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ALMA-prisen gik i år til den sydkoreanske illustrator 
Baek Heena, der er født 1971 i Seoul og har studeret 
på Ewha Womans University i Seoul og California 
Institute of the Arts i USA. 
Efter at have arbejdet med reklamer og animations-
film for børn begyndte hun at skabe sine egne billed-
bøger, da hendes datter blev født. Hun har udgivet 
13 billedbøger og er meget populær i hele Asien 
og er blevet tildelt flere priser både i hjemlandet og 
internationalt.

OPSLAGSTAVLEN 

Henne bag hegnet
som søger at spærre mit udsyn
skimter jeg et ungt træ
hvis grene vinker mig til sig
i den milde vind
gad vide
om det nu vil give mig
en af sine rødder
og lokke mig
til et nyt
ståsted.

”Inden så længe”
Knud Sørensen
Gyldendal 2018
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Nomineringer til Klods Hans-Prisen 2020
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark har foretaget tre 
nomineringer til Klods Hans-Prisen i 2020, nemlig:
Albus, Danmarks største børne- og ungdomslitterære festival. 
Festivalen foregår hvert andet år, og Aarhusbibliotekerne, 
som er projektets anker, stiler mod, at de fire dage skal blive 
Nordeuropas platform for forfattere, illustratorer, forskere, 
formidlere og forlag i mødet med børn og andre børnelitte-
rært interesserede. Festivalen udmærker sig ved det store 
alsidige format og det børnekulturelle perspektiv ”for, med og 
af børn”. Som noget særligt er barneperspektivet prioriteret 
højt, og Albus uddanner bl.a. børn som læseambassadører, der 
formidler litteratur til andre børn. 

Gratis Børnebøger, en litterær portal, der tager hensyn til 
børnenes egne præferencer med henblik på hurtig og let 
tilgængelighed til litteraturen. De syv produktive forfattere 
bag portalen stiller digitale bøger gratis til rådighed, hvor den 
litterære tilgang hverken kræver registrering eller betaling. 
Værkerne er tilgængelige direkte på børnenes elektroniske 
devises. 

Nadia Mansour, der har udarbejdet og forsvaret sin Ph.d. 
om multikulturel litteratur. Ph.d.-afhandlingen præsenterer 
dels en definition af, hvad multikulturel litteratur er, og dels 
undersøger den, hvad der sker, når elever med forskellige 
kulturelle, religiøse, etniske og sproglige baggrunde arbejder 
sammen om multikulturelle fortællinger i danskfaget i 
folkeskolen.

”SIGTATET”

… har et dejligt glimt i øjet og er meget veloplagt skrevet. Den 
har en lidt lang indløbstid med masser af korte kapitler, men 
så sker der ellers noget, masser af spænding, overraskelser og 
afsløringer…
Forfatteren, islændingen Snæbjörn 
Arngrimsson (f. 1961), har sammen 
med sin kone Susanne Torpe det suc-
cesrige forlag Hr. Ferdinand. Hun har 
oversat romanen, der er Snæbjörn 
Arngrimssons debut som forfatter. 
Romanen blev i 2019 kåret som årets 
bedste børnebog i Island.

Hemmeligheden i det forladte hus
Snæbjörn Arngrímsson
Oversættelse: Susanne Torpe
ABC Forlag, 2020
250 sider

”Jeg har aldrig ønsket, at mit liv skulle have været anderledes, og det er da en 
fantastisk fornemmelse. Den følelse tror jeg ikke, alle mennesker har.”
(Bent Fabricius-Bjerre 1924-2020)

ALMA-prisen 2020 Hemmeligheden i det forladte hus

Nomineringer til Nordisk Råd børne- og ungdoms-
litteraturpris 2020

Her er de billedbøger, ungdomsromaner og digtsamlinger, som er nomineret 
til årets børne- og ungdomslitteraturpris.

Danmark
Ud af det blå af Rebecca Bach-Lauritsen & Anna 
Margrethe Kjærgaard (ill.). Billedbog
Min øjesten af Merete Pryds Helle & Helle Vibeke 
Jensen (ill.). Billedroman.

Finland
Vi är Lajon! af Jens Mattsson & Jenny Lucander 
(ill.). Billedbog.
Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet af Veera Salmi 
& Matti Pikkujämsä (ill.). Billedbog.

Færøerne
Loftar tú mær? af Rakel Helmsdal. Billedbog.

Grønland
Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat af Juaaka 
Lyberth & Maja-Lisa Kehlet.

Island
Villueyjar af Ragnhildur Hólmgeirsdóttir. 
Ungdomsroman.
Egill spámaður af Lani Yamamoto. Billedbog.

Norge
Draumar betyr ingenting af Ane Barmen. 
Ungdomsroman.
Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? af Åse Ombustvedt & Marianne 
Grett.

Det samiske sprogområde
Guovssu guovssahasat af Karen Anne Buljo & Inga-Wiktoria Påve (ill.). Billedbog.

Sverige
Hästpojkarna af Johan Ehn. Ungdomsroman.
Trettonde sommaren af Gabriella Sköldenberg. Ungdomsroman.

Åland
Segraren af Karin Erlandsson. Roman.

Det er de nationale medlemmer af bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds 
børne- og ungdomslitteraturpris, som har nomineret værkerne. Vinderen 
præsenteres den 27. oktober 2020 ved prisuddelingen i Reykjavik i forbindelse 
med Nordisk Råds session. Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 
350.000 danske kroner.
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LEDER

Covid19 fylder stadig en del, selvom vi er tilbage på arbejde, og Danmark er åbnet op 
igen.
Sommerferien har været tilbragt i Danmark for manges vedkommende, og det har 
været godt for omsætningen, - især når turisterne udefra ikke har været så mange. Jeg er 
sikker på, at mange har fået øjnene op for nye steder i Danmark, for det er ikke smukke 
omgivelser, der mangler, hvis man bevæger sig lidt omkring i landet. Køerne har været 
lange, uanset om det var isboden eller fiskehandleren, vi taler om. Det skyldtes både 
antallet af kunder, men også den meters afstand vi nu har mellem os i det offentlige rum.
Men hvad så nu, hvor ferien er ovre, og hverdagen er begyndt igen? Hvordan har 
Covid19 betydning i hverdagen? 

På min skole har vi prøvet at bruge nogle af de positive erfaringer fra april og maj måned 
i planlægningen af det nye skoleår. Et eksempel er, at mange lærere gav udtryk for, at 
det var rart med mere sammenhængende tid i klassen, så det er forsøgt lagt ind i de nye 
skemaer. Det bliver spændende at se, om det stadig er rart, eller om ønsket om mere 
sammenhængende tid nærmere hang sammen med, at man havde flere timer i færre 
klasser. Jeg tvivler på, at det er rart at få fx alle matematiktimerne lagt på én ugentlig 
dag, selvom det giver mulighed for mange flere aktiviteter udendørs og med mere 
undersøgende elementer i undervisningen. For selv om fordybelse er essentielt, så har 
vi så mange fag i skolen, at det bliver svært at få plads til fordybelsen i dem alle.  Under 
alle omstændigheder er det godt at få prøvet nogle ting af, som måske fører til en bedre 
skoledag for eleverne.
Det bliver spændende at se, hvordan erfaringerne fra foråret bliver brugt på andre skoler.

Jeg skriver dette midt i sommerferien for at nå deadline. Det betyder, at meget endnu 
er uklart vedrørende retningslinjer for Covid19, og derfor er jeg også meget spændt 
på, hvordan Covid19 får betydning for de konferencer, der blev flyttet fra foråret til her 
i efteråret. Allerede den 7. og 8. september afholder vi it-konferencen på Gl. Avernæs 
sammen med Danmarks it- og medievejlederforening, og om reglerne i forbindelse med 
Covid19 får betydning for aktiviteterne dér er endnu uvist. 
Vi var i fuld gang med planlægning af et par temadage om læsning, da Corona-krisen 
startede, og vi har besluttet at udskyde dagene, som skulle have været afholdt i 

september, til foråret. Når datoerne 
ligger fast, vil det fremgå i bladet, 
på hjemmesiden og i Facebook-
gruppen.

Dette blad har fokus på bevægelse 
i undervisningen, som er én af 
de ting, eleverne på min skole 
nævnte som rigtig positivt ved de 
retningslinjer, vi lavede skole efter 
i foråret. Eleverne var glade for at 
være udendørs, og de var glade for 
at bevæge sig mere. De følte sig 
mere engagerede i undervisningen. 
Hvordan det kan gøres, og hvordan 
PLC kan understøtte lærerne i at 
inddrage mere bevægelse, kan du 
læse om på de næste sider. 

Pas godt på jer selv og hinanden!

Birgitte Reindel, formand

Sommer i Danmark
– og hvad så?
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ordet. Derved får man ordene ind på 
en anden måde, hvilket også betyder at 
nogen husker ordene lettere. Vi mimer 
udsagnsord med kroppen. Igen lærer vi 
om tillægsord på en sjov måde. Tit og 
ofte bruger vi også massage - det kan 
være forskellige massagehistorier. Det 
gør jeg ud fra den tanke, at det er svært 

at drille en, som 
man lige har rørt 
ved.

Hvorfor bruger alle 
ikke bevægelse i 
undervisningen? 
Nogle af de 
argumenter jeg 
hører fra mine 
kollegaer er: 
”Eleverne bliver alt 
for urolige både 
før, under og efter 
aktiviteterne”. Ja, der 
kan sagtens være 
et øget støjniveau 
og en livlig 
stemning, særligt i 
begyndelsen, men 
det er noget, der 
skal gives tid og 
plads til – især hvis 
alle har været vant 
til mest at sidde 
stille. ”Bevægelse 
kræver alt for meget 
plads, og vi kan kun 
være i klassevæ-
relset”. Netop derfor 

skal vi tænke det ind i undervisningen og 
bruge de ting vi har i klassen, gerne når vi 
skifter mellem forskellige undervisnings-
opgaver. 
 
