
ikke overvurderes. Han er sivet ind 
i min hud og mit hoved på samme 
måde som kristendommen, det danske 
vejr og Sydfyn er en del af mig. At H.C. 
Andersen er født så få kilometer fra 
hvor jeg bor og skriver er jo i sig selv 
vanvittigt at tænke på. Som fodbold-
spiller ville det svare til, at Pelé løb 
rundt i naboens have og jonglerede!

- H.C. Andersen er en af de forfattere, 
jeg hyppigst genlæser, og når jeg 
laver et tilfældigt nedslag i et af 
hans eventyr, står det hurtigt klart, 
hvordan jeg er inspireret af hans 
forfatterskab. For det første er der 
det stilistiske, herunder især mundt-
ligheden – at H.C. Andersen går efter 
det levende, mundrette udtryk. Jeg 
vil selv til enhver tid foretrække en 
sætning, der ligger godt i munden 
frem for én, der er lækkert skrevet.
 
- For det andet er der tematikken, 
som du også er inde på. Altså temaet 
om ”eneren” eller ”outsideren”. Det 
er helt naturligt for mig at behandle 
outsiderens rolle i forhold til fælles-
skabet. Og H.C. Andersens forfatter-
skab rummer de skønneste og mest 
sørgmodige outsidere.

- For det tredje er der det konkrete 
litterære greb, nemlig at ”antro-
pomor#sere” – altså at gøre noget 
ikke-menneskeligt menneskeligt. 
Det greb mestrede H.C. Andersen, så 
ting- og dyreverden aldrig blev den 
samme siden. 

I dialog med mesteren
- Alle tre elementer eller greb 
kan gen#ndes i de !este af mine 
bøger – og også i Zam. Men denne 
proces foregår ikke sådan, at jeg 
som forfatter beslutter mig for at 
lægge mig i slipstrømmen af H.C. 
Andersen eller bevidst at skrive ”en 
opdatering” af Den grimme ælling. 
Det begynder med, at jeg har min 
hovedperson: Zam. Og Zam er 
outsider. Han er outsider, fordi han 
er zombie. Han er dobbelt-outsider, 
fordi han ikke er et menneske, men 

samtidig er for velfungerende en 
zombie, til at andre zombier forstår 
ham. Zam bliver som nævnt smidt 
ud af skolen, og da han kommer 
hjem, bliver den dårlige dag endnu 
værre, da hans knap så velopdragne 
familie har ædt en hund. 

- Da jeg havde skrevet scenen, 
hvor familien spiser hunden, #k 
en indskydelse mig til at tage H. C. 
Andersens samlede eventyr i hånden 
og genlæse Den grimme ælling. 
Blandt alle de ydmygelser, som den 

For mig ligger Zam i naturlig forlængelse af 
de andre outsidere i mit forfatterskab, især 
Jonas i Kopierne, mener Jesper Wung-Sung
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evne som Lindgrens for at skabe en 
så elskværdig pestilens som Karlsson. 
På samme måde kan Lindgren skildre 
en dreng som Emil, der laver alle 
mulige og umulige skarnsstreger, og 
så skriver hun henkastet: og da Emil 
blev stor, blev han sognerådsformand, 
men det er en anden historie … Det 
siger KLONK – og så står Emil som et 
helt menneske foran læseren. Det er 
ikke en morale, det er et menneske! 
Det er intet mindre end genialt.

- Alle holder af genkendelighed 
og gentagelser. Der ligger en 
tryghed og bekræftelse af verdens 
indretning i dette. Det gælder 

grimme ælling bliver udsat for, er 
denne måske den mest hjerteskæ-
rende, selv om den ikke desto mindre 
– med et vanligt ironisk-rørende H. 
C. Andersensk dobbeltgreb – går 
hen og bliver dens redning: Hunden 
nægter at æde den grimme ælling, 
simpelthen fordi den er for afskyelig 
til at blive spist! 

- Der går et øjeblik, inden jeg forstår, 
at jeg har taget hævn. Dette er altså 
den grimme ællings vendetta 170 
år senere i litteraturhistorien – nu 
bliver hunden ædt! Og den bliver 
naturligvis spist af vor tids lige så 
store outsider som datidens grimme 
ælling, nemlig zombien.

- Takken udebliver ikke. 
Litteraturhistorien gengælder altid 
en tjeneste. Fra det hinsides rækker 
H. C. Andersen mig generøst mottoet 
til romanen om Zam med dette citat: 
”O Gud skee lov!” sukkede Ællingen, 
”jeg er saa styg at selv Hunden ikke 
gider bide mig!” Ved siden af Zam går 
den grimme ælling. Og det er sådan 
jeg kommunikerer med en mestrenes 
mester som H.C. Andersen.

