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Politikens FRIT FLET-Pris 2016 blev ved 
årets litteraturfest i Pressen i marts 
tildelt illustratoren Lilian Brøgger og 
forfatteren Louis Jensen for det kæmpe-
store og flotte værk med 1001 firkan-
tede historier for børn og andre barnlige 
sjæle. FRIT FLET-prisen hylder det skæve, 
det skøre, det eksperimenterende og er 
på 50.000 kr. Brøggers og Jensens værk 
er et helt ekstraordinært bidrag til dansk 
litteraturhistorie.

Landsfinale i Skolernes Skakdag 2017
1.208 elever var med ved skakbrætterne til landsfinalen i Skolernes 
Skakdag i Grindsted 24. marts. Det var det største skoleskakstævne 
nogensinde, og i år løb Horsens Byskole af med sejren. 
Landsfinalen er kulminationen på vinterens mega-event: Skolernes 
Skakdag 10. februar, hvor 39.742 elever på 266 skoler deltog i hjer-
negymnastikkens motionsdag under mottoet: ”Det skal være sjovt 
at blive klogere!”. 
Der var præmier til alle elever, men som nævnt Horsens Byskole, 
der løb med sejren og titlen ’Årets Skakskole 2017’. Præmien var 
en pokal bygget i LEGO© og et skolebesøg af Danmarks bedste 
skakspiller, stormester Peter Heine Nielsen, der til daglig træner verdensmesteren, norske 
Magnus Carlsen. 
Dagen bød også på mad, musik og underholdning med Citybois, kendt fra X-Factor. 
Landsfinalen blev arrangeret af Dansk Skoleskak og Børnenes Hovedstad, Billund i samar-
bejde med Politiken og Spar Nord Fonden. 
Kilde: Pressemeddelelse fra Dansk Skoleskak.

1917 – Da Danmark 
solgte Dansk Vestindien
I serien ”Punkt på tidslinjen” har 
Alinea nu udgivet 1917 – Da 
Danmark solgte Dansk Vestindien, 
og det må siges at være rettidig 
omhu mht. 100-året for Dan-
marks salg af de tre øer, som var 
en dansk koloni fra 1672-1917. 
Formålet med bogen er bl.a. at 
give eleverne fra 7. klasse indsigt 
i Danmarks rolle som kolonimagt 
i Caribien og at præsentere nye 
vinkler og stemmer på historien. 
Til hvert afsnit er det udarbejdet 
elevspørgsmål og problemstillin-
ger. Masser af muligheder for godt 
og solidt arbejde om Danmarks 
rolle i slave- og kolonihistorien.

Politikens 
Litteraturpris 2016
Politikens læsere fejrede ligeledes 
forfatteren Merete Pryds Helle, da 
hun modtog Politikens Litteraturpris 
2016 på 200.000 kroner for romanen 
Folkets skønhed. Tidligere på året 
modtog hun ”De Gyldne Laurbær” 
af Boghandlerforeningen, og hun 
er også indstillet til DRs Romanpris. 
En fremragende roman, der giver en 
noget at tænke over mht. de såkaldt 
”go´e gamle dage”!Selskabet for Børne-

litteratur, IBBY Dan-
marks bestyrelse 
På Selskabets ordinære gene-
ralforsamling 16. marts fik man 
ny formand, nemlig Lis Ander-
sen, den hidtidige næstfor-
mand. Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Siv Frederiksen, Børnenes 
Boghandel og forfatter og mi-
kroforlægger Ellen Holmboe. 
De øvrige bestyrelsesmedlem-
mer er:
Bjarne W. Andresen, Kent 
Poulsen, Eline Mørch Jensen, 
Betina Falsing, Vibeke Arildsen 
og Janne Bech.
Afgående formand Vagn 
Plenge talte om sine mange år 
i børnelitteraturens tjeneste, 
der startede i 1984, hvor han 
for første gang deltog i IBBYs 
verdenskongres. Talen kan 
læses på foreningens hjemme-

side www.ibby.dk
Efter Generalforsamlingen var 
der traditionen tro et inspi-
rerende indslag, denne gang 
ved Janne Bech og Ida Exner 
(M/S Bibiana) som holdt oplæg 
om arbejdet med børn og 
illustrationskunst og viste bil-
leder fra årets togt i de danske 
havne samt underholdt med 
sømandsviser på ukulele!

Sigurd fortæller 
om Luther
Har du et par minutter? Så vil jeg 
gerne fortælle dig om Luther. 
Luther? tænker du måske. Og 
hvem er det så? Ja, det finder 
du ud af lige om lidt. Hvis jeg nu 
sagde, at Luther gjorde noget, 
der var så vildt, at folk jagede 
og forfulgte ham, så han måtte 
finde et hemmeligt skjulested 
og gemme sig hos en fyrste for 
ikke at blive opdaget. Hvis jeg 
sagde, at han stod oppe i et højt 
tårn og fik en ide, der var så vild, 
at alting blev lavet om, og at folk 
nærmest kom op at slås, når de 
hørte om ham. Og at folk stadig 
i dag, flere hundrede år senere, 
kan være helt oppe at køre over, 
hvor vigtig Luther har været for 
os alle sammen – ville du så tro 
på mig? Nå, men sådan var det 

altså. Historien om Luther er 
en af de mest utrolige historier, 
man kan forestille sig. 
(Uddrag fra bogen)

Sigurd fortæller om Luther
Sigurd Barrett
Politikens Forlag, 2017
128 sider

1917 – Da Danmark solgte 
Dansk Vestindien
Af Rikke Lie Halberg 
& Jens Christensen
Alinea, 2017, 72 sider

FRIT FLET-prisen



3

Deadlines:
Nr. 5: 1. august (udkommer primo september)

Nr. 6: 1. september (udkommer primo oktober)

Nr. 7: 1. oktober (udkommer primo november)

 
Artikler i LæringsCentret dækker ikke 
nødvendigvis redaktionens og/eller Pædagogisk 
LæringsCenterForenings synspunkter.
Forside: Patrick Steptoe 

 Skriftligt via hjemmesiden på 
www.plcf.dk.

 Opkræves én gang årligt i oktober.
 Skriftligt 

via hjemmesiden (PLCF.dk)
 Skriftligt via 

 hjemmesiden (PLCF.dk) eller direkte til 
 laeringscenterforening@dansklf.dk.

LEDER

Hjemmeside: www.plcf.dk
E-mail: plcf@outlook.dk

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

Birgitte Reindel
Sophie Magdelenes Vej 1a, st.th, 3460 Birkerød
Tel (privat): 2329 6263
Tel (arbejde): 3366 4100
birgitte.reindel@skolekom.dk

Anne Foverskov
anne.foverskov@skolekom.dk

Kirsten Bundgaard Lassen
kirsten.bundgaard.lassen@skolekom.dk

Steen Juul Møller
steen.juhl.moeller@skolekom.dk

Karin Kjeldsen
karin.kjeldsen@skolekom.dk

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

Banevang 5, 7100 Vejle
PLCFKom@dansklf.dk

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

Næste nummer af LæringsCentret 
udkommer primo september 2017.

Udkommer 8 gange årligt.
Oplag: 1.500 – ISBN 0105-9556

CS Grafisk A/S

I skrivende stund er jeg netop vendt hjem fra 
konferencen Eksperimenterende digitalt design, som 
Pædagogisk LæringsCenterForening har afholdt i 
samarbejde med Danmarks it- og medievejlederfor-
ening. Temaet var meget aktuelt, da undervisnings-
minister Merete Riisager få dage inden konferencen 
nedsatte et udvalg, der skal kigge på indholdet i et 
valgfag i teknologiforståelse. 

Konferencen var et tilløbsstykke i år, så vi endte med at 
være over 80 mennesker samlet i de skønne omgivelser 

på Gl. Avernæs (Sydfyn) i dejligt solskinsvejr. Det er dog hverken på grund af 
omgivelserne eller den virkelig delikate forplejning, at jeg kommer hjem fuld af 
energi og højt humør. Det skyldes derimod den blanding af leg og læring, jeg har 
været udsat for – i et fællesskab med andre top-engagerede fagfæller.

Dette års konference havde fokus på, at deltagerne, om jeg så må sige, havde 
fingrene nede i bolledejen i en række workshops, og vi fik undervejs drøftet, 
hvordan vi kunne tage en eller flere af elementerne med tilbage til egen praksis, så 
det kunne ende med at gøre en forskel i forhold til eleverne på vores skoler eller i 
vores kommuner for konsulenternes vedkommende.

Jeg er sikker på, at den gode energi, jeg mærkede omkring mig i løbet af hele 
konferencen, netop udsprang af, at vi fik lov til at lege med de forskellige digitale 
teknologier i stedet for bare at høre om dem eller drøfte anvendelsen af dem.

Jeg er også sikker på, at vi lærte meget mere af at prøve os frem, end vi ville have 
gjort af forskellige eksperters oplæg med en Powerpoint i ryggen og en stillesid-
dende sal foran sig. 
Nogle af os fordybede sig i Minecraft, mens andre gjorde sig erfaringer med 360° 
fotos og Virtual Reality. Nogle prøvede kræfter med laserskæring, mens andre 
legede med robotter og programmering. Vi fik alle afprøvet 3D-design, og vi blev 
foreviget fra luften af et kamera fastgjort til en drone. 

Vi legede med det hele, men dybt seriøse, for det var ikke bare underholdning på en 
dejlig forårsdag, men input til at gøre undervisningen bedre og mere fremtidsorien-
teret. Alle vores overvejelser om kompetencer, kvaliteter og kroner kunne vi så dele 
med hinanden i pauserne, så vi alle kunne rejse hjemad berigede på flere parametre. 
Faglig udvikling når det er bedst.

Her på bagkanten tænker jeg, at en del af succesen også skyldes, at vi ikke blev målt 
og vejet på vores produkter og vores læring, men kunne gøre os vores erfaringer og 
fordybe os uden at skulle bekymre os om, hvad andre tænkte om vores fremskridt. 
Det håber jeg, at eleverne i skolen også får mulighed for ind imellem! 

Og sidst, men ikke mindst vil jeg ønske mig, at der bliver skabt tid og rum i lærernes 
hverdag til en gang imellem at lege sig frem til ny læring. Det er noget, man får god 
energi af. Jeg glæder mig allerede til næste gang, jeg får muligheden.

Birgitte Reindel, formand

PS. I næste nummer af LæringsCentret bringer vi en artikel fra konferencen.PS. I næste nummer af LæringsCentret bringer vi en artikel fra konferencen.

Leg & læring – også for voksne
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Af Lise Holm og Morten Schwarz 
Lausten, Røde Kors Skoletjeneste

Røde Kors’ nye 
undervisningsmateriale 
act FORDREVET omhandler 
de udfordringer som børn 
på flugt fra krigen i Syrien 
oplever.

”Vi var så sultne, at vi spiste græs, 
og hvad vi ellers kunne finde på 
jorden” fortæller 14 årige Istabrak al 
Muhsin om tiden inden det lykkedes 
at flygte fra Syrien. I to år forsøgte 
hun og familien at flygte fra de 
springende bomber i Syrien over til 
Libanon. Istabraks fortælling er en 
ud af flere stærke beretninger, som 
danske skoleelever kan læse i act 
FORDREVET.

