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De 12 nominerede  
til Orlaprisen 2016 er:
•   Eventyrbogen af Peter Madsen  

– Forlag: Alvilda
•   Freakshow – de falske freaks af Nicole 

Boyle Rødtnes og Ellen Holmboe  

– Forlag: Alvilda
•   Jonny Nekrotic, Zombiepesten  

af Emil Blichfeldt – Forlag: Calibat

•   Provinspiger (Sommerfugleserien)  

af Louise Roholte – Forlag: Carlsen

•   Karmaboy af Jacob Riising  
– Forlag: Carlsen

•   Uhyggelige fester af Sabine Lemire  

– Forlag: Carlsen
•   Elefantstenen af Oliver Zahle  

– Forlag: Carlsen
•   Gamerz – De ukendte af Kasper Hoff  

– Forlag: Gyldendal
•   Feernes Ø – Den gyldne sti  

af Trine Bundsgaard – Forlag: Gyldendal

•   Villads fra Valby laver en film  
af Anne Sofie Hammer – Forlag: Høst & Søn

•   Ditte og Lady (Hestene fra ponygården)’  

af Ina Bruhn – Forlag: Høst & Søn

•   Jagten på den talende hund af Morten 

Dürr og Bo Skjoldborg – Forlag: Plot

Den videre proces er nu, at landets børn kan 

stemme om, hvem der skal have Orlaprisen. 

Det kan de på dr.dk/orla fra den 18. januar til 

den 18. april 2016, og den  endelige prismod-

tager bliver den forfatter og bog, der har fået 

flest stemmer blandt børnene.
Orlaprisen er opkaldt efter Ole Lund 

Kierkegaards legendariske karakter Orla 

Frøsnapper, og kåringen er arrangeret af DR 

og Læselyst – et program for børn, bøger 

og læsning. Prisuddelingen er støttet af Kul-

turministeriet og laves i samarbejde med 

børnebibliotekarerne i BØFA, Den danske 

Boghandlerforening, Pædagogisk Lærings-

CenterForening og pallesgavebod.dk.

Orlaprisen bliver uddelt den 28. maj 2016 på 

”Bogmesse for Bette Lorte” i Skanderborg.
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Silas-Prisen 2015 
Det Danske Akademi har tildelt forfatter-

parret ”Oscar K”/Ole Dalgaard og Dorte 

 Karrebæk årets Silas-Pris ”for deres usædvan-

lige, morsomme, dybt alvorlige og provo-

kerende bøger for børn og unge”. Prisen er 

indstiftet af Cecil Bødker og er på 50.000 kr.

Silas-Prisen blev 
overrakt ved Det 
Danske Akademis 
årsfest den 27. 
november 2015.

Tidligere er Silas-Prisen gået til:

· 2013 Jakob Martin Strid
· 2009 Kim Fupz Aakeson
· 2007 Flemming Quist Møller 

· 2005 Bent Haller
· 2003 Peter Mouritzen
· 2001 Bjarne Reuter

Næslandet 1-3
Forfatteren Eva Egeskjold (f. 1972) har 
nu færdigskrevet det stort anlagte tre-
binds fantasyværk Næslandet. Bind 1 – 
Legenden om Querqus Skjoldet –  udkom 
i 2011, bind 2 – Vinterkrigens Ofre – 
udkom i 2014, og sidste år afsluttedes 
trilogien med Snedkerens Hemmelighed. 
Over 1.400 sider i alt. Bøgerne er ud-
kommet på Forlaget Andersen og Vig.
I anmeldelsen af bind 1 skrev Bent 
Rasmussen, ”Skolebiblioteket” bl.a.:
”… På Næslandets hjemmeside 
 fortæller Eva Egeskjold, at hendes 
Næsland er stærkt inspireret af 
 Nationalpark Mols Bjerge på Djursland, 
og det er imponerende, kreativt og 
flot, at et landskab kan generere en så 
storslået fantasi, som tilfældet er i Eva 
Egeskjolds roman. Fortællingen om 
Næslandet handler om den fjorten-
årige Oona, hvis fremtidige skæbne 
er bestemt af en gammel profeti. Uvi-
dende om dette vokser hun op langt 
ude på Næslandets 
vestkyst i den lille 
landsby Muldnæs.”
Fortællingens mål-
gruppe er fra 12-13 
år og opefter. Læs 
om Næslandet på:
http://www. 
evaegeskjold.dk/

Peter Pedal fylder 75 år
I 2016 fylder verdens mest nysgerrige abe 75 
år. Det fejrer Forlaget Carlsen med et stort, 
flot jubilæums-samlebind med de allerbedste 
historier om Peter Pedal. Bogen indeholder 
12 klassiske historier. Den populære og sjove 
figur har solgt 75 millioner bøger på verdens-
plan! Jubilæumsudgivelsen:  
H.A. Rey: De bedste  
historier om Peter Pedal  
– jubilæumsudgave,  
320 sider,  
udkommer 1. april 2016. 
Forsiden fra Den store bog 
om Peter Pedal, 2007

”PLYS 29”
Årbog for børne- og ungdomslitteratur 

handler om MØDER – med sig selv, verden, 

de andre og den anden - & det andet, som 

redaktøren Finn Barlby skriver i forordet 

”FØRST”. Undertitlen er ”Katastrofer & 

 korrektheder”, i alt 308 sider, så her er noget 

at sætte øjnene i i de lange vinteraftener. 

PLYS er en litterær årbog, der anmelder og 

analyserer tidens væsentligste børnelitte-

rære forfatter- og illustratorskaber. PLYS 

bringer essays og analyser, studier og 

introduktioner, samt enkelte skønlitterære 

tekster. PLYS henvender sig til alle litterært 

og børnelitterært interesserede. De enkelte 

PLYS-numre er centreret omkring et særligt 

tema – f.eks. H.C. Ander-
sen, ny dansk  børne- og 

ungdomslitteratur, den 
 fantastiske fortælling el-
ler ungdomslitteraturen.

”PLYS 29” kan kø-
bes hos Finn Barlby, 
 Holmegårdsvej 4, 1.th, 
2920 Charlottenlund. E-
mail: finn.barlby@mail.dk
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Held & lykke til med udfordringerne i 2016!

LEDER

Selv om det nu allerede er en måned siden, vi skiftede femtallet ud med et 
sekstal i vores årstal, vil jeg benytte mig af lejligheden til at ønske alle vores 
medlemmer samt vores abonnenter et godt og lykkebringende nytår. 

År 2016 vil helt sikkert som de foregående være fyldt med udfordringer i mange 
forskellige forklædninger og i forskellige størrelser og intensiteter. Det er en naturlig 
del af tilværelsen for os alle. Selv om ikke alle vores udfordringer er selvvalgte, 
har måden, vi tager livtag med dem på, stor betydning for, hvordan vi synes, 
vi lykkes med tilværelsen. Hvis der er en rimelig god chance for at lykkes med 
udfordringer ne, vokser vi af at bokse med dem, men hvis det er tæt på umuligt at 
lykkes med opgaven, mister vi motivationen, fordi det bliver meningsløst.

Det gælder også i vores arbejdsliv; lykkes vi med opgaven, vokser vi og kan klare 
flere udfordringer, lykkes vi ikke, mister vi modet. Derfor er det så vigtigt, at de 
rammer, vores arbejdsliv foregår i, giver os den bedste mulighed for at lykkes 
med opgaven. 

Med lov 409 og en stor folkeskolereform i samme hug har udfordringerne været 
enorme, og chancerne for at lykkes har ikke været store. Heldigvis har mange 
kommuner indset, at der måtte laves nogle ordentlige aftaler for at give os 
større mulighed for at lykkes med opgaven, men der findes også kommuner, 
der ikke har formået at tage ansvaret på sig og give medarbejderne de bedste 
muligheder for at lykkes. 

Det gælder også for vores område. I nogle kommuner og på nogle skoler har 
man indset, hvilken ressource et stærkt PLC er, og har udstukket en retning 
og nogle rammer, der giver gode muligheder for at lykkes. I andre har man 
prioriteret anderledes, hvilket gør det umuligt for medarbejderne omkring  
PLC at lykkes med opgaven, som er at leve op til bekendtgørelsen. 

De store forskelle er også en udfordring for vores forening, for vi kan ikke nøjes med 
at have én løsning eller én måde at gøre tingene på. Derfor prøver vi i vores blad 
at vise mange muligheder, så man lokalt kan lade sig inspirere af det, der passer 
ind, hvor man nu er. Det er de færreste, der kan det hele, men hvis man lykkes med 
at udvikle sit PLC med ét skridt ad gangen, så er der stadig mulighed for at holde 
motivationen oppe, og hvis kollegerne kan bruge de indsatser, man leverer, er der 
oven i købet en chance for at kunne få nogle succesoplevelser i baggagen.

I dette blad har vi sat fokus på ’Peer to peer-learning’. Ikke at det nødvendigvis 
skal foregå gennem PLC, men hvis man ikke har erfaring med peer to peer 
learning på skolen, kunne det måske være PLC, der satte nogle forsøg med det 
i gang, så man kunne høste nogle af de gevinster, der følger med. Om det så 
er med en mediepatrulje, et kultur-crew, en legepatrulje eller nogle naturfags-
agenter, det må komme an på, hvad der giver bedst mening på den enkelte 
skole. Uanset hvilken model, man vælger, har det en stor og positiv betydning 
for både de børn, der undervises, og for de børn, der underviser. Og i langt de 
fleste tilfælde har det også en positiv betydning for lærerne, enten fordi der er 
flere hænder til at hjælpe med undervisningen, eller fordi læreren ikke behøver 
at sætte sig ind i alle detaljerne i fx et værktøj.

Rigtig god fornøjelse med peer to peer-learning på din skole!
Birgitte Reindel, formand

P.S. Det kunne være sjovt at høre mere til, hvordan I 
allerede bruger peer to peer-learning ude på skolerne. 
Derfor skal I være mere end velkomne til at dele jeres 
erfaringer enten i vores skolekom-konference eller 
facebook-gruppe.