Emil som zombie
- I Ud med Knud kan man læse 
#guren Knud som en fætter til Astrid 
Lindgrens ulidelige ener, Karlsson i 
Karlson på taget. I Zam både ligner 
Zam en vis Emil og kan læses som en 
moderne opgradring af Emil-#guren. 
Og så er Emil fra Lønneberg Zams 
yndlingsbog, og som Emil bliver Zam 
sat uden for døren, hvor han laver 
træ#gurer. Emil snitter med en kniv – 
Zam bruger, som det er naturligt for 
en zombie, tænderne! 

SF: Hvad betyder Astrid Lindgren 
for dig som forfatter?

JWS: Hvis man skulle nævne de fem 
største forfattere, der har skrevet 
børne- og ungdomslitteratur, ville 
man naturligvis skulle nævne H.C. 
Andersen – og Astrid Lindgren. Det 
er jo en uvurderlig gave som forfatter 
at have H.C. Andersen i baghaven og 
Astrid Lindgren lige på den anden 
siden af en bred å! 

- Det er rigtigt, at Knud er i familie 
med den gode Karlsson – selv om 
Knud til enhver tid vil påstå, at han 
kom først! Det kræver en helt særlig 
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Jeg vil meget gerne være den idiot, man 
hænger ordner på. For det øjeblik jeg sætter 
mig ned for at skrive den næste sætning, 
så er det hele raslet af mig, siger Jesper 
Wung-Sung
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JWS: - Jeg synes, det er en 
vidunderlig pris – og det ikke mindst 
i lyset af forfattere som H.C. Andersen 
og Astrid Lindgren. At jeg selv er 
indstillet, bukker jeg og takker for. 
Jeg vil meget gerne være den idiot, 
man hænger ordner på. For det 
øjeblik jeg sætter mig ned for at 
skrive den næste sætning, så er det 
hele raslet af mig. Så er der kun ord 
og håbet om liv.

Wung-Sungs bøger er på vej ud i den 
store verden. Den sidste henrettelse 
er på vej ud på det amerikanske 
marked, Skolen er lige udkommet på 
hollandsk og er på vej på tysk, lige 
som Ud med Knud er på vej ud på det 
engelsksprogede marked, nu først 
USA, under den skønne titel Boot 
Canute.

SF: Hvordan er det at opleve 
international interesse for dine 
bøger, der i deres udgangspunkt 
forekommer at være endog 
særdeles danske?

- Det er en bekræftelse af det, jeg altid 
har oplevet som læser: At litteratur er 
enestående ved at være så universel 
i sin kommunikation. Derfor kan man 
sagtens være meget lokalt forankret 
i sit udgangspunkt. Fordi når en 
forfatter skriver sandt om mennesket – 
så rammer det en streng i os alle. Som 
Knud siger det: ”Og resten er litteratur-
historie.” Eller er den? Ja, alt er littera-
turhistorie – og Knud vinder til sidst.

Endelig er der i Wung-Sungs senere 
romaner Den sidste henrettelse, Ud 
med Knud og Zam direkte henvis-
ninger til Mark Twains vidunderlige 
roman om eneren og dagdrømmeren 
Huck Finn og hans liv på tømmer!å-
den på Mississippi. Og at de tre zom-
biebrødre hedder Zim, Zam og Zum 
i en fortælling fyldt med ællinger er 
vel heller ikke tilfældigt ... 

SF: Hvad betyder Rip, Rap og 
Rup for dig? Alle de ovennævnte 
eksempler ville vel i dag få en 
diagnose og blive tilbudt hjælp 
til at tilpasse sig samfundets 
normer. Eller?
 
JWS: - Ja, de var alle blevet bedt om 
at rette ind på den ene eller den 
anden måde. Jeg har en voldsom, 
romantisk forkærlighed for den, der 
ikke tilpasser sig. Det er sådan set 
den ydre årsag til, at jeg er blevet 
forfatter. Som 18-årig stod jeg alene 
ude på en mark på Ærø, da klokken 
slog tolv, og svor, at jeg altid ville 
være fri! Det mulige og umulige i 
dette ønske skriver jeg så om. 

Ud i den store verden
Wung-sung blev i foråret 2015 
indstillet til Nordisk Råds Børne- og 
Ungdomslitteraturpris for Ud med 
Knud. Prisen uddeles i oktober i 
Reykjavik. Det er tredje gang prisen 
skal uddeles. Første gang, i 2013, 
gik den til nyligt afdøde #nske, Seita 
Vuorela for hendes meget litterære, 
internationale, Young Adult-roman 
Grundstødt (Tubine 2015) om sorg, 
og sidste år gik prisen til den lille 
#ne norske børnefortælling Brune 
(Carlsen 2014) af Håkon Øvreås og 
illustratoren Øyvind Torseter.