Med act FORDREVET kan eleverne 
arbejde med aktuelle problem-
stillinger, samfundsrelevante emner 
og aktiverende øvelser, der lever op 
til faglige mål for mellemtrinnet og 
7. klasse inden for fagene dansk, 
natur/teknologi, geografi, 
kristendomskundskab og idræt. 

Gennem beretninger, quiz, dilemma-
spil og film lægger materialet op til, 
at eleverne diskuterer og reflekterer 
over lokale og globale problem-
stillinger. 

De udfordringer som fordrevne og 
flygtninge møder under deres flugt 
fra krig er svære emner at tale om 
og forholde sig til. Istabraks landsby 
var et af de første steder hvor krigen 
blev rigtig slem med fly i luften og 
soldater på jorden der alle sammen 
skød mod hinanden. Midt i det hele 
stod Istabrak og hendes familie. De 
kunne ikke flygte fordi Istabraks far 
var meget syg. 

Konkrete fortællinger som denne 
og de forskellige øvelser i act 
FORDREVET egner sig til at få 
eleverne til at relatere deres egen 
hverdag til den svære og problem-
fyldte hverdag som bliver beskrevet. 
Arbejdet med materialet vil give 
eleverne viden om og klæde dem på 
til at forstå og tage imod flygtninge. 
Både dem de møder i hverdagen og 
dem, de hører om i medierne. 

Film, billeder og skriftlige materialer 
kan også bruges til at tale om 
forskellen imellem immigranter, 
migranter, kvoteflygtninge, krigs-
flygtninge og asylansøgere i den 
aktuelle flygtningesituation. I 
lærervejledningens kildekritiske 
øvelser tages der udgangspunkt i de 
tekster, der optræder i materialet og 

Vi spiste græs…

de film, der hører til. Øvelserne kan 
træne eleverne i generelt at være 
kritiske over for den information, de 
møder. 

act FORDREVET er gratis, da det er 
økonomisk støttet af Knud Højgaards 
Fond og Danidas Oplysnings-
bevilling. Materialet er udgivet af 
Røde Kors og udarbejdet af journalist 
Lene Vendelbo, som i efteråret 
2016 var i Jordan og Libanon for at 
researche og skrive historierne. 

Lærervejledningen er lavet af 
skolelærerne Anne Marie Thirup 
Christiansen og Helle Cerelius. 
Materialet kan bestilles på rodekors.
dk/skole/fordrevet. Det matcher 
Fælles Mål i bl.a. dansk, natur/
teknologi, geografi, kristendoms-
kundskab og idræt og er henvendt 
til mellemtrinnet og 7. klasse.

Undervisningsmaterialet består af:
   Elevmagasin: med fortællinger, artikler og aktiviteter om emnet flugt. 
   Lærervejledning: med masser af øvelser, opgaver med udgangspunkt i 
Fælles Mål for mellemtrinnet. Men ældre klassetrin kan også være med.

   Temasite, rodekors.dk/skole/fordrevet, hvor læreren og elever kan prøve 
den interaktive rejsefilm, se andre videoer, billeder og finde mere relevant 
indhold. 

   Forslag til emneuge

Istabrak og hendes mor. 
Foto: Lene Vendelbo

Elevmagasinet act Fordrevet: 
Foto: Lene Vendelbo



gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Giv historierne videre
– moderne dansk børnelitteratur 50 år

OLE LUND KIRKEGAARD

Vær med til at fejre jubilæet med nye flotte bøger. Sjove, korte historier af 

Ole Lund Kirkegaard er nu udgivet i letlæsningsserien Gul Dingo. 

Originalteksten er nænsomt bearbejdet, så flere små indskolingslæsere kan 

være med. Denne nye serie er velegnet til litteraturundervisningen og oplagt 

at arbejde med i jubilæumsåret.

Bestil allerede nu til dit næste skoleår! Se mere på gu.dk

LÆSNING - GUL DINGO
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Af Eline Mørch Jensen

Erfaringerne fra et projekt 
med Coding Class i en 5. 
klasse på Øster Farimags-
gade Skole på Østerbro i 
København har været så 
positive at ideen nu skal 
overføres til alle skolens 5. 
klasser. 

– Vi gik i gang med Coding Class-
projektet ud fra et ønske om at 
imødekomme den udfordring, skolen 
har haft de senere år med en dalende 
motivation blandt især drengene 
i begyndelsen af mellemtrinnet, 
fortæller den ene af de to ansvarlige 
for forløbet, Søren Svendstorp Lund, 
som er matematikvejleder og lærer 
på Øster Farimagsgade Skole. Han 
fortsætter:

– Hvordan kunne vi ændre det 
mønster og få drengene gjort mere 
engagerede i undervisningen? Ja, fra 
naturfagsundervisningen vidste vi jo 
i hvert fald at mange elsker at arbejde 
med robotter, bl.a. fra flere forskellige 
forløb vi har haft med temauger på 
tværs, så det virkede oplagt at prøve 
Coding Class. Jeg er også selv vild 
med robotter og i det hele taget lidt 
af en ildsjæl på it-området, tidligere 
har vi bl.a. arbejdet med First Lego 
League i 2- og 3-ugers forløb, så man 
kan godt sige at eleverne var intro-
duceret til det på forhånd.   

 
Hans kollega, matematiklærer i 
indskolingen og desuden skolens 
specialist i autisme, Jens Larsen, 
supplerer:  

 
-– Vi har kørt Coding Class som et 
pilotprojekt i en 5. klasse, jeg har 
været klasselærer for fra 1. – 3. klasse 
og derfor kendte rigtig godt, fordi der 
er flere elever med autisme i klassen. 

– Derfor vidste vi at projektet ville 
ligge lige til højrebenet i netop den 
5. klasse. Selvom jeg faktisk tror at 
motivationen ville have været tilstede 
i samtlige 5. klasser, fordi det er et 
projekt der sælger sig selv.  
 

Bag det etårige pilotprojekt Coding 
Class står IT-Branchen, som i 
samarbejde med flere medlemsvirk-
somheder, kommuner og Coding 
Pirates, i første omgang tilbyder en 
række klasseforløb til især 5. klasser 
på skoler i København og Vejle. 
Ideen er som det hedder ”at få børn 
til at tænde på it og teknologi, så 
de får en bedre forståelse for den 
verden, der omgiver dem nu og i 
fremtiden”. 

– Derudover er det målet med 
initiativet at få sat it-undervisning på 
dagsordenen og få indført it som en 
fast del af folkeskolens pensum.  

Den helt store udfordring var, ifølge 
Søren Svendstorp Lund og Jens 
Larsen, at der her var tale om et fag, 
hvor der ikke på forhånd eksisterer 
en didaktik, men at en sådan skulle 
”opfindes undervejs”.

– Coding Class kører efter en 
skabelon med faste fagdage, hvilket 
var en god og nem struktur for os. 

Vi arbejdede med fire hele dage 
med 14 dages mellemrum hen over 
efteråret 2016 plus en dags besøg 
på Hitachi og en dag til fremlæg-
gelse af resultater, fortæller Søren 
Svendstorp Lund. Han tilføjer at den 
første dag i forløbet blev brugt til at 
introducere programmerings-sproget 
Cratch, hvorefter opgaven gik ud på 
at designe et simpelt computerspil, fx 
et lille flyvespil á la Flappy Bird.

Én dag til at lære at programmere 
lyder ikke af ret meget …

– Nej, og der var da selvfølgelig 
også nogle benspænd, fx er der jo 
altid computere som ikke fungerer, 
ligesom bare det at oprette en bruger 
kunne volde en del problemer for 
mange. Ikke desto mindre nåede 
alle elever faktisk at få nogenlunde 
styr på de ret simple projektstyrings-
værktøjer i løbet af den første dag, 
fortæller Jens Larsen og tilføjer:

– I starten var der en masse der 
sagde, at de ikke kunne finde ud 
af det – især pigerne – eller at det 
var kedeligt. Men det ændrede 
sig hurtigt, sådan at fx Rebekka, 
som først nærmest troede at hun 
skulle dø, endte med at lave et af 
de allerbedste spil. Hun var endda 
inde og holde oplæg om det og 
præsentere det på IT-Branchens 
høring om de nye it-fag på Børsen, 
hvor vi var inviteret med.      
 

Begge understreger de at det var 
meget bevidst at fagdagene blev 
lagt med 14 dages interval, sådan 
at ingen gik død på det eller tabte 
interessen, men tværtimod kom til at 
glæde sig til næste fagdag: 

– Én elev lå fx derhjemme og 
arbejdede videre med det, mens 
han var syg, en anden – det var 
vist Hedvig – kunne slet ikke holde 
tanken ud om holde pause, da vi 
skulle have ferie. Alle var virkelig  
glade for forløbet, ikke kun dem der 
på forhånd var gode til it, og vi havde 
heller ingen problemer med elever, 
som hellere ville være på Facebook. 

– De kunne naturligvis godt blive 
trætte og miste koncentrationen 
hen på dagen, også på grund af 
den meget stejle læringskurve, men 
sådan er det jo i alle fag når man 
kommer til 7. lektion, tilføjer Jens 
Larsen.

Lyst til at lære med it
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Cirka halvdelen af eleverne blev 
færdige med at udvikle deres spil, 
sådan at de blev ”spilbare”, mens den 
anden halvdel ikke kom dertil at de 
fik dem til at fungere, men ifølge Jens 
Larsen alligevel havde en god og 
lærerig arbejdsproces:

– Selvom det ikke var alle spil 
der kom til at fungere, fungerede 
processen med at udvikle dem til 
fulde. For IT-Branchen, som kom ud 
for at se på hvordan vores 5. klasse 
arbejdede med spillene, var det nok 
lidt svært at forstå at vi kunne se det 
som et positivt lærings-output, når 
spillene ikke nåede at blive klar. 

– Virksomheder tænker jo i produkter, 
mens vi lærere mere arbejder med 
processer. 

– Men målet for os er først og 
fremmest dannelsesmæssigt – vi gør 
ikke det her for spillets skyld. 

Men det var vel alligevel lidt sjovere 
for dem, der nåede at få et spil klar …

– Selvfølgelig! Alt er relativt og vi har 
fået nogle erfaringer der gør, at vi vil 
kunne gøre det endnu bedre næste 
gang. Men alle elever fik i hvert fald 
nogle spilelementer på plads og styr 
på hvordan man kan arbejde videre 
med tingene, når man eventuelt igen 
tager det op af værktøjskassen en 
dag. 
 

De spil, eleverne udviklede, var, i 
følge Søren Svendstorp Lund, typisk 
two player-spil, casino-spil, hvor man 
kunne satse penge, og skyde-spil.  