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
www.plcf.dk
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Legepatruljen vil have 
børn til at bevæge sig mere 
 gennem leg i frikvartererne. 
Projektet uddanner ældre 
elever til at sætte gang i 
legen for de yngre og skabe 
mere liv i skolegården  
- både fysisk og socialt!

- Da vi gik i gang med projektet 
for 11 år siden var 
det primære formål 
bevægelse, men meget 
hurtigt viste det sig at 
der samtidig kom bedre 
trivsel ud af det, så i dag 
er Legepatruljen et mix, 
som oven i købet kan 
være med til at forebygge 
mobning, fortæller Ann 
Karina Overlade, projekt-
leder for Legepatruljen, 
som er et samarbejde 
mellem Dansk Skoleidræt, 
TrygFonden og DGI.

Cirka halvdelen af landets folkeskoler 
deltager i projektet og mange – 
omkring 70 % - er gengangere, det 
vil sige at skolerne bliver ved med at 
sende nye elever af sted på kursus i 
oplæringen som Legepatrulje. Alene 
i 2015 afholdt man på landsplan 53 
Legepatrulje-kurser og fulgte desuden 
op med events for Lege patruljer 
seks forskellige steder rundt om i 
landet, hvor man i samarbejde med 
højskoler, der underviser deres elever 
i linjer som bl.a. Fremtidens idræts-
ledere og i teambuilding, tilbyder en 
oplevelses dag fuld af bevægelse, som 
bliver planlagt og kørt af højskole-
eleverne.  

- Vi opfordrer skolerne til selv at tage 
over og fortsætte med føl-ordninger, 
hvor gamle Legepatruljer oplærer de 
nye, men rigtig mange elever synes 
det er dejligt at komme på kursus og 
få inspiration. En del undervisere på 
skolerne skifter også job undervejs, 
hvorfor nye tovholdere skal sættes 
ind i tingene - i øvrigt er det en 
rigtig god ide at være i hvert fald 
to tovholdere på hver skole, så 
Legepatruljen ikke bliver alt for 
sårbar, fx i tilfælde af sygdom, kurser 
og lignende, tilføjer Ann Karina 
Overlade.

På endags-kurserne, som koster 
350 kr. pr. elev, oplæres elever 
fra 5.-7. klasse i at sætte lege og 
aktiviteter i gang i skolegården 
for elever i indskolingen. Nogle 
skoler sender kun en håndfuld af 
sted og lader siden disse oplære 
deres kammerater i Legepatruljen 
hjemme på skolen, det kommer helt 
an på deres økonomi. Alle kan købe 
Lege patruljens legetaske og profiltøj, 
men nogle skoler finder i stedet 
sponsorer til deres Legepatrulje.

- En far sponserede fx en stak 
orange T-shirts, og det er jo helt fint, 

hovedsagen er at Lege patruljen 
bliver synlig for alle børn i 
skolegården, siger Ann Karina 
Overlade og fortsætter:

- På kurserne lærer vi børnene en 
masse nemme lege, fx fangeleg, hvor 
det bare er på med en bluse og så 
er man i gang. Det skal helst være 
lege, der kører i ring og starter forfra 
hele tiden, sådan at ingen bliver 
ekskluderet. Derudover lærer vi dem 
at trænge igennem med høj stemme 
og tydeligt kropssprog i stedet for at 
stå og mumle i et hjørne, lige som vi 

gennemprøver nogle cases, 
hvor vi ser på hvad man kan 
stille op, hvis der er nogen, 
der ikke er med i legen. 
Lærerne får også nogle fif 
til at sætte lege i gang og 
til hvordan de uddanner 
Legepatruljen til at fungere 
bedst muligt på lige netop 
deres skole. 

Hun tilføjer at man ikke 
instruerer Legepatrulje-
eleverne i at håndtere 
konflikter, men at hun har 
kendskab til skoler, der 
selv arbejder videre med 

konfliktmægling, fx i forbindelse med 
forebyggelse af mobning. Udover 
tilbuddet om kurser m.v., modtager 
alle skolerne mail med månedens leg 
ligesom Lege patruljerne som nævnt 
inviteres til et gratis, regionalt idræts-
event en gang om året. Desuden 
er der en del skoler, som markerer 
deres tilfredshed med Legepatrul-
jernes indsats, fx ved overrækning 
af diplomer på sidste skoledag, hvor 
eleverne bliver hyldet og klappet af 
på en scene i skolegården. 

Se mere på  
www.legepatruljen.dk

Liv i skolegården

Foto: Johnny Wichmann/Dansk Skoleidræt

TEMA: PEER TO PEER LEARNING
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

”Børn er helt sikkert bedre 
end vi voksne til at spotte 
– og på mange måder også 
til at løse - problemerne i 
skolegården. Eller bare til at 
se, når nogen er alene eller 
ikke har noget at lave.”

Sådan siger Lisbet Haagensen, der er 
ansvarlig for Legepatruljen på Lunde-
husskolen på Østerbro i København. 
Skolen har været en del af det lands-
dækkende Legepatrulje-projekt i 8 år 
og Lisbet Haagensen, som underviser 
på 6. klassetrin i matematik, historie, 
kristendom og håndværk & design 
og i øvrigt også er dansklærer, har 
stået for Legepatruljen i de seneste 
6 år siden hun kom dertil som 
nyuddannet.  

- Vores Legepatrulje består af elever 
fra 6. klasse, som i grupper på mellem 
4 og 6 børn står - og bevæger sig 
rundt – som gårdvagter i skolegården. 
Jeg uddanner Lege patruljen og 
forbereder eleverne på hvad opgaven 
går ud på, nemlig især at hjælpe 
de små og være med til at sætte 
aktiviteter som fx smørklat, ost og 
banke-banke-bøf i gang, fortæller 
Lisbet Haagensen og tilføjer:

- Det primære mål med 
Lege patruljen er det sociale. Tanken 
er at skabe ansvarlighed hos de store 
og tryghed blandt de små, og vi kan 
helt klart mærke, at det virker på 
begge niveauer. Derudover har vi 
siden sommerferien indført forskudte 
pauser for ind- og udskolingen, 
hvilket også har været med til at  
give mere ro og færre konflikter.  

Er 6. klasses-elever i stand til at 
løse konflikter mellem eleverne  
i skolegården?

- Det har jeg faktisk aldrig fået 
nogen tilbagemeldinger om. Nu er 
de  selvfølgelig heller ikke de eneste 
gårdvagter, for der er også altid lærere, 
man kan gå til hvis der er behov for 
det. Generelt er det mest de små fra 
0.-4. klasse, der bruger Legepatruljen   
– mange synes også det er ret sejt når 
de har store søskende eller kender 
nogle af deres kammeraters store 
søskende, som er med i Legepatruljen, 
men om de så er mere eller mindre 
egnede til at løse problemer eller 
hjælpe, ved jeg ikke. Fra 5.-6. klasse 
bliver børnene som regel bedre til at 
tackle deres problemer og uenigheder 
selv, mener Lisbet Haagensen.

Vokser med opgaven
- Børn er helt sikkert bedre end vi 
voksne til at spotte – og på mange 

måder også til at løse - problemerne 
i skolegården. Eller bare til at se når 
nogen er alene eller ikke har noget 
at lave. De ved jo hvordan det føles 
ikke at have nogen at lege med eller 
når man, som mange af de mindste 
elever, har lidt svært ved at få tiden  
til at gå i det store frikvarter … 

Nogle ville måske kalde sådan  
en Legepatrulje for billig 
 arbejdskraft …

- Det kan man selvfølgelig mene, 
men samtidig får børnene jo også 
selv meget ud af det. Og som sagt er 
det ikke kun de små, der nyder godt 
af ordningen, de store vokser virkelig 
med opgaven. 

Til at begynde med var det kun tre 
elever fra hver 6. klasse, der fik lov 
til at være med i Legepatruljen, men 
hen ad vejen er projektet blevet 
udvidet til at omfatte alle der har lyst. 

- Typisk vil alle gerne prøve at 
være med, når jeg kommer rundt 
i klasserne og fortæller dem om 
det, også fordi jeg lokker dem med 
biografbilletter til klassen, siger 
Lisbet Haagensen og tilføjer:

- Nej, oprigtig talt tror jeg at langt de 
fleste ville stille op, også selvom de 
ikke fik noget for det. 

de små
passer på

storeDe
TEMA: PEER TO PEER LEARNING
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Hun fortæller, at hun som et forsøg 
har givet 6. klasse-eleverne lektier 
for, hvor de i idrætstimerne prøver at 
sætte forskellige lege og aktiviteter 
i gang, fx instruere en gruppe til at 

lege Alle mine kyllinger eller spille 
fodbold eller ståtrold. 

- Det lærer de faktisk rigtig meget af! 
Fx lærte de at det kan være svært at 
få en hel klasse til at stille op til 40 
minutters fodboldkamp, fordi ikke 
alle har lyst til det eller kan finde 
ud af at spille fodbold … Samtidig 
synes de det er sjovt at opleve, når 
de er i stand til at sætte sig i respekt 
og få det til at spille, fortæller Lisbet 
Haagensen.

- Der er selvfølgelig også dem, 
der glemmer at møde op og skal 
mindes om det, generelt er pigerne 
nok de mest pligtopfyldende, men 
hovedparten af eleverne vil egentlig 
gerne tage ansvaret på sig. 

Som en del af projektet har Lunde-
husskolen købt nogle tasker med 

legesager, bl.a. sjippetove, risposer, 
bolde og kridt, som Legepatruljen 
kan dele ud af i frikvarterne, og som 
løbende må suppleres, når tingene 
enten forsvinder (dvs. bliver glemt 

udenfor eller måske ”lånt” med 
hjem) eller bare slides op. Desuden 
har man købt en stak af projektets 
grønne T-shirts til eleverne i 
Legepatruljen, som de kan bruge 
om sommeren og i godt vejr, så 
de andre elever kan finde dem i 
skolegården. 