SF: Hvad tænker du om prisen 
og hvad betyder det for dig 
at blive indstillet – at den 
vinder er jo en selvfølge for 
i hvert fald Knud, der ifølge 
ham selv allerede har vundet 
Nobelprisen?

også børn. Derfor kan små børn se 
tusind ens afsnit af et børnepro-
gram. Derfor kan større børn læse 
tredive bind af en serie skåret over 
en simpel skabelon. Derfor går vi 
på McDonald’s. Vi har – i hvert fald 
af og til – behov for at vide, hvad 
vi får. Jeg tror på genkendelsen 
og sammenhængen på en anden 
måde. Vores menneskelighed og 
fortællinger har sat sig så mange 
aftryk, trådt så mange stier, sat sig 
så mange spor, at man helt naturligt 
indoptager – og kender til - disse. 

Fornemmelse for 
 referencer
- Jeg planter ikke intertekstuelle 
referencer som en slags skattejagt, 
hvor læseren skal #nde slikposerne 
ude i haven. I virkeligheden tror 
jeg nok mere på, at en læser – også 
et barn – sagtens kan forstå eller 
fornemme en reference til Thomas 
Mann uden at have læst én linje 
Thomas Mann.  

- For mig er Emil fra Lønneberg i 
familie med Klods-Hans – det kække, 
det driftige, handlekraften og fan-
tasifuldheden. Zam er i familie med 
dem, men på den lidt tragiske måde, 
at han gerne vil være som Emil. Men 
han tilhører ikke kun en anden race 
eller eksistens, men også en anden 
tid, hvor vi er blevet alt for oplyste, 
derfor er han bevidst om sin egen 
anderledeshed, hvilket gør ham 
ængstelig. Emil og Klods-Hans er på 
ingen måde ængstelige. Så Zam må 
ikke bare slås med opgivelserne, men 
også med sit eget sind.

- Knud er i slægt med Karlsson, 
men modsat ham er Knud jo farlig. 
Karlsson gør ikke rigtig nogen 
fortræd ud over at skræmme dem 
lidt. Knud er derimod en person, der 
slår andre ihjel – med sit gode humør. 
Det ville være forkert at sige, at jeg 
ikke var blevet forfatter uden H.C. 
Andersen og Astrid Lindgren, men 
jeg var blevet en anden forfatter.

Zam udkommer 10. september på 
forlaget Høst & Søn, hvor de øvrige 
titler af Jesper Wung-Sung og Ronnie 
Andersens Akavet også er udkommet.
I Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab af 
Søren Fanø (Høst & Søn, 2014) omta-
les de øvrige bøger mere indgående.
Mette Hegnhøjs: Ella er mit navn. Vil 
du købe? (Jensen & Dalgaard) er den 
anden danske udgivelse, der sammen 
med Ud med Knud er indstillet prisen.
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Af Hanne Schriver, pædagogisk 
konsulent VIA CFU og Master i 
Børnelitteratur

I 2011 så en nytænkende serie fra 
forlaget Gyldendal Uddannelse 
dagens lys. En serie, hvor ældre tekster 
får nyt liv og bliver gjort aktuelle for 
nutidens ældste elever i grundskolen. 
Hver bog i serien består af en 
nyskrevet mini-roman med inspiration 
fra en ældre tekst. Seriens tekster 
bevæger sig mellem arkivering/littera-
turens byrde, aktualitet og almengyl-
dighed – på tværs af historisk tid!

Seriens koncept
Det kan ikke undre, at netop professor 
i børnelitteratur Torben Weinreich er 
idémanden bag seriens tilblivelse. Han 
har om nogen deltaget i debatten om 
kanonlæsning i grundskolen. Derfor 
er det også naturligt og danskfagligt 
godt, at han har skrevet seriens lærer-
henvendte materiale Litteraturdidaktik 
– intertekstuel læsning.

Hver bog i de elevhenvendte titler er 
bygget op efter samme princip: Først 
den nye mini-roman, dernæst 1–11/2 
side, hvor Torben Weinreich forklarer 
kort om det ’at skrive på ryggen af’ en 
ældre tekst, at lade sig inspirere af en 
ældre tekst, så den ældre tekst ’skinner’ 
igennem den nye tekst. Kort sagt intro-
duceres intertekstualitetsbegrebet i den 
særlige form, som en palimpsest er.

Man kan sige, at mini-romanernes 
længde på 60–90 sider måske 
hverken er ’fugl eller #sk’ og at det 
gør dem lidt vanskelige at placere 
i forhold til fx opgivelser, men her 
må man som dansklærer se på det 
enkelte værks kompleksitet og det 
analytiske arbejde, der er gjort i 
klassen. En mulighed mht. FP9- og 
FP10-opgivelser kan være at opgive 
den ældre tekst (så er den ønskede 

kanonforpligtelse til FP9 også 
opfyldt) og desuden et uddrag af den 
moderne tekst.