– Et eksempel på et two player-spil 
var et diskotek-spil, som et par af 
pigerne designede, hvor man med 
piletaster kunne få to figurer til 
at bevæge sig og danse sammen 
på diskotekets dansegulv. Som 
sagt var det sjovt nok også en ren 
pigegruppe, der tilfældigvis endte 
med at præsentere deres spil på 
Børsen for, selvom pigerne til at 
begynde med generelt var de mest 
skeptiske i forhold til kodning, 
fortæller Søren Svendstorp Lund og 
fortsætter:   
 
– Eleverne arbejdede i grupper og 
skulle selv udvikle deres ideer til 
spil, som de så præsenterede for 
hinanden på klasseplan, sådan at de 
dels blev mere beviste om hvad de 
ville og dels fik feedback fra kamme-
raterne. Som sagt stillede projektet 
store krav til det didaktiske, så Jens 

 Anne Sofie, Barbara og 
Rebecca præsenterer deres 
spil på IT-Branchens høring 
på Børsen, til venstre ses 
deres lærer Jens Larsen. 
Foto: Büro Jantzen



8
N

r. 4       m
aj 2017

Læ
ringsCentret

og jeg var nødt til at blive skarpe på 
at hjælpe børnene med at udvikle 
– og måske især begrænse – deres 
ideer. Altså hele tiden spørge ind til 
om deres spil nu også var sjovt nok til 
at de selv ville gide spille det … 

 

Søren Svendstorp Lund understreger 
at Coding Class-projektet aldrig 
ville være faldet så heldigt ud hvis 
ikke det havde været for ledelsens 
store opbakning, hvilket bl.a. har 
givet sig udslag i at der ifølge de to 
undervisere på projektet er blevet 
afsat al den tid til forberedelse, 
planlægning og gennemførelse, som 
der var behov for.   

– Uden den støtte var det aldrig gået! 
Her på skolen er der i det hele taget 
meget fokus på it, bl.a. er vi i gang 
med at etablere en it-patrulje, dvs. en 
slags ekspertgruppe, ligesom det er 
blevet besluttet at fortsætte Coding 
Class som en fast del af undervis-
ningen på 5. årgang. Vi skal derfor nu 
videndele vores erfaringer med fire 
lærere – tilfældigvis er det i øvrigt 
fire kvindelige lærere, så igen har vi 
faktisk en kønsmæssig sideeffekt! 
- som skal videreføre projektet i de 
tre 5. klasser efter sommerferien, 
fortæller Søren Svendstorp Lund. 
Jens Larsen supplerer:

- Vi – og her mener jeg ikke bare 

Søren og jeg, men skolen som sådan 
- vil nemlig meget gerne væk fra det 
her med at det er nogle få ildsjæle 
der driver alle skolens it-projekter, 
men at det i stedet er noget alle kan 
se en fordel i at være godt inde i. 
Både for at blive dygtige til sådan 
en ting som fx at programmere og 
udvikle spil, men også for at både 
elever og lærere skal kunne forholde 
sig konstruktivt og kritisk til hvad vi 
i fremtiden kan og skal bruge it til i 
skolen.

Se elevernes spil her: https://scratch.
mit.edu/projects/129076911/
Læs mere om 
Coding Class på itb.dk

Fra pigegruppens præsentation 
af deres spil på IT-Branchens 
høring på Børsen, her sammen 
med bl.a. Christine Antorini.
Foto: Büro Jantzen
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Årsmøde I Pensionistgruppen
Afholdes i Roskilde den 26. og 27. september

Program:  
Tirsdag den 26. september:
13:00 – 14:00    Ankomst og indkvartering på Zleep Hotel, Adelgade 13. Kaffe, te og kage. Gratis parkering bag hotellet.
14:00                  Afgang til Rockmuseet Ragnarock, Rabalderstræde 16.
14:45 – 16:45    Ragnarock. Omvisning og egen tid.
17:30 – 18:30    Årsmøde i Guldaldersalen på Florentz Cafe og Brasserie. Øl og vand. 
 (Zleep hotel og Florentz er i samme bygning – tidligere hotel Prindsen).
19:00                  3 retters middag på Cafe Florenz.

Onsdag den 27. september:
7:00                    Morgenmad på Zleep Hotel.
10:00                  Vi mødes ved Domkirken, Domkirkepladsen 3, få minutters gang fra hotellet.
10:00 – 12:00    Omvisning i Roskilde Domkirke.
12:30                  Frokost på Restaurant Snekken, Vindeboderne 16 på havnen.
13:45 – 16:15    Omvisning + film på Vikingemuseet, Vindeboderne 12 på havnen.

Pris medlemmer 1.275 kr.  – ikke medlemmer 1.375 kr.

Tilmelding: Senest den 15. august. Tilmelding sker ved indbetaling af deltagergebyret på konto 1671 578045
Bemærk, ved deltagers afbud efter den 20. august fratækkes udgifter til hotel mm. en eventuel tilbagebetaling.

                                                                                                   

 Sommertur onsdag den 07. juni 2017
Program:
10.30  Vi mødes ved Godthaab Hammerværk, Zinks Vej 2 B, 9230  Svenstrup J.
 En medarbejder vil vise os området og arbejdet i museet / fabrikken.
12.00 Vi kører mod Nibe, hvor frokosten - 1 stjerneskud m./1 vand, øl eller 1 glas vin + kaffe/te - 
 indtages på Café Bedste, Torvet 1 B, 9240 Nibe.
13.30 Nibe Kirke, Mellemgade 6 A, 9240 Nibe. 
 Omvisning ved provst Jens-Anders Djærnæs. 
 Han har 30 års kendskab til kirkens unikke kalkmalerier og sildekågen.    
14.45 Nibe Kirkes Kapel m/Kaj K. Nørkjærs udsmykning, Sygehusvej 1, 9240  Nibe. 
 Jens fortæller ud fra Else Marie Bukdahls tekst i bogen „Kaj K. Nørkjær“, netop om Kajs glasmalerier.
15.15 Afgang til Gug Kirke.
15.45 Gug Kirke, Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ. Tegnet af Inger & Johannes Exner, indviet 1972. 
 Omvisning ved Ebba Kappelskov, der fortæller om kirken og kirkens kunst.
17.30  Afgang til restaurant Orkideen, Ølgodvej 1, 9220  Aalborg Ø.                   
18.00 Middag: Hovedret: Tournedos af ungkvægmørbrad, serveret med grønne asparges, dampet kål, 
 sauce choron og små dampede kartofler + 1 glas vin.
 Dessert: Friske jordbær marineret med balsamico og sort peber. 
 Serveret med rørt friskost og koldskål.
 Maden og de nævnte drikkevarer er med i deltagerprisen.

Deltagere: Alle medlemmer af PLC’s pensionistgruppe med ledsager. Pris pr. deltager 450 kr.
 Turen støttes økonomisk af Lokalkreds Nordjylland.
Tilmelding:  Senest tirsdag den 23.05.2017 til jens.holt.andersen@skolekom.dk

Der udsendes deltagerliste med betalingsangivelse hurtigst muligt efter deadline. Ret til ændringer forbeholdes.

Jens Holt Andersen, Bent Hansen, Hanne Nymark og Ernst Beckman
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Af Eline Mørch Jensen

Nyt digitalt undervisnings-
forløb om børn på flugt 
tager med afsæt i Zenobia 
af Morten Dürr og Lars 
Hornemann fat i danske 
børns egne erfaringer og 
har fokus på deres empati 
og dannelse.  

- Lars Hormemann og Morten Dürrs 
Zenobia er en superaktuel tegneserie 
med et nyt perspektiv. Børn hører 
hele tiden om krig og mennesker på 
flugt, bl.a. via voksnes udtalelser og 
holdninger i medierne, ofte desværre 
på en hadsk måde, som gør det svært 
at forholde sig empatisk til emnet, 
siger Maria Skelbæk-Bundesen, 
digital redaktør på danskfaget.dk, 
Clio Online, som står bag det digitale 
undervisningsmateriale.

- Det har derfor været vigtigt at give 
eleverne empati med dette forløb, 
som tager udgangspunkt i elevernes 
egne erfaringer, ligesom Zenobia 
handler om et barns – Aminas - 
oplevelser, erindringer og følelser. 

- Altså en litterær læsning, der har 
et dannelsesperspektiv fremfor et 
perspektiv, der handler om at kunne 
analysere litteratur.

Undervisningsmaterialet er lagt 
an på 6. og 7. klassetrin og i 
forløbet arbejder eleverne med at 
udvikle deres kompetencer inden 
for danskfagets færdigheds- og 
vidensmål oplevelse og indlevelse, 
perspektivering samt undersøgelse, 
der ligger under danskfagets faglige 
formål fortolkning. Desuden arbejdes 
med danskfagets færdigheds- og 
vidensmål fremstilling.

- Tanken er at læreren læser Zenobia 
højt for klassen, mens eleverne 
selv følger med i bogen. Derefter 

arbejdes der med nogle opslag i 
teksten, bl.a. om de minder Amina 
har, mens hun ligger i vandet efter at 
den båd, der skal fragte hende og de 
andre flygtninge over Middelhavet, 
er kæntret. En anden opgave har 
helt/heltinde som omdrejnings-
punkt, pigen Amina over for hendes 
forbillede krigergudinden Zenobia, 
hvor de ved hjælp af et venn diagram 
finder frem til deres fællesnævner, 
fortæller Maria Skelbæk-Bundesen.

Hun tilføjer at eleverne derudover 
skal arbejde interaktivt i bl.a. collage 
maker, hvor de skal finde helte fra 
deres eget liv, ”fx en sej onkel”, som 
de selv skal skrive om og scanne 
billeder ind af. 

- Der arbejdes også med kontraster 
i livet og i historien, med spring i tid 
og med kronologisk organisering af 
tid. Og så går forløbet selvfølgelig 
også ud på at lære at læse billeder i 
tegneserier. Eleverne skal fx udvælge 
billeder af Aminas minder og forsøge 
at sætte ord på hvad Amina tænker 
ud fra hendes ansigtsudtryk m.v. 

- Undervejs bliver de undervist i 
farvecirkelen og lærer om hvilke 
farver, der repræsenterer hvilke 
stemninger og følelser. Eksempelvis 
bliver Amina blå til slut. Her skal 
eleverne tolke på den blå farve, 

som er kold, mens hendes minder 
gengives i støvede, varme farver, 
selvom minderne ikke altid er 
entydigt gode.
 
Endelig vises udsendelsen Min flugt 
på DR Ultra, hvor drengen Judi 
fortæller sin personlige flugthistorie 
fra krigen i Syrien til livet i Danmark. 

Herefter skal eleverne med tegninger 
illustrere Judis historie som en del af 
forløbet, som er tilrettelagt til at køre 
over 16 lektioner i dansk og ifølge 
Maria Skelbæk-Bundesen oplagt 
at lade indgå i et samarbejde med 
billedkunst:  

- Vi har fået Lars Hornemann til at 
bidrage med fire tegninger, som 
kan bruges som eksempler på 
hvordan man i en tegneserie kan 
tegne et minde i 16 små billedfelter. 
Samtidig skal eleverne også forsøge 
at forestille sig hvordan det ville 
være, hvis det var dem selv, der blev 
tvunget til at flygte, bl.a. ved at svare 
på hvad de ville tage med sig og 
hvad de på ingen måde ville kunne 
undvære.