Det føles godt indeni
Phillip fra 6.U og Jonas og Patrick 
fra 6.V har alle prøvet at være med 
i Legepatruljen på Lundehusskolen 
og fortæller her om hvordan det rent 
praktisk foregår: 

Jonas: - Vi stiller os op ved et bord 
i skolegården med taskerne med 
legetøj i og så kommer der altid 
nogen af de små hen til os for at 
hente noget legetøj. De kan kende 
os, fordi vi har de grønne trøjer på. 
Så stiller børnene sig i kø og når det 

bliver deres tur, siger de hvad de 
gerne vil lege med og så skriver vi 
dem op på en liste, så vi kan se hvem 
der har lånt hvad.

Phillip: - Nogle gange glemmer 
de at aflevere tingene og de 
kan fx godt finde på at begrave 
en bold i sandkassen. Men 
så har vi en holdkaptajn i 
Legepatruljen, som går rundt 
og samler tingene sammen 
bagefter og som godt må 
komme for sent til time. 

Patrick: - Der  er rimelig 
mange af de små der kommer 
hen til os. Også hvis de ikke 
kan finde på noget at lave og 
bare gerne vil have en god ide 
til en leg. Nogen gange leger 
vi også sammen med dem.

Sker det at der er nogen, 
som kommer til jer, hvis de 
fx kommer op at skændes?

Patrick: - Det har jeg aldrig 
prøvet.

Hvad ville I gøre, hvis der var 
nogen, der blev kede af det eller 
kom op at toppes?

Jonas: - Så ville vi nok først fjerne 
dem fra hinanden – og så skynde os 
at hente en voksen.

Hvad får I selv ud af at være med 
i Legepatruljen?

Phillip: - Altså, for det første får vi jo 
en biograftur ud af det! Men det er 
faktisk også rigtig hyggeligt, for man 
lærer jo at være sammen med andre 
og at være sociale med de små børn.

Patrick: - Man får en god følelse indeni, 
for man har det jo godt med at se at de 
små leger og har det sjovt sammen. 

Jonas: - Ja, man får det godt i maven  
- og så er de små rigtig søde! 

Tanken bag Legepatruljen er at skabe ansvarlighed 
hos de store og tryghed blandt de små.
Foto: Lisbet Haagensen
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En succesfuld it-elevpatrulje  
- som en del af PLC

Af Tobias Smith, It-vejleder og 
 PLC-medarbejder på Syvstjerneskolen, 
Værløse

Står din skole uden en 
 velfungerende it-elev-
patrulje? Hvis du kan svare  
ja eller måske på det, 
 håber jeg denne artikel 
kan  inspirere dig/jer til at 
 komme i gang/komme 
 videre med at  etablere en.

På Syvstjerneskolen i Værløse har 
vi haft en aktiv it-elevpatrulje de 
sidste 5 år, og har de seneste to år 
haft en venteliste på 10-20 elever, 
for at blive en del af truppen. Et 
velfungerende læringscenter, som 
tager it i undervisningen alvorligt, 
skal selvfølgelig have en tydelig 
profileret it-elevpatrulje. Denne 
skal have til formål at skabe gode 
rammer for brug af it på skolen, og 
have funktion af en ekstra støtte til 
lærerne, men også være med til at 
udfordre brug af it på skolen.

Da vi startede den første it-elev patrulje 
var vores hovedfokus inklusion. 
Kommunen havde søsat en mulighed 
for et tilskud til nogle iPads, hvis man 
kunne starte en it-elevpatrulje med 
fokus på inklusion, så den mulighed 
greb vi. Og vi fandt hurtigt ud af, at 
inklusion og it virkelig hænger godt 
sammen. Det var tydeligt at se, at it 
ligestiller de svage og udfordrede 
elever med de andre elever.

Derfor sammensatte vi en alsidig 
trup på 24 elever, fordelt fra 3.-9.
klasse og en blanding af piger og 
drenge. Vi indledte med at interviewe 
alle elever via spørgeskema og 
interviews, så vi senere kunne 
synliggøre en udvikling inden for 
deres it- og formidlingskompe-
tencer. Derefter gik vi i gang med at 
undervise/inspirere dem inden for 
de fokusområder skolen har for it i 
undervisningen. Når eleverne var 
blevet klædt godt på, sendte vi dem 
ud i de mindre klasser for at hjælpe/
formidle.  

Det var tydeligt at observere, at de 
mindre elever fik et meget hurtigt 
udbytte, og klassekulturen gik fra 
”hvorfor er der ingen der hjælper 

mig?” til en forståelse for samarbejde 
blandt eleverne. Der var flere at 
spørge til råds og samtidig begyndte 
de at hjælpe hinanden rundt om ved 
bordene.

Inspirerende it 
Efter det første år lavede vi 
en grundig evaluering og fik 
overvældende positiv feedback. 
Vi interviewede elever, forældre, 
lærere og kommunens inklusions- 
og it-konsulent. Eleverne var 
enstemmigt superglade for projektet, 
og havde stor lyst på at fortsætte, og 
de var glade for at dele viden med 
andre elever. Forældre til it-elev-
patruljen redegjorde positivt for, at 
transfer-værdien var stor til elevens 
almindelige skoledag, nu havde 

It-agenterne fra Syvstjerneskolen efterår 2015.
Foto: Tobias Smidth
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deres barn lyst til at komme i skole, 
og fulgte bedre med i andre fag, som 
indsatsen havde kickstartet. 
Lærerne så også patruljen som et 
stort win-win felt, da de fik lyst/
inspiration til at bruge it i klassen, 
og desuden fik it-patrulje-eleverne 
tilbage i en ny og velfungerende 
rolle. 

De to konsulenter var begejstrede 
på hver deres felt, da projektet var et 
blændende eksempel på, hvordan 
man kan vende den negative 
inklusions-spiral og få gang i de gode 
it-historier på den enkelte skole.

Elevernes udbytte
Vi har gennem tiden lavet en række 
interviews med it-elevpatruljen, og 
hørt dem hvorfor de er blevet en del 
af patruljen, og hvad de får ud af det. 
De svarer bl.a.:

”Jeg har valgt, at jeg gerne vil være 
it-agent, da jeg har brugt min iPad 
siden jeg var 3 år gammel, og jeg vil 
rigtig gerne lære andre børn at  
bruge den.”  
(Freja 4. klassetrin)

”Jeg kan hjælpe andre med it……… 
og hvis læreren har brug for noget,  
så er it-hjælperen altid på sagen.”  
(Vera 3. klassetrin)

For mange elever er det et kolossalt 
boost af deres selvværd: 
”Jeg lærer mange ting omkring 
teknologi, og hvordan tingene virker.”  
(Jacob 5. klassetrin)

”Jeg har fået nogle gode, spændende 
og lærerrige oplevelser ud af det, og jeg 
er kommet ud og undervise andre.”  
(Marius 5. klassetrin)

Vi er opmærksomme på at give 
eleverne gode ud af huset-
oplevelser, som kan inspirere og 
stimulere deres forståelse af it. Men 
ligeså vigtigt er det, at vi omsætter 
det til undervisning og praksis 
bagefter, så de får det fulde udbytte 
med, som først kommer når de selv 
formidler til andre.

”Det er sjovt og spændende, og så kan 
jeg godt lide at blive udfordret på nogle 
lidt andre punkter, end jeg normalt gør 
i skolen.”  
(Katja 7. klassetrin)

It-elevpatruljen har et unikt indhold 
i forhold til andre skolefag. Det er 
populært blandt de unge, men skaber 
tilsyneladende også nogle fantastiske 
muligheder for at flytte eleverne 
fagligt, socialt og menneskeligt.

Hvad oplever forældrene?
Vi har endelig spurgt vores 
it-agenters forældre, om hvorfor de 
overhovedet må bruge tid på at være 
en del af it-elevpatruljen.

”Fordi det er en rigtig god idé på skolen, 
både for lærerne og eleverne. Og for dig 
personligt, mener jeg, du har udviklet dig 
fagligt og personligt. Det sker gennem 
den udfordring, som det er at formidle 
stof videre til andre elever.”  
(Marius far, 5. klassetrin)

It-agenterne på tur til UCC, hvor de bliver inspirerede 
til brug af nye teknologier.

Foto: Tobias Smidth
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”Hun bliver endnu bedre til at lære fra 
sig, og hun får nogle nye venner og så 
er det supersejt at være it-agent, det er 
tydeligt at se.”  
(Freja’s mor, 4. klassetrin)

Vi har haft elever der har været i gang 
i alle 5 år og stadig er glade for det. 
Derfor er det interessant for os, at 
høre hvad forældrene tænker om at 
de bruger så meget skoletid på rollen 
som it-agent:

”Jeg tror det gavner din selvtillid at 
være it-agent, plus du bliver bedre til at 
formidle og lære fra dig til andre.” 
(Katjas far, 7. klassetrin)

Samlet set betyder forælderens 
opbakning og interesse rigtig meget 
for os, og gør at skolens ledelse 
bakker fuldt op om projektet.

Hvad skal der til? 
Jeg har nedenfor forsøgt at samle nogle 
gode råd, når man skal starte/holde en 
it-elevpatrulje kørende over længere tid:

•  Sørg for at komme godt 
fra start, og kommunikere 
tydeligt til  forældrene og 
lærerne

Da vi startede patruljen op, skrev 
vi først direkte til lærerne, og bad 
dem om at indstille elever der havde 
inklusions-behov og interesse for 
it. I den nuværende model skriver 
vi direkte til forældrene på intra, og 
spørger om hvem der er interes-
serede. Grunden til ændringen er, at 
vores patrulje nu er velfungerende 
og populær, og da det kræver op 
til 30 timers deltagelse i patruljen 
om året (som går fra almindelig 
skoletid), skal det være med 
forældrenes accept. Når forældrene 
har vist interesse, spørger vi lærerne 
til råds. Husk at forklare hvad skolens 
formål med patruljen er, og hvad 
I forventer at eleverne opnår ved 
deltagelse i patruljen, det er ikke 
et spare-koncept, men et win-win-
projekt, hvor alle involverede har 
glæde af deltagelsen.