Afsættet
Som Torben Weinreich er inde på 
i det lærerhenvendte materiale, 
må afsættet for forløbet være i den 
nyskrevne miniroman. Det er også 
sket i de tilbagemeldinger, jeg har 
fået fra dansklærere, som med succes 
har brugt enkelttitler. Dermed bliver 
afsættet for elevernes undersøgelser 
(analyser), fortolkninger og diskussio-
ner foretaget i en tekst, som er skrevet 
ind i en genkendelig virkelighed med 
en kultur, identitet og et sprog, som 
ikke ligger dem %ernt. 

Dernæst kan forløbet bevæge sig over 
i den ældre tekst, som er trykt bagerst 
i bogen. Nu ligger det lige for (forhå-
bentlig), at eleverne kan forholde sig 
til den ældre tekst og den inspiration, 
som den nutidige forfatter har fået 
ved at læse, studere og fortolke den 
ældre tekst ind i sin egen #ktionstekst 
i den nutidige kontekst.
I kapitlet At læse og at møde giver 
Torben Weinreich !ere bud på 
tilgange til at gøre de ældre #ktions-
tekster tilgængelige for eleverne. 
Desuden gives der kompetente 
håndsrækninger til fortolkningsarbej-
det i seriens 3 første udgivelser: Din 
for evigt, Skyld og Ørkenland.

Novellen Irene Holm 
Det er velrenommerede, nulevende 
bidragydere hentet fra ungdoms-
litteraturens verden, der har forfattet 
til serien. En af dem er Mette 
Hegnhøj, der både har modtaget 
Kulturministeriets Børnebogspris 
2015 og er indstillet til Nordisk Råds 
Børne- og ungdomslitteraturpris 
2015. Hun har aktualiseret Herman 
Bangs novelle om Irene Holm ved at 
skrive mini-romanen Små frø. 

Mette Hanghøj #nder den nutidige 
stille eksistens i den oversete gymna-
siepige, Ine. Der er ikke langt til ordet 
’ingen’. Begyndelsesbogstavet I har 
Ine også fælles med sit forlæg. Men 
Ine oplever at blive ’set’ af en vikar i 
kemi. Hun blomstrer, får i den grad tag 
i kemiens verden, så da klassen skal til 
eksamen, fodrer Ine alle, så der falder 
den ene topkarakter efter den anden. 
Dog mangler 12-tallet. Ine skal op som 
den allersidste. Det, der skulle have 
været Ines ’#fteen minutes of fame’ 
(s. 74), ender i #asko og latterlighed. 
Ine går i selvsving i udenadslære og 
manglende overblik og må stoppes af 
censor. Lige som Irene Holm kan Ine 
ikke styre sin stjerne stund – og bliver 
til grin! Ine får bundrekorden i stedet 
for topkarak teren. 

Efterspillet på 17 tekstkorte sider 
rummer denne sære ’tomhed’, som 
afspejler Ines sjælelige tilstand efter at 
have været i en kemisk ekstase.
"Noget må man gøre. Med sit liv."
(s. 97)
Ovenstående er de afsluttende, 
nærmest apatiske, sætninger. 
Sætningerne sender en stærk hilsen 
til afslutningen på Irene Holm:
"Der drog hun hen – for at  fortsætte 
det, man kalder livet."
(s. 117).

KONtekst + interTEKST
-En didaktiseret serie med fokus på fortolkningskompetence

Bent Haller

B
E

N
T

 H
A

L
L

E
R

  SK
Y

L
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Bent Haller

B
E

N
T

 H
A

L
L

E
R

  SK
Y

L
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Bent Haller

B
E

N
T

 H
A

L
L

E
R

  SK
Y

L
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Cecilie Eken

IL
IE

 E
K

E
N

  FO
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Cecilie Eken

C
E

C
IL

IE
 E

K
E

N
  FO

R
 E

V
IG

T
 D

IN

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Cecilie Eken

C
E

C
IL

IE
 E

K
E

N
  FO

R
 E

V
IG

T
 D

IN

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Louis Jensen

L
O

U
IS JE

N
SE

N
  L

.I.V. E
n historie om

 forelskelse 

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Louis Jensen

L
O

U
IS JE

N
SE

N
  L

.I.V. E
n historie om

 forelskelse 

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Louis Jensen

L
O

U
IS JE

N
SE

N
  L

.I.V. E
n historie om

 forelskelse 

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Mette Hegnhøj 

M
E

T
T

E
 H

E
G

N
H

Ø
J  SM

Å
 FR

Ø

GYLDENDAL

UNGDOMSROMAN

Mette Hegnhøj 

M
E

T
T

E
 H

E
G

N
H

Ø
J  SM

Å
 FR

Ø

GYLDENDAL

UNGDOMSROMAN

Mette Hegnhøj 

M
E

T
T

E
 H

E
G

N
H

Ø
J  SM

Å
 FR

Ø

GYLDENDAL

UNGDOMSROMAN

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Hanne Kvist

H
A

N
N

E
 K

V
IST

  Ø
R

K
E

N
L

A
N

D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Hanne Kvist

H
A

N
N

E
 K

V
IST

  Ø
R

K
E

N
L

A
N

D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Hanne Kvist K
V

IST
  Ø

R
K

E
N

L
A

N
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Mette Hegnhøj 

M
E

T
T

E
 H

E
G

N
H

Ø
J  SM

Å
 FR

Ø

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL



21

Mette Hegnhøj har virkelig aktua-
liseret en stille eksistens, skabt en 
nutidig Irene Holm.