Undervisningsmaterialet om Zenobia 
er tilgængeligt på Clioonline.dk fra 
uge 16 og kan erhverves gratis ved 
at oprette en måneds prøveabon-
nement på danskfaget.dk

Flugten inde på livet
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Af Eva Øland, Kragelundskolen, 
Midtjylland 

Viborg Konferencen havde i år 
overskriften “Den gode historie”. 
Hermed ville vi sætte fokus på de 
mere traditionelle dyder for PLC, 
nemlig det kulturskabende, der er 
med til at danne os som mennesker. 
Det har i mange år været vejledning 
og bekendtgørelse, som har fyldt 
dagsordenen. Så nu var det tid til den 
gode historie. Men da vi arbejdede 
i et krydsfelt mellem tradition og 
fornyelse blev historien belyst fra 
flere sider. Hør bare her. 

Efter småsnakken og et rundstykke 
bød styrelsen velkommen og hvert 
medlem fortalte om hvorfor de var 
med i PLCF. Derefter lagde Ayoe 
Quist Henkel ud med et oplæg om 
digitale fortællinger, og hvordan 
vi kan undervise i den æstetiske 
dimension af disse. 
Det blev efterfulgt af et oplæg om 
vigtigheden af oplæsningen af Jens 
Raahauge. Vi skal huske at læse højt, 

Den gode historie 
på Viborg konferencen

vores elever skal selv læse højt og 
vi skal huske, at de selv skal skabe 
billeder i hovedet.

Billeder i hovedet skulle vi også selv 
skabe efter frokost. Nu var det tid 
til en workshop med Hans Laurens. 
Der blev skabt en kæmpe rundkreds 
af stole på gulvet og snart var alle i 
gang med at fortælle og vi fik lært, 
at man har 3 ting til at beskrive 
en hovedperson med, og man 
skal bruge simpelt sprog og enkle 
virkemidler. 

Inden festmiddagen var der general-
forsamling. Vi var 22 personer der 
i små grupper diskuterede Cicero, 
sammenlægning og vilkår for PLC. 
Vi syntes at det var stor succes.

Onsdag startede med en forfat-
tersamtale og denne gang var 
det forfatter Tina Sakura Bestle og 
illustrator Peter Bay Alexandersen i 
samtale med Bent Rasmussen. Som 
altid sugede vi til os af den kunstne-
riske nektar. Bagefter var det en helt 
anden historie, nemlig et besøg fra 
verdens bedste Nyheder. Thomas 
Ravn Pedersen viste klip og billeder 
fra nogle af de tiltag, der er med til at 
skabe en bedre verden. Vi hørte om 
verdenstimen - du kan læse mere på 
viborgkonferencen.dk

Anders Agger sluttede dagen af med 
foredraget: “Det må gerne gøre lidt 
ondt”. Her fortalte han om, hvordan 
han arbejdede med historierne i 
programmerne. Det var spændende 
at høre om og historierne er lige 
rundt om hjørnet. 

Således er historien om Viborg-
konferencen 2017 fortalt til ende. 
Men der er som bekendt altid en ny 
begyndelse. Læs mere om oplægs-
holderne og se deres præsentationer 
på viborgkonferencen.dk
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Af Eline Mørch Jensen

I år går overskuddet fra 
Børnenes U-landkalender 
til et projekt i Burkina Faso, 
hvor Oxfam IBIS forsøger at 
få flere børn til at gå i skole 
i stedet for at arbejde i de 
dødsensfarlige guldminer. 

Lige siden 1962 har tusindvis af 
danske børn fra den 1. december 
og frem til juleaften åbnet en låge i 
Børnenes U-landskalender, som er 
blevet til i et samarbejde mellem 
Danida og Danmarks Radio. 

Sådan er det stadig her 55 år efter 
– og oveni kommer et undervis-
ningsmateriale bestående af bøger, 
film, tematiske billedserier, et digitalt 
fotohistorieværktøj og – fra i år –
endnu et digitalt formidlingsværktøj 
i form af en digital lågekalender, alt 
sammen tilpasset kravene i Fælles 
Mål.

- I gamle dage var Børnenes 
U-landskalender et delt folke-
oplysnings- og indsamlingsprojekt 
henvendt til 1. -4. klasse, hvor én del 
handlede om en lågekalender og en 
anden om tv-julekalenderen. Siden 
har det udvidet sig og knopskudt 
mange gange og nu er det jo lidt 
af en mærkelig maskine – men 
en mærkelig maskine som faktisk 
fungerer temmelig godt, siger 
Christian Vaabensted, kommunika-
tionsbureauet Publikum, som er 
redaktør på undervisningsmaterialet 
til Børnenes U-landskalender.  
 

Årets tegner hedder 
Line Malling Schmidt.
Foto: Jeppe Gudmundsen 
Holmgren

Børnene er 
Burkina Fasos guld

Han tilføjer at materialet ikke 
er ”julet” men kan bruges – og 
bliver brugt – hele året rundt af 
hundredvis af skoler. De seneste par 
år i stigende grad efter at materialet 
er blevet opdateret både didaktisk 
og fagfagligt, sådan at der nu især 
er fokus på fagene dansk, natur/
teknologi og billedkunst og forslag 
til kreative opgaver og bevægelse 
tilpasset Forenklede Fælles Mål.

- Danida har i en del år udgivet et 
undervisningsmateriale til skolerne 
ved siden af låge-kalenderen, som 
handler om årets land og projekt. 
Materialet har været rigtig godt med 
gode bøger og forfattere hvert år, 
men alligevel begyndte det stille og 
roligt at gå ned ad bakke og blive 
brugt mindre og mindre. Skolerne 
flyttede sig i takt med at der kom 
en masse nye krav om målstyring, 
hvorfor U-landkalenderen blev 
skubbet lidt til side fordi den ikke 
længere passede så godt ind …

Men den udvikling har I fået vendt, 
hvordan og hvornår skete det?

- Ja, det kan jeg sige helt præcis: 
Det var i 2012! Det, der skete, var at 
vi gik i gang med at nytænke hele 
konceptet og i den sammenhæng 
spurgte lærerne om hvad der skulle 
til, før de ville kunne bruge under-
visningsmaterialet – hvad det skulle 
indeholde og hvilke læringsmål, det 
skulle opfylde, for at det ville være en 
hjælp og give bedst mulig mening for 
dem, fortæller Christian Vaabensted. 
 

- Meldingen fra lærerne var, at som 
udgangspunkt havde de ikke tid til 
at tage noget ind, som ikke indgik i 
læreplanen. Det nye er derfor at alt er 
blevet opgraderet så det passer, ind i 
undervisningen. 
Vi har jo at gøre med den problem-
stilling at hele globaliseringsområdet 
og ulandene ikke findes i Fælles Mål. 
De nævnes faktisk ikke med et ord.
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Så det er kun hvis en ildsjæl blandt 
lærerne tager det op, at de emner 
bliver berørt?

- Ja, det er det blevet til. De lærere, 
der har benyttet sig af undervisnings-
tilbuddet før - og måske endda siden 
starten - vender gerne tilbage, men 
det er blevet sværere at få nye lærere 
med.
Derfor var det blevet sådan at de 
fleste børn aldrig stødte på de emner 
i løbet af deres skolegang, selvom 
det viste sig, da vi fik lærerne i tale, at 
der var mange – både dansklærere 
og lærere i natur og teknologi – 
som egentlig gerne ville og syntes 
det var vigtigt, fortæller Christian 
Vaabensted. 
 
- Så for at lave om på det og give 
børn i Danmark så grundigt og 
korrekt et indtryk af forskellige 
ulande – et nyt land hvert år – og for 
at give dem oplevelsen af hvordan 
børneliv er i andre dele af verden – 
ja, så skal materialet passe til lærernes 
undervisningsmål og -planer. Og 
derudover have så høj kvalitet at 
lærerne siger ”det her kan vi godt 

forsvare at bruge tid på”. For hvis vi 
skal skære fire uger af danskunder-
visningen i 3. eller 4. klasse fx, så skal 
undervisningsforløbet selvfølgelig 
også være det værd.
Han tilføjer at det netop er dét der 
lægges op til i materialet, men at 
mange også vælger at bruge det i 
en temauge og at gennemsnittet 
nok har forløb på to-tre uger, typisk 
i dansk og natur og teknologi, mens 
nogle få fortsætter i fire-fem uger og 
inddrager flere fag. I 2016 var der i 
alt 135.000 børn som arbejdede med 
undervisningsmaterialet og dermed, 
ifølge Christian Vaabensted, tæt på 
halvdelen af alle børn i målgruppen. 
I øvrigt jævnt fordelt over hele landet 
og mellem folkeskoler og friskoler.   
 

Christian Vaabensted fortæller at 
det der stod højst på ønskelisten 
hos dansklærerne var et litteratur-
pædagogisk forløb af god kvalitet:

- Så det får de selvfølgelig! Vi er lige 
nu i fuld gang med at udarbejde 
det. Det handler om Burkina Faso 
og har bogen Guldets forbandelse 

af Lise Bidstrup i centrum, som 
er en fortælling der er lagt an på 
selvlæsning i 3. og 4. klasse og 
højtlæsning i de mindre klasser. 
Derudover er der i bogen tre fabler, 
som er læs let og lixet ned, så de 
kan bruges til selvlæsning i 1. og 
2. klasse og endelig er der et spor 
af fakta-tekster af forskellig type, 
ordforklaringer, tematiske billeder og 
billedtekster, sådan at man bl.a. kan 
arbejde med forskellige genrer og 
differentieret læsetræning. 

Er det fx fakta om hvor mange børn 
der går i skole og hvor mange der 
arbejder i minerne?

- Den type fakta, altså de mere 
politiske og overordnede emner, 
gemmer vi til lærervejledningen. 
Til børnene er vi mere i børnehøjde, 
sådan at de fakta, de arbejder med, 
er tæt på hverdagen, dvs. hvordan er 
der i skolen og hvad laver man? 

- Hvordan leger man og får venner og 
hvad spiser man? Målet er at give et 
kig ud til børneliv i en helt anden del 
af verden. Et liv, der ligner deres eget, 

Foto: Jeppe Gudmundsen Holmgren
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og som der er noget at lære af – men 
som samtidig er meget forskelligt fra 
deres eget liv. Et kulturmøde, hvor 
de også møder sig selv, uddyber 
Christian Vaabensted.

Den baggrundsinformation, 
undervisningsmaterialet bygger 
på, er indsamlet af årets forfatter 
Lise Bidstrup, fotograf Jeppe 
Gudmundsen Holmgren samt 
projektleder Michael Larsen, som var 
af sted på en researchtur i Burkina 
Faso i februar måned. Derudover 
har Oxfam IBIS briefet dem om årets 
projekt og sammen med den danske 
ambassade i landet klædt gruppen 
bedst muligt på til opgaven.

Årets projekt ”Børnene er Burkina 
Fasos guld” går ud på at få børn, 
hovedsaligt drenge mellem 7 og 12 
år, der har forladt skolen til fordel for 
det farlige arbejde i guldminerne, 
tilbage til skolebænken. Udover at 
mødes med og snakke med børnene, 
som arbejder minerne, omfattede 
researchturen også besøg hos deres 
familier i landsbyerne og på skoler, 
i storbyen Ouagadougou, en tur 
ned langs floden Hvide Volta og ud i 
naturen og mødet med elefanter og 
hellige krokodiller. 