Eleverne elsker det
En tese er også, at eleverne i udskolingen 
ikke vil have bevægelse i undervisningen. 
Her kan man jo lave en opgave til 
eleverne, som hedder, at de skal lave 
enten et socialt eller et fagligt break. 

TEMA: BEVæGELSE I UNDERVISNINGEN

Tænk bevægelse ind 
i undervisningen
Af Marianne Jungersen Nielsen, lærer på 6. 
årgang Overlund Skole

Jeg har verdens bedste job 
- mit job. Elsker hver dag 
at komme i skole til mine 
elever. For mig er det vigtigt, 
at eleverne trives og har det 
godt - hvis de har det, så er 
de meget lettere at undervise. 

Det kan vi gøre ved at variere undervis-
ningen - noget undervisning skal foregå i 
klassen, andet på en lang gang eller helt 
udenfor. Rigtig mange elever synes, at det 
er dejligt at bruge kroppen. Og de lærer 
bedre, når de samtidig bevæger sig og 
har det sjovt.

Hvordan kan man supplere den 
stillesiddende undervisning, hjælpe 
hukommelsen på vej og samtidig styrke 
de sociale bånd? Det er vigtigt at tænke 
bevægelse ind i undervisningen hver dag. 
Når jeg laver ugeplan, så sætter jeg altid 
bevægelse/timens break på dagsorden. 
Hvis man ikke sætter bevægelse på 
dagsorden, glemmer man tit alt om det, 
når undervisningen er i gang.

Bevægelse skal integreres i den faglige 
undervisning. Bevægelsen understøtter 
det faglige indhold og læring. Hvis vi 
skal arbejde med navneord, bruger 
jeg ofte den øvelse at sende eleverne 
ud i skolegården og ”gå på jagt” efter 
navneord. Arbejdes der med læsefor-
ståelse kan en metode være at eleverne 
skal finde brudstykker af teksten på 
gangen. Eleven løber hen og læser, for 
derefter at vende tilbage til klassen, hvor 
der svares på spørgsmål. Dette er også en 
rigtig fin hukommelsesøvelse.

Bevægelse kan også være korte 
aktiviteter, altså små breaks, som giver 
et break i forhold til det eleverne ofte 
tænker som almindelig undervisning. 

Fordelen ved breaks er, at de skal styrke 
motivationen, trivslen og koncentra-
tionen. Et break kan være en lille øvelse i 
klassen enten parvis eller alene. Det kan 
være rim/rytme, hvor man for eksempel 
siger: 1 => højre fod skal ”klappes” mod 
hinanden. 2 => venstre fod ”klappes” 
mod hinanden. 3 => højre hånd og 4 => 
venstre hånd. 5 => numsen. I starten siger 

jeg tallene i rækkefølge når det er for 
let siges tallene vilkårligt. Eleverne skal 
herved virkelig bruge deres hukommelse, 
hvilket gør, at de er mere klar til at 
modtage undervisning bagefter. 
 
Sjovt at lære
Bevægelse kan også bruges til at styrke 
de sociale kompetencer og trivslen. 
Når vi øver staveord gør vi det ved at 
skrive dem på hinandens ryg eller vi 
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Klar parat søg er et arbejdshæfte, der i simple skridt lærer eleverne i 
indskolingen og på det tidlige mellemtrin, hvordan man søger smart på 
nettet. Bogen intro ducerer enkle begreber og kategorier, der giver eleverne 
et sprog omkring nettet. Eleverne bliver gode til at vælge de rigtige søgeord 
og får styrket deres søgeteknik. Samtidig vækker materialet deres kritiske 
sans, så de bedre kan vurdere hjemmesider og deres relevans. Materialet er 
udarbejdet af læremiddelforfatter Charlotte Rytter.

Bestil bogen på gu.dk

Gør dine elever 

til supersøgere

0090AN01 GU Klar-parat-søg 210x297 LC5 2.indd   1 30/06/2020   11.01



6
N

r. 5       septem
ber  2020

Læ
ringsCentret

TEMA: BEVæGELSE I UNDERVISNINGEN

Herved kan de skrive ”opskriften” til 
breaket og fortælle andre, hvordan 
øvelsen skal laves. Med den rette struktur 
og guide vil eleverne elske at gøre det.

Eleverne siger selv blandt andet: ”Det er 
som jeg husker der meget bedre, når jeg 
har løbet. Det er fedt, at jeg kender alle 
i klassen. Jeg bliver mere glad. Der sker 
noget nyt. Det er ikke så kedeligt.”

Når det er sagt, er det vigtigste at tage 
udgangspunkt i den årsplan/det arbejde, 
som man skal arbejde med. Det må ikke 
blive en ekstra byrde at lave bevægelse 
i undervisningen. Man skal hele tiden 
tænke det ind og have det med i 
ugeplanen. Det er vigtigt kun at bruge 
bevægelse, hvor det giver mening. Jeg 
snakker med eleverne om, hvad jeg vil 
opnå med dette break/denne bevægelse. 
Er det fordi vi skal grine og have det 
sjovt, er det fordi vi skal blive bedre 
venner, eller der det bare for at komme 
op af stolen? Jeg går altid forrest og 
viser øvelserne. Det tror jeg kan være en 
hindring for mange lærere. En ide kunne 
være at lave en idebank, så man ikke selv 
skal opfinde øvelserne. Finde et par gode 
øvelser, som man bruger igen og igen 
- og variere dem alt efter fag. Dialogen 
med eleverne er også meget vigtig og 
nogen gange sætter jeg eleverne til selv 
at opfinde et break. 
På Overlund Skole i Viborg har vi en 
idebank på aula, som jeg lægger en-to 
øvelser på om ugen. Det er de samme 
lærere, som bruger den. Ellers laver jeg 
også et break, når vi har lærermøder, 
da jeg tænker det er vigtigt, at mine 
kollegaer mærker øvelserne på egne 
kroppe, så de bliver lettere at bruge. 

Disse øvelser bliver brugt rundt omkring i 
klasserne. Derudover findes der et hav af 
inspiration på de sociale medier. Hver 
gang jeg ser en god øvelse, vækker den 
en tanke og kommer med i min idebank. 
Jeg kan slet ikke lade være …. 

Se mere på Facebook/Instagram: 
Bevægelse i skolen

Vendespil - her med måleenheder i 
matematik. (To hold - to personer fra hvert 
hold løber ad gangen. 
Find et stik. F.eks. 11 dl = 1,1 liter. Hvem får 
flest stik?).
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TEMA: BEVæGELSE I UNDERVISNINGEN

Eksempler fra Mariannes 
Facebookside ”Bevægelse 
i skolen” på hvordan man 
kan inddrage bevægelse i 
dansk:

Aktiv stavning:
Dagens bevægelse: Hver elev finder 
en kogle/sten, som trilles ind på 
pladen. Eleven skal sige en ting, som 
starter med det bogstav, hvor stenen/
koglen lander. Herefter løber eleven 
hen til en kegle, som er placeret lidt 
væk, hvor han eller hun skal lave den 
ting, som står ud for bogstavet. Jeg 
hjælper med at læse. 
Aktiv stavning kan bruges til alt 
muligt. På mellemtrinnet kan de 
øve diktater, stave forskellige ord 
og engang imellem bare bruge det 
som et break: Stav dit navn, stav din 
livret...

Oplæsning:
Vi har i dag læst i Vitello ønsker sig en 
hund. Vi stod i en rundkreds. Hver 
gang jeg læste et bestemt ord skulle 
børnene lave en bevægelse: Vitello = 
løbe hen og “sparke” til et træ. Hund = 
englehop. Mor = sprællemænd. 

Hacker:
6. årgang skal arbejde med bogen 
HACKER af Mette Finderup. De skal 
bl.a. makkerlæse. Eleverne skal have 
fokus oplæsning og pauser ved 
oplæsning. Derudover skal de hver 
gang de læser ordene Mek eller Silke 
lave 10 sprællemænd,10 mavebøj-
ninger og dreje rundt 10 gange. 
Aktiviteterne kører i ring og begge 
skal lave øvelsen. Er vi ikke tilbage på 
skolen efter påske laves opgaverne 
over teams.

Regn ned fra 300:
Arbejd i makkerpar. Kast to ærteposer 
og gang de to tal med hinanden. 
Rammer man ikke pladen får man 0. 
Regnestykkerne laves ved en kegle 
lidt væk, så der er masser af plads til 
bevægelse. 
Når man rammer 0 eller derunder 
bliver eleverne sendt på postløb. 
35 poster i fagene: Tysk, engelsk, 
matematik, dansk og historie. En 
god måde til at komme i gang lidt 
forskudt. Forløb med Hacker af 

Mette Finderup.

Regn ned fra 300. 
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TEMA: BEVæGELSE I UNDERVISNINGEN

Af Eline Mørch Jensen

Ikke bare eleverne, men også 
lærerne, har alt at vinde ved 
at inddrage mere bevægelse 
i undervisningen. 

Og ja, det tager tid i
opstartsfasen, men det er 
en investering der kommer 
godt igen! 

Sådan lyder den klare besked fra Casper 
Glarborg Jensen, der er udskolingslærer 
og underviser i idræt, dansk, historie, 
samfundsfag og kristendom på Ny 
Hollænderskolen på Frederiksberg. Og 
han har noget at have sin påstand i, efter 
som han har gjort sig en hel del erfaringer 
på området længe inden Skolereformen. 