De enkelte titler  
– og sværhedsgraden
For mig at se er der forskel på, hvilke 
tekster, der kan arbejdes med, på 
hvilke klassetrin. Nedenstående 
giver et #ngerpeg, hvor bl.a. tidligere 
forløb, teksternes tema og klassens 
danskfaglige niveau et betydelige 
afgørende faktorer for dansklærerens 
bogvalg. Indtil videre er der i perioden 
2011–2014 udkommet 6 titler. Jeg har 
i oplistningen indsat den ældre tekst, 
som den nye tekst går i dialog med, 
samt givet en anbefaling til klassetrin.
Cecilie Eken: Din for evigt / H. C. Andersen: 
Snedronningen – Et eventyr i syv historier 
(1845). Gyldendal. 2011. 7. – 10. kl.
Bent Haller: Skyld / Henrik 
Pontoppidan: En stor dag (1891). 
Gyldendal. 2011.( 7.) 8. – 10. kl.
Mette Hegnhøj: Små frø / Herman 
Bang. Irene Holm (1890). Gyldendal. 
2014. 8. – 10. kl.
Louis Jensen: L.I.V. – En historie om 
forelskelse / H. C. Andersen: Klods-Hans 
- En gammel historie fortalt igen (1855). 
Gyldendal. 2013. (6. )7. – 10. kl.
Anita Krumbach: Sidste tur / H. C. 
Branner: De blå undulater (1939). 
Gyldendal. 2014. 7. – 10. kl.
Hanne Kvist: Ørkenland / St. St. 
Blicher: Hosekræmmeren (1829). 
Gyldendal. 2011 (7.) 8. – 10. kl.

Forenklede Fælles Mål 
Serien blev som skrevet i indledningen 
påbegyndt i 2011, men lever i allerhø-
jeste grad op til de Forenklede Fælles 
Mål, som er trådt i kraft pr. 1.8.2015. 
Med læringsmålsstyret undervisning 
og synlige læringsmål for øje vil jeg 
her give mine bud på kompetenceom-
råder og tilknyttede færdigheds- og 
videnspar, der kan ligge bag lærerens 
konkret udformede læringsmål, som er 
udformet i et elev-henvendt sprog.
De ældre forfattere, hvis tekster er 
inspirationskilden, er stort set alle at 
#nde på den nyreviderede kanonliste 
for grundskolen. Uanset, om 
forfatteren er med på listen eller ej, er 

Sprogforståelse

Eleven kan 
vurdere betyd-
ningen af ord og 
begreber i rela-
tion til tekstens 
oprindelse

Eleven har viden 
om sociolek-
ter og formelt 
sprog

Vurdering

Eleven kan dis-
kutere forskelli-
ge fortolkninger 
af en tekst

Eleven har viden 
om forskellige 
læserpositioner

Sprogforståelse

Eleven kan 
anvende ord og 
udtryks betyd-
ning til at forstå 
komplekse 
tekster

Eleven har viden 
om ordvalgets 
betydning for 
budskabet

Perspektivering

Eleven kan 
selvstændigt og 
re!ekteret sætte 
tekster i relation 
til eget voksen- 
og samfundsliv 
og se handle-
muligheder

Eleven har viden 
om samspil-
let mellem en 
tids litteratur 
og samfundets 
struktur

Tekstforståelse

Eleven kan 
forstå kom-
plekse tekster 
og uddrage det 
væsentligste

Eleven har viden 
om metoder 
til vurdering af 
teksters formål, 
struktur og 
perspektiv

Perspektivering

Eleven kan 
sætte teksten i 
relation til aktu-
elle problemstil-
linger

Eleven har viden 
om metoder til 
at sætte tekster i 
relation til aktu-
elle problemstil-
linger

Eleven kan 
sætte tekster i 
perspektiv til lit-
terær og kulturel 
tradition og ud-
vikling gennem 
litteraturhisto-
risk læsning og 
Dansk litteraturs 
kanon

Eleven har viden 
om kulturelle 
og litterære pe-
rioder og Dansk 
litteraturs kanon

Tekstforståelse

Eleven kan for-
stå komplekse 
tekster

Eleven har viden 
om metoder 
til vurdering af 
teksters formål 
og perspektiv

Læsning

Fortolkning

Hvis en eller !ere udgivelser 
 anvendes i forløb i 10. klasse ser 
 færdighed- og videnspar således ud:

Læsning

Fortolkning

der tale om ældre kvalitetslitteratur, 
som ’holder’ ud over tekstens egen 
tilblivelsestid. Som noget naturligt 
må der ud over Fortolkning i forløb 
med en eller !ere titler i netop denne 
serie også sættes fokus på kompe-
tenceområdet Læsning. 
Jeg vil foreslå, at læringsmål i forløb 
med KONtekst + interTEKST i særlig 
grad fokuserer på følgende uløseligt 
forbundne færdigheds- og vidensmål:

Bent Haller

B
E

N
T

 H
A

L
L

E
R

  SK
Y

L
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Bent Haller

B
E

N
T

 H
A

L
L

E
R

  SK
Y

L
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Bent Haller

B
E

N
T

 H
A

L
L

E
R

  SK
Y

L
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Cecilie Eken

C
E

C
IL

IE
 E

K
E

N
  FO

R
 E

V
IG

T
 D

IN

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Cecilie Eken

C
E

C
IL

IE
 E

K
E

N
  FO

R
 E

V
IG

T
 D

IN

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Cecilie Eken

C
E

C
IL

IE
 E

K
E

N
  FO

R
 E

V
IG

T
 D

IN

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Louis Jensen

L
O

U
IS JE

N
SE

N
  L

.I.V. E
n historie om

 forelskelse 

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Louis Jensen

L
O

U
IS JE

N
SE

N
  L

.I.V. E
n historie om

 forelskelse 

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Louis Jensen

L
O

U
IS JE

N
SE

N
  L

.I.V. E
n historie om

 forelskelse 

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Mette Hegnhøj 

M
E

T
T

E
 H

E
G

N
H

Ø
J  SM

Å
 FR

Ø

GYLDENDAL

UNGDOMSROMAN

Mette Hegnhøj 

M
E

T
T

E
 H

E
G

N
H

Ø
J  SM

Å
 FR

Ø

GYLDENDAL

UNGDOMSROMAN

Mette Hegnhøj 

M
E

T
T

E
 H

E
G

N
H

Ø
J  SM

Å
 FR

Ø

GYLDENDAL

UNGDOMSROMAN

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Anita Krumbach

A
N

IT
A

 K
R

U
M

B
A

C
H

  SID
ST

E
 T

U
R

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Hanne Kvist

H
A

N
N

E
 K

V
IST

  Ø
R

K
E

N
L

A
N

D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Hanne Kvist K
V

IST
  Ø

R
K

E
N

L
A

N
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

Hanne Kvist K
V

IST
  Ø

R
K

E
N

L
A

N
D

UNGDOMSROMAN
GYLDENDAL

www.mitcfu.dk Torben Weinreich: 
Litteraturdidaktik - Intertekstuel 
læsning. Gyldendal. 2011

www.dansk.gyldendal.dk

Vil du skrive 
 lektørudtalelser?
Er du skolebibliotekar og kunne du 
tænke dig at skrive lektørudtalelser 
om letlæsningsbøger?
DBC har behov for !ere skolelektører, 
der kan anmelde læsepædagogisk 
bearbejdede bøger for børn – især 
bøger på engelsk.
Nærmere oplysninger: redaktør 
Hanne Ekström, DBC. E-mail:  
he@dbc.dk. Tlf. 24 65 81 91.
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Af Eline Mørch Jernsen, redaktør

Morten har lige mistet sin mor. Hun 
har drukket sig ihjel. Faren drikker 
videre og taler ikke til ham, men tre 
uger efter begravelsen begynder 
han at tale igen – mest om biler – og 
historien om hvad der er gået forud 
for den aften, hvor det hele pludselig 
går helt ad helvede til, oprulles. 

Det er en historie om alle de tæv 
han får i de små klasser - fra ”Stefan, 
Benji, Larsen og alle de der drenge” 
– indtil det en dag går op for ham, 
at han er vokset dem over hovedet 
og begynder at slå igen om turen 
med mor og far, moster og Svend til 
Tenerife, hvor Morten bliver fuld for 
første gang som 12-årig, om det vrag 
af en Austin Haley, han får forærende 
af sin far i kon#rmationsgave. Og 
om Polak, som vist egentlig hedder 
Szymon og er mekaniker fra Polen, 
og som arbejder på værkstedet.   

Og så er der er Mikael og Malene, 
der lige som Morten er lidt til overs: 
”Mikael var for lille og tynd. Malene 
for tyk. Eller buttet, lidt større end de 
andre piger, og så var de jo ikke her 
fra byen. Mere skal der ikke til. Jeg 
ved ikke hvad der var med mig, jeg 
var bare ikke med der hvor det skete.”