 

Det overordnede tema er altså 

børnearbejdere i gulminerne, men 
set fra en natur- og teknologi-lærers 
synspunkt er det ifølge Christian 
Vaabensted også interessant at 
befinde sig på kanten af Sahara:
- Dermed bliver det naturligt at brede 
området ud og se nærmere på hvad 
det er for særlige klimatiske forhold, 
der gør sig gældende her, og hvad de 
gør ved landbruget og fødevaresitua-
tionen. 

- Natur og teknologi får derfor deres 
helt eget forløb, dels med opgaver 
på nettet, dels med papiropgaver og 
eksperimenter.

Nu kan de jo desværre ikke komme 
til at vaske guld, så hvad skal de 
eksperimentere med?

- Vi er i fuld gang med at udvikle 
ideer. Én ide går ud på at arbejde 
med sheabutter, som er én af de 
afgrøder især kvinder dyrker i Burkina 
Faso. På researchrejsen var gruppen 
på besøg på en sheabutter-farm, 
hvor de udvinder sheasmør af 
nødderne, bl.a. til brug i kosmetiske 
cremer. Derfor planlægger vi at lave 
nogle billedserier herfra og udvikle 
opgaver, hvor børnene arbejder med 
emulgering og kan lave deres egen 
creme. 
 
Undervisningsmaterialet er differen-
tieret efter klassetrin, men hvorfor 
henvender det sig ikke også til fx 0. 

og måske også 5.,6. og 7. klassetrin, 
så endnu flere får udbytte af det? 

- Det er et godt spørgsmål og også 
ét vi helt sikkert vil tage op og kigge 
kritisk på, for det er nok mest af vane 
at vi arbejder med de klassetrin, 
fordi sådan har det bare altid været. 
Heldigvis er der mange 0.- og 5. 
klasser der bruger materialet rundt 
omkring, sådan at materialerne 
går på omgang. Andre forærer 
eleverne bøgerne efter brug – det 
er også populært, fortæller Christian 
Vaabensted. 
 

- De sidste par år har vi kørt med et 
digitalt fotohistorieværktøj, som har 
været en stor succes ude på skolerne,  
faktisk på alle klassetrin. 

Det er en formidlingsopgave, der 
arbejder ud fra det 21. århundredes 
kompetencer, hvor børnene går ind 
i nogle emneinddelte oplevelses-
panoramaer. Inde i de dem skal de 
researche om et bestemt emne, fx 
børns hverdag, dyreliv eller landbrug 
i Burkina Faso, hvorefter de selv skal 
lave en lille historie med fotos og 
tekster.

- Fordi værktøjet er til børn i 1. til 4. 
klasse skal det være nemt at bruge 
på alle platforme, sådan at de ikke 
skal spilde tid på om de nu fx har 
powerpoint eller det og det program. 

Foto: Jeppe Gudmundsen Holmgren
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- Derfor har vi lavet et fuldstændig 
lukket værktøj, hvor man skal 
bruge uni login for at komme ind, 
sådan at deres research bliver gemt 
automatisk. Vi får mange begejstre-
rede tilbagemeldinger fra især 
indskolingslærerne, som skal bruge 
it, men mangler værktøjer, hvor 
børnene kan producere noget.   

I år er undervisningsmaterialet 
udvidet med endnu et digitalt 
formidlingsforløb, der især 
henvender sig til børn i 3. og 4. 
klasse, hvor eleverne skal udarbejde 
en digital lågekalender. 

- Lågekalenderen er en videnkalen-
der, som børnene eksempelvis kan 
lave til deres forældre eller en 
venskabsklasse. Ligesom foto-
historieværktøjet er den program-
uafhængig og kan laves på alle 
computere og iPads. Det er en meget 
vigtig pointe at skolens computere 
ikke skal have specielle programmer 
eller kunne noget særligt og at det 
hele kører over uni login. 
 

Når det nye værktøj er rettet mod 
de lidt større børn, skyldes det ifølge 
Christian Vaabensted at der allerede 
her ligger nogle ekstra mål – udover 
målene om at arbejde med det 
21. århundredes kompetencer inden 
for it og elevproduktion – nemlig 
målene om at eleverne begynder 
at arbejde med målgruppestyret 
kommunikation allerede på 3. og 4. 
klassetrin. 

- Og hvordan gør man så lige det? 
Her har vi lavet et værktøj hvor 
opgaven er at arbejde sig igennem 
et stort materiale: læse bog, gå 
på nettet, se film osv. og få en 
baggrundsviden om Burkina Faso. 

De skal lave et produkt som er en 
formidling af en problematik til en 
målgruppe de selv vælger, typisk 
deres forældre. Formen på produktet 
er en digital lågekalender, som vi 
kalder ”Børnenes egen julekalender”, 

fuld af viden om det emne, den 
enkelte elev har valgt at arbejde med, 
forklarer Christian Vaabensted og 
fortsætter:

- Hvis det nu er forældrene, som er 
målgruppen, får de et link til deres 
barns website. Når et barn eller en 
gruppe går ind bag uni login og 
opretter deres digitale lågekalender, 
får de i virkeligheden deres eget 
lille website inde bag systemet. 
Forældrene får så en kode til at 

komme ind og se den kalender, 
deres barn har lavet til dem. 

- Barnet bestemmer selv hvordan 
den skal se ud og hvilke informa-
tioner, der skal indeholde, og om den 
fx skal have 24 låger eller være en 
adventskalender med fire låger. Og 
forældrene får altså kalenderen op på 
deres mobiltelefon eller computer-
skærm, hvor de hver dag kan gå ind 
og åbne en låge og blive klogere på 
Burkina Faso.

   Undervisningsmaterialet udkommer 21. april. Fra den dag kan man læse 
alt om det og bestille det.

   Samme dag åbner en hjemmeside til lærere, hvor de kan få information: 
Læse detaljerede præsentationer af årets materiale (elevbogen, 
web-værktøjerne til Børnenes egen U-landskalender og til fotohistorier, 
opgaver, steder og datoer for kurser osv. 

   På websitet u-landskalender.dk kan man også bestille klassesæt.

   Prisen for et klassesæt (30 trykte elevbøger + 2 trykte lærervejledninger) 
er 249 kroner - frem til 1. juli. Derefter 400 kr.

   De trykte klassesæt leveres på skolen cirka 1. oktober. Bøgerne 
udkommer også den 1. oktober (først da er bøgerne færdigtrykt) og 
samtidig lanceres hele den nye hjemmeside med alle film, opgaver, 
lærermaterialer, web-værktøjer til eleverne osv.

Foto: Jeppe Gudmundsen Holmgren
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Barske børneliv
Af Eline Mørch Jensen

Guldets forbandelse er titlen 
på årets skønlitterære bog, 
som indgår i 
undervisningsmaterialet til 
U-landskalenderen, og er 
skrevet af forfatter Lise 
Bidstrup, som længe har 
drømt om at få opgaven. 

Bogen Guldets forbandelse, som 
Lise Bidstrup i disse dage er ved at 
lægge sidste hånd på, handler om 
drengen Drissa, som har et godt 
hoved og derfor som den eneste i 
familien går i skole. Men Drissa ser 
op til sin storebror, som arbejder i en 
guldmine tæt på landsbyen, og vil 
meget hellere være stærk som ham 
og hjælpe til med at forsørge familien 
end at gå i skole. En dag da Drissa er 
på vej hjem fra skole er der – igen - 
sket en frygtelig ulykke: 

Væggene i den skrøbelige guldmine 
er styrtet sammen og Drissas bror er 
blevet dræbt. Hvem skal nu sørge for 
at familien har nok at spise? 

Vidste du noget som helst om 
Burkina Faso, før du påtog dig 
opgaven?

- Øh nej, intet! Jeg vidste faktisk ikke 
engang hvor i Afrika landet lå, kun at 
det var i Vestafrika, men det var også 
det nærmeste jeg kunne komme det, 
bekender Lise Bidstrup med et skævt 
smil.

Men du havde ladet forstå, at du 
godt kunne tænke dig at skrive 
bogen til årets projekt? 

- Er du sindssyg, ja! Det har altid 
været en drøm at få lov til at skrive 
bogen til U-landskalenderen. Fordi – 
ja, egentlig fordi jeg for hundrede år 

Før Lise Bidstrup blev forfatter ville hun læse antropologi og lave hjælpearbejde ude i den 3. verden, så det var en 
gammel drøm der gik i opfyldelse da hun  mulighed for at skrive bogen til U-landskalenderen og kombinere de to ting. 
Foto: Jeppe Gudmundsen Holmgren

siden, før jeg blev forfatter, ville læse 
antropologi og lave hjælpearbejde 
ude i den store verden. Så efter at jeg 
blev forfatter har det altid været min 
drøm at kunne kombinere de to ting. 

- Det er stadig noget der ligger mig 
meget på sinde og dér er U-lands-
kalenderen jo bare det bedste! 
 

Lise Bidstrup fik at vide, at hun 
havde fået opgaven i oktober 2016, 
hvorefter hun havde ti dage til at lave 
råskitsen i. 

- Vi rejste godt nok først af sted på 
researchrejsen i februar i år, men 
sådan som det foregår er, at man 
inden rejsen faktisk skal have lavet 
en temmelig detaljeret råskitse af 
historien, fordi vi skal planlægge 
rejsen og vide hvor vi skal ud og tage 
billeder. 

Det må være lidt svært – uden at 
have været i landet …

- Faktisk ikke. For jeg fik selvfølgelig 
IBIS’ projektbeskrivelse og da jeg 
havde læst den var jeg jo ikke i tvivl 
om at bogen skulle handle om børn 
i guldminerne. Vi havde også nogle 
møder med IBIS, hvor jeg kunne få 
lov til at spørge ind til forholdene. 

Og så gik jeg ellers bare på nettet og 
så en masse franske dokumentarfilm 
om landet og børnene i minerne, 
fortæller Lise Bidstrup.

- Jeg har også rejst rigtig meget i den 
3. verden for at lave research til mine 
bøger, så det var ikke nyt for mig. 

- Da vi kom til Burkina Faso var landet 
egentlig ret meget, som jeg havde 
forestillet mig det. Jeg vidste ikke 
noget om guldminerne eller hvordan 
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de så ud, men det fandt jeg ud af 
via min research, sådan at jeg kunne 
danne mig nogle gode baggrundsbil-
leder at skrive ud fra.  
 

I følge Lise Bidstrup var historien 
om drengen Drissa, som hellere vil 
arbejde i guldminerne end gå i skole, 
brorens død og de konsekvenser 
den får for Drissa og hans families 
levevilkår, noget af det første som 
faldt på plads. 

Du var ikke i tvivl om at det var for 
brutal en vinkel for målgruppen?

- Ha, det var der en masse andre 
der var i tvivl om, men jeg var ret 
overbevist om at det var sådan det 
skulle være. Fordi det er bare ikke et 
lyserødt liv. Altså, deres virkelighed er 
sindssyg barsk. 
Minerne styrter sammen og børnene 
dør af lungesygdomme. De tager 
stoffer for at komme igennem – 
sådan er det 
bare. Så min største udfordring var 
at skrive den barske virkelighed ned 
til noget som børn på den alder kan 

sluge … Jeg ville ikke give køb på det 
barske. 