•  Sørg for at rammesætte 
patruljen fra start

Vi skyndte os at få lavet t-shirts til 
eleverne med logo på, så de kan 
genkendes på lang afstand. Vi har 
udskiftet dem en gang, da patruljen 
havde eksisteret i 3 år. Samtidig fandt 
eleverne på et nyt navn og logo. 
Desuden afstemmer vi forventninger 
med forældre, lærere og ledelse. Op 
til 30 timer kan hver elev forvente at 
skulle deltage i projektet.

•  Sørg for profilere 
 patruljen gennem 
 skolens læringscenter

Vi har gentagende gange ladet 
patruljen stå for projektet på 
PLC. Fx med oplæring af diverse 
apps, projektformer m.v. Samtidig 
bruger vi PLCs blog til at synliggøre 
patruljen på nettet, så alle kan følge 
med i deres aktiviteter. 

•  Sørg for at variere 
 patruljens  
arbejds områder

Vi er fortsat imponerede over, 
hvordan vores it-elevpatrulje 
bliver ved med at være en succes. 
En vigtig grund kan være, at vi 
hele tiden ser os om efter nye 
udfordringer og ikke ”bare” er 
teknikere. Vi har en blanding af 
viden om apps/programmer – 
evne til at formidle i andre klasser 
– forståelse for web-etik – støtte 
i innovative arbejdsprocesser, 
hvor it indgår – undervisning i det 
omgivende samfund – arbejde med 
programmering og dybdegående 
it-forståelse.

It-elevpatruljen er igangsættere, formidlere og hjælpere, 
til stor gavn for både elever og lærere.

Foto: Tobias Smidth
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•  Lad patruljen sprænge 
rammerne

Vi har brugt vores patrulje til at 
undervise på flere lærerworkshops. 
Det fungerer rigtig godt, når 
eleverne har sat sig grundigt ind 
i teknikken og kan give lærerne 
den relevante hjælp. Derudover 
har vi sendt eleverne på inspirati-
onsture, som de efterfølgende skal 
arbejde videre med på skolen. Fx 
afprøvede vi en masse moderne 
it-gadgets hos CFU, hvorefter PLC 
købte et udvalg af dimserne hjem, 
som kunne indgå i projektet på 
skolen.

For at kvalificere ovenstående ind drager 
vi forældre, it-firmaer, CFU og andre 
relevante medspillere, som kan bidrage 
til og konkretisere områderne for os.

•  Synliggør opgaverne/mål-
sætningen for  eleverne 

Ligesom ved enhver anden lærings- og 
formidlingsproces, skal eleverne selvføl-
gelig have klare og tydelige læringsmål 
og vide hvilke projekter de er med i. 
Det kan man oplagt give dem via en 
blog, enten en personlig elevblog eller 
læringscentrets blog. Den kan laves af 
it-patruljen selv, gennem skoletube kan 
man bl.a. få god hjælp.

Fremtidige perspektiver 
Det næste oplagte fokus for os på 
Syvstjerneskolen, er at dele vores 
tanker omkring patruljen med andre 
og - på baggrund af dette - oprette 
større it-elevpatrulje-netværk både 
lokalt og nationalt. Der er efterhånden 
en del skoler og nogle enkelte 
kommuner, som er kommet godt i 
gang, så det er et godt tidspunkt at gå 
i gang med at lave sin egen it-elevpa-
trulje, som  selvfølgelig skal have sit 
udgangspunkt på skolens PLC.

For yderligere spørgsmål kontakt mig 
på tos@syvstjerneskolen.dk
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Af Nils Wedel, Cand Pæd Soc, Folkeskole-
lærer PD i Social- & Specialpædagogik

Peer Learning, eller læring 
mellem ligestillede, er en af 
de ældste læringsmetoder, 
der findes, selvom metoden 
først i 1997 formelt blev 
 beskrevet af den amerikan-
ske kemiprofessor Erik Mazur, 
i hans bog Peer Instruction. 

At lære af hinanden, som ligemænd, 
kender vi fra mange sammenhænge 
nu og langt tilbage i tiden. For 
eksempel kan det med rimelighed 
antages, at folk i Stenalderen lærte af 
hinanden gennem deres interaktion 
og daglige praksis og at filosoffer og 
andre i det gamle Grækenland lærte 
af hinanden gennem deres diskus-
sioner, refleksioner og daglige praksis.

For at vende tilbage til vor egen tid, 
beskriver Eric Mazur den erkendelse 
i sin egen undervisningspraksis, der 
førte ham i retning af udviklingen 
og beskrivelsen af Peer Instruction, 
således:

Thought I was a good teacher until 
I discovered my students were just 
memorizing information rather than 
learning to understand the material. 
Who was to blame? (Eric Mazur) 

Peer Learning har mange forskellige 
former, men alle bygger de på 

den grundforudsætning, at læring 
udvikles bedst gennem interaktion 
mellem ligemænd (Peers), som det 
er tilfældet nu, som det var tilfældet 
i Eric Mazurs klasserum og som jeg 
påstår det var tilfældet i Stenalderen 
og i det antikke Grækenland.

Tallene fra nyere uddannelses-
forskning viser da også, at elever 
husker 50 procent af hvad de 
diskuterer, 75 procent af hvad de 
praktiserer og 90 procent af hvad 
de underviser i, medens lærer-
formidlede instruktioner af forskellig 
karakter ligger væsentligt under de 
50 procent, hvilket også indikerer 
styrken af undervisning, der bygger 
på principperne for Peer Learning.

Klare forsknings-resultater
Den nyeste forskning viser, at 
 kollaborative arbejdsformer har 
en signifikant og positiv effekt på 
elevernes læring. I Professor John 
Hatties forskning, som ligger bag 
mange af de tiltag og udviklings-
tendenser, der er i den danske 
folkeskole i dag understreges det, at 
effekten af tiltag i undervisningen er 
størst i forhold til elevernes læring, 
når disse tiltag består af elevernes 
feedback til hinanden, elevernes 
evaluering af sig selv, af elever der 
underviser hinanden eller elever 
der, som en organiseret del af 
 undervisningen, støtter hinanden. 

Peer Learning må dog ikke forveksles 
med Cooperative Learning, der er et 

meget udbredt koncept i den danske 
folkeskole. Cooperative Learning er 
en meget lærerstyret samarbejds-
model om en konkret forud defineret 
opgave, hvor arbejdsprocessen skal 
foregå i flere forud beskrevne trin. 
Denne metode har ikke elementet 
af Peer Learning, hvor læring bygger 
på interaktion mellem ligemænd, 
hvor eleverne, som ligemænd, er 
ansvarlige for deres handlinger, 
underviser hinanden, samt er 
ansvarlige for, at de udviser respekt 
for de andres færdigheder og bidrag i 
arbejdsprocessen. 

Dermed bliver Peer Learning et 
langt mere personligt projekt i 
forhold til Cooperative Learning, 
hvor indhold og out come bygger på 
styret samarbejde, hvor deltagerne 
i de enkelte arbejdsgrupper løser 
opgaven gennem diskussion og til en 
vis grad udøvelse af praksis, og hvor 
effekten i forhold elevernes læring 
er på mellem 50 og 75 procent, 
som beskrevet tidligere i denne 
artikel. Dette blot taget med her for 
at tydeliggøre forskellen, og for at 
understrege, at Peer Learning ikke 
opstår automatisk, når man sætter 
elever til at arbejde sammen.

Hvornår kan det bruges?
I et undervisningsforløb bad jeg min 9. 
klasse om i tysk-timerne at undervise 
hinanden i forholdsord der styrer 
akkusativ, dativ og både akkusativ og 
dativ. Klassen var opdelt i 4 grupper. 
En gruppe, der skulle undervise i 

Læring
mellem

ligemænd
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forholdsord der styrer akkusativ, 
en gruppe der skulle undervise i 
forholdsord der styrer dativ, en gruppe 
der skulle undervise i de forholdsord, 
der styrer både akkusativ og dativ 
og den sidste gruppe, der skulle give 
de andre grupper feedback på deres 
faglige formidling og deres kontrol 
over læringsrummet. Eleverne fik en 
uge til opgaven. 

Jeg kan kun se tilbage på dette 
forløb som meget lærerigt, også for 
mig. Eleverne havde styr på deres 
emner, underviste hinanden i de 
enkelte grupper i forberedelsesfasen, 
forklarede tingene tydeligt, svarede 
på spørgsmål og støttede de andre 
elever i deres forståelse af emnet 
og skabte en fantastisk ro og et 
fantastisk opmærksomhedsniveau i 
klassen. Efterfølgende oplevede jeg, 
at eleverne havde fået en rigtig god 
forståelse af dette område af tysk 
grammatik, der ellers, traditionelt set, 
volder mange en del kvaler.

Eksemplet er meget forskelligt fra 
det Eric Mazur praktiserede i sit 
klasserum med Peer Instruction. 
Det viser, at en undervisning, 
der bygger på læring, der skabes 
gennem interaktion mellem 
ligemænd, kan have mange ansigter 
– men samme store positive effekt.

Da jeg i november måned 2015 
af John Hattie var inviteret med 
til Visible Learning plus konference 
i Oslo, havde vi en interessant 
diskussion om netop værdien af Peer 
Learning. John Hattie gav udtryk 
for, at man ikke måtte undervurdere 
betydningen af Peer Learning, 
som han beskrev som ”huge”. Peer 
Learning er en meget effektiv måde 
for elever at lære på, hvis det ikke er 
den mest effektive. Den forudsætter 
blot – og dette er det centrale 
budskab – at læreren stiller sig selv 
spørgsmålet, som John Hattie også 
stillede mig: 
 
”When is it the right time to use 
Peer Learning?”

Med dette spørgsmål ønskede han 
at sætte fokus på det forsknings-
underbyggede faktum, at en meget 
stor del af det elever lærer hinanden 
potientielt set er forkert, hvorfor det 
er vigtigt at sikre, at eleverne har 
den fornødne forhåndsviden om 
emnet til at kunne undervise andre 
ligemænd heri.