Der er måske ikke meget indhold i 
deres samvær, men det er hvad det 
kan blive til. De bliver ved med at 
ses, da Mikael og Malene kommer i 
gymnasiet og Morten på TEC, ikke 
fordi det på noget tidspunkt er blevet 
sagt højt at han skal følge i sin fars 

fodspor og overtage autoværkstedet, 
det ligger bare lige som i kortene. De 
tre hører musik, ser #lm, ryger hash 
og drikker øl. Morten går i seng med 
Malene, som gerne vil være kærester, 
men selv vil han ikke mere end det. 
I modsætning til Mikael, som er vild 
med Malene. Hemmeligheder og 
forviklinger på kryds og tværs. 

Persontegningerne – af de få 
personer der er i Mortens liv – står 
sikre og præcise, næsten nøgne. 
Miljøskildringen af autoværkstedet i 
provinsen er autentisk og befriende 
usentimental. Dialogen er mundret 
og lige ud ad landevejen, imellem 
underspillet og morsom. Ellers ville 
”Pragtfuldt, pragtfuldt” heller ikke 
være til at holde ud. Humoren er der 
heldigvis hele tiden et sted inde bag 
håbløsheden.      

Den aften det går galt, har Polak og 
faren drukket tæt. Morten vågner ved 
larmen og da han kommer ned på 
værkstedet er det allerede slut. Faren 
har banket livet ud af Polak med et 
jernrør – formodentlig ved et uheld, 
fordi han blev vækket og troede 
det var rumænske tyve, og fordi det 
var så mørkt at han ikke kunne se 
en hånd for sig. Eller kom de op at 
toppes fordi Polak havde ligget i med 
Mortens mor?

Det får vi aldrig afdækket, lige som 
så mange andre ting, men på en 
måde virker det ikke så vigtigt. Faren 
sigtes og varetægtsfængsles, Morten 
afgiver vidneudsagn sådan som 
han – af sin far – er blevet instrueret 

i at gøre. Livet går videre. Faren 
kommer på vandvognen i fængslet 
og begynder at gøre sig visse tanker 
om hvor og hvordan han har svigtet 
– både sin søn og sin alkoholiserede 
og syge kone. 

Morten begynder at få styr på auto-
værkstedet. Frem for alt arbejder 
han hårdt på at sætte Austin 
Hayley’en i stand og tager billeder 
af det, for at vise, hvordan arbejdet 
skrider frem, når han besøger sin far 
i fængslet. Moster !ytter ind i huset 
og giver en hånd med – også med 
pimperiet godt nok, men alligevel. 
Tingene falder lidt efter lidt til ro, 
måske er der virkelig en vej videre 
frem, måske ikke …

Pragtfuldt, pragtfuldt!
Af Kim Fupz Aakeson
Gyldendal, 2015
159 sider

JEG HAR LIGE LÆST

Nah, så ikke så meget …
Hvad så?
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Af Camilla Johansen,  
Pædagogisk Center Kolding

Hvem ved hvad en date kan 
føre til?

Den 16/1 2015 lagde Pædagogisk 
Center i Kolding lokale til et speed-
dating-arrangement. Arrangementet 
startede o&cielt klokken 9, men 
allerede fra klokken 8 myldrede det 
ind med glade og forventnings-
fulde folk der med nysgerrige blikke 
så hinanden an over ka$en og 
rundstykkerne.

Speeddating-arrangementet var 
udtænkt af en arbejdsgruppe, 
bestående af skoleledere, kultur-
institutionsledere samt konsulenter 
fra hhv. kulturforvaltningen 
og uddannelsesforvaltningen.  
Arbejdsgruppens opgave var, med 
udgangspunkt i aftaleteksten om en 
ny skolereform (juni 2013), at komme 
med bud på, hvordan konkrete 
samarbejder mellem skole og kultur 
kunne nytænkes og implementeres, 
samt skabe rammer for fremtidige 
samarbejder på tværs af kultur-
området og skoleområdet. 

Vi har i Kolding haft en lang tradition 
for, at kulturinstitutionerne hver især 
har udarbejdet spændende tilbud til 
skolerne, som man så har ”shoppet” 
i. For i højere grad at understøtte 
arbejdet med elevernes læringsmål, 
ville vi nu prøve en ny model: 
Speeddating. 

Konceptet går ud på, at skolerne 
og kulturinstitutionerne mødes og 
udveksler synspunkter, ideer, behov 
og muligheder. Måske dannes der 

match, måske udklækkes der nye 
ideer, måske skabes der nye 
venskaber. Helt sikkert vil 
der skabes et fundament 
for det videre arbejde 
omkring kultursam-
arbejdet. Man har et 
vist antal minutter 
til rådighed, hvor 
man kan forsøge 
at ”sælge” sin ide 
og evt. lave en 
aftale om det 
videre forløb.