- Jeg har været 15 år på Ny Hollænder-
skolen og før det i Tårnby, hvor det i den 
grad også var vigtigt at skabe motivation 
hos eleverne gennem bevægelse og frisk 
luft, så det er noget jeg altid har haft 
fokus på. Vi husker og forstår simpelthen 
meget bedre, når vi har kroppen med, 
og så er der ingen tvivl om at der er store 
åbenlyse lærings- og trivselsmæssige 
fordele ved det, mener Caspar Glarborg 
Jensen. Han nævner som eksempel 
forløbet med en 7. klasse, han modtog for 
to år siden:

- Trivslen var helt i bund, der var ingen 
motivation eller skoleglæde hos eleverne, 
så i stedet for bare at gøre ”som man 
plejer”, valgte jeg at sætte ind med 
mange ture ud af huset og masser af 
bevægelse. Eleverne elskede det, og i 
dag, hvor de går i 9. klasse, er stemningen 
en helt anden.

Caspar Glarborg Jensen indrømmer dog 
at ikke alle elever var med på hans ideer 
fra starten af, men at det som med de 
fleste andre nye tiltag, krævede lidt ekstra 
at få dem til at tage godt imod dem: 

- Nogle var bange for at komme til at se 
kiksede ud, hvis de fik vind i håret og 
frisuren kom i uorden, andre følte det 
måske akavet på grund af deres vægt 
eller andet, lige som i idrætstimerne. 

Men her gælder det jo om at finde noget 
alle kan være med på og prøve at finde 
på nogle opgaver, for eksempel som 
dommer eller tidstager, så alle kommer til 
at spille en rolle.  
 
Stor effekt
Når Casper Glarborg Jensen taler om 
trivsel, mener han på flere måder, som 
gensidigt har en positiv indvirkning på 
hinanden. Dels i form af den velvære 
den enkelte elev får af at få frisk luft og 
røre sig i stedet for at sidde stille på en 
stol, dels trivslen børnene imellem, hvor 
man ofte ser en opblødning af hierarkier, 

sådan at børn, som fx ikke er så boglige, 
kommer til at spille en mere aktiv rolle. 
- Samtidig oplever jeg at det gør meget 
godt for forholdet lærer og elever 
imellem, lægger han til.

Man kunne også forestille sig at 
bevægelse og frisk luft har en positiv 
effekt på stress og sygdom?

- Præcis! Og igen gælder det både for 
lærerne og eleverne, siger Casper Glarborg 
Jensen og tilføjer: - Udover at det i sig selv 
er vigtigt at trives i skolen, betyder bedre 
trivsel også bedre læring, det ved vi bl.a. 
fra EVAs undersøgelser (EVA = Danmarks 
Evalueringsinstitut, som er en uafhængig, 
dansk statslig organisation, der har 
ansvaret for evaluering og kvalitetsud-
vikling af alle dele af det danske uddannel-
sessystem, red.).

Man husker bedre med kroppen 
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Man husker bedre med kroppen 

Alligevel er det som om det går lidt trægt 
med at få gang bevægelsen, hvorfor tror 
du det? 

- Tid er den allerstørste forhindring, især 
i udskolingen og specielt i 9. klasse på 
grund af eksamen. Og jeg påstår jo heller 
ikke, at det ikke tager tid at lave tingene 
om, det gør det. Det er altid nemmere 
– og tryggere - at gøre det man plejer, 
det vil sige lave tavle-undervisning.

 Til gengæld er der mange fordele ved at 
prøve noget nyt, men det kræver at man 
er villig til at bruge ekstra kræfter. 

Hvis man genbruger ideer og materialer, 
vil man efterhånden komme til at bruge 
mindre tid. Men det kræver at der er 
ildsjæle, der hele tiden får nye ideer og 
har energien til at løbe dem i gang.

 

Ildsjæle går forrest
Det er vist ingen overdrivelse at kalde 
Casper Glarborg Jensen for lidt af en 
ildsjæl selv. På sin skole har han igen og 
igen afprøvet nye ideer til bevægelse i 
undervisningen og fået ledelsen til at 
afsætte to lektioner om ugen til ham i et 
halvt år, hvor han kunne arbejde videre 
med området og inspirere sine teamkol-
leger til at gøre det samme, senest bl.a. 
i et samarbejde med en idrætslærer fra 
UCC Metropol, Jesper Sandfeldt, som 
underviser i hvordan idræt kan inddrages 
i undervisningen. Sammen udviklede 
de et forløb til dansk i udskolingen, som 
bestod af et bankospil, hvor eleverne 
kunne repetere de forskellige ordklasser.  

- Børnene fik udleveret spilleplader og 
stod i en rundkreds, hvor de så skulle løbe 
ind i midten, hvor ordene lå på gulvet, 

og hente for eksempel et udsagnsord og 
placere det rigtigt på pladen. Det synes 
de var rigtig sjovt og så gav det sved 
på panden, fortæller Casper Glarborg 
Jensen. Dog måtte forløbet stoppe i 
utide på grund af corona-krisen, som så 
til gengæld fik sat skub i andre fysiske 
udendørs aktiviteter. 

- Ja, men nu må vi så bare håbe det 
fortsætter, for der er desværre ikke 
så mange lærere der husker at få 
bevægelsen med i deres planlægning. 
Som sagt især på grund af tidspresset, 
men der er selvfølgelig også dem der 
har svært ved at se effekten. Min erfaring 
siger mig at det især er idræts- og 
sproglærerne, der er gode til at tænke 
bevægelsen ind i deres undervisning. 
 
PLC skal på banen
Ifølge Casper Glarborg Jensen er det 
derudover et problem at der mangler et 
sted, hvor lærerne kan dele erfaringer 
og inspirere hinanden, dels en form for 
vidensbank og gerne også et fysisk sted, 
hvor man kan opbevare materiale-kasser 
m.v., så bankospil og den slags ikke – som 
nu i hans eget tilfælde - står og samler 
støv i den enkelte lærers skab. 

- Og sådan et sted kunne jo oplagt 
være skolens PLC, hvis man ellers kan få 
ledelsen med på ideen. Læringsvejled-
erne kunne opsamle ideer og materialer 
og videreformidle dem til lærerne, som 
på den måde kunne få gavn af allerede 
eksisterende redskaber. Teamsamar-
bejdet er også rigtig vigtigt, lige som det 
kan være en god ide at inddrage AKT i 
relation til trivslen – og så selvfølgelig 
ledelsen! Fastlår Casper Glarborg Jensen 
og lægger til:

- At der sker noget på det her område må 
jo ikke stå og falde med at der tilfældigvis 
er en ildsjæl, som interesserer sig særligt 
for bevægelse i undervisningen. For hvad 
sker der så når vedkommende en dag får 
nyt arbejde? Al viden bliver tabt på gulvet 
og hver enkelt lærer skal starte forfra 
igen. Og så er vi tilbage ved problemet 
med tiden.
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PLC som ide- og kraftcenter

Af Eva Øland, lærer og læringsvejleder på 
Kragelundskolen

I Åbyhøj, en forstad til Aarhus, i et skole-
distrikt der både har de eftertragtede 
villaer og boligblokke der har status af 
”ghetto” ligger Gammelgaardsskolen. 
Det er en skole med 948 elever fra 0. - 9. 
klasse og med et PLC, der skaber gang i 
gaden både til hverdag og i emneugerne. 
Gennem et telefon-interview, tekst og 

billeder via computeren har Michael 
Hjardgaard Andresen, en af de tre ansatte 
på skolens PLC, forsøgt at give et indblik 
i hvordan der blandt andet arbejdes med 
kroppen, breakout edu, i en emneuge og 
meget mere.  
 
Mysteriet om den 
forsvundne pedel
Det første der møder børnene på vej ind 
til PLC er en synlig årsplan på døren. Så 

kan de selv se hvad der er på programmet 
i næste emneuge. Og på Gammelgårds-
skolens PLC sker der nemlig altid noget 
spændende i emneugerne. De vil gerne 
have et PLC som er andet og mere end 
et grupperum, når der er emneuger. I en 
emneuge var det eksempelvis breakout 
edu. PLC blev her bygget om til et 
pedelkontor, hvor eleverne undersøgte 
mysteriet om den forsvundne pedel. 

Pedelmiljøet bestod blandt andet af 
en termojakke, en fejekost og en øl. 
Stemningen var lidt á la  50’erne med 
elevmapper med navne på dem, pedellen 
var ude efter. En fortælling om pedellen 
var på forhånd blevet indlæst på kasset-
tebånd, så man kunne leve sig bedre 
ind i det. De elever der havde været 
det igennem, blev siden selv guider og 
kunne næsten ikke lade være med at røbe 
ledetråden: Pedellen blev til sidst fundet 
i et skab – sammen med et skelet som 
væltede med ud.  
 
Bygning af kuglebaner
I en anden emneuge var det kuglebaner, 
der var temaet på PLC. 80 børn fra 0.-8. 
klasse byggede kuglerbaner og materia-
lerne havde de samlet ind rundt om i 
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lokalområdet, det var alt fra paprør til 
tæpper og andre lette materialer. Alle 
spørgsmål til lærerne blev besvaret med 
enten ”ja” eller ”prøv!”  Der var forskellige 
benspænd og opgaver som for eksempel 
”Lav den langsomste kuglebane.” Der 
blev også brugt teknologi, for eksempel 
kunne der kobles lyd – som bifald - på. 
De store elever hjalp de små. Lokalavisen 
kom på besøg og tog billeder. 
 