Jigsaw Learning
Et eksempel på en kollaborativ 
metode, der tilgodeser under-
viserens ønske om at sikre den 
korrekte og tilstrækkelige faglighed 
i den kollaborative læringsarena  
er Jigsaw Learning, som er en 
metode, der blev udviklet i USA i 
starten af 70’erne af Professor Elliot 
Aronson, University of California. 

Jigsaw Learning bruges som metode 
ved, at eleverne deles op i grupper 
på for eksempel 4 elever. Hver 
gruppe sætter sig grundigt ind i en 
del af det samlede emne. Herefter 
dannes nye grupper, der består af en 
fra hver af de tidligere grupper. I de 
nye grupper fortæller den enkelte 

elev, eleverne fra de andre grupper 
om den viden, som gruppen han 
kommer fra har fået. Herefter er det 
den næste elevs tur til at fortælle 

om den viden, som hendes gruppe 
har fået. Når alle elever har fortalt 
de andre om deres gruppes nye 
viden, går eleverne tilbage til deres 
oprindelige gruppe og fortæller om 
deres nye viden, hvorved læring 
sker gennem kommunikation og 
interaktion mellem ligemænd.  

Jigsaw Learning er blot ét eksempel på 
brug af Peer Learning og  beskrivelsen 
her er meget overordnet ligesom 
alle mellemregningerne ikke er 
beskrevet. Dog bør det tydeligt 
fremgå, at metoden sikrer et korrekt 
vidensgrundlag og at effekten af Peer 
Learning bliver bragt i spil samtidig 
med at fagligheden sikres. 

Mit budskab er altså at Peer 
Learning er en meget effektiv måde 
at lære på. Metoden forudsætter 
blot at læreren er bevidst om 
hvornår der er en god ide i at bruge 
den og hvornår den ikke er egnet 
samt at eleverne har de fornødne 
faglige forudsætninger for at 
undervise hinanden, i en symmetrisk 
relation, som Peers, som ligemænd.

Med dette udgangspunkt 
er grundlaget skabt for en 
 undervisningspraksis, der bygger  
på den nok mest effektive læring.

TEMA: PEER TO PEER LEARNING

I et undervisningsforløb i Nils Wedels 9. klasse blev eleverne 
opdelt i fire grupper og underviste hinanden i tysk grammatik. 
Forløbet var meget lærerigt, både for elever og lærer.
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Af Bjarne W.  Andresen, 
 pædagog, lærer og 
 master i børne litteratur

2200 Godnathistorier 
er en sammenslutning af 
frivillige højtlæsere, som har 
taget litteraturformidlingen 
helt derud, hvor deres mål-
gruppe er. Det vil sige uden-
for på pladser og i parker, 
 baggårde og folkekøkkener, 
hvor mange børn og unge 
færdes, også om aftenen.

Som navnet antyder, har 2200 
Godnathistorier sine rødder på 
Nørrebro i København, nærmere 
bestemt de socialt belastede 
boligområder på ydre Nørrebro. 
Her er læsning ikke en del af mange 
familiers hverdag, fortæller Stine 
Josefine Dige, der har besøgt i 
hundredevis af hjem som bogstarts-
medarbejder. Fællesskabet lider 
under bandekonflikter, terrorsagen, 
sproglige og sociale skel og deraf 
følgende utryghed. Bogudlånet og 
bogsalget er tilsvarende lavt. Det er 
ikke nok at slå et arrangement op på 

biblioteket og forvente, at publikum 
kommer. Til gengæld har det vist 
sig nemt at rekruttere frivillige, der 
ønsker at gøre en forskel.

Aktiviteterne foregår sjældent i de 
kommunale bygninger. Tværtimod er 
det et kendetegn for 2200 Godnat-
historier, at de fleste aktiviteter 
foregår i badeanstalten, på pleje-
hjemmet, i beboerforeningen og 
sportshallen. En sidegevinst har 
været at få de lokale aktører til at 
arbejde sammen på nye måder.

Kultur af og med børn
Eksempelvis afviklede 2200 
 Godnathistorier et stort arrangement 
i Nørrebroparken i 2015 i forbindelse 
med skabelsen af deres findebog 
med arbejdstitlen Find Finn & Fatima. 
Ud over oplæsning af bøger for børn 
i et telt med ægte tæpper på ”gulvet” 
blev deltagerne budt på en kinesisk 
drage, trommespil, vandkamp, dance 

hall og indisk dans. Sidst 
på dagen kom en kran, så 

der kunne tages et billede 
af alle deltagerne siddende i 

en hjerteform i parken. Billedet 
bliver forsiden på børnebogen, som 
udkommer i september 2016 og  
laves sammen med børn, familier  
og etniske foreninger på Nørrebro.

De utraditionelle arrangementer 
afstedkommer nogle ret specielle 
opfordringer. Forud for en Halloween-
fest kunne man bl.a. læse: ”Kunstnere 
søges til at skære 100 græskar ud 
med børnene på lørdag”. En anden 
gang efterlyste de en kamel til en 
tredages oplæsning af 1001 nats 
eventyr i forbindelse med Nørrebro 
Kultur festival, hvis der lige var en, som 
havde sådan en. ”Det lykkedes faktisk 
at skaffe hele to kameler,” fortæller 
Stine Josefine Dige.

Da Vitello bygger en monsterfælde 
blev læst op, kunne børnene 
bagefter selv være med til at bygge 
en monsterfælde og fange en af de 
frivillige forklædt som monster og 
give ham buksevand. Når Alfons og 
Mille binder sløjfer, skal børnene 
naturligvis selv i gang med snøre-
båndene. Kroppen lærer, og 2200 

Bøgerne ud til børnene
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Godnathistorier bruger kroppen og 
byrummet, når børnelitteraturen 
formidles, og historierne bliver  
bragt til live med børnenes hjælp.

Små fælleskaber  
i fællesskabet
Frivilligheden bærer initiativet. Da 
2200 Godnathistorier modtog Klods 
Hans-prisen af Selskabet for Børne-
litteratur ved BogForum 2015, blev der 
lagt vægt på, at de med entusiasme 
og nytænkning har gjort en særlig 
indsats for børne- og ungdomslitte-
raturen. I begrundelsen hed det bl.a., 
at det ”lykkedes at mobilisere både de 
læse- og fortællestemmer, vi ellers ikke 
hører, og kendte stemmer, som kan 
være med til at skabe opmærksomhed 
omkring projektet.” Det er ikke kultur 
for børn, det er kultur af og med børn.

Der er mange forskellige måder at 
gøre mennesker aktive omkring 
bøger og fortællinger på. Det er 
en form for formidling ud over det 
sædvanlige. På den måde ”fanger” 

man de læsere, som tilfældigt 
kommer forbi på en tur i parken. 
Aktive er også de, som har meldt sig 
til at læse for børn (og i øvrigt også 
voksne og ældre, som andre arrange-
menter retter sig mod). Ikke mindst 
er der den faste gruppe frivillige, som 
står med planlægningen.

2200 Godnathistorier modtog 
også Fællesskabsprisen i 2014. I 
 begrundelsen hedder det bl.a., at 
”2200 Godnathistorier skaber meget 

konkrete små fællesskaber i fælles-
skaberne. Det er helt forskellige 
mennesker, fra ældre på plejehjem 
til unge i baggårde og børn på 
lektiecaféer, der sidder og lytter til en 
god historie. Det er så dansk og det 
er så typisk for fællesskabet, at folk 
på tværs af alt, er sammen, og derfor 
modtager 2200 Godnathistorier 
Fællesskabsprisen 2014.”

Frivillige 
bærer
Tovholderen 
i 2200 
 Godnathistorier 
er ildsjælen Stine 
Josefine Dige, 
som læser på 
Forfatterskolen 
for Børne-
litteratur. Hun 
har selv skrevet 
børnebøger 
om en 

 marginaliseret gruppe børn: Hendes 
billedbøger om Niller Pilfinger 
giver et indblik i en hverdag for de 
børn, som lever i regnbuefamilier. 
Niller er en nysgerrig dreng, en 
Emil fra Lønneberg i en moderne 
kontekst. At han har to mødre er 
ikke noget hovedtema i bøgerne. 
Hans oplevelser kunne lige så godt 
beskrive et barn i en kernefamilie 
og normaliserer derfor det at være 
medlem af en regnbuefamilie. 
Bøgerne er oversat til engelsk, tysk, 

svensk og norsk, og den oversatte 
tekst kan gratis hentes på www.
nillerpilfinger.dk, ligesom der er 
udarbejdet pædagogisk materiale  
til daginstitutioner.

Erfaringerne fra Forfatterskolen 
for Børnelitteratur og sine tidligere 
udgivelser bruger Stine Josefine Dige 
også i 2200 Godnathistorier. Der er 
som sagt en farverig og mangfoldig 
billedbog på vej, som viser børn, 
der er blevet væk i rodet på deres 
værelser. I detaljefyldte fotocollager 
skal læseren finde ting på samme 
måde som i Holger-bøger og andre 
myldre-bøger. Teksten og opgaverne 
forfattes i samarbejde med elever fra 
den lokale folkeskole.

Ud over fotobogen ligger der mange 
gode ideer og venter på at blive til 
virkelighed, fortæller Stine Josefine 
Dige. Hun lægger stor vægt på, at uden 
de mange frivillige ville 2000 Godnat-
historier ikke eksistere. Hun ser sig selv 
som blot en af mange. Stine Josefine 
Dige måtte modtage Klods Hans-prisen 
alene, selv om hun havde ønsket, at 
alle de frivillige kunne være med på 
scenen. Man kan så sige, at de heldigvis 
gør et stort arbejde ”i felten” med 
 formidlingen af fortællingerne i stedet.

Læs mere om 2200  
Godnathistorier på  
www.facebook.com 
/2200godnathistorier.