- Derfor tænkte jeg at det var meget 
smart at slå én ihjel helt i starten, så 
man ikke lærte ham at kende eller 
fik et forhold til ham, for så ville man 
nemlig ikke blive så ked af det når 
han døde. Og derfra kunne historien 
udspille sig fra det punkt. 

Lise Bidstrup kom aldrig til at læse 
antropologi, men til gengæld religi-
onsvidenskab, hvorfor hun måske 
har en særlig forkærlighed for og 
interesse i det fantastiske og mytiske. 

I hvert fald spiller masker en stor 
rolle i historien, hvor danseren under 
begravelsesritualet for Drissas bror 
bærer en antilope-maske, ligesom 
Drissa flere gange møder en antilope 
i et drømmesyn. 

- Det mytiske var en del af den 
tidligste research, hvor jeg på grund 
af min interesse for den 3. verden og 
det religiøse og traditionerne fandt 
ud af at maskerne har stor betydning 
for animisternes forhold til verden. 

Før Lise Bidstrup blev forfatter ville hun læse antropologi og lave hjælpearbejde ude i den 3. verden, så det var en 
gammel drøm der gik i opfyldelse da hun  mulighed for at skrive bogen til U-landskalenderen og kombinere de to ting. 
Foto: Jeppe Gudmundsen Holmgren

Det synes jeg jo også selv er rigtig 
spændende, så det skulle selvfølgelig 
med.  
 

Under den tre uger lange rejse til 
Burkina Faso var research-holdet 
bl.a. på besøg i en landsby, som var 
blevet udvalgt til at være den, hvor 
historiens forskellige roller skulle 
findes, sådan at handlingsforløbet 
kunne blive gennemfotograferet og 
brugt som illustrationer i bogen.  

- Det var helt vildt hvordan det 
foregik! Landsbyen skulle fodre 
os med personerne, der skulle 
spille rollerne i bogen. Der er 
kæmpefest da vi kommer derud! 
Damerne danser i rundkreds og 
der er trommer, sang og klap. 
Alle mændene sidder ordentligt 
på stolerækker, mens vi sidder til 
højbords på et podie, fortæller Lise 
Bidstrup og fortsætter:

- Så begynder høvdingen at holde 
tale og så viser det sig at landsbyen 
har udpeget fem 12-årige drenge, vi 
kan vælge mellem, sådan lidt ligesom 
i et mini X-factor. Jeg havde ikke selv 
nogen særlig dreng i kikkerten og 
ville gerne finde én lidt mere diskret, 
men det kunne ikke lade sig gøre. 
Det var det samme med moren, 
storebroren og de andre, indtil vi 
havde den helt rigtige familie. 

Hun fortæller at der på samme måde 
måtte redigeres lidt i virkeligheden, 
bl.a. da de tog ud til en guldmine 
for at tale med børnearbejderne 
og tage billeder. Guldminerne lå 
nemlig tre timer fra landsbyen, 
hvorfor den dreng, Nufo, der skulle 
spille hovedrollen Drissa aldrig selv 
havde prøvet at arbejde i eller i det 
hele taget kendte til forholdene for 
børnene i guldminerne. 

- Nufo var dybt rystet da vi kørte 
hjem derfra, det var meget slående. 
Han sad lidt og tænkte på vej hjem 
i bilen, hvorefter han sagde: ”De der 
børn går jo med det ene ben i graven 
og det andet i livet”.
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Eleverne som multimodale   
tekstproducenter

– hvad er det de skal lære?
Af Lone Nielsen, adjunkt, UCC

Det må selvfølgelig have 
indflydelse på tekstarbejdet
i skolen, når de tekster vi 
møder i vores hverdagsliv i 
stor udstrækning kan siges 
at være multimodale og 
præget af overgangen fra 
papir til skærm, og når 
computer, tablet eller 
smartphone som 
hvermandseje nemt kan 
bruges af alle til at skabe 
tekster med andre 
ressourcer end sproget.

I Fælles Mål 2014 optræder begrebet 
’multimodale tekster’ for første 
gang i vores læreplaner. Det er 
blevet et krav, at eleverne i flere fag 
arbejder med multimodale tekster. 
En multimodal tekst er en tekst, 
der udtrykker- og kombinerer dens 
indhold med flere udtryksmåder som 
fx skrift, billeder, lyd og diagrammer 
(multi = flere og modaliteter = 
udtryksmåder). 

Tekster har altid været multimodale, 
men i skolen har fokus ofte været på 
den verbalsproglige del af teksterne. 
Det er ikke blevet mindre vigtigt! 
Et multimodalt perspektiv på tekster 
understreger, at andre modaliteter 
og samspillet imellem modaliteterne 
er lige så vigtige som verbalsproget, 
hvis vi vil forstå og få udbytte af 
teksten. 

Eleverne skal ikke kun læse, 
analysere og fortolke multimodale 
tekster. De skal også selv producere 

multimodale tekster, hvor de bruger 
og kombinerer modaliteterne 
hensigtsmæssigt for at formidle 
lige nøjagtig det, der ønskes. 
Multimodale tekster er altså med 
Forenklede Fælles Mål 2014 placeret 
lige midt i hjertet af tekstarbejdet i 
skolen.

I denne artikel vil jeg beskæftige 
mig med elevernes multimodale 
tekstfremstilling og zoome ind på, 
hvordan vi gennem skoleforløbet, 
kan fokusere på elevernes egne tekst-
produktioner, så det understøtter 
udviklingen af elevernes multimodale 
tekstkompetence. 
 

I danskfaget dækker kompeten-
ceområdet Fremstilling arbejdet 
med elevernes tekstskabelse fra ide 
til færdig tekst. Det ligger i ordet 
Fremstilling, at det ikke begrænser 
sig til skriftlig produktion. 

Eleverne skal kunne: udtrykke sig 
i skrift, tale, lyd og billede … Som 
disse modaliteter står opremset i 
kompetencemålene, er de principielt 
ligestillede i forhold til elevernes 
produktive arbejde. 

Der kan i Fælles Mål ses en progres-
sionstankegang omkring multimodal 
tekstproduktion, som går fra, 
at eleverne kan fremstille enkle 
tekster i billeder og skrift i starten 
af skoleforløbet (1.-2. klasse) til, at 
de kan arbejde med fremstilling 
af multimodale tekster i midten af 
forløbet (3.-4. klasse) for i slutfor-
løbet at kunne fremstille større 
multimodale produktioner (7.-9. 
klasse). 
 

 Jeppe er mødt op i skolen med 
masser af multimodale tekst-
erfaringer fra hjem og børnehave. 
Fra han blev født har han kommuni-
keret med øjenkontakt, kropssprog, 
mundtligt sprog og billeder. Han 
er begyndt at interessere sig for 
bogstaver, og ofte er det han skriver 
forbundet med tegninger og 
omvendt. Denne ’toilet-instruktion’ er 
et fint eksempel (se illustration, red.) 
på, at Jeppe har tekstkompetencer at 
trække på til det videre arbejde med 
multimodale tekster i skolen.  

 

Jeppes tekst kunne være blevet til i 
et forløb for 1.-2. klasse. Her er der 
mål for, at eleverne kan fremstille 
enkle tekster i billede og skrift, samt 
at de har viden om sammenhængen 
mellem tekst og billeder.  
 
Til den situation, hvor teksten skal 
indgå (på et skoletoilet i indsko-
lingen), synes formen og modalite-
terne velvalgte. Hvert trin i Jeppes 
toilet-instruktion er formuleret som 
en sætning, der støttes af en tegning, 
der viser situationen. Det gør, at tekst 
og billeder i Jeppes tekst udtrykker 
en samlet og forståelig mening, der 
er hurtigt aflæst – hvilket jo kan være 
afgørende i den fart, der kan være på 
et indskolings-toilet. 

I et multimodalt perspektiv er det 
centralt, at Jeppe kender til instru-
erende teksters opbygning, og at 
han forstår og viser, at i en sådan 
instruerende tekst er det væsentligt, 
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at tekst og billeder uddyber 
hinanden og at billederne ikke er 
en kreativ udvidelse af betydningen 
i teksten. Det kunne jo give ret 
uheldige situationer på toilettet. 

I tekstarbejdet i klassen er det i 
forhold til sammenhængen mellem 
tekst og billeder relevant at lege 
med tankerne om, hvordan teksten 
ville virke helt uden billeder, hvis 
det var fotos af en konkret dreng 
på et konkret toilet i stedet for 
tegningerne, eller hvis baggrunds-
farven fx var rød etc. 

Hvis Jeppes tekst havde været en 
fiktiv fortælling om et toiletbesøg 
og ikke en instruktion, kunne der 
arbejdes med andre forhold mellem 
tekst og billeder med en udvidende 
interaktion, hvor billederne viser 
rumlige forhold, handlinger, ansigts-
udtryk mv., mens ordene driver 
handlingen frem og udtrykker 
personernes tanker og tale.

I en fortælling kunne også leges med 
en ligefrem modstilling af betydning 
mellem tekst og billede, der ville 
tvinge læseren til at reflektere over 
udtrykkene og det de repræsen-

terer. Fx: En tegneseriestribe, hvor et 
hyggeligt handlingsforløb undermi-
neres af en ironisk tekstboks.
 

Når Jeppe kommer i 3.- 4. klasse er 
der mål for, at han kan fremstille 
multimodale tekster, og efter 9. 
klasse skal han kunne fremstille 
større multimodale produktioner.
DESIGN-begrebet er godt i forhold til 
produktion af multimodale tekster. 

Det dækker netop over den situation, 
han som afsender sidder i, når han 
må overveje, hvordan han skal 
tilrettelægge sin tekst i forhold til 
formålet og den konkrete situation, 
den skal indgå i og overveje, hvilke 
modaliteter - af alle tilgængelige - 
han vil bruge og hvordan. 

Til dette arbejde har Jeppe brug for 
at kende til og forholde sig til det, at 
modaliteterne kan og gør forskellige 
ting. De har forskellige fordele og 
forskellige begrænsninger. Skriften 
egner sig fx til at udtrykke tidslige 
forløb, tanker og følelser, mens 

billederne egner sig til at fremstille 
rumlige forhold og musik til at 
understøtte stemninger etc. Det 
kaldes med et fagbegreb ’modalite-
ternes affordans’.

Flere apps og digitale ’værktøjs-
programmer’ tillader hurtigt at 
kombinere forskellige modaliteter, 
skifte og eksperimentere med 
baggrundsfarver, placeringer på 
fladen, beskære og bruge filtre på 
billeder, ændre og afprøve forskellig 
baggrundsmusik etc. 