Projekt sund krop
Medicinstuderende lavede 4 workshops 
om fordøjelse, syn, hjerne og lunger for  
0.-1. klasse. De kunne også hyres til et 
Bamsehospital, hvor syge bamser kunne 
blive behandlet. 
 
Virtuali-Tee
Med en t-shirt og en applikation var det 
også muligt at gå på opdagelse i menne-
skekroppen. Det var fascinerende og kun 
”lidt ulækkert.” Billedsiden var god og 
man kunne få guidede videoture gennem 
tarmsystemet. Eleverne var sammen to 
og to, der var et kryds på gulvet og et 
kamerastativ, man scannede QR-koden 
på t-shirten og fik på den måde et kig 
ind i menneskekroppen. Og hvem er ikke 
fascineret af menneskekroppen? Alt efter 

alder troede børnene, at det var deres 
egen krop de så ind i. Her er et link, hvis 
du er blevet nysgerrig: 
https://www.curiscope.com/products/
virtuali-tee. 
 
Elever laver temahylder
Eleverne blev også brugt som læse-rolle-
modeller. De elever der er fremme i 
skoene med læsning bliver hyret til at 
lave udstillinger med temahylder på PLC. 
Eleverne har blandt andet præsenteret en 
hylde med udødelige klassikere i rammer 
af træ. 
Bee-Bots
Kodning for de yngste. Man koder bien 
så den kører fysisk, ligesom en legetøjbil, 
hvorefter man for eksempel skal finde 
en trekant eller et bestemt bogstav. Der 
var også nogen der lavede et eventyr 
med beebot, hvor 4 centrale aktører eller 
begivenheder, fortalte historien mens 
Bee-Botten kørte. 
 
Berlin muren
Michael Hjardgaard Andresen fortæller at 
PLC også arbejdet med verdenshistorien 
ved at bygge en Berlinmur: ”PLC, var 
delt op i både den amerikanske og den 
sovjetiske sektor. Henning og Niels, de 

to andre på PLC byggede en mur ned 
gennem PLC. Det kunne jo godt være 
man gerne ville have en bog på den 
anden side af muren, men det kunne man 
ikke få. Der var en portåbning, men den 
var kun til de voksne” Muren stod der i 14 
dage. 

Har du ikke lige en Niels eller Henning 
ved hånden, som kan bygge en Berlinmur 
på PLC, kan du alliere dig med en 8. 
årgang eller et valghold i Håndværk 
& design. Det er en alletiders måde at 
gøre historien levende på, og du kan 
selv bestemme hvor muren skal være og 
hvordan den skal passeres og bruges. 

Rundturen på Gammelgaardsskolens 
PLC er ved at være færdig, men jeg kunne 
også have fortalt om den interaktive 
sandkasse, om dengang de havde 
romaskiner sammen med en lokal klub 
eller om forskellige måder at fremlægge 
på (måske kommer der en del 2?). 

Har du selv sat små eller store aktiviteter 
i gang på dit PLC, som kan være til 
inspiration for andre, hører vi også gerne 
fra dig, så skriv gerne til redaktøren: 
eline.moerch@gmail.com  

Nu er den 
her . . .
 

 

Pris kr. 
187,50 
Bestil på www.dsforlag.dk
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øvelsesdatabase. Eksempelvis har faget 
matematik i skrivende stund 48 forslag 
til aktiviteter. Nogle øvelser er ledsaget 
af en film, hvis der skulle være tvivl om 
udførelsen, og kan desuden downloades 
som PDF-fil. Alle øvelser er fagligt forank-
rede, da en stor del af Dansk Skoleidræts 
projektledere er læreruddannede og har 
mange års lærergerning bag sig, så der 
ikke kun er en idrætsfaglig, men også 
en didaktisk tilgang. 

Databasen opdateres løbende, og 
var også tidligt ude med justering af 
aktiviteter og inspiration til en corona-
venlig undervisning.

Kniber det med tiden, kan brain breaks 
være løsningen. Her bygges der ikke 
nødvendigvis direkte på elevens faglige 
ballast, men på at træne motorik, øve 
samarbejde- eller tillidsøvelser, hvilket i 
sig selv kan skabe grobund for læring. 

Brain breaks er opdelt i fire underkatego-
rier, nemlig koordination, koncentration 
og opmærksomhed, tillid og samarbejde 
og, som den fjerde kategori, puls – det 
sidste med det formål at få pulsen op og få 
skabt fornyet energi til hjernen. Den side 
af øvelsen kaldes også power break.
Sæt Skolen i Bevægelse byder desuden 
på inspirationshæfter, bevægelsesjule-
kalender samt viden- og netværk. Som 
noget nyt har Dansk Skoleidræt udviklet 
såkaldte procesforløb, som de senere år er 
blevet populære i  skoler og kommuner, 
der satser på mere systematisk - gennem 
efteruddannelse af personalet og med 
udarbejdelse af en decideret bevægel-
sesstrategi - at få bevægelse forankret 
i skolens profil og kultur. Dette for at 
imødegå, at aktiviteterne ikke blot udføres 
af et par ildsjæle på den enkelte skole, men 
når ud til en bredere målgruppe. 
Og hvorfor skulle PLC ikke kunne byde ind 
her; for eksempel ved at stå for udlån af 
laminerede aktivitetskort og vedledninger.  

Andre steder at søge viden:
•  FDF’s  legedatabasen.dk  
•  Trivselogbevægelse.dk - et forsknings-
projekt som ud over ideer til brain breaks 
også tilbyder aktiviteter til frikvarteret   
•  Aktivaaretrundt.dk 
•  emu.dk – hvor der bl.a. ligger materiale 
til analyse af både din egen og skolens 
indsats på området.

TEMA: BEVæGELSE I UNDERVISNINGEN

Af Michael Nørmark Poulsen, 
læringsmedarbejder og it-vejleder og lærer, 
Ny Hollænderskolen

Siden 2014 har det været 
et lovkrav, at eleverne skal 
have gennemsnitligt 45 
minutters bevægelsesaktivi-
teter i løbet af en skoledag. 
Aktiviteterne skal understøt-
te alle skolens fag og have et 
pædagogisk sigte. 

Alligevel afholder mange lærere sig 
fra at inddrage bevægelsesaktiviteter. 
Undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 
2019” fra Dansk Skoleidræt og Oxford 
Research peger ovenikøbet på, at der er 
en tilbagegang for antallet af skoler som 
opfylder kravene om de 45 minutter.

Der kan være mange grunde til, at den 
enkelte lærer afholder sig fra at kaste sig 
ud i aktiviteterne. En af grundene kan 
være, at man har svært ved at finde en 
faglig indgang til aktiviteterne for netop 
sit fag, og derfor sætter sin lid til, at andre 
fra klasseteamet tager sig af bevægelsen. 

Tidsfaktoren kan også have stor 
betydning for fravalget. Alle lærere 
oplever vel et pres for at nå stoffet, 
som hører til pensum. Her vil det dog 
være godt at kende til nogle forskellige 
kategorier inden for bevægelsesaktivite-
terne. På den måde kan man finde en 
aktivitet som begrænser sig i tid, og 
alligevel byde ind med sit.

Endelig er der også lærere som læner sig 
meget op ad en lærervejledning, hvori 
der måske ikke er indskrevet forslag til 
aktiviteter. Med kendskab til egne elever, 
skolens indretning og omgivelser, kan 
løsningen være at se på, hvad der ligger 
på nettet, for her kan der være stor hjælp 
at hente.  
 
Hvor findes ideerne?
Bevægelsesaktiviteter er der nok af på 
nettet. Det er dog langt fra alle som set 
med fagfaglige briller kan anvendes på 
daglig basis. Der findes dog hjemmesider, 
som systematisk retter sig mod de 
enkelte fag. 
Dansk Skoleidræt har portalen ”Sæt 
Skolen i Bevægelse” med en tilhørende 

45 minutter om dagen Nu tilbyder Gads Børnebøger
undervisningsmateriale

til udvalgte bøger
En håndfuld bøger med relevante temaer, som på 

hver sin måde kan berige undervisningen

Den store bandebog
handler om bandeord, skældsord 

og slangord. I lærervejledningen 

er opgaverne tilrettelagt med det 

formål, at eleverne får fokus på 

deres sprog og opnår viden om 

sproglig “kontekst”, og at sproget 

opleves forskelligt fra generation 

til generation eller fra kultur 

til kultur.

Vulkan er en YA-roman om 

Anna, der har boet på krisecenter 

og nu kæmper for at starte på en 

frisk. I undervisningsmaterialet 

arbejdes der med fortolkning 

af sammenhængen mellem 

Annas kamp og de faktasider om 

vulkaner, der supplerer romanens 

handling. Undervisningsmaterialet 

er opbygget med opgaver til før 

læsning, under læsning og efter 

læsning. 
“Anbefales på det varmeste. Et godt 
bud på klassesæt til udskolingen.” – 
Lektørudtalelse 

børnebøger
“Det gør bare så godt i læsehjertet at glide 
gennem så mange gode sætninger og sjove 

sprogbilleder.” – Politiken

Fra 6. klasse

Du kan fi nde 
materialet 
på gad.dk/

boerneboeger

Fra 7. klasse

Genforeningen
Faktalink og Forfatterweb er to 
uundværlige livliner i forbindelse 
med undervisning på mellem
trinnet og overbygningen i:

• Samfundsfag
• Historie
• Dansk

Find temaer om Genforeningen 
på Faktalink og Forfatterweb

Tegn abonnement
Abonnementet på Faktalink 
og Forfatterweb giver ret til 
ubegrænset brug i undervisningen 
via UniLogin for alle skolens 
lærere og elever. 