Foto: Bjarne W. Andresen

Foto: Bjarne W. Andresen
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Af Nina Christensen, lektor og leder  
af Center for Børnelitteratur,  
Aarhus Universitet

Børne- og ungdomslitteratur 
læses i bogform, på tablets 
og via smartphones og er en 
del af et mediekredsløb, som 
bl.a. indbefatter film, tv og 
teater. Det er en udfordring 
for formidlere, som ofte 
er uddannet i en tid, hvor 
børne- og ungdomslitte ratur 
primært var i bogform. 

Gulvet i min stue er dækket med 
bøger. Det er tid til at supplere årets 
læsning af børne- og ungdoms-
litteratur fra 2015, og jeg har bestilt 
alt det hjem til mit lokale bibliotek, 
som jeg kan slæbe: billedbøger, 
ungdomsbøger, letlæsningsbøger, 
tegneserier, højtlæsningsbøger, 
seriebøger og meget andet. 

Læsningen skal bruges til formid-
lende foredrag, til undervisning og 
vejledning på Aarhus Universitets 
uddannelser og til at klæde mig på 
til at tale med de journalister, der 
heldigvis løbende viser interesse for 

området. At arbejde med børne-
litteratur er at arbejde med et felt i 
stadig forandring. Når litteraturen 
udvikler sig, må både forskere og 
formidlere lære nyt og gå nye veje.

Midt i bunken ligger min tablet med 
Merete Pryds Helles app Wuwu & Co 
med illustrationer af Kamila Slocinska 
og minder mig om, at børnelitteratur 
ikke alene er skrift i bogform. Wuwu & 
Co fremstår som en kombination af tale, 
musik, skrift, animation og billeder, og 
den udkommer ikke som papirbog. 

Børnelitteratur  
mellem medier
Den digitale udvikling præger 
børnelitteraturen på mange måder, 
og en af de iøjnefaldende er, at den 
har gjort det billigere og nemmere 
at producere bøger, hvor skrift og 
billede kombineres.  I romaner og 
højtlæsningsbøger fylder illustrationer 
efterhånden meget, der udgives 
billedbøger for større børn og unge, 
og antallet af grafiske romaner for 
børn og unge er stigende. Samtidig er 
der en tydelig tendens til, at der kæles 
mere for den fysiske bog. 

I bunken ligger fx den nye engelske 
udgave af Harry Potter og De Vises 
Sten trykt på kraftigt papir, gennem-
illustreret, indbundet i stof og med 
et fint smudsomslag. Udstyret peger 
i høj grad på bogen som objekt og 
som et medie, der både appellerer til 
læsning, evt. højtlæsning, men også 
til sansning med øjne og hænder. 

Jesper Wung-Sungs Zam, der har 
en zombie som hovedperson, læses 
også med hænderne. Nogen har 
 tilsyneladende taget en stor bid af 
bogens nederste højre hjørne, så 
man berører tand  mærkerne, hver 
gang man bladrer. 

Samtidig med at man som læser 
bliver opmærksom på bogen 
som fysisk genstand, skærper 
den digitale udvikling blikket for, 
hvilke elementer af børnelitte-
raturen der ikke er afhængige af 
bogformatet. Mange børn, unge og 
voksne hører lydbøger via tablets 
eller smartphones, og her opleves 
litteratur gennem øret. 

Man bliver dermed opmærksom 
på litteraturens forbindelse til 
stemmen og talen, sådan som 
den også opleves af det barn, der 
får  fortællinger læst højt. Disse 
elementer peger på én gang på 
børne- og ungdomslitteratur som 
multimodale fortællinger og som 
æstetiske udtryk, der appellerer til 
sanselig erkendelse.

Bevægelse i forskningen
På Center for Børnelitteratur (CfB) 
arbejder de to ph.d.-stipendiater 
Ayoe Quist Henkel og Sarah Mygind 
bl.a. med elementer af den digitale 
litteratur. Ayoe Quist Henkels ph.d.-
projekt med titlen ”Ungdomslitte-

Børnelitteratur i forandring
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raturens æstetik i et digitaliseret 
og medialiseret tekstlandskab” er 
samfinansieret af Aarhus Universitet, 
VIA University College og forlaget 
Gyldendal, og i projektet indgår 
udvikling af digital ungdomslitte-
ratur til undervisningsbrug. Samtidig 
undersøger projektet, hvordan også 
ungdomslitteraturen i bogform 
udvikler sig i dialog med en verden, 
hvor facebook, instagram, musik, film 
og snapchat er en del af de unges liv 
som dermed også fylder i de bøger, 
der skrives om og for dem. 

Cand.mag. i litteraturhistorie Sarah 
Myginds ph.d.-projekt om børne-
litteratur i et tværmedialt perspektiv 
undersøger bl.a. karakterer og plots, 
der bevæger sig på tværs af medier, 
som vi fx kender det fra Harry Potter. 
Hendes projekt tager også udgangs-
punkt i, at børnelitteratur i dag 
produceres i et grænsefelt mellem 
papirbøger, e-bøger, spil og apps. 

I august 2015 blev Stine Liv Johansen 
ansat som lektor med tilknytning til 
CfB. Hun har med baggrund i børne-
kulturforskning og medievidenskab 
bl.a. forsket i børns brug af tablets 
og er en meget benyttet ekspert og 
formidler i forhold til børns mediebrug. 

På Aarhus Universitet sidder på 
DPU også børnelitteraturforskeren 
Anna Karlskov Skyggebjerg, som 
arbejder med et projekt om børn 
som forfattere – altså med den del af 
børnelitteraturen, som børn skriver. 
Selv viderefører jeg for tiden CfB’s 
tradition for at arbejde historisk, idet 
udviklingen også skærper opmærk-
somheden over for, at børnelitteratur 
også tidligere har udviklet sig i stadig 
interaktion med udviklingen af nye 
medier og teknologier og i kombi-
nationer af skrift, lyd og billeder. 
Thorbjørn Egner skrev fx først Folk 
og røvere i Kardemomme by til radio, 
mens den først senere udkom som 
bog, blev opført som teaterstykke og 
udgivet på lp og senest som digital 
lydbog. 

På stadig efteruddannelse
At arbejde med børne- og ungdoms-
litteratur er også at være på stadig 
efteruddannelse. Børne- og ungdoms-
litteratur opleves i dag i bogform, på 
tablets og via smartphones, og den er 
en del af et bredere mediekredsløb, 
som bl.a. indbefatter film, tv og teater. 
I et bredere perspektiv dækker feltet 
både den litteratur, der skrives af 
voksne for børn, og de fortællinger 
og produkter, som de selv skriver, 
producerer og publicerer i bogform 
eller via forskellige fora på nettet. Det 
er en udfordring for voksne formidlere 
at kende til alle disse sider af tekster 
og medier for børn og unge, især 
fordi mange er uddannet i en tid, hvor 
børne- og ungdoms litteratur primært 
var skrift i bogform. 

Derfor lægger CfB i forskning, 
formidling og undervisning vægt 

på disse nye sider af børne- og 
ungdomslitteratur. På Aarhus 
Universitet har man i nogle år 
kunnet vælge faget ”Børn og unges 
tekster og medier”, der også blev 
afviklet som Summer School i 2015. 
Her udforskede 50 studerende, 
herunder også formidlere, nogle af 
ovenstående elementer af børne- 
og ungdomslitteraturen. I efteråret 
2016 starter endnu et hold på 
Master i Børnelitteratur. 

En børne- og ungdomslitteratur i 
hastig forandring kræver, at man 
som forsker og formidler både 
kender til historien og er villig til 
at bevæge sig mellem bøger og 
digitale platforme og på tværs af 
medier og dermed stadig arbejde på 
at blive klogere på, hvad litteratur 
har været, hvad den er i dag og hvad 
den kan udvikle sig til at være. 

Master i Børnelitteratur retter sig mod alle, der beskæftiger sig professionelt 
med børne- og ungdomslitteratur og tilgrænsende områder. Blandt tidligere 
studerende er bl.a. skolebibliotekarer, folkebibliotekarer, undervisere på 
lærer- og pædagoguddannelsen, journalister og freelancere. Det er en 
deltidsuddannelse, der tages over 2 år og er tilrette lagt, så man kan passe et 
fuldtidsarbejde ved siden af. Prisen er kr. 17.500 pr. modul (i alt 4 moduler). 
Under visningen forløber over ca. 10 undervisningsdage pr. halvår på Aarhus 
Universitet. Undervisere er primært forskere med tilknytning til CfB.  
Læs mere på www.cfb.au.dk/masteruddannelse/ og skriv til nc@dac.au.dk, 
hvis du har spørgsmål.
Summer School i ”Børn og unges tekster og medier” udbydes næste gang  
i sommeren 2017. Hold øje med www.cfb.dk, og tilmeld dig til nyhedsbrev 
på www.cfb.au.dk/nyhedsbrev/ hvis du vil vide mere.

Master i Børnelitteratur og Summer School
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Af Søren Fanø, cand.pæd i dansk, 
 master i børnelitteratur, lektor ved VIA 
UC, Læreruddannelsen i Aarhus

Billedbogen er i disse år i 
rivende udvikling og har 
udvidet sin målgruppe fra 
hovedsageligt at rette sig 
mod mindre børn til nu også 
have unge og voksne som 
målgruppe.

Sådan forholder det sig også med 
Stian Holes nyeste værk Morkels 
alfabet, som kan karakteriseres som 
en ungdoms litterær grafisk novelle. 
Selv skriver han herom på bloggen 
Forlagsliv, Cappelen Damm:

“Bildeboka blir til et sted mellom 
tilfeldig oppdagelse og utdannet 
forståelse. Mellom voksenblikket 
og barneblikket. Et sted i samspill 
mellom høyre og venstre hjerne-
halvdel, i dialog mellom hjerne og 

hjerte, mellom lek og utholdenhet.  
I tvil og nysgjerrighet. I skjørhet, 
fordi noe kjennes viktig. Mellom 
minner og drømmer, lengsel og 
undring. Bildeboka blir til et sted der 
ord og bilder trenger hverandre og 
snakker sammen, uten å behøve si 
det samme.
Å lage bildebøker er å se verden fra 
to synsvinkler samtidig: Som voksen 
og samtidig som et barn.”