Vi havde 
forberedt os ved 
dels at fortælle 
kulturinstitution-
erne om arbejdet 
med læringsmål samt 
bede både skolerne 
og kulturinstitutioner-
ne forberede sig ved at 
re!ektere over 4 spørgsmål:
 
   Hvilke større indsatområder har 

I for skoleåret 2015/2016? 
   Har I kendskab til tiltag i 

nærområdet, der kunne tænkes 
at give værdi i kultur/skole-regi? 

   Med baggrund i resultater 
og kvalitetsrapport, ser I da 
områder, hvor det kunne 
være spændende med nye 
samarbejdspartnere? 

   Hvilke tidligere kultursamarbej-
der kunne være spændende at 
gentage/arbejde videre med? 

Fra skolerne deltog mindst en 
kulturformidler (fra læringscenteret) 
samt en ledelsesrepræsentant og 
også kulturinstitutionerne mødte 
talstærkt op med både ledere og 
kulturformidlere. 

Det blev en fantastisk dag. Vores 
efterfølgende evaluering har vist, at 
der blev lagt planer, lavet aftaler og 
udviklet helt nye målrettede forløb. 
Vi har også oplevet, at vi har fået nye 
spillere på banen, hvilket har udvidet 
skolernes blik for kultursamarbejder. 

Vi har allerede sat datoen for 
næste arrangement. Vi påtænker 
at invitere nye deltagere ind i 
samarbejdet og glæder os over, 
at vi i skoleregi er blevet endnu 
skarpere på alle de muligheder der 
er for at indgå samarbejder med det 
omgivende samfund så eleverne 
i folkeskolen trives og bliver så 
dygtige, som de kan.

KONSULENT'KLUMMEN

Speeddating



Læringscentre kan bestille hos:

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

CARIN SVENSSON

AF 
SAMME
BLOD

Oskar 
har én
chance 
for at få 

en bedre karakter i historie:
Han skal have sin tipolde-
mor Lucia til at fortælle om
deres italienske familie. 

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!

Hold godt øje med fjeren, for fremover 
er det ikke kun vores to serier, 

FAG-LET og LæseLyst, men også andre 
lette bøger, der kan genkendes på fjeren.

SØREN NYEGAARD

KLIPPER, 
KYS OG 
KOKAIN

8. klasse
skal på 
lejrskole 
på Born-

holm. Anders’ kammerat,
Jonas, mener, det ikke er
andet end røgede sild og
rundkirker. Han er bange
for, det bliver en rigtig ke-
delig tur. Men Jonas tager
helt fejl.

PERNILLA GESÉN

HUN
VILLE
JO SELV

Barzan 
og Leo 
er gode 
venner. 

Barzan synes, Disa er lækker.
En aften er der fest. Disa er
fuld, og Barzan tager hjem. 
I skolen om mandagen er
stemningen i gruppen dårlig.
Der er sket noget. Men hvad?
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Oskar har én chance for at få 
en bedre karakter i historie: 
Han skal have sin tip-
oldemor Lucia til at for-
tælle om deres italienske
familie. Men Oskar opdager
hurtigt, at Lucia skjuler 
noget for ham. 
Han beslutter sig for at få 
hende til at afsløre familiens
hemmeligheder.

Det lykkes Oskar, og Lucia be-
gynder at fortælle. Men inden 
længe får Oskar meget mere at 
vide, end han har lyst til. 
Om fattigdom og vold på den itali-
enske ø Sicilien i gamle dage. Og om 
mafiaen, Cosa Nostra. Den lokkede med
penge, våben og magt. Men de, der ville 
være med, skulle også kunne slå ihjel.

Søren Nyegaard
8. klasse skal på lejrskole
på Bornholm. Anders’
kammerat, Jonas, mener,
det ikke er andet end
røgede sild og rund-kirker.
Han er bange for, det bli-
ver en rigtig kedelig tur.
Men Jonas tager helt fejl.
Hvis Jonas og Anders hav-
de vidst, hvad de skulle
igennem på deres lejrtur,
så var de måske blevet
hjemme i stedet for.

Søren
Nyegaard

Pernilla
G
esén

Pernilla Gesén

”Du er syg i hovedet,” hvæser han.
”Nej, du er syg i hovedet. Hvordan
fanden kunne du? Hun er jo pisse-
fuld.”
”Årh, hvad, hun ville jo selv. Det
sagde hun!”

Barzan og Leo er gode venner.
Barzan synes, Disa er lækker, og han
vil gerne i seng med hende. En aften
er der fest, og han får chancen, for
Disa er fuld. Men Barzan vælger i
stedet for at tage hjem. I skolen om
mandagen er stemningen i gruppen
dårlig. Barzan kan mærke, der er
sket noget. Men hvad?
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Hun ville
jo selv

Pris pr. stk.

Bog: kr. 225 inkl. moms.

Bog + CD: kr. 425 

inkl. moms
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