Se indhold og priser på 
www.dbc.dk > Produkter og services
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OBS: Læs også ”Jeg har lige læst” side 22-23 om Kroppen, rim og mirakler.
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Indkaldelse til Årsmøde 2020 
Der indkaldes herved til årsmøde på ’Haraldskær’, Skibetvej 140, 7100 Vejle fra 
lørdag den 24. oktober 2020 kl. 13 til søndag den 25. oktober 2020 kl. 12 med 
efterfølgende frokost.
Tilmelding via lokalafdelingen.
Forslag til dagsordenen skal være formanden Birgitte Reindel i hænde senest d. 1. 
oktober 2020. 

Birgitte Reindel, formand for PLCF

Pædagogisk LæringsCenterForening

Skriftlig beretning 2020
Efter ændringen af vedtægterne trykkes 
den skriftlige beretning nu hvert år 
i 5. udgave af LæringsCentret, som 
udkommer i starten af september. 
Sammen med den mundtlige beretning 
sættes den til årsmødets godkendelse i 
oktober.

Denne skriftlige beretning vil være en 
del anderledes end de foregående. Det 
skyldes især forårets pandemi, som 
forandrede foråret for os alle. De fleste 
af foreningens aktiviteter blev sat på lavt 
blus, så der er ikke så meget at berette 
om. 
 
Årsmøde 2019
En af de første programpunkter på 
årsmødet var et kursus i CoSpaces, som 
Mikkel Aslak stod for. Det var vældig 
inspirerende, og jeg tror, vi er mange, 
som har brugt det i undervisningen 
efterfølgende. 

Aftenen bød som vanligt på overræk-
kelse af vores børnebogspris, som ganske 
fortjent gik til Mette Eike Neerlin. Aftenen 
bød også på afsløring af årets plakat, som 
var tegnet af Kathrina Skarðsá, der i 2020 
står for forsiden til LæringsCentret.
Dagen efter bød på drøftelser om vores 
aktiviteter samt valg til forretningsud-
valget, FU. Der var genvalg til Marlene 
Drost Møller samt af undertegnede, og 
nyvalg af Janne Bjerring Larsen fra PLCF 
Sjælland og øer. Det er altid dejligt med 
lidt frisk blod til FU, og forhåbentlig er der 
også nogle, der har mod på at opstille i år. 
 
Ny administrator og bank
Den sidste del af 2019 startede forbe-
redelserne til at skifte bank og admini-

strator. Da Skolekom lukkede samtidig, 
har vi stadig en del bøvl med medlems-
listen, da mange af vores medlemmer 
har en Skolekom-mail tilknyttet. Vores 
nye administrator Annette Molnit har 
sammen med lokalafdelingerne brugt 
mange timer på at få listerne opdateret, 
men vi mangler stadig en del e-mailad-
resser, så hvis du har en fornemmelse af, 
at vi ikke har din rigtige e-mailadresse, 
må du meget gerne sende den til Annette 
på plcfadm@outlook.dk.

Da vi samtidig skiftede bank og skulle 
have nyt regnskabssystem, som kunne 
klare PBS, tog det lidt tid, inden vi 
fik sendt fakturaer ud, og med de 
manglende e-mailadresser har det været 
svært at få sendt ud til alle. Vi håber, 
vi er ved at være på plads, men tager 
gerne imod rettelser og ændringer på 
ovennævnte mail. 
 
Konferencer
Vi nåede lige at deltage i Læringsfestival 
2020 sammen med en del andre faglige 
foreninger, inden Covid19 satte en 
stopper for konferencer. Det var positivt 
at have en fælles stand, om end den lå lidt 
afsides. Vi fik udvekslet erfaringer med at 
være en faglig forening i de pauser, der 
var mellem besøgene på standen. Jeg 
håber, vi vil gentage succesen næste år – 
også med besøg på Skolemessen. Det vil 
blive besluttet i løbet af efteråret.

Forårets to øvrige konferencer, hvor vi er 
med i planlægningen, blev begge flyttet 
til dette efterår. Det gælder it-konferen-
cen, som vi afholder på Gl. Avernæs 
sammen med Danmarks it- og medie-
vejlederforening. Den afholdes den 7. + 

8. september, om alt går vel i forhold til 
Covid19.
Og det gælder BUVMs temakonference, 
der er blevet flyttet til den 8. oktober 
(Vejle) og den 21. oktober (Køge).  
 
Aflyste og virtuelle møder
Alle møder med vores samarbejds-
partnere blev aflyst i marts og april, og i 
maj og juni afholdtes møderne virtuelt. 
Det er jo nogle meget effektive møder, 
men man når måske heller ikke så langt i 
dybden. Til gengæld sparer vi megen tid 
til transport.

Vores forårsmøde blev også afholdt 
virtuelt. Meget effektivt, men måske også 
lidt for effektivt. Jeg tror, de fleste af os 
savnede at høre lidt mere om praksis 
rundt omkring.  
 
LæringsCentret
En af de få ting, der er fortsat på fuldt 
blus på trods af pandemien, er vores 
medlemsblad. LæringsCentret er 
udkommet som planlagt, og det vil 
det også gøre resten af 2020. På vores 
hjemmeside plcf.dk kan du se, hvem der 
er med i bladudvalget, og dem er du altid 
velkommen til at kontakte, hvis du har 
idéer eller ønsker til indhold i bladet. 
 
PLCFs børnebogspris
Prisudvalget har også været på arbejde 
trods pandemien, så vi igen kan 
overrække prisen i oktober til årets 
modtager. Hvem det bliver, og hvordan 
den nye plakat ser ud, vil blive offentlig-
gjort på årsmødet i oktober. 
Ønsker du som medlem at deltage på 
årsmødet, skal du kontakte din lokale 
afdeling af PLCF.
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Forretningsudvalget, FU 2020

Birgitte Reindel, formand
F. 1959. Medlem af FU siden 
2010.
Formand siden 2013.
Ikke på valg! 

Janne Bjerring Larsen
F. 1959. Medlem af FU siden 
2019.
Ikke på valg!

Karin Kjeldsen
F. 1960. Medlem af FU siden 
2014.
PÅ VALG! – genopstiller!

Steen Juhl Møller 
F. 1971. Medlem af FU siden 
2014.
PÅ VALG! – genopstiller!

Kirsten Bundgaard Lassen
F. 1961. Medlem af FU siden 
2016.
PÅ VALG! – genopstiller ikke!

Marlene Møller Drost 
F. 1975. Medlem af FU siden 
2017.
Ikke på valg!

Der er på nuværende tidspunkt to pladser ledige i FU samt to ledige pladser som suppleant.
Fotos: John G. Dinesen og Bjarne Thostrup
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Hvordan vælger jeg det gode læremiddel?
Af Stig Toke Gissel, leder af Nationalt 
Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk 

Hvordan kan PLC understøt-
te en kvalificeret vurdering 
af læremidler, og hvad kan 
du bruge Læremiddel.dk 
til i forhold til vurdering af 
læremidler? 

Vigtigheden af, at skolen har læremidler 
af høj kvalitet kan næppe overvurderes. 
Mindst lige så vigtigt er det, at lærerne 
ser potentialerne i de læremidler, som de 
har til rådighed – samt er opmærksom på 
eventuelle mangler ved læremidlerne. 

I denne artikel vil jeg fokusere på 
didaktiske læremidler, altså læremidler 
der er produceret med undervisning for 
øje – til forskel fra fx mange værktøjspro-
grammer eller tekster, der kan inddrages 
i undervisningen. Didaktiske læremidler 
bør være i overensstemmelse med 
læreplanerne; de analoge læremidler 
burde være det på udgivelsestidspunktet, 
og de digitale fagportaler opdateres 
løbende.  

Alligevel kan det, når vi kigger nærmere 
på læremidlerne, variere i hvor høj grad, 
læremidlerne gør det lettere for læreren 
at rykke undervisningen i den retning, 
som læreplanerne udstikker. Jeg og 
nogle kolleger analyserede de mest 
udbredte analoge matematiksystemer 
til mellemtrinnet i forhold til i hvor høj 
grad, de lægger op til at styrke elevernes 
matematiske kompetencer. 

Man kan roligt sige, at læreplanen 
for matematik er gennemsyret af en 
kompetencetænkning, og derfor er det 
rimeligt at forvente at et matematik-
system faciliterer en kompetenceori-
enteret undervisning. Undersøgelsen 
(Gissel, Hjelmborg, Kristensen & Larsen, 
2019) viste dog, at der var store forskelle 
mellem læremidlerne, og også at det 
var svært at se på de enkelte aktiviteter i 
læremidlerne, om de rent faktisk styrkede 
en eller flere kompetencer. Det var mest 

de generelle afsnit i lærervejledningerne, 
der handlede om kompetence. 

Vi fandt også, at mange aktiviteter 
havde potentiale til at styrke bestemte 
matematiske kompetencer, men at det 
ville kræve, at læreren så dette potentiale 
og måske gav aktiviteten et lille twist. 
Denne analyse tager tid, og faktisk kan 
man sige at det bedste råd, vi kan give 
til et fagteam, er, at have en fælles pulje 
af tips til at anvende aktiviteter i deres 
læremidler på en kompetenceorienteret 
måde. 

Undersøgelsen af matematiklæremid-
lerne var fagspecifik og afgrænset. Skulle 
vi lave en tilsvarende med et andet fags 
læremidler, var det noget helt andet, vi 
skulle fokusere på. Desuden er det lettere 

at vurdere kvaliteten i et analogt system 
end af en digital fagportal.  
 