Stian Hole peger her på den komplek-
sitet billedbogen rummer: de 
væsentlige tematikker der tages op, 
det multimodale udtryk og endelig 
på den vanskelighed, der ligger i at 
skulle bestemme værkets målgruppe. 
Måske er der med Morkels alfabet tale 
om senmoderne ungdomslitteratur? 
Der er her ikke plads til en egentlig 
diskussion af dette, men jeg vil med 
forskeren Bodil Kampp 2002 mene, at 
Morkels alfabet kan læses under denne 
kategori, der bl.a. er kendetegnet 
ved at teksternes struktur og æstetik 
indbyder læseren til refleksion. 

Genrediskussion
Genren er stadig et centralt 
forståelses redskab. Men genrerne er 
kendetegnet ved, at de ofte ikke er 
“rene”. I Morkels alfabet blander Stian 
Hole genrerne på en måde så to eller 
flere genrer blandes, nemlig billed-
bogens ydre udtryk med fortællingen 
og den litterære novelle. I bogen 
fortælles historien gennem flere 
modaliteter i et miks af ord, billeder, 
lydord, montager og andet, som viser 
og fortæller historien samtidigt. 

Ifølge Hans-Christian Christiansen og 
Mimi Olsen, i deres undervisnings-

Ikke kun for børn
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Ikke kun for børn

hvor fotografisk realisme blandes 
med fantastiske elementer, og i 
verbalteksten er den komprimerede, 
poetiske tekst nøje afstemt de 
enkelte opslag. Samtidig er Morkels 
alfabet med sine 48 sider og 24 
opslag en metafiktiv tekst, der 
handler om ord, deres betydning  
og deres medbetydning: 

“Alle har sitt eget alfabet, tenker 
Anna. Det kan ta lang tid å tyde 
bokstavene.”

Mødet med eventyret 
Handlingen er kort fortalt, at Anna 
finder små papirlapper med kryptiske 
oplysninger om trækfugle på jorden 
i et vinterklædt landskab. Hun svarer 
og får at vide, at afsenderen er 
klassekammeraten Morkel – ham der 
kun sjældent er i skole. Hun følger 
sporene i sneen ind i skoven, hvor 
hun finder ham i en lille hytte i et træ. 
I selve opslaget gengives det fugle-
perspektiv Morkel er optaget af. 

sorg, men den gør det uden at 
fortællingen på noget tidspunkt 
bliver patetisk, sentimental eller trist. 
I den spores en tydelig fortæller-
stemme rettet mod barnelæseren.

I Morkels alfabet fastholder Stian 
Hole en på overfladen naiv 3. 
persons fortællestemme med et 
indre syn i Anna; men de tomme 
pladser, den lyriske sprogbrug og 
selve indholdet retter sig nu mod 
en ældre læsergruppe der er ved 
at finde sig selv og i gang med for 
alvor at undersøge venskabets og 
forelskelsens anatomi. Samtidig kan 
Morkels alfabet, ligesom hele Holes 
forfatterskab, kaldes for ”al-alder-
litteratur” og altså i høj grad også 
læses med udbytte af voksne.

Hole har med sine værker skabt 
sin egen billedfortællingsgenre. På 
billedsiden anvender han en unik, 
letgenkendelig photoshoppet digital 
collage-teknik med mange lag, 

materiale Grafiske romaner (2015), 
passer adskillige af den grafiske 
romans kendetegn på Morkels 
alfabet. Anna og Morkel er som 
figurer skildret nuanceret både  
i verbalteksten og i billedteksten. 

Morkels alfabet er desuden 
præget af en stor kompleksitet. 
Det gælder sproget, billedsiden, 
spring i handlingen, synsvinkler 
og symbolbrug. Som i den grafiske 
roman er både handlingen og miljøet 
realistisk. Men hvor den grafiske roman 
har direkte forbindelse til den litterære 
roman, viser Morkels alfabet snarere 
hen mod novellen, eller short storyen. 

Morkels alfabet handler om venskab, 
men måske i endnu højere grad om 
at finde ud af, hvem man er. Bogen 
er koncentreret i sin form, sit udtryk 
og i sin fortælling. Short storyen, som 
jeg læser Morkels alfabet som, er i 
sit emnevalg optaget af at beskrive 
hverdagssituationer.

Digitale sømløse collager 
Stian Hole (født 1969 i Hokksund 
ved Drammen) er en norsk grafiker, 
illustrator og billedbogsforfatter 
som er bosat i Oslo. Morkels alfabet 
er hans syvende billedbog. I Annas 
himmel (2013) stiftede læseren 
for første gang bekendtskab med 
figuren Anna. Annas himmel handler 
ganske kort om, at Anna og hendes 
far har haft den sorg at miste Annas 
mor. Bogen viser ved hjælp af en 
rejse i fantasien, hvordan Anna 
møder denne vanskellige situation 
ved hjælp af leg og kreativitet der 
involverer faderen. Bogen handler 
godt nok om at gennemleve stor 
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Vi ser Morkels hueklædte hoved se 
ned på Anna, med en snebold i den 
ene hånd og en kop kakao i den 
anden, mens hun ser op på ham. I 
forlængelse af resten af historien kan 
man sige, at Anna i mødet med Morkel 
møder en eventyrlig verden, langsom-
heden, naturen, venskab og måske 
forelskelse, for: ”Alt er noget mere når 
hun er sammen med Morkel.” 

I løbet af fortællingen bliver Anna 
og Morkel gode venner, og Morkel 
indvier Anna i sin interesse for og 
viden om natur og trækfugle som 
den opleves fra træhytten i skoven. 
Pludselig forsvinder Morkel, og Anna 
savner ham. Kort, præcist og poetisk 
lyder teksten: 

I ganske korte, prosalyriske 
sætninger som disse, ligesom 
hugges Annas ensomhed og savn 
ud i sten. Sproget refererer ikke 
kun til en ydre verden og til Annas 
indre verden, men i ligeså høj grad 
til sig selv som tekst og som et 
filosofisk udsagn: Hvad er hytten og 
tilværelsen uden Morkel? Savnet er 
så stort, at Anna i et opslag tramper 
ordet “Kom” i sneen og sidder ensom 
på hug, lille og forladt. Vinter bliver 
til forår – solsorten vender tilbage, 
og endelig er der svar fra Morkel. 
Hun finder et kort under stenen 
på marken og finder frem til ham. 
Skal der nu snakkes og gives lange 
forklaringer? Nej. 

Teksten til illustrationen på sidste 
opslag lyder:

“Der er Morkel.
Hei, sier Anna.
Hysj, sier Morkel. Ser du dem?” 

Håbet er lysegrønt
I løbet af få opslag er det blevet 
forår. Der er med filosoffen K.E. 
Løgstrups mantra håb for alle 
pengene i slutningen, både i tekst 
og billede. Men som (voksen) læser 
overvejer man alligevel, hvor længe 
mon Anna og Morkel er i Paradis. 
Satsbladene og omslaget gengiver 
ganske kort samme fortælling: På 
det første fremstilles en vinterkold 
skov i tøsne med en enkelt krage 
med kvist i næbbet, mens der på det 
det bagerste satsblad er fremstillet 
en nyudsprunget idyllisk lysegrøn 
skov med både blomster og fugle, 
mens den lidt vissengule farve i 
skovbunden fra det første satsblad  
er bevaret for at dæmpe idyllen. 

Som i alle Holes  billedfortællinger 
fungerer naturen også her som 
en væsentlig del af indholdet 
og som et centralt symbol. Det 
er nærliggende at læse og tolke 
Morkel som en trækfugl på lige fod 
med de øvrige fugle i fortællingen. 
Både som tekst- og billedlæser skal 
læseren være kompetent. Jeg vil 
blot gøre opmærksom på de mange 
tomme pladser i Morkels alfabet, 
der skal udfyldes for at få udbytte af 
 fortællingen. 

Endelig passer Morkel fint ind i 
 inklusionsdebatten der er central 
i disse år. Morkel kommer kun 
sjældent i skolen lige som hans far 
omtales som ”tyv” med den sociale 
udstødning det medfører. Læserens 

“Neste dag er hytta tom. 
Anna er redd for så lite. I dag gråter hun. 
Hun skjønner at Morkel har reist. 
Veggene og gulvet i hytta er bare planker. 
Skyggene er bare skygger. 
Skyene er bare skyer. 
Ingenting ligner lenger noet annet.
Anna er bare Anna, og det kjennes så lite.”
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intertekstuelle viden aktiveres også, 
fx når der henvises til Bdr. Grimms 
eventyr om Rødhætte (huen) og 
Hans og Grete (stenene) og til 
adskillige kendte billedkunstnere, fx 
Edward Hopper, Edward Munch - og 
til Holes øvrige værker. 

Morkel i undervisningen
Morkels alfabet er et yderst 
anvendeligt værk i tekstundervis-
ningen i de ældre klasser, hvor en 
mulig tilgang er at tage udgangs-
punkt i læserens oplevelse af værket, 
dog uden at de mere traditionelle 
analysetilgange går i tabt. Ved at 
inddrage bogen i undervisningen 

udvides læserens forståelse for, hvad 
litteratur er og hvad der er væsentligt 
at arbejde med i undervisningen. 
Især fordi elevernes umiddelbare 
kompetencer som billedlæsere kan 
aktiveres, italesættes og bruges i 
undervisningen. 

Stian Holes værk er efterhånden 
så stort, at det vil give mening at 
inddrage det i en forfatterskabs-
læsning. Både fortællingerne i 
trilogien om Garmann og fortæl-
lingerne om Anna og om Morkel 
kan læses som en fortløbende 
grundfortælling om barndom og 
gryende ungdom i det semoderne. 

Stian Hole og hans fortællere 
er kendetegnet ved, at de er 
solidariske med det kompetente 
senmoderne barn der fortælles om 
og den tilværelse det lever på godt 
og ondt. 