Ved at give plads i 
undervisningen til at 
eksperimentere og 
fokusere på, hvordan 

betydningen i en 
tekst kan ændres 
ved bare helt små 
justeringer, og lade 
eleverne fagligt 
begrunde deres 
valg af modaliteter 
ud fra en vurdering 
af, hvordan de 
bedst præsenterer 
det, som de har på 
hjerte, arbejdes 
frem i mod, at 
eleverne opnår 
at kunne skabe 
multimodale tekster, 

hvor de udnytter og kombinerer 
de modaliteter, der egner sig bedst 
i forhold til situation, intention og 
adgang til ’ressourcer’ at skabe 
tekster med.  

 
Arbejdet med multimodale tekster vil 
utvivlsomt få mere og mere plads og 
udvikle sig hastigt i den nære fremtid, 
som en vigtig og naturlig konsekvens 
af ’virkelighedens’ kommunikative 
forandringer. Det handler i al sin 
banalitet om, at vi må være 
nysgerrige på - og udvikle et blik for 
alle de måder, vi kan skabe betydning 
på i tekster – også de ikke sproglige.

Denne tekst er lavet af 
Jeppe på 7 år.
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Sommerferielæsning
Af Eline Mørch Jensen

I hele juni måned og som-
merferien ud kan der 
streames og læses bøger på 
GratisBørnebøger.dk – nemt 
og helt uden brug af uni 
login, password eller abon-
nementer. Og til februar går 
det løs igen. 

Men hvad går det egentlig ud på, det 
her med at stille børnebøger gratis til 
rådighed, ganske vist kun et mindre 
antal i en begrænset periode, men 
alligevel? Er det i virkeligheden et 
slet skjult reklamefremstød fra en 
gruppe trængte børnebogsforfattere, 
som gerne vil være mere synlige på 
børnebogsmarkedet? 

Selv siger folkene bag GratisBørne-
bøger.dk at det først og fremmest 
er et ”læsefremmende” projekt, som 
forhåbentlig vil sprede sig som ringe 
i vandet og give flere børn lyst til 
at læse alle mulige slags bøger på 
nettet såvel som på papir. I øvrigt 
hævder de at streamingen hverken 
har betydet fra eller til for salget af 
deres egne bøger, så heller ikke her 
er der noget at komme efter.

De syv forfattere bag GratisBørne-
bøger.dk er også mikroforlæggere og 
udgiver alle i hvert fald nogle af deres 
bøger selv, hvorfor de har rettighe-
derne til disse og frit kan lade dem 
streame. 

De syv er: Benni Bødker, Jan Kjær, 
Henrik Einspor, Morten Dürr, Bo 
Skjoldborg, Emil Blichfeldt og Ellen 
Holmboe - sidstnævnte enlige kvinde 
i gruppen er i øvrigt idékvinden bag.  
 

Siden GratisBørnebøger.dk gik i 
luften i sommeren 2014, har besøgs-
tallene på sitet fulgt en brat opadsti-

gende kurve og i dag har tallet ifølge 
Ellen Holmboe rundet de 400.000:

- Det er en kæmpesucces og 
pludselig oplever vi at man begynder 
at lytte til os og tage os seriøst.  
Ideen opstod fordi vi er så mange 
der går rundt og brokker os fordi 
bogbranchen er så trængt. Det er da 
heller ikke til diskussion at der bliver 
læst mindre og biblioteker bliver 
lukket. Alt muligt er galt. 

- Jeg prøvede først at skrive til den 
daværende kulturminister Marianne 
Jelved, hvor jeg bl.a. foreslog at 
man i forbindelse med hendes 
Danmark læser-kampagne afsatte 
penge til at hæve loftet på eReolen 
for børnelæsere, fordi de der 3-4-5 
bøger man kan låne om måneden 
simpelthen er for lidt – man når jo 
at brænde sådan et par letlæsnings-
bøger af på en søndagsregnvejrs-
eftermiddag. 

- Derfor forærede jeg hende her en 
god og billig kampagne, men det 
svar jeg fik tilbage fra en af hendes 
embedsmænd var, at det måtte jeg 
tage op med de enkelte kommuner …

Det havde Ellen Holmboe dog ikke 
tålmodighed til. I stedet snakkede 
hun med Henrik Einspor, som hun 
har et forlag og i øvrigt er kæreste 
med, og sådan opstod ideen: ”Hvad 
nu hvis vi gør det selv?”

- Vi fik lyst til at udvise lidt civil 
ulydighed og tage sagen i egen 
hånd. Vi har jo rettighederne og kan 
gøre det, vi der driver mikroforlag, 
det kræver bare at man clearer det 
med illustratorerne. Derfor kiggede 
vi på hvem vi ellers kendte, som 
udgiver deres egne bøger og er 
professionelle, og da det jo er en lille 
branche, endte vi med at være os syv. 
 

Benni Bødker: - Vi har en ret præcis 
statistik fordi vi benytter os af den 
digitale udgiverplatform Issuu, hvor 
bøgerne ligger og man konkret læser 
dem. Issuu har en meget detaljeret 
og avanceret statistik, så man fx kan 
se hvor mange der går ind og kigger 
på forsiden og har åbnet bogen. 
Vi kan endda se hvor mange der har 
læst til og med side 5, 10 og hvor 
mange der har læst bogen færdig. 
Hvis man havde mulighed for at 
analysere det materiale bedre, ville 
det være en guldgrube af informa-
tioner. Der er virkelig mulighed for at 
lave læseundersøgelser her. 

Ellen Holmboe: - Vi kender dog ikke 
børnenes køn og alder, men derimod 
hvor de kommer fra - og der står bare 
SkoleIntra, SkoleIntra og SkoleIntra! 
Så det er mest via skolerne, vi får 
læsere. Statistikken på vores blog 
i Wordpress viser også et tydeligt 
mønster, hvor besøgstallet falder i 
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weekender og i skoleferier, mens det 
fx peaker mandag formiddag efter 
vinterferien, så her gætter vi på at de 
sidder og har læsebånd i klasserne.

Hvad nu hvis I gætter forkert?

-Ja, så ville det jo være interessant 
hvis der var nogle forskere, som satte 
sig for at undersøge det! 

- Materialet ligger bare og venter 
på at blive brugt, eksempelvis i 
forbindelse med forskning i læselyst 
og hukommelse efter læsning på 
henholdsvis digitale og analoge 
platforme, tilføjer hun.   
 

Kan I se om det er de samme børn 
der kommer igen og læser bøgerne 
på GratisBørnebøger.dk?

- Nej, for vi beder dem ikke om id 
eller om at logge på. Hele pointen 
er at det skal være let at gå til. Man 
åbner forsiden, scroller ned, finder en 
bog og går i gang med at læse, siger  
Ellen Holmboe.

Benni Bødker: - Det er jo det der er 
den store fordel. På eReolen kan 
man gå ind med uni login og det er 
jo fantastisk, men prøv engang at 
forestille dig at man kunne gøre lige 
som hos os, hvor du hverken skal 
bruge uni login eller noget som helst, 
men kan bare finde en bog, åbne og 
læse den! 

- Der er ikke noget mere dræbende 
for den spontane læselæst end alle 

de der klik – så kan man ligeså godt 
gå på Youtube og se på noget sjovere 
i stedet for, tilføjer han.

Ellen Holmboe: - Inden man lavede 
eReolen GO var det ret interessant 
at følge læserbevægelserne. Når 
vi lukkede vores kampagne, så der 
ikke længere var en knap med ”yes, 
den vil jeg læse nu” men i stedet en 
med ”læs bogen på eReolen”, hvor 
man sendes direkte videre for at 
låne bogen, kunne vi konstatere at 
hvor der var 10 klik hos os så kom 
der kun et lån hos eReolen. De tabte 
simpelthen 90 procent af læserne på 
gulvet – de gik død på det fordi de 
skulle oprette et log in. 

Men eReolen er stadig glade for jer 
eller hvad ...

- Er du rigtig klog! Vi sender tusindvis 
videre – så vidt jeg ved er vi den 
største portal ind til dem. Vi tog 
også nogle møder med dem, hvor 
vi gjorde opmærksom på de tal, 
vi sad inde med, for at de kunne 
bruge dem politisk til at presse på 
i deres bagland. Vi har jo en fælles 
dagsorden om at gøre det lettere for 
børn at låne bøger, bl.a. ved hjælp af 
uni login, som vi netop har foreslået 
dem.    
 

Ellen Holmboe: - I starten var vi lidt 
forsigtige med at lægge helt nye 
bøger op, men det er vi ikke længere, 
for vi har ikke kunnet konstatere 
nogen forandring i hverken salg eller 
lån. Mange os skriver fx serier og har 

lagt bog et ud og så håbet på at de 
ville læse videre, men nu er vi også 
begyndt at lægge nummer tre ud og 
skrive ”læs bog èt og to på eReolen”. 
 
Benni Bødker: - Musikbranchen har 
jo den fordel at de har været 10 år 
forud for os med digitaliseringen 
– og også med alle begynderpro-
blemerne naturligvis. I dag er det 
almindelige markedsføringsredskab 
jo det, at når en ny plade udkommer 
bliver den lagt op til gratis streaming. 
Du kan altså ikke lægge pladen på 
din computer, men kun høre den på 
computeren. 

- Den gammeldags opfattelse ville 
så være at sige ”nå, men så er der 
jo ingen der gider at købe pladen” 
- men dét at folk kan høre den 
forinden er netop dét der gør, at 
folk går ud og køber den. Det er det 
samme der sker med bøgerne, for 
dem kan du heller ikke downloade 
på din computer. Vi lægger dem bare 
op så du kan gå ind og læse dem på 
dit læse-aggregat i en begrænset 
periode.

Ellen Holmboe: - Der skal ikke være 
nogen tvivl om at vi elsker bibliote-
kerne og bibliotekarerne, ligesom 
vi elsker papirbøger. Vi bruger selv 
rigtig meget krudt på at lave lækre 
bøger. Vi synes bare at de to ting skal 
eksistere side om side og vi håber 
på at få skabt noget læselyst med 
initiativet, som gør at man får lyst til 
at gå på biblioteket. Også fordi bibli-
otekarerne kan noget helt fantastisk 
i forhold til at formidle og dén bliver 
svær at knække online.

Benni Bødker tilføjer: - Sådan set er 
det fuldstændig ligegyldigt hvad 
man kan få børnene til at læse – bare 
de læser! Hvis vi kan få flere læsere 
ud af dét her er det i alles interesse. 

- Hvis vi, ved at gøre det så nemt som 
muligt, kan være med til at fjerne 
den barriere der er hos nogle børn, 
er meget vundet. Derudover er det 
selvfølgelig også helt fantastisk for os 
syv forfattere at nå så langt ud!
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Af Eline Mørch Jensen

Freddy bor i Herlev med sin mor og 
sine søskende, Jonas og Liva, som 
har samme mor som han, morens 
kæreste Torsten og hans datter Sille, 
som Freddy deler værelse med, 
hver anden uge. Så længe det varer. 
For Freddy er ikke vant til at bo ret 
længe samme sted, med de samme 
mennesker, i den samme by 
eller landsdel, gå i samme skole 
eller have de samme venner for 
den sags skyld.

Før har han bl.a. boet i 
Hedensted og Albertslund med 
morens skiftende kærester, 
inden hun smed dem ud – 
moren er tidligere langskytte 
i håndbold - og de atter 
skulle starte på en frisk et nyt 
sted. Med en ny kæreste, nye 
papsøskende og i en ny klasse. 
Men hvorfor overhovedet 
knytte sig til nogen eller noget, 
når det uvægerligt ender på 
samme måde – om et halvt år, 
tre eller otte måneder? 

Det starter med at Freddys 
mor begynder at råbe ad sin 
kæreste og smide hans ting ud 
af vinduet. Og sådan starter 
bogen også. Freddy tager 
hjem til sin far, som drikker lidt 
for mange bajere og bor i en 
campingvogn i Kulhuse. Han er 
for længst blevet smidt ud af Freddys 
mor. Men denne gang bliver moren 
og Torsten faktisk venner igen.  

Og trods alt er det også lykkedes 
Freddy at blive ven med klassekam-
meraten Eskild, som får ikke færre 
en ni ideer om dagen. Eskild har en 
dyreklub, som Freddy bliver medlem 
af, fordi de begge brændende 
ønsker sig et kæledyr – Eskild en 
boa constrictor, Freddy en hund. 
Allerhelst én med pels, men da 
hans mor har allergi, sparer han 

sammen til en hårløs hund. Eskild 
og Freddy laver en firma, som 
tilbyder hundeejere at gå tur med 
og opdrage deres hunde, så de kan 
tjene penge til at købe et kæledyr. 
Forretningen er desværre ikke nogen 
stor succes.

Senere forærer Eskild Freddy en 
hamsterunge, som han har i smug i 

et bur på sit værelse, for at hans mor 
(har hun overhovedet pelsdyrallergi?) 
ikke skal opdage det. Til genfæld 
opdager hans søster Liva den og 
lader den optræde i en skolevideo, 
hvorefter den uheldigvis dør. Med 
ét bliver det hele bare for meget: 
Freddy får nok – af sin storesøster, sin 
mor og af det hele. Han skrider. 

Heldigvis møder han en ven i nøden, 
Mikkel, som tager ham med sig hjem 
og lader ham sove på sofaen, spiller 
GTA med ham, foruden at fodre ham 

med pizza og ruske godt og grundigt 
op i ham. 

Man kan ikke andet end at ånde 
lettet op over mødet med Mikkel, 
historiens eneste voksne som rigtig 
er til at regne med (og endda kører 
Cadillac og har et terrarium!), og 
så ellers bare håbe på at familien 
bliver boende sammen i Herlev og 
at venskabet med Eskild får lov at 
bestå. For der er ikke noget at sige 
til at Freddy er lidt nede over sin 
situation - ikke bare fordi han ikke må 

få en hund at trøste sig med, 
også fordi de voksne omkring 
ham er så uformående, men 
alligevel bestemmer alt. 

Trods bogens alvor er Dyr med 
pels – og uden en lun bog. 
Humoren og de forskellige 
groteske indslag - fx spiller 
Kanye West en ikke helt 
ubetydelig rolle - er sammen 
med Hanne Kvists tegninger 
med til at bløde historien op, 
så den aldrig bliver for tung, 
selvom grundtonen er trist. 
Tilbage står også at drengene 
har hinanden. Og måske er 
moren ikke så allergisk når alt 
kommer til alt  – måske er det 
alligevel ikke umuligt at Freddy 
kan få en hårløs hund af racen 
xoloitzcuintle. 

Tegningerne, som indleder 
historien med små 
håndskrevne kommentarer, 
bl.a. om vandrende pinde, 
og derefter optræder igen 

hen imod slutningen, hvor bogen 
pludselig folder sig ud som grafic 
novel, spiller med deres lyse, lette og 
skitseagtige udtryk fint sammen med 
historiens udtryk og sprogtone.   

Dyr med pels – og uden er nomineret 
til Nordisk Råds børne- og ungdoms-
litteraturpris 2017. 

Dyr med pels – og uden
Skrevet og illustreret af Hanne Kvist
237 sider
Gyldendal 2016

JEG HAR LIGE LÆST 

Freddy alene i verden
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KONSULENTKLUMMEN

Af Anna Barbara Bach, pæd. afdelings-
leder og konsulent, Fagligt Center, BUF 

Bekendtgørelsen for PLC kan snart 
holde 3-års fødselsdag. Meget blev 
ændret med bekendtgørelsen. Eller 
rettere, meget, der allerede var i gang 
mange steder, blev manifesteret 
og formuleret forpligtende, så stor 
omvæltning for nogle mindre for 
andre.

Bekendtgørelsen definerer en ny 
faglighed, et nyt indhold for PLC 
og en anderledes hverdag for de, 
der arbejder der, samt en skærpelse 
af hvilke faglige profiler, der er 
brug for på PLC, og det har  konse-
kvenser for konsulentfunktionen. 
Tidligere var der en  skolebiblioteks-
konsulent, som typisk arbejdede 
med kvalificering af materialevalg, 
kurser, kulturtilbud og inspiration til 
skolerne om indretning, samarbejde 
med eksterne parter osv. Skolebib-
lioteket blev mange steder betragtet 
som en institution i institutionen og 
havde sin egen flotte dagsorden, 
sit eget aktivitets-årshjul. Lærere og 
klasser kunne vælge til og fra. 

Med den nye definition af PLC er 
også konsulentopgaverne blevet 
mere komplekse. Rigtig mange 
opgaver som BPI, synlig læring, åben 
skole er nu placeret i PLC. Jeg er ikke 
skolebibliotekskonsulent, ej heller 
PLC-konsulent. Jeg er alt-muligt-
andet-også-konsulent. At fremme 
skolernes arbejde med bekendt-
gørelsen,  er ikke let, og det er ikke 
ordnet i ét hug. Det kan være svært 
at motivere andre til at ændre noget, 
som de selv synes fungerer godt. 

Jeg har mødt spørgsmålet: ”Vi har 
faktisk et meget velfungerende 
skolebibliotek, tæller det slet ikke?” 
Selvfølgelig gør det det, men det 
er bare ikke nok! Hvis man ser sit 
PLC som et bibliotek og ikke andet, 
så er man på linje med de folke-
bibliotekarer, der mener de ligeså 

godt kan overtage opgaven, som 
er håndtering af samling, udlån og 
inspiration til læsning, samt kultur-
tilbud.

Det er da møgærgerligt at læse 
bekendtgørelsen og føle sig fortabt 
i forhold til de nye formuleringer. 
”Nøglen” er samarbejde. Både 
PLC-opgaven, undervisningsopgaven 
og konsulentopgaven er blevet mere 
kompleks og må løses i fællesskab.

Bekendtgørelsen definerer at målet 
for PLC er at fremme elevernes 
læring og trivsel. Vi skal arbejde 
for det samme mål med hver 
vores faglighed og perspektiv. PLC 
skal udvikle (undervisningen og 
skolen), understøtte og inspirere 
(det pædagogiske arbejde). Det 
forudsætter pædagogisk viden og 
opdatering. Det kan kun gøres i 
samarbejde med ledere, lærere og 
pædagoger.

Mange kommuner bokser med 
udfordringen. I København har 
ledelsen på alle skoler lavet en 
evaluering af eget PLC. Analysen 
afdækker styrker og svagheder i 
forhold til bekendtgørelsens punkter, 
hjælper med at prioritere udvik-
lingsfokus og vurdere om det er det 
nuværende PLC-team eller et nyt 
sammensat PLC-team, der bedst kan 
løfte opgaven. 

Evalueringen og prioriteringen af 
opgaverne lavet i et samarbejde 
mellem ledelse og PLC kan bibringe 
en bedre understøttelse af skolens 
overordnede behov fx: at løfte et 
særligt fag, at arbejde med medie-
strategi, at understøtte samarbejde 
i fagteam osv. Man kan ikke det hele 
på en gang.

Det er ledelsens opgave at sætte 
kursen for skolens overordnede 
udvikling, derfor kan man i forhold 
til PLC sige, at det er ledelsen, der 
sætter opgaven, og opgaven, der 

sætter holdet. PLC må kvalificere 
ledelsens beslutning i forhold til 
muligheder og med det ledel-
sesmæssige afsæt for arbejdet 
får PLC-teamet legitimitet i 
sine aktiviteter. Derefter er det 
PLC-holdet, der udvikler, understøtter 
og inspirerer ... i samarbejde.

Konsulentens vilkår er de samme. 
Forvaltningen sætter opgaven og 
opgaven sætter holdet. Opgaven 
er også her: læringsplatform, AULA, 
arbejdet med faglige mål, net-etik 
… Som konsulent for PLC-området 
tænker jeg, at min opgave er at 
forbinde de mange initiativer og 
indsatsområder til PLC. 

For at gøre det godt, har jeg brug 
for at samarbejde med skolernes 
PLC-team for at blive klogere på 
praksis, med ledelser for at blive 
klogere på deres visioner og behov, 
med lokale konsulenter, for at blive 
klogere på deres faglighed og med 
de konsulenter rundt i landet, der 
ligesom jeg arbejder med PLC og for 
at lære af dem. Bekendtgørelsen har 
sat et paradigmeskift i gang og en 
ny central og decentral rolle er tildelt 
PLC. Det skal vi samarbejde om.

Konsulenten og bekendtgørelsen



1.-4. KLASSE - NATUR/TEKNOLOGI, DANSK OG TVÆRFAGLIGT: 
Kom tæt på et helt anderledes børneliv med skole, vild natur og  
ånder. Mød børnene i guldminen og lær om de smarte gribbe, de 
hellige krokodiller og hverdagen i storbyen, på landet og ved floden.

•  Nyt i år: Byg Børnenes Egen U-landskalender – et 
engagerende forløb med et nemt og skræddersyet 
web-værktøj. Eleverne disponerer og formidler 
deres viden i en flot, digital lågekalender, som 
sendes til en målgruppe - f.eks. forældrene.

•  Trykt elevbog: ”Guldets forbandelse” af Lise 
Bidstrup - også med fakta og lokale fabler.

•  Spændende fortællinger, høj faglighed og masser 
af sjove opgaver: Eleverne researcher og formidler. 
De læser og reflekterer. De eksperimenterer og 
bevæger sig.

Nyt!
Byg selv en digital 
lågekalender med 

fakta og fotos

•  4 skalérbare forløb, der er lige til at gå til.
•  Mange film, bl.a. med Sebastian Klein fra DR.
•   Website og iPad-app med fakta + elevproduktion.
•   Lærer-web med alle materialer og opgaveark med 

målpar, læringsmål og tegn på læring. 
•  50 foredrag med Oxfam Ibis - ved lodtrækning.

Lærerne sagde i 2016: ”Fremragende og vedkommende 
materiale” • ”Nemt at gå til” • ”Perfekt til et tema på  
tværs af årgange” • ” Superflot, indbydende og 
fængende” • ”Eleverne er helt optaget af både film, 
billeder og at lave fotohistorier” • ”Det er bare et SUPERB 
materiale, som jeg anbefaler til ALLE!”

Bestil årets nye undervisningsmateriale: 

 Guld, gribbe og gudemasker i Burkina Faso 

249,- Komplet 
klassesæt 

u-landskalender.dk
30 elevbøger, 2 lærerbøger, omfattende web-materiale

 Bestil nu - lav pris inden 1. juli 