Hvordan finde kvaliteten?
Det analoge system har typisk en 
generel lærervejledning før vejled-
ningen til de enkelte kapitler i bogen. 
Det gør, at læremidlet typisk har en ret 
ensartet fagdidaktisk tilgang på tværs 
af kapitlerne, og at det er de samme 
forfattere, der har lavet alle kapitlerne. 
Det er derfor muligt at afkode, hvad 
læremidlets tilgang til faget er og 
vurdere, om man synes, at det har 
kvalitet. Den generelle del af lærervej-
ledningen kan fungere som en efter-
uddannelse af læreren, idet et fagsyn 
præsenteres og omsættes i læremidlernes 
aktiviteter. Dette kan læreren forholde sig 
til, gå i dialog med og reagere på i forhold 
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Hvordan vælger jeg det gode læremiddel?

til sin viden om eleverne i klassen. 

Den digitale fagportal har typisk flere 
forfattere, mange forløb, der ikke er 
kædet sammen af et bestemt fagsyn, 
og ret minimale lærervejledninger. 
At vurdere kvaliteten af en fagportal 
er derfor sværere. Der vil være en vis 
variation i kvalitet fra forløb til forløb. På 
det seneste er man begyndt at efterlyse 
indkøbsordninger efter en Spotify- eller 
iTunes-model. Læreren skal kunne 
sammensætte sin undervisning med 
inddragelse af forskellige dele fra diverse 
tilbud. Det gode spørgsmål er, hvordan 
læreren skal finde kvaliteten i det store 
hav af forløb på markedet. Skal det 
blot være de mest populære forløb, der 
dukker først op, eller skal der kædes en 
vurdering sammen med hver læremiddel 

eller måske endda forløb? Hvem skal 
udføre disse vurderinger, og hvordan 
sikrer vi, at de er neutrale og valide?  
 
Redskaber til vurdering af 
læremidler
På læremiddel.dk findes forskellige 
værktøjer, der kan understøtte vurderinger 
af læremidler. Fx har vi det såkaldte 
Læremiddeltjek, som på tværs af fag 
beskriver seks forskellige parametre, som 
er relevante at tage med i vurderingen af 
et didaktisk læremiddel. De seks parametre 
er:   tilgængelighed, progression, differen-
tiering, lærerstøtte, sammenhæng og 
legitimitet. 

I hvor høj grad understøtter fagportalen fx 
progression? Fagportalen giver jo læreren 
frihed til selv at sammensætte forløb til 

en årsplan, men hvordan sikrer vi, at der 
er progression mellem de enkelte forløb? 
Lægger læremidlet op til differentiering 
på en måde, som gør det muligt, at alle 
elever i klassen får passende veje ind til 
at deltage i klassefællesskabets dialog? 
Har læremidlet legitimitet i relation til 
læreplanen? Aktuelt er vi ved at søge 
funding til at opdatere Læremiddeltjek, 
som efterhånden har fået nogle år på 
bagen, til et mere brugervenligt og appel-
lerende format.  

Matematikeksemplet ovenfor peger på, 
at vi også har brug for en mere fagspecifik 
ramme til at vurdere læremidler. At 
omsætte hele fagrækkens læreplaner til 
tjek-redskaber er en næsten uoverkom-
melig opgave. Men Læremiddel.dk har 
faktisk deltaget i arbejdsgrupper for det 
norske undervisningsdirektorat, der havde 
til formål at udvikle redskaber til vurdering 
af hvert enkelt fags læremidler. 
Foreløbig ligger der vurderingsværktøjer 
til hhv. matematik, norsk og engelsk: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompe-
tanse/laremidler/kvalitetskriterier-for-
laremidler/. 
Vi arbejder på, at vi kan tilbyde lignende 
værktøjer, der passer til danske forhold.     
    
Indtil videre har vi i Læremiddel.dk ud 
over nævnte Læremiddeltjek et værktøj 
til at vurdere didaktisk potentiale i 
forskellige typer digitale læremidler 
samt et væld af praksisrettede artikler 
om læremidler på vores hjemmeside. 
Desuden udgiver vi jævnligt nyhedsbreve 
til praktikere om læremidler og vurdering 
af samme. 

Som lærer kan du frit tilmelde dig vores 
Minimagasin for praktikere og desuden 
følge med på diverse sociale medier, hvor 
vi flittigt deler ny viden, værktøjer og 
forskning (link: https://laeremiddel.dk/
tilmeld-nyhedsbrev/).

Referencer:
Gissel, S. T., Hjelmborg, M. D., Kristensen, 
B. T. & Larsen, D. M. (2019). Kompetence-
dækning i analoge matematiksystemer til 
mellemtrinnet. MONA – Matematik- 
og Naturfagsdidaktik, 3, 7-27. 
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Af Nina Berg Gøttsche, Ph.d., lektor ved VIA 
Læreruddannelsen i Skive

16 % af de danske elever 
har ikke tilstrækkelig 
læsekompetence til at klare 
sig i samfundslivet, Vi har 
brug for at kende denne 
gruppe bedre for at løfte 
deres læsekompetence – og 
en måde til at gøre det på er 
at spørge eleverne selv. 

I slutningen af 2019 udkom rapporten 
PISA 2018 – Danske unge i en interna-
tional sammenligning (Christensen, 2019) 
med resultater fra den seneste under-
søgelse af elevers funktionelle læsekom-
petence ved slutningen af deres 
grundskoleforløb. Af den undersøgelse 
fremgår det, at 16 % af de danske 
elever ikke vurderes til at have tilstræk-
kelig læsekompetence til at klare sig i 
samfundslivet, og det tal har ligget stabilt 
siden 2000, hvor den første PISA-under-
søgelse blev sat i værk. Der er således en 
ikke ubetydelig gruppe af elever, som vi 
har brug for at kende bedre for at kunne 
lykkes med at løfte deres læsekompe-
tence.

Èn måde at komme til at kende denne 
gruppe bedre på er at spørge eleverne 
selv. Det har jeg forsøgt mig med. I mit 
Ph.d.-studie har jeg læst og talt med 20 
elever, som i skolen er kendt som elever, 
der har svært ved at forstå det, de læser i 
litteraturundervisningen (Gøttsche, 2019). 
Jeg har altså interesseret mig for den 
gruppe af elever, som efter al sandsyn-
lighed ville ligge blandt de 16% i PISA-
undersøgelsen, hvis de havde deltaget. 

Helt konkret har jeg læst en litterær 
tekst højt for eleverne en og en, stoppet 
op og spurgt, hvad de kom til at tænke 
på. På den måde har jeg fået adgang 
til hver enkelt elevs forståelsesproces. 
Som en del af studiet har jeg desuden 

interviewet eleverne i forbindelse med 
deres højttænkning, ligesom jeg har 
interviewet elevernes dansklærere.  
 
Problemer med 
afkodning
Langt de fleste af eleverne har en 
oplevelse af sig selv som elever, der er 
dårlige til at læse sammenlignet med 
de andre elever i klassen. Denne artikels 
titel: ”Jeg er nok ikke den bedste til at 
læse”, er et repræsentativt udsagn fra 
én af de 9.-klasseselever, der deltager i 
studiet. En væsentlig erkendelse i studiet 
er imidlertid, at selvom eleverne er valgt 
ud som elever, der har svært ved at forstå 
det, de læser, så er det elevernes afkod-
ningskompetence, der først og fremmest 
besværliggør deres læsning, og som 
bevirker, at de i skolen kendes som elever, 
der har svært ved at forstå det, de læser. 
En elev siger eksempelvis: 

”Hvis jeg selv skal læse det, så kan jeg 
godt anstrenge mig lidt mere, jeg skal 
bruge hjernen lidt mere, og det kan 
nogle gange også være svært, når man 
så når til opgaverne, puh, skal jeg nu 
også til at lave dem.” 

En anden elev formulerer slet og ret, 
hvordan der nærmest er en ”hurtigere 
vej fra ørerne og hen til hjernen end fra 
øjnene og hen til hjernen”.

Eleverne her oplever i lighed med de 
fleste af studiets deltagende elever, at 
afkodningen både er meget tidskræ-
vende og tager så mange ressourcer, at 
der ikke levnes plads til forståelsespro-
cesser. De er med andre ord helt bevidste 
om, at det er afkodningen, som besvær-
liggør læsningen.  
 
Tid til at tænke
Når afkodningen ikke er et vilkår; 
når eleverne får adgang til teksterne 
uden at skulle afkode dem selv, så er 
oplevelsen en ganske anden. En elev 
siger eksempelvis: ”så har jeg tid til at 
tænke, så skal jeg ikke sidde og fokusere 
på to ting, jeg skal ikke multitaske”. Eleven 

Jeg er nok ikke den bedste til at læse
– læsevanskeligheder set med elevens øjne

her er ikke ordblind, han læser ”bare ikke 
flydende”, men hvad enten afkodningen 
er meget eller lidt besværet, altså når 
afkodningen ikke er automatiseret, så 
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Elevens integritet
Derfor finder eleverne også andre måder 
at mestre situationen på. Nogle elever 
opretholder integritet i undervisningen 
ved at gå i rette med lærerens prioriter-
inger og tillægge lærernes valg af bøger 
en afgørende betydning, mens andre 
elever positionerer sig gennem noget de 
er gode til, frem for gennem det der er 
vanskeligt. En elev forklarer eksempelvis, 
hvordan han prioriterer sin sportsgren 
og dermed ikke har gjort nok ved sin 
læsning:

”Jeg bruger mit hoved, fordi det er mit 
eneste værktøj, så (lille pause). Jeg føler 
selv, at øh, at jeg har i hvert fald øh, IQ 
nok til at forstå en tekst, men jeg tror 
bare, som jeg selv sagde her først, jeg 
har nok fucket det lidt op med ikke at få 
læst og alt det der, fordi jeg er gået så 
meget op i min sport, som jeg har gjort.”