Morkels alfabet udkom på dansk  
30. januar 2016 på Høst & Søn.  
Der er al mulig grund til at glæde sig. 

Se Bent Rasmussens anmeldelse på: 
http://www.skolebibliotekarer.dk/~/ 
media/Foundry/Sites/Skolebibliotekarer 
/Skolebiblioteket/Anmeldelser/ 
E%20-%20H/Morkels%20alfabet 
%20Stian%20Hole.ashx
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Billedbogen Tryllekunstneren fra 
Auschwitz fortæller den autentiske 
historie om Werner Reichs liv 
som fange i koncentrationslejren 
Auschwitz under 2. Verdenskrig. 
Werner er kun en stor dreng, da han 
ankommer til lejren og får tatoveret 
nummer A1828 på sin arm. Hans far 
er død for flere år siden og det er 
længe siden han har set sin mor og 
storesøster; han håber de har klaret 
den, men ved ingenting om dem.

I lejren kommer han til at dele køje 
med Hr. Levin med nummeret A1676 
og de to fanger bliver venner. Begge 
overlever krigen og opholdet i 
Auschwitz, men mødes aldrig igen 
siden. Tryllekunstneren fra Auschwitz 
er historien om dette venskab og 
som sådan en fin og bevægende 
fortælling for børn. 

Hr. Levin har en blød stemme og 
virker på drengen Werner ”helt forkert 
på det her sted. Dette dødbringende 
fængsel var for de hårde, dem der 
forstod at kæmpe imod. Her Levin var 
et blidt menneske – en gentleman.” 

Men Hr. Levin har noget, der trods 
alt gør ham modstandsdygtig over 
for rædslerne i Auschwitz, en gave 
som han endda er i stand til at dele 
med Werner: magien. Hr. Levin er 
nemlig tryllekunstner og bliver 
somme tider af vagterne vækket 
midt om natten for at optræde med 
sine korttricks. Werner vågner også 
og overværer – både forbløffet og 
fascineret – hans optræden, men for 
Hr. Levin er det ingen leg. Derimod 
er det grum alvor og han må hver 
gang kæmpe for sit liv, for i det 

øjeblik han ikke længere er i stand 
til at underholde vagterne, er hans 
liv ingenting værd og døden derfor 
uundgåelig. 

En aften føler Werner sig særligt 
modløs og ulykkelig fordi han har fået 
stjålet et stykke brød, han har gemt 
fra dagen før. Han prøver at glemme 
sin gnavende sult og lukke sig inde 
i sig selv, men Hr. Levin vil ikke lade 
ham være. Han insisterer på at Werner 
skal fortælle ham om hvad der er sket 
og taler trøstende med ham. Han 
siger bl.a.: ”Hvem der end har taget 
dit brød, så er det  selvfølgelig forkert 
gjort. Men husk også, at alle jo bare 
forsøger at holde sig i live.”

Og så giver Hr. Levin ikke mindst 
Werner en gave idét han afslører 
hemmeligheden bag et af sine 
korttricks. At Hr. Levin her, af alle 
steder, hvor ingen ejer af noget 
værdi eller for alvor tør tro 
på noget, viser ham denne 
omsorg, giver Werner håb 
– og som det hedder ”i det 
håb var der ægte magi.”

Tryllekunstneren i Auschwitz 
fortæller også om sulten, 
strabadserne, straffear-
bejdet, volden, terroren og 
døden i koncentrations-
lejren, lige som de mange 
store, dystre og gråtonede 
tegninger fremstiller 
fangerne i deres stribede 
dragter, de overfyldte 
køjesenge i barakkerne, 
pigtråden og vagterne 
med deres geværer 
og schæferhunde. Og 
alligevel er det som om det 
mørke og truende træder 

en lille smule i baggrunden når Hr. 
Levins magi får lov til at tage over. Det 
er da også kun her – på spillekortene 
– at farverne – rød og hvid - viser sig 
i Auschwitz og så igen på billedet af 
Werner, da han – i blå, grøn og rød 
– mange år senere sidder og viser 
sine sønner sine korttricks samt i den 
grønne og røde skrift på forsiden og 
på indersidens knaldorange opslag. 
Ellers er alt gråt i gråt.. 

Bogen rummer desuden en kort 
dokumentarisk beretning om hvordan 
det siden gik de to venner illustreret 
med fotos, samt en sides fakta om 
Hitlers magtovertagelse i Tyskland, 
Nazismen og jødeudryddelserne.

Tryllekunstneren fra Auschwitz
Af Kathy Kacer 
Illustreret af Gillian Newland
Alfa 2015
32 sider 

JEG HAR LIGE LæST

Auschwitz for børn
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Af Marianne Klöcker, læremiddel-  
og udviklingskonsulent  
i Albertslund Kommune

At være medspiller omkring 
 forandringen og udviklingen på PLCs 
område er en fortsat udfordring, 
som alle involverede parter arbejder 
for skal komme til at give mening. 
Begrebet ’meningsskabelse’ er den 
røde tråd og omdrejningspunktet i 
denne klumme.

Den længe ventede bekendtgørelse 
gav området nyt navn og nye titler 
som har været med til at udfordre 
både mindset og meningsskabelse. 
I Albertslund har forvaltning, ledere 
og læringsvejledere grebet opgaven 
an ved at være så tæt på hverdagen 
og virkeligheden som muligt. Det har 
betydet, at bekendtgørelsen i år 1 har 
fået fire forskellige udtryk på de fire 
forskellige folkeskoler. Vi forsøger at 
implementere gennem dialog.

Netværk på tværs af skolerne - et 
kulturnetværk og et PLC-netværk 
– håndterer overblikket, styring af 
den fælles økonomi og et it-vejleder-
netværk har fokus på teknik og ikke 
mindst pædagogik og didaktik, hvis 
der bliver plads og tid til det i forhold 
til, hvilken tidsrøver de tekniske 
udfordringer er.

Skolereformen i Albertslund er 
tillige blevet dagsordensættende 
for fx den åbne skole. Der er rigeligt 
at sætte i system og tage sig af. Der 
er ingen tvivl om, at det var været 
væsentligt i dialogen med ledelser 
og PLC-team at have øje for det 
muliges kunst for at sikre menings-
skabelsen. Det har betydet, at på de 

fire folkeskoler har oversættelsen af 
bekendtgørelsen fået fire forskellige 
udtryk. Skolerne har taget fat i dér, 
hvor det gav mening i forhold til 
netop deres afsæt.

Cases fra skolerne  
i  Albertslund:

  •   Alle står for formidling af kultur-
tilbud fx på afdelingsmøder – 
også omkring den åbne skole. 

  •   En skole har i dette skoleår fokus 
på ny organisering. PLC-teamet 
dækker nu fagrækken og har 
organiseret sig med faste dage, 
hvor fx it-vejleder og naturfagsvej-
leder er synlige og tilgængelige.

  •   På en anden skole deltager PLC i 
et fælles udviklingsprojekt for alle 
medarbejdere i forhold til ’Synlig 
læring’. Fire faglige områder er på 
skolens dagsorden, og to repræ-
sentanter fra PLC-teamet deltager 
i styregrupper med dansk og 
natur & teknologi som arbejds-
område. Andre fra PLC-teamet 
arbejder fortsat på, at ideen om 
mediepatruljer holdes i live.

  •   På den tredje skole har PLC valgt 
at styrke indsatsen i forhold til 
naturfag i et samarbejde 
med tre årgange – 3., 5. og 
8. klasses elever og deres 
lærere. I et fysisk område 
på PLC samarbejder de to 
læringsvejledere fra PLC 
med klasserne. Naturfag 
skal gøres synligt, levende 
og undersøgende med 
udstillinger og elevproduk-
tioner.

  •   Et forårsprojekt skal have fokus 
på læsning. Projektet involverer 
rummet, bøger, it, fortælling og 
besøg udefra med forfattere, 
fortællere og  illustratorer. 
Projektet planlægges i et 
samarbejde mellem læsevejle-
deren og de to PLC-medarbejdere.

  •   På den fjerde skole er det målet, 
at PLC-teamet dækker stort set 
hele fagrækken og understøtter it, 
som en del af alle fag. Udrulning 
af udstyr, 1:1, kommer i perioder 
til at skygge for, hvordan iPads til 
indskolingen og Chrome Book 
fra 4. klasse og opefter anvendes 
pædagogisk. 

Et særligt tiltag i forhold til eleverne 
i indskolingen har betydet noget for 
indretningen af det fysiske rum. To 
af læringsvejlederne har sikret en 
legende tilgang til brugen af PLC. 
Skolen har fortsat fokus på synlige 
elevproduktioner – både fysisk  
og på den digitale tavle.

Alt i alt et broget billede, hvor det 
enkelte læringscenter med stor 
ansvarlighed har taget fat i nogle af 
de hjørner af bekendtgørelsen, som 
gav mening for dem og som de kan 
stå på mål for. Dialogen fortsætter.

KONSULENT-KLUMMEN

Det muliges kunst

Marianne Klöcker



Læringscentre kan bestille hos:

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

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!

FRANK MARTINSEN MED SØREN BAASTRUP

LIVVAGT – MIT HEMMELIGE POLITI-LIV

BEARBEJDET AF SANNE OG POUL HOLM

Her er historien om en rod fra Kalundborg, 
der bliver livvagt for Anders Fogh.

Lix 24

JOHN GREEN

EN FLÆNGE I HIMLEN

OMSKREVET AF HANNA OG SØREN VINZENT

16-årige Hazel er syg af kræft og lever 
et ret kedeligt liv. En dag møder hun 
Augustus, der også har kræft. 
Og pludselig sker der en 
masse i Hazels liv.

Lix 20

Bog + CD: kr. 300 

inkl. moms

Bog: 

kr. 250 inkl. moms. 

Bog + CD: kr. 425 

inkl. moms

Skolebib ann_NY5:Layout 1  08/01/16  11:22  Side 1