På den måde opretholder han integritet i 
undervisningen. 
At være en elev i læsevanskeligheder er 
ikke nogen let sag. Derfor er det særlig 
vigtigt at skabe et læringsfællesskab, 
hvor elevens udfordring med læsningen 
erkendes og ikke mindst italesættes, med 
den viden det kræver om læseprocessen. 
Desuden er det væsentligt, at elever der 
oplever at læse langsommere og med 
større besvær end så mange andre gives 
mulighed for at positionere sig gennem 
noget andet end det, der er vanskeligt, så 
de oplever deltagelsesmuligheder på lige 
vilkår med deres kammerater.   

Referencer:
Christensen, V.T (red.). (2019): PISA 2018. 

Danske unge i en international sammen-
ligning. VIVE

Gøttsche, N.B. (2019): Det var nok mit 
største ønske at kunne blive bedre til at 
læse – et kvalitativt Verbal Protocol-studie 
af hvordan læseforståelsesvanskeligheder 
manifesterer sig i overbygningens litte-
raturundervisning i grundskolen. (Ph.d.), 
Aarhus Universitet.

”Jeg elsker altid, når der er nogen, der 
læser højt for mig, fordi så kan jeg sidde 
og tænke, og så kan jeg sidde og køre 
min egen film inde i hovedet. Når jeg 
læser, så kører den slet ikke på samme 
måde, så derfor synes jeg heller ikke, det 
er særlig sjovt at læse.” 

Hvis eleverne får adgang til teksterne 
uden afkodningens mellemkomst, så 
er læseoplevelsen en anden, ligesom 
også elevernes læseforståelse er det. Når 
eleverne lyttelæser, så frigives energi 
til at danne mentale billeder og danne 
inferenser. De kan med andre ord bruge 
deres energi på forståelsesstrategier.  
 
Bedre ”forståere” 
I studiet viser det sig, at lige over 
halvdelen af eleverne kan betegnes som 
gode ”forståere”. Men fordi afkodningen 
som oftest er et vilkår i undervisningen 
har de svære deltagelsesmuligheder og 
kommer til syne i undervisningen som 
elever, der har vanskeligt ved at forstå 
det, de læser. Det kan der være flere 
årsager til. En forklaring kan ligge i, at 
elever, som oplever, at de ikke kan mestre 
de krav, de stilles overfor, må finde andre 
veje for at mestre situationen. 

De udvikler en række mestringsstrategier, 
som gør det vanskeligt for lærerne at 
få øje på, hvad der er elevens grund-
læggende udfordring. De fleste elever 
benytter en undvigestrategi. Nogle elever 
undgår helt læsning og forsøger at gå 
under radaren, så ingen opdager deres 
udfordringer. Andre prøver, men må give 
op undervejs. Fordi de benytter en undvi-
gestrategi, kan disse elever let forveksles 
med elever, der ikke gider. 

Nogle af disse elever vender forklaringen 
indad og ser sig selv som årsagen og 
dermed også løsningen på problemet. 
Det må, som en elev siger ”blive min 
egen kamp”. Det er, set fra elevens 
perspektiv, ikke attraktivt at besætte 
positionen som en elev med læsevan-
skeligheder og skille sig ud fra mængden 
gennem noget man har vanskeligt ved.  

oplever eleverne, at deres forståelses-
proces udfordres, ligesom også deres 
motivation for læsningen svækkes. En 
elev formulerer det således:

Jeg er nok ikke den bedste til at læse
– læsevanskeligheder set med elevens øjne
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Kunsten i de unges liv
Af Katrine Langerhuus Vendelbo, UC Syd

Hvordan skal man få unge til 
at dykke ned i kunstens og 
kulturens verden? Dét ved 
59-årige Silke Groth, som 
underviser i billedkunst. 
Med en Diplomuddannelse i 
Formidling af kunst og kultur 
har hun fået værktøjer, som 
hun slet ikke anede, fandtes.  

- Hvad er det lige, vi kan bruge billed-
kunst til i vores eget liv? spørger drengen 
og kigger skeptisk på sin lærer, Silke. Selv 
er Silke tavs. Blikket flakker 

– ligesom tankerne. Hun er taget med 
bukserne nede. ’For billedkunst er da så 
spændende’, tænker hun. I dag er det 
to år siden, at spørgsmålet blev stillet. 
Og i dag forstår Silke, hvorfor eleverne 
havde svært ved at se meningen med 
billedkunst.

- Eleverne mukkede over, at det var nogle 
gamle – døde – mennesker, jeg tog 
udgangspunkt i, når de skulle lære om 
kunst. Dét kunne de ikke forholde sig til, 
siger hun.

Silke underviser ikke længere sine 7. og 
8. klasses-elever fra Humlehøj-Skolen i 
Sønderborg i old school kunst. Selvom 
man kunne fristes til at tro noget andet. 
Det mest markante møbel i Silkes bolig er 
et mørkegrønt monstrum af ældre dato.

- Det er min trykpresse, du kan se i 
baggrunden, siger hun, mens hun peger 
bagud. 

Med dén kan hun lave grafiske tryk – 
på gammeldags manér. Men efter at 
være startet på Diplomuddannelsen 
i Formidling af kunst og kultur på UC 
SYD forstår hun nu, at hun må skifte old 
school ud med det moderne. I hvert fald 
når det kommer til undervisningen. 

Den uforudsigelige 
ungdomskultur
- Da jeg hørte, at første modul handlede 
om børne- og ungdomskultur, tænkte 
jeg: ’Hvad snakker de om? Jeg har altid 
undervist dén alder – jeg kender dem’. 
Men jeg blev meget klogere, siger Silke 
og fortsætter:

- Jeg plejede at tage udgangspunkt i 
kunstnere, som jeg kender. Men kunst 
og kultur udvikler sig og er jo så mange 
ting. Det er også kultur, at piger sender 
snaps (billedbeskeder på Snapchat, red.) 
til hinanden med filter på. At de udtrykker 
sig på en særlig måde gennem sociale 
medier. Hvis det ikke havde været for 
uddannelsen, havde jeg aldrig overvejet, 
at det er legitimt at inddrage disse 
udtryksformer i billedkunstundervis-
ningen.

Hvor Silke før ville tage udgangspunkt 
i en skulptur i det virkelige rum, dykker 
hun nu ned i den virtuelle verden – og på 
de sociale medier. Hvor Silke før ville få 
eleverne til at opfinde noget fra bunden, 
lader hun dem nu bygge videre på det, 
som allerede er. Ud fra en figur, som 
eleverne har set i et computerspil, eller ud 
fra billeder af graffiti kan de skabe deres 
eget kunst. Et remix, som hun kalder det.  
 
Usikkerhedens tidsalder
Men de unges usikkerhed er en 
udfordring for undervisningen. Mens 
bumserne spirer frem i ansigtet, bliver 
de kun mere og mere bevidste om deres 
udseende og adfærd, og de føler, at de 
bliver målt og vejet af de andre elever. 

- Puberteten er en meget usikker periode. 
Langt de fleste af mine unge elever siger: 
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at finde et fælles fodslag og lade de tre 
udvalgte avatarer smelte sammen i ét 
billede, siger Silke og fortsætter:

- Samtidig skulle de tage stilling til, 
hvordan de gerne selv ville portræt-
teres gennem deres avatar. På de sociale 
medier er de også meget ømme over for 
de portrætter, de lægger op af sig selv. De 
manipulerer med virkeligheden, ligesom 
de også kan ændre de ting, som de er 
utilfredse med ved dem selv, gennem en 
avatar. På den måde bliver de bevidste 
om, hvordan billederne påvirker dem.  
 
Billedkunstens betydning
I dag er det to år siden, at en af Silkes 
elever satte spørgsmålstegn ved billed-
kunstens betydning. Selvom hun endnu 
ikke er færdig med uddannelsen, kan hun 
se en fremgang: Eleverne trives bedre. 
De møder opgaverne med mod, og de er 
blevet bedre til at give feedback. Og hun 
er sikker på, at billedkunst og unge er et 
godt match.

- I gamle dage ville man måske skrive 
sine følelser ned i en dagbog. Men det 
skrevne ord er ikke alle unges medium. 
Musik og billedkunst har bedre fat om 
mange unge – hér kan de bedre udtrykke 
sig, forklarer Silke. Selv føler hun, at hun 
er blevet en bedre lærer. Værktøjskassen 
har hele tiden været der, men den er nu 
blevet noget tungere:

- I den gamle værktøjskasse lå der en 
hammer, en skruetrækker og en sav. Det 
basale. Og jeg følte egentlig, at jeg kunne 
ordne det hele med de tre redskaber. 
Men med uddannelsen er jeg blevet 
opmærksom på, at skruetrækkeren 
også findes med kryds og stjerne og i 
forskellige størrelser.

- Jeg vil ikke tilbage til de tre værktøjer 
igen. I dag føler jeg, at jeg slet ikke kunne 
det her, hvis det ikke var for min nye 
viden. I mine øjne skulle det være obliga-
torisk for alle, der underviser i kunst 
og kultur, at tage den her uddannelse, 
afslutter hun.

Kunsten i de unges liv
”Jeg kan ikke tegne”. Men det handler i 
virkeligheden om, at de helst ikke vil gøre 
det og ikke vil have, at andre skal se det. 
De vil ikke dumme sig, siger Silke.

MenDiplomuddannelsen har også lært 
Silke, hvordan hun bedst tackler de unges 
usikkerhed. Blandt andet ved at opbygge 
en team-gejst, som hun kalder det. Hvor 
hun før har været for hurtig og brokket 
sig over de unges tempo eller manglende 
udholdenhed, fokuserer hun nu på 
konstruktiv feedback og på at lade dem 
arbejde tæt sammen.

- Fordi de unge er så selvbevidste, 
giver de hurtigt op ved kritik. Derfor 
øver vi, hvordan de skal give hinanden 
opmuntrende feedback. For eksempel 
ved at sige: ”Jeg undrer mig over, at du 
tegner den ene figur i 2D og den anden 

i 3D. Tror du ikke, det vil virke bedre, hvis 
du tegner dem i samme stil? Eller hvad 
synes du?”. 
 
Samarbejde og 
selvbevidsthed
Mest stolt er Silke af et fælles malerprojekt, 
hvor grupper af tre elever skulle skabe et 
fælles maleri. Med fokus på både baggrund, 
fremtoning og skygger. Først skulle den 
enkelte elev lave sin egen avatar – i stil med 
de figurer, man kan vælge at optræde som, 
i et computerspil. Hvor man kan tillægge 
sig en helt anden identitet med en anden 
krop og andre kendetegn.

- Det fungerede som en god øvelse i 
udholdenhed, fordi de først skulle lave 
fem til seks versioner af deres avatar. 
Men også som en god samarbejdsøvelse, 
fordi de skulle hjælpe hinanden med 
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Det er lige til at gå til og alle elsker det. 
Bevægelsen er også en god måde, at få 
en relation til alle børnene på. 

En anden udfordrende og sjov øvelse, er 
når børnene skal prøve at gøre to ting på 
en gang, som ved opslaget om hjernen. 
Her går øvelsen ud på at tegne cirkler 
med den ene hånd og samtidig hakke 
i luften med den anden hånd. Det er 
ret svært og viser at hjernen bedst kan 
koncentrere sig om en ting ad gangen – 
uanset om man er barn eller voksen, for 
man skal naturligvis lege med og prøve 
de samme øvelser som børnene, så man 
sammen kan grine af hvor svært det er. 

I rimet om hjernen bliver den sammen-
lignet med en stjerne, smukkere billede 
kan man ikke finde og man bliver lige for 
en stund mindet om hvor fantastisk vores 
hjerne faktisk er:

Hjerne

Hjernen er stjernen
den summer af viden
og tanker, der suser
omkring hele tiden

Den er så fantastisk
og klog og speciel
at den kan há svært
ved at fatte sig selv

JEG HAR LIGE LæST

Ud på gulvet!
Af Eva Øland, lærer og læringsvejleder på 
Kragelundskolen

Ud på gulvet med 0. og 1. 
klasseeleverne! Find sjove 
og udfordrende øvelser i 
billedbogen Kroppen, rim og 
mirakler af Marianne Iben 
Hansen og Peter Bay Alexan-
dersen. 

Bogen er en billedbog, men alligevel ikke 
en helt almindelig billedbog, for den er 
fuld af rim, vild viden, finurlige fakta og 
sjove øvelser. Hvert opslag handler om en 
kropsdel, nogle dele har et opslag for sig 
selv, mens andre må dele. Det må arme 
og hænder, der er bogens første opslag. 
Her er der et rim, som på fineste måde 
fortæller om at armene er stærke, men 
også kan kramme. Øvelsen er at slikke 
sig selv på albuen. Der er tegninger af 
fingeraftryk, som også giver anledning til 
at snakke om tyve og tyverier, og billedet 
af en mand, der bærer fire kvinder på en 
vægtstang, så han må spise fire gange så 
meget mad, som en almindelig mand. 

Arme og hænder

Arme kan kramme
og kaste og ramme
og løfte og skubbe 
og slå med en pind.

Arme er stærke
men hænder kan mærke
de fineste dun
på den blødeste hud

Det der især gør bogen så sjov at bruge 
på PLC er de udfordrende øvelser, som er 
med. Når du har læst rimet, som i bedste 
Marianne Iben Hansen-stil rummer 
stor kærlighed til kroppen, kan du for 
eksempel spørge børnene om de selv 
kan slikke på deres albue. Det er et herligt 
syn, når en 0. eller 1. klasseelev prøver om 
de kan nå deres egen albue med tungen.  
 
LC har plads til det hele
På mit PLC sidder børnene på 
sækkepuder og skamler, mens de hører 
rimene. De kan se de sjove illustrationer 
på skærmen via vores projektor. Først 
lytte, så undre sig og så bevægelse. 
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Glæden ved kroppen
Når der kommer bevægelse med ind i 
billedet, er det er en anden måde at være 
på PLC på. Pludselig må eleverne godt 
hoppe og springe rundt og det endda 
på én gang, så det hele ikke handler om 
at stille stille, række hånden op og vente 
på tur. Når du inddrager bevægelse, får 
du alle elever med, og når det oven i 
købet er bevægelse, som giver både grin 
og sjov, er det ekstra godt. Du får nogle 
andre elever end de sædvanlige med på 
banen med bevægelse.

Der er også øvelser med munden, hvor 
man kan dreje tungen eller prøve at 
folde den. Det er sejt at være en af dem, 
der kan. Ligesom der er øvelser med 
blodomløbet, hvor man holder en hånd 
oppe over hovedet og den anden nede 
og bagefter ser forskellen på farven på 
hænderne. 

Blod

Blod blod
kroppens flod
strømmer i mig
fra min fod 
til min pande
og min skulder
suser, bruser
risler, ruller
synger til mit
hjerteslag
dag og nat 
nat og dag

Når man er ved det med kroppen kan 
man også læse den sjove bog om Samira 
og skeletterne (Høst 2015) af Camilla 
Kuhn. Den handler om Samira, som er 
glad for at være Samira indtil læreren 
fortæller, at de alle har et skelet indeni. 
Det har Samira ikke lyst til - og hvad der 
siden sker, må I selv læse jer til. 

Selvom om vi lige nu lever i en tid, hvor 

det at holde afstand er meget vigtigt, 
kan øvelserne sagtens bruges. Måske 
skal man udenfor eller bare sørge for at 
få børnene til at stå med god afstand. 
Dét med kroppen er ikke blevet mindre 
vigtigt, måske snarere tværtimod. Og 
Kroppen, rim og mirakler er med til at give 
eleverne energi og kropsglæde, fordi 
den fortæller om og viser, hvor fantastisk 
kroppen er og giver lyst til bevægelse. 

Kroppen, rim og 
mirakler 

Tekst: Marianne 
Iben Hansen 

Illustrationer: Peter 
Bay Alexandersen

Gyldendal 2018



I årets nye materiale kommer eleverne helt tæt på hverdagen for de seje nomadebørn i verdens 
varmeste, beboede ørken. De lærer også om Nilens udspring i det frodige højland, om pelikaner,  
om flodheste og om mysterierne omkring Pagtens Ark og dronningen af Saba.
 Gennem opgaver, film og et væld af billeder besøger I også de oldgamle munke-øer, 
klippekirkerne og Afrikas største marked i storbyen Addis Ababa. Og I oplever kaffe-ceremonien, 
honningbonden, skolen, madpandekagerne og meget andet. Etiopien er fuldt af eventyr og  
gammel kultur – men også mange mennesker, der stadig er på vej ud af et liv i fattigdom.

TIL “ØRKENPIGEN”

Etiopien

LÆRERVEJLEDNING

Sandra Schwartz

ØRKENPIGEN

Årets bog: ’Ørkenpigen’ af Sandra Schwartz. Om Halima 
og hendes snarrådige bror, der må redde familien, da 
vandet bliver væk. Plus faktastof og lavtlixede fabler.

Årets film: Mange nye film fra DR og Danida.

Årets sang: Syng og dans med på hittet af Oh Land.

Kreativitet: Lav etiopiske engle og ikoner, amhari-
bogstaver og collager, sivbåde og foldebøger.

N/T: Dæmninger, ørkenhede, klima og dyr.

Dansk og kristendom: Myter, læseteater, De 10 bud, 
kommunikation, lær etiopiske børn at kende m.m.

Bevægelse og lege med inspiration fra Etiopien.

Gode web-værktøjer: Skab flotte fotohistorier og en 
interaktiv lågekalender til fx forældrene, fyldt med viden.

Web-dilemmaspil: Hjælp etiopiske børn i skole.

Lærer-web med opgaver og alle materialer klar til brug.  
Også opgaver, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt.

Gratis besøg: UNICEF Danmark og Spejderne laver sjove 
workshops på 125 heldige skoler. NB: Tilmeld jer før 15/6.

Årets projekt: UNICEF Danmark støtter fattige piger i 
Afar-ørkenen til at få uddannelse og en bedre fremtid.

Lærernesiger:  • Tak for et fantastisk materiale 
• Både lærere og elever var begejstrede • Spændende 
og lige til at gå til • Meget gennemtænkt • Virkelig god 
variation og faglig spredning • Eleverne var helt opslugt 
• Et superb materiale, som jeg anbefaler til ALLE! 

Årets faglige opdagelsesrejse: 

 EVENTYRLIGE 
 ETIOPIEN

249,-Komplet
klassesæt

u-landskalender.dk

 30 store elevbøger    2 lærervejledninger
 Omfattende web-materiale

BESTIL
NU

Lav pris til
1. juli

1.-5.KLASSE – NEMT, ENGAGERENDE OG MED MASSER AF KERNEFAGLIGHED:


