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Forside-illustration af Otto Dickmeiss

”Når der tales på den bestemte måde, som kunsten kan, 
så åbnes der netop for håbet, lysten til at handle, lysten til 
at holde af hinanden og evnen til at lide med de andre. 
Og der åbnes for kærligheden. 
Så vil musklerne bevæge sig, benene gå, hjertet slå og 
munden åbne sig for at tale 
– og for at kysse.
Det lukkede åbnes.
Det ikke hængslede får hængsel 
og gennem det nu åbne og 
udaddrejede vindue ses det 
store landskab.
Alt det er vores.
Der kan vi gå, forvilde os og 
efter alle vildvejene nå tilbage 
til os selv, til hinanden og det 
åbne vindue.” 

(Louis Jensen 1943-2021)

Opslagstavlen Leder

Evaluering af bekendtgørelsen
– og skolesnak

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

Indhold
Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Besøg museerne online . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kreative digitale forløb på 
Museum Jorn og SMK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kunstportalen åbner døren til 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Håndværk og design portalen . . . . . . . . . 11
Museer går i luften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vadehavet virtuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hvad Ribe gemmer på . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hvad må vi egentlig i Skobetube?. . . . . . 16
Et børnelitterært udpluk . . . . . . . . . . . . . . . 18
Litteraturen tilbage til kroppen . . . . . . . . 20
Fra legoklodser til TikTok og Youtube. . . 22
Hele verden i skole 2021 . . . . . . . . . . . . . . . 24Hvem bestemmer i Danmark?

Over muren er en smuk og indtrængende lille roman om journalisten Max, der 
er taget til Vestbredden i Mellemøsten. En eftermiddag bliver han venner med 
hyrdedrengen Said, som tilsyneladende er stum.
Said holder af at lave drager, mens han sidder i skyggen under et oliventræ og 
holder øje med fårene på skråningen. Saids familie byder journalisten inden-
for i deres hjem, og her får Max historien om, hvorfor Said egentlig laver de 
mange drager, som han sender op, giver slip på og lader flyve ind over muren. 
Tilsyneladende bliver de samlet op af en pige i en kørestol på den anden side.
Michael Morpurgo skriver indsigtsfuldt og overbevisende med enkle og ef-
fektive midler, for der er stadigvæk behov 
for, at dragerne flyver frem og 
tilbage over muren. Fra 4.-6. klasse og 
opefter. Fortræffelig til klasselæsning og 
højtlæsning.
Romanen er illustreret af Laura Carlin med 
fine sort/hvide illustrationer.

Over muren
Michael Morpurgo
Oversat fra engelsk af 
Louise Hvilshøj Andersen Trankjær
112 sider
Jensen & Dalgaard, 2020

Mette Vedsø har skrevet fjerde bog i serien om den tænk-
somme Tove. I december 2020 udkom En sær fætter, der 
handler om Toves sære fætter Frank. Han er – synes Tove 
– virkelig for meget, taler som en voksen, elsker fysik, fransk 
og Mozart. Tilmed er han netop startet på samme skole som 
Tove, men Tove klarer sig og er en interessant lille figur, som 
Mette Vedsø har skabt. Tove 
fornemmer små, umærkelige 
forandringer, får overskud 
til at takle fætter Frank og 
tænker også tanker om store 
klimaforandringer. Har man 
ikke læst de tre andre Dobbelt 
så gammel, Alene i London og 
Aarhus for altid, så har man 
noget godt i vente.

En sær fætter (Tove Tænker)
Mette Vedsø
Illustrationer: Stine Illum
72 sider
Jensen & Dalgaard, 2020

Louis Jensen in memoriam

Som drager mod himlen

Tove tænker

Politikens Undervisningspris 2021
Dagbladet Politiken har i en årrække haft held til at sætte fokus på de gode 
lærere og på den gode undervisning. Lærere, der underviser i grundskolen, 
på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Man kan 
enten indstille en enkeltperson eller et lærerteam.
Man indstiller sin kandidat på 
politiken.dk/indstil  Der er åbent for 
indstillinger til Politikens Undervis-
ningspris 2021 frem til 5. april 2021 
midnat.
Der bliver uddelt i alt ni priser. 
Hovedprisen er på 75.000 kr. i hver 
af de tre kategorier: grundskolen, 
gymnasiale uddannelser og erhvervs-
uddannelser. Desuden uddeles der to 
særpriser á 25.000 kr. Priserne uddeles 
tirsdag den 11. maj 2021 ved en fest i 
Pressen i Politikens Hus.

Hvis man skal tro, hvad man læser på Facebook, så er svaret på det spørgsmål 
ofte statsminister Mette Frederiksen, men så enkelt er det jo ikke. Det 
fremgår stille og roligt og tydeligt i Nils Hartmanns bog Hvem bestemmer 
i Danmark? Historien om danskernes vej til demokrati – tilmed fortalt for 
børn og voksne. I denne fortræffelige bog kan man læse om magtkampe 
mellem konge, kirke, adel og borgere og mellem bønder og herremænd 
og arbejdsgivere og arbejdere. Man kan 
også læse om kvindernes seje kamp for 
valgret og ligestilling, og det var ikke 
en Nils Hartmann-bog, hvis ikke også 
børnenes rolle blev behandlet. Vi får også 
de politiske partiers historie, velfærdssam-
fundets tilblivelse, EU, græsrodsbevægelser, 
ungdomsoprør og meget mere.

Hvem bestemmer i Danmark? 
Historien om danskernes vej til demokrati 
Nils Hartmann
Illustrationer: Rasmus Jensen og 
Christian Højgaard
237 sider
Gyldendal, 2017

I midten af januar lagde jeg et spørgeskema i vores Facebook-gruppe, fordi vi gerne 
ville have medlemmernes input til en evaluering af bekendtgørelsen. PLCF var nemlig 
inviteret til et møde i Børne- og Undervisningsministeriet, BUVM, sammen med alle de 
andre interessenter bag bekendtgørelsen. Resultatet af spørgeskemaet var ikke overras-
kende, fordi det også er det indtryk, vi har fået, når vi har drøftet bekendtgørelsen med 
vores lokalafdelinger, eller når vi har talt med vores medlemmer i anden sammenhæng. 
Det ser vidt forskelligt ud, hvordan man arbejder med at udfolde bekendtgørelsen. 
Det ser forskelligt ud fra kommune til kommune, men også inden for den enkelte 
kommune kan det se forskelligt ud. På nogle skoler har ledelsen valgt at bruge PLC 
strategisk i udviklingen af skolen. Her har man prioriteret tid og økonomi til, at vejlederne 
samarbejder også med ledelsen om, hvordan indsatsen skal være, - og man har 
organiseret arbejdet, så vejlederne har mulighed for at arbejde med de enkelte teams. 
Nogle steder foregår arbejdet med årgangsteams, andre steder er det fagteamene, der er 
omdrejningspunktet.

Og så er der desværre skoler, hvor der er skåret så kraftigt ned på aktiviteterne, at man 
dårligt kan sige, der er et pædagogisk læringscenter. Der er måske en læsevejleder 
tilbage, som kan lave ganske få og små indsatser, men ikke indsatser, der er i nærheden 
af den lange række af opgaver, der er nævnt i bekendtgørelsen. Der var især mange, der 
nævnte, at opgaven med at understøtte elevernes fritidslæsning og yde vejledning heri 
var nærmest ikke eksisterende.
Der er ifølge undersøgelsen også stor forskel på, hvilke efteruddannelsesmuligheder 
man har på skolerne, og hvilke muligheder man har for at opdatere sin viden gennem 
deltagelse i temadage og konferencer.
Alle disse temaer blev drøftet på mødet, og vi fik også kigget lidt på selve formuleringen 
af bekendtgørelsen. Der bliver også evalueret i de faggrupper, som blev nedsat for et par 
år siden, og det er fint, vi også får den vinkel med i arbejdet. Nu vil BUVM arbejde videre, 
og så vil vi blive inviteret til at kommentere på deres arbejde senere på året inden den 
endelige opdatering af bekendtgørelsen. Hvornår vi når så langt, vil jeg ikke spå om, men 
dejligt at vi får kigget bekendtgørelsen efter i sømmene. Og dejligt at vi er inviteret med 
i processen.

I skrivende stund er Læringsfestivallen i fuld gang. Der er masser af tilbud både til de 
betalende messegæster, og til de af os der nøjes med at besøge udstillingen og de gratis 
oplæg. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at deltage så meget i år, men jeg er 
imponeret over, hvor flot det er muligt at lave et stort fælles arrangement virtuelt. 
Og da mange af oplæggene vil være at finde på hjemmesiden efterfølgende, vil jeg 
bestemt kigge efter nogle af de oplæg, jeg ikke kunne følge live.

En anden mulighed for at møde ligesindede undervisere, der gerne vil tale sammen om 
skole og undervisning er Twitter. Hver mandag fra kl. 20–21 kan man følge hashtag’et 

#skolechat og drøfte vedkommende problemstil-
linger fra skolens verden. Der er en tovholder 
på, som i løbet af den time, der er sat af, stiller 
3-4 spørgsmål, som man så kan komme med 
sine tanker og ideer omkring. Det bliver til 
nogle spændende tråde med masser af gensidig 
inspiration. Prøv at søge på Twitter på ’#skolechat’, 
så vil I kunne finde de foregående tråde. Og bland 
jer endelig i debatten på mandag. (Måske ikke hvis 
det er en mandag i ferien, så må I vente til næste 
mandag …)

God påske! 

Birgitte Reindel, formand
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Gyldendal Grundskole

 @gyldendal_grundskole

De store fagbøger er til elever på 6.-10. klassetrin. Bøgerne danner et solidt og 
nuanceret fundament af viden, som dine elever kan bruge i sig selv eller som 
grundlag for at søge yderligere viden om emnet på nettet. De store fagbøger 
kan anvendes til elevernes selvstændige interesselæsning, til emnearbejde i 

fagene, til projektopgaven og til faglig læsning. Bøgerne har alle et lixtal under 
20, og de aktuelle nyheder handler fx om biodiversitet, køn og rusmidler.

Læs mere om de enkelte bøger på gu.dk

Giv dine 
elever et solidt 
fundament af viden

AN02_læringscenteret nr. 3_210x297mm.indd   1 04/03/2021   20.42

Tema: Museerne går virtuelt

Besøg museerne
– online
Af Eline Mørch Jensen

Corona har fået museerne til 
at opruste inden for virtuel 
undervisning og digitale 
materialer, fordi man ikke 
har kunnet tage på fysisk 
besøg. Det har medført 
nogle åbenlyse begræns-
ninger, men en af fordelene 
er at alle kan være med, 
uanset hvor i landet, man 
hører hjemme. 

Museerne har nu – som det meste andet 
– været mere eller mindre lukket ned 
siden marts 2020. I skrivende stund er 
kulturinstitutionerne endnu ikke åbnet 

for besøgende gæster, selvom restrik-
tionerne forhåbentlig bliver lempet i 
løbet af foråret. Uanset hvad har Corona-
tiden medført nye måder at undervise 
på, hvilket har fået mange museer til 
at udvikle virtuelle forløb og digitale 
materialer, som kan bruges i undervis-
ningen i en tid, hvor man ikke fysisk 
kan besøge museer og andre eksterne 
læringsmiljøer. Og som vel at mærke også 
kan bruges, når der bare ikke er tid eller 
råd til at gå på museer, som befinder sig i 
en anden del af landet.
 
Skoletjenesten.dk har på sin hjemmeside 
samlet et udvalg af de mange digitale 
undervisningstilbud. Der er tale om 
forskellige typer af digitale materialer 
til alle grundskolens trin fra omkring 20 
museer m.v. som blandt andet Arbejder-
museet, Louisiana, Designmuseum 

Danmark, Zoologisk Have, Den Blå Planet, 
Det Kgl. Bibliotek og Det Grønlandske 
Hus. 

Sidstnævnte tilbyder eksempelvis et 
dilemmabaseret undervisningsmateriale 
målrettet 4.-9. klasse, hvor eleverne bliver 
præsenteret for en række problemstil-
linger i dagens Grønland for at opnå 
større viden om og forståelse for verdens 
største ø og dens befolkning på ca. 56.000 
sjæle. Materialet består af film, billeder 
og over 130 faglige og debatterende 
artikler. Det er bygget op omkring 13 
temaer: Turisme, Natur, Beboelse, Klima-
forandringer, Natur, Befolkning, Erhverv, 
Hverdag & Fest, Råstoffer, Transport, 
Religion, Sundhed og Rigsfællesskab. 
Hvert tema er inddelt i undertemaer, 
under religion for eksempel i inuittro, 
kristendom og Grønlands væsener, lige 

Foto: Skolenivirkeligheden.dk
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som der er lærervejledninger og ideer til 
hvordan man kan arbejde med materialet 
på forskellige klassetrin. 

Som eksempel på bredden i Det Kgl. 
Biblioteks udbud finder man i den anden 
ende af spektret et undervisningsmateri-
ale om den australske musiker Nick Cave 
inklusive filmen ”20.000 dage på jorden” 
og en online-version af udstillingen 
”Stranger than Kindness - The Nick Cave 
Exhibition”, som er blevet midlertidigt 
forlænget. Derudover er der materialer 
om Thomas Windings univers, om blinde 
vinkler i dansk kolonihistorie i Caribien 
og et kreativt forløb om at lave Book 
Bento’er. 
 
Skolen i virkeligheden 
Skolenivirkeligheden.dk (SIV) er en 
landsdækkende Åben Skole-portal til 
grundskolen med 2.109 aktive forløb 
til lærere og pædagoger, der gerne vil 
have virkeligheden ind i skolen eller børn 
og unge ud i virkeligheden. Forløbene 
rummer (næsten) alle digitale materialer, 
men ideelt set lægger langt de fleste 
op til et fysisk besøg, hvor eleverne 
besøger museer, virksomheder og lign., 
eller alternativt får besøg herfra på 
skolen. Undervisningsforløb bestilles 
via hjemmesiden ved at gå ind på hhv. 
kommune, klassetrin og fag/emne. 

Ifølge daglig leder i SIV, Thomas Rasmus-
sen, har det dog stået ret stille med 
bestillingerne under Corona-nedluk-
ningen, hvor fysiske besøg ikke har været 
mulige. 

- I de åbne perioder har vi til gengæld 
haft run på især naturskoler og de mange 
forskellige naturtilbud, fordi alle skulle 
udenfor og opleve noget. Og nu, efter at 
de små klasser er kommet tilbage i skole, 
ser vi igen en stigende søgning, lige 
som der er kommet mange bestillinger i 
foråret, hvor håbet er at der bliver lukket 
mere og mere op, fortæller Thomas 
Rasmussen.

- SIV har ikke satset så voldsomt på de 
virtuelle tilbud under pandemien, og det 
er heller ikke mit indtryk at ret mange 
skoler har efterspurgt det. Da den første 
nedlukning kom, var det som om alle 
kastede sig ud i zoom møder, virtuel 
undervisning og liveundervisning på 
Youtube. Jeg ved også at der er en masse, 
især mere etablerede steder, der har 
forsøgt sig med virtuel undervisning, 

- Vi vil hellere være klar når pandemien er 
overstået, forhåbentlig lige om lidt - og 
de lister findes jo mange andre steder … 
Vi satser på ildsjælene og vi ved at det 
virker og at lærerne søger efter det.

- Når det er sagt har vi masser af tilbud 
med digitale materialer og udeskole-
forløb på egen hånd. Der har helt sikkert 
været et boost til alle udeaktiviteter, 
blandt andet i Fredensborg kommune, 
som SIV udspringer fra, ligesom Ballerup 
har haft succes med en masse hjemme-
undervisningsforløb. Lige nu er vi ved 
at lave aftaler med en musikskole og en 
skateboardskole om undervisning over 
nettet, så vi har ikke meldt os helt ud af 
den kamp, siger Thomas Rasmussen og 
lægger til:

- Jeg tror bare ikke den vil vare så længe 
endnu, og jeg vil meget hellere være klar 
til den næste kamp, som jeg håber bliver 
om, hvad der er vigtigt for børnene, hvad 
der gør mest indtryk på dem, og hvad der 
kan give dem oplevelser, der måske kan 
få betydning for hvad de vælger senere 
i livet.

Andre muligheder:
•     På emu.dk kan du finde forslag til 

it-platforme og digitale læremidler 
fra forlagene og virkelighedsnære 
caseopgaver til fjernundervisning 
i udskolingen, samt desuden få 
gode råd til fjernundervisning, 
inspiration til undervisning efter 
genåbningen og udendørs under-
visning. 

•     På dr.dk/skole kan du finde digitalt 
undervisningsmateriale om alt fra 
trivsel til teknologi, blandt andet 
podcasts til udskolingen, opgaver 
og bevægelsesaktiviteter til de små 
i Ramasjangs Hjemmeskole og - for 
mellemtrinnet - forløb om gaming 
i ultra:bit samt ”Ultra smider tøjet” 
om kroppes forskelligheder. 

•     Ulfiaarhus.dk har samlet en række 
undervisningsforløb og aktiviteter 
fra Aarhus Teater, KØN Gender 
Museum Denmark, Børnekultur-
huset og mange flere, med tilbud 
om blandt andet virtuelt skrive-
værksted, yoga og ”Et rytmisk 
kvarter hver dag med percussionist 
Jesper Falch”.

Foto: Skolenivirkeligheden.dk

rundvisninger eller andre alternative 
måder at bidrage til undervisningen på. 
Det er bare ikke det vi er bedst til eller 
helst vil.

- Vi har i stedet valgt at bruge det seneste 
år på at vende tilbage til rødderne, altså 
dét som var vores idé fra starten af: At 
børn skulle møde ildsjæle der brænder 
for det de laver. Da vi startede i 2012 var 
det hele ideen bag skolenivirkeligheden.
dk. At dem der vidste mest om et emne, 
eller brændte mest for det, også skulle 
være dem der underviste i det, forklarer 
Thomas Rasmussen og tilføjer:

Men lærerene søger ikke på sider som 
vores efter for eksempel Nationalmuseet, 
Louisiana eller Kronborg – de finder dem 
på Google eller også kender de dem i 
forvejen. 

- Så i starten af 2020, lige inden 
pandemien, startede vi op fra bunden 
igen. Vi ville være en side, man søgte på, 
når man skulle finde en ildsjæl, en lokal 
biavler for eksempel, der brænder for 
bier, eller en skateboardforening, der 
mener at bare dét at have det sjovt med 
sin klasse er det vigtigste, ikke om man 
er den bedste, men at man har det sjovt 
sammen. Eller en tidligere kræftpatient, 

der kan fortælle børn om hvad de skal 
holde øje med ved deres krop, eller 
moren til en alkoholiker etc. 

- Mange af de tilbud, som vi allerhelst vil 
give til børnene, er bare ikke gearet eller 
egnet til andet end at man møder disse 
ildsjæle i virkeligheden, hvor man kan 
mærke entusiasmen fuldt ud, konstaterer 
Thomas Rasmussen. 

Derfor har SIV ifølge ham ikke kastet sig 
over alle mulige virtuelle tiltag eller lavet 
lister med links til forskellige digitale 
forløb og materialer, lærerene kunne 
bruge. 

- Og så skulle det være lokalt, og gerne 
gratis. Det gjorde at vi hurtigt blev 23 
kommuner der delte erfaringer og tilbud.  
 
Klar til efter pandemien
Da Skoletjenesten.dk fra 2017 begyndte 
at tilbyde kommunesites med diverse 
undervisningstilbud, og i øvrigt gjorde 
det gratis, prøvede SIV først at gøre det 
samme. Men ifølge Thomas Rasmussen 
var det en ulige kamp, da SIV hverken er 
støttet af nogle store kommuner eller på 
Finansloven.

- Vi ville også have alt med, alle museer, 
teatre, etc. Den fejl lavede vi i et par år. 

Tema: Museerne går virtuelt
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SMK Open - hjemmefra
SMK har en hel del undervisningsmateria-
ler, som man kan arbejde med på afstand. 
Mange af museets værker er gjort tilgæn-
gelige online på sitet https://open.smk.dk/. 
SMK har samlet onlineressourcerne her: 
https://www.smk.dk/section/
smk-hjemmefra/ men jeg anbefaler at 
man går ind på skoletjenesten.dk, hvor alle 
forløb ligger, både de fysiske på museet, 
fjernundervisningen og idékataloger til 
egen undervisning.

Kreative digitale forløb på 
Museum Jorn og SMK
Af Anna Johansen, PLC-medarbejder på 
Ellebækskolen i Næstved

Leg, eksperimenter og 
kreative udfoldelser gennem 
digitale undervisningsforløb.

I følge Formidlingsinspektør Sidse 
Tronhjem Lauritsen sigter Museum Jorn 
mod at du i alle museets formidlings-
tilbud møder formidling i øjenhøjde – 
uanset om du er barn eller voksen. Hun 
uddyber:  
 
- Vi har et ønske om at skabe menings-
fulde møder med kunsten, hvor refleksion 
og redskaber til at gå til kunsten er i 
centrum. Det gør vi i en anerkendende 
dialog, hvor vi med overraskende og 
aktiverende elementer søger at forstyrre 
og engagere alle – for at anspore til aktiv 
deltagelse, handling og forandring af 
verden omkring os. Det er vores holdning 
at vi med sanselig og inddragende 
formidlingsformer kan skabe refleksion 
hos besøgende i alle aldre.
 
Flagskibet i Museum Jorns online tilbud 
er hjemmesiden https://100xjorn.dk/, 
som er produceret i forbindelse med 
aktivitetsbogen 100 Jorn eksperimenter. 
På sitet er der beskrivelser af mange 
eksperimenter, hvor flere af dem ledsages 
af en inspirationsfilm med Ramasjang-
værten Jacinta.

- Hvis du skal undervise i billedkunst, 
dansk, håndværk og design, natur 
og teknologi, har fokus på entrepre-
nørskab, innovation og kreativitet, vil 
de 100 eksperimenter kunne indgå i din 
undervisning som en måde at få kroppen 
forrest i den læring, der skal finde sted, 
fortæller Sidse Tronhjem Lauritsen. 
 
Eksperimentér med 
Museum Jorn 
Alle kan være med til de mange eksperi-
menter. Børn og voksne får sammen gang 
i fantasien og lysten til at eksperimentere Krusiduller, Nicoline 2.c                                                Flippede menneskedyr, Freija 2.c                                          

Med udgangspunkt i billedsamlingerne, 
egner tilbuddene sig godt til at studere 
kunstværkerne og arbejde med dem i 
historisk og samfundsmæssig kontekst. 
SMK ønsker med egne ord ”at inspirere 
til kreativitet og refleksion og skabe 
forbindelser mellem kunsten, historien og 
elevernes nutid.” 

Og videre fra museets egen beskrivelse 
hedder det: ”SMK Open er din indgang til 
viden om landets største kunstsamling. 
Her kan du finde viden og materiale om 
kunstværker indsamlet af de danske 
konger og derefter af den danske stat 
gennem århundreder. Vi har gjort 
samlingen så tilgængelig som mulig, 
og derfor kan du nu finde information 
om kunstværkerne i form af billeder, 
3D-modeller, forklarende tekster samt 
lyd og video. Værkerne kan desuden 
downloades til fri afbenyttelse i videst 
muligt omfang.”

SMK har i samarbejde med Skoletube 
udviklet materiale, som giver mulighed 
for at arbejde videre digitalt med 
værkerne. 
De findes her:  https://www.smk.dk/
article/undervisningsmateriale/
 
Kunstformidling på Zoom
Som noget nyt tilbyder museet online 
undervisningsforløb i Zoom, hvor elever 
og lærere får mulighed for at mødes om 

Mockup af online-
samlingen SMK 
Open – open.smk.dk

på en let tilgængelig og appellerende 
måde, hvor både fingre, tæer, næsen, 
en pind, en kartoffel og lattermusk-
lerne kommer i spil. Det fremgår hvilke 
materialer, I skal bruge, og tanken er at 
det hele er noget, man næsten altid har 
derhjemme i køkkenskuffen. Og hvis man 
ikke har det, så finder man bare noget 
der ligner. Som en bonus kan fælles-
skabet omkring de kreative eksperimenter 
genskabe noget af den samhørighed, vi 
har mistet efter mange dage fra hinanden. 
100 Jorn Eksperimenter kan stadig sendes 
til lærere og elever ved kontakt til museet.
 
Lene Tanggaard, som er Danmarks eneste 
professor i kreativitet ved Institut for 
Kommunikation på Aalborg Universitet, 
har udtalt om bogen: ”Det her er en 
invitation til at tænke kunst, formidling 
og pædagogik på en mere hverdagsnær 
måde. Alt det, jeg på mange måder 
er optaget af, er indkapslet i den bog: 
Eksperimenterne er let tilgængelige. Det 
handler om at bruge hænder, fantasi og 
om at have det sjovt. Det er Jorns univers, 
de leger med, han er inspirationskilden. 
Bogen bliver familiens egen. Den er 
en gave til dem. Dermed får kunsten 
den funktion, som mange kunstnere er 

optaget af: at man kan tale kunst ind i en 
hverdag.”
 
Museum Jorn er i gang med at forny 
deres tilbud og skærpe den eksperimen-
terende og involverende formidling. 
En ny hjemmeside lanceres snart, hvor 
klassikere i tilbuddene stadig vil findes, 
men også nye former for eksperimente-
rende kunstformidling. 
Pt. finder du online-undervisningsmate-
riale fra særudstillinger og projekter på:
https://www.museumjorn.dk/da/under-
visningsmateriale.asp1/ 
 
2.c på Ellebækskolen i Næstved modtog 
inden jul bogen 100 Jorn eksperimenter, 
som de fik med hjem efter nedlukningen, 
så vi kunne lave online-eksperimente-
rende billedkunst. Bogen giver på en sjov 
måde eleverne en fornemmelse for den 
tid Asger Jorn levede i og hans tilgang 
til kunsten. Som introduktion til Asger 
Jorn skulle eleverne se små film fra SMK´s 
Jornudstilling i 2014. 
SMK´s videoer kan findes på Youtube og 
Vimeo.

Illustrationerne som ses her er fra 
elevernes arbejde med opgaverne:

kunsten med en 
af SMKs kunst-
formidlere. Lige 
nu henvender de 
sig til 5.-9. klasse, 
men hvis man er 
interesseret i noget 
andet end det, 
der aktuelt bliver 
udbudt, kan man 
kontakte Nana 
Bernhardt som er 
Undervisnings- og 
udviklingsansvarlig 
på SMK.

Museets beskrivelse af onlineforløbene: 
”Vi zoomer ind på kunstværkerne 
gennem museets digitale platform SMK 
Open. Her kan vi i fællesskab nærstudere 
de mindste detaljer og trække tråde 
mellem forskellige perioder og udtryks-
former uafhængigt af tid og rum. Med 
udgangspunkt i museets samling af 700 
års kunsthistorie tilbydes undervisning 
i forskellige temaer fx Det Moderne 
Gennembrud, Guldalder, Anna Ancher, 
Kunstneriske Udtryksformer eller 
særudstillingen Kirchner og Nolde til 
diskussion.” Forløbene veksler mellem 
små oplæg, gruppeøvelser og indivi-
duelle øvelser. 

Helt aktuelt er forløbet ”Berørt”, hvor tre 
danske kunstnere har skabt værker der 
er inspireret af coronakrisen. Lige nu står 
de i haven foran SMK. Skoleklasser har 
mulighed for at arbejde med skulp-
turerne – på stedet i København eller 
hjemmefra, hvor man nu bor. Fra maj 
til oktober 2021 vil skulpturerne blive 
vist på Kunsthal Aarhus, SMK Thy og 
Kunstmuseum Brandts.

Gratis fjernundervisning idékataloger 
på Skoletjenesten:
•     Berørt – 0.- 10.kl
•     På tværs af SMK´s samlinger og 

alderstrin
•    Kunst i kikkerten – 4.-6. kl
•    Kuratering og museologi – Udskoling

Tema: Museerne går virtuelt
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•     Relaterede kunstværker.
•     Spørgsmål og opgaver til hvert enkelt 

kunstværk og tema.
•     Film fra Louisiana Channel, hvor 

kunstnere selv fortæller om deres 
arbejde, eller film med Louisianas 
kunstformidlere, der introducerer et 
specifikt værk.

•     Prøv det – øvelser til kreative 
værksteder på skolen.

•     Perspektiveringer til verden 

De enkelte kunstværker er ledsaget af 
værkbeskrivelser, elevopgaver samt 
supplerende visuelt materiale i form af 
relaterede værker og film med kunst-
nerinterviews og andet. De kreative 
opgaver lægger op til, at eleverne selv får 
fingre i materialet. Håndpluk værkerne 
fra temalinjen, eller vælg mellem de fire 
temaer.

Kunstportalens målgruppe er 3. til 6. 
klasse, men også de ældre klasser kan 
have glæde af portalen. De fire temaer 
tager udgangspunkt i læreplanen for 
faget billedkunst og lægger samtidig op 
til undervisningsforløb på tværs af fag 
som for eksempel dansk, historie, natur/
teknologi og musik. Under ’Lærer’ kan 
man få uddybet temaet og dets relevans i 
skolen samt få idéer til, hvordan materialet 
kan indgå i undervisningen.

Det giver altid den største oplevelse at 
stå foran et kunstværk og 
mærke på egen krop, hvad 
det sætter i gang. Brug 
derfor gerne Kunstpor-
talen inden dit besøg 
på Louisiana eller som 
opfølgning i klassen efter 
et besøg. På Louisiana kan 
man udforske kunsten 
sammen med en kunst-
formidler eller på egen 
hånd. Nogle af forslagene 
til de praktiske øvelser kan 
I afprøve på stedet, og de 
kræver blot papir, blyant, 
kamera eller mobiltelefon. 
Andre kan udføres hjemme 
i klassen eller i billed-
kunstlokalet med enkle 
materialer. Kunstportalen, 
er et gratis site og oplagt 
at bruge i samspil med 
Gyldendals fagportaler og 
er især tænkt sammen med 
Gyldendals Billedkunst-
portal 3.-8. klasse.

Kunstportalen åbner 
døren til Louisiana
Af Janne Bjerring Larse, PLC-vejleder og 
lærer på Hvalsø skole 

Gå på museum hjemmefra 
og gør dine elever klogere på 
kunsten på Kunstportalen.
En unik online portal, der 
er opstået i samarbejde 
mellem kunstmuseet 
Louisiana og Gyldendal 
uddannelse.

Kunstportalen giver mulighed for at gå 
på opdagelse i Louisianas samling med 
værker fra både modernismen og fra 
vores egen tid fra museets permanente 
samling. Her er eksempler på markante 
internationale kunstnere, der eksperi-
menterer inden for forskellige medier og 
værktyper som fotografi, maleri, skulptur, 
video og installationskunst. Få også 
redskaber til at arbejde med moderne 
arkitektur ved at bruge Louisianas 

arkitektur som case og afsæt for analyser 
af andre bygninger og byrum. 
Kunstportalen-skole er udviklet i et 
tæt samarbejde mellem Louisiana og 
Gyldendal Uddannelse. Her kan man 
frit inddrage museets værker, tekster og 
opgaver i billedkunstundervisningen, og 
bruge dem i tilknytning til arbejdet med 
de forløb, som ligger på fagportalen til 
billedkunst. 

I Kunstportalen-skole findes fire 
temaer
•     Hvad billedet betyder
•     Arkitekturen omkring os
•     Skab det nye
•     Kroppens sprog

Der kan arbejdes med:
•     Fire temaer, der egner sig til undervis-

ningsforløb på tværs af fag.
•     Kunstværker fra Louisianas samling af 

moderne kunst og samtidskunst med 
tekster til hvert enkelt værk.

•     Fotografier af Louisianas bygninger 
som case for at se på arkitektur.

25 februar 2021 holdt Gyldendal et 
webinar, hvor kunstformidlerne Elisabeth 
Bodin og Hanna Flarup fra Louisiana 
deltog i en samtale med redaktør Nina 
Hansen-Hink om Kunstportalen. Her er 
der mange gode ideer at hente samt 
eksempler på hvordan eleverne kan 
inddrages i undervisningen. 
Der vises små indslag om hvordan 
eleverne kan arbejde med kunsten og 
eleverne bliver spurgt om hvordan det 
er at bruge portalen. Kunstportalen er 

skrevet i et sprog, som eleverne kan 
forstå, og der bliver vist videoer med 
fremgangsmåder, så det hele er konkret 
og nemt at gå til. Der bliver stillet 
spørgsmål til ”hvorfor det er vigtigt at 
arbejde med kunst” og talt om kunstens 
store spændvidde. Kunstportalen 
rummer desuden en kunstguide for 
lærere, som også er intuitiv og nem at 
navigere i, hvilket betyder at læreren kan 
arbejde med materialet uden at have en 
baggrundsviden på området.

Webinar - Kunstportalen Louisiana og 
Gyldendal:
https://video.gyldendal-uddannelse.dk/
secret/67360786/966d36f775885f3ba5b9
ecc1cbf075fe

Andre relevante links: 
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/
https://billedkunst.gyldendal.dk/
https://kunstportalen-skole.louisiana.dk/
https://designmuseum.dk/laering/
undervisningsforlob/mellemtrin/

Webinar om Kunstportalen

Håndværk og design portalen
Af Janne Bjerring Larsen, PLC-vejleder og 
lærer på Hvalsø skole 

Digitalt undervisnings-
materiale til brug i håndværk 
og designundervisningen 
fra 3-8 klasse.

Portalen Håndværkogdesign.gyldendal.
dk tilbyder læreren en inspirerende og let 
tilgængelig tilgang 
til undervisningen 
i et nyt fag med høj 
faglighed og mange 
muligheder. Portalen 
er let at navigere i for 
både lærere og elever 
og er opbygget så 
det er muligt at bruge 
færdige undervis-
ningsforløb eller selv 
at sammensætte og 
tilpasse indholdet 
til den konkrete 
sammenhæng og 
faglige forudsæt-
ninger.

Der arbejdes ud fra 
områderne
•    Teknik og redskab
•    Materialekendskab
•    Design

Under punktet 
Design er der to 

gennemgående værktøjer: Mit design 
og designprocessen. Redskabet design-
processen er udviklet i samarbejde med 
Designmuseum Danmark og Trapholt 
og giver eleverne viden om designpro-
cessens forskellige faser med eksempler, 
som går bag tilblivelsen af danske desig-
nikoner. 

Eleverne kan her bl.a. læse om idéen bag 
Myre-stolen, frimærkesmykker og om 
Nørgårds stribede T-shirt. Derudover er 

der tekster om forskellige designfaglige 
emner som bærdygtighed, funktion, 
teknologi og kunsthåndværk. 

På grund af covid-19 har Designmuseum 
Danmark fremskudt og igangsat en 
gennemgribende renovering, som 
betyder at museet er lukket for publikum 
til primo 2022, men vil løbende uploade 
øvelser, guides og ideer der kan bruges 
i skolernes undervisning i håndværk og 
design. 

Branding

Innovation

Bære-
dygtig-
hed

Tema: Museerne går virtuelt
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eller hvad forskellen er på et konventionelt 
dansk æble og et økologisk spansk æble. 

KØN Gender Museum Denmark overvejer 
lige nu om og i givet fald hvordan de vil 
fortsætte online, for de kan sagtens se 
mulighederne i at nå bredt ud, ikke mindst 
i uge 6 som jo er for skoler i hele landet. 
Til gengæld vil gerne prøve at finde en 
form, som ikke bare er online-foredrag 
langt fra deres formidlingsprincip om 
kik-se-føl. Så hold udkig med hvad der sker 
her, også efter at coronaen har sluppet sit 

stramme tag og museerne kan lukke fysisk 
op.

Trapholt vil gerne fortsat tilbyde online-
undervisning i forbindelse deres udstil-
linger, så også skoleklasser uden for 
Kolding-egnen kan blive skarpe på design. 
Deres næste udstilling er om Verner 
Panton, hvor man vil man kunne deltage 
i en virtuel workshop. Men indtil da kan 
man på museets hjemmeside se Trapholt 
10, det er 10 minutters film om Trapholdts 
genstande. 

Foto: KØN Gender Museum Denmark

Foto: Trapholdt

Museer går i luften 

Af Eva Øland, lærer og PLC-vejleder på 
Kragelundskolen  

Trapholdt, Steno Museum 
og KØN Gender Museum 
Denmark gør sig nogle 
nyttige erfaringer med at gå 
online i coronatiden.

Trapholt Museum i Kolding har været i 
luften længe og har god erfaring med 
online formidling. De har blandt andet haft 
mange klasser “på besøg” i Arne Jacobsen-
udstillingen med et virtuelt forløb på 
en time. I forløbet fortæller formidlings-
udvikler og Kunst- & designlærer, Karen 
Bech Jessen, om en genstand på museet, 
hvorefter der er elevopgaver, som de 
viser resultarene af til Karen. En af de 
første opgaver eleverne bliver sat på, er 
at de med ét ord skal beskrive Danmark, 
da udstillingen hedder: Arne Jacobsen 
designer Danmark. 

- Det kommer der mange forskellige ord 
ud af og på den måde bliver der skabt 
kontakt, selvom det er online, fortæller 
Karen Bech Jessen, ja altså lige på nær 
dengang det var en årgang med 80 elever. 
En anden opgave er at eleverne skal gå på 
opdagelse derhjemme og filme detaljer, 
de godt kan lide, fra nogle af stolene i 
deres egne hjem. 

Steno Museet har normalt mange 
klassebesøg i uge 6, så da landet stadig var 
lukket ned på grund af corona, måtte der 
gøres noget og museet valgte at gå online. 
Steno Museet udviklede en workshop med 
en virtuel rundvisning, der skulle vise hvor 
de stod, hvad der var rundt om dem og 
hvad museet var for et sted. De har siden 
hørt, at skolerne syntes det fungerede 
godt. Det var introen til udstillingen “Kære 
krop, svære krop”, som sætter fokus på 
køn og krop, og hvor alle vores kropsbil-
leder kommer fra. Workshoppen dannede 
ramme for at de unge kunne reflektere 
over, hvordan kropsidealer, sociale medier 

og manipulerede modelkroppe påvirker 
dem. Til udstillingen er der også udviklet 
en debatbog: “Kend din kropspolitik”, en 
revidereret udgave af bogen af samme 
navn fra 2011, som kan bestilles på sm@
au.dk i gratis klassesæt. 

På KØN Gender Museum Denmark handler 
det meget om dialog, så derfor tænkte de, 
at det ville være smart at bruge Facebook 
som platform for deres workshop. Der 
var en moderator, som kunne hjælpe 
med spørgsmål og kommentarer, men 
kommentarfeltet gik helt amok i en 
blanding af spørgsmål og desværre også 
rigtig mange nedladende kommentarer 
om kvinder. Musseet har senere talt op at 
der kom 2,5 kommentarer i sekundet. 

Derfor gik de over til at optage oplægget 
og i stedet vise det på Youtube, så der 
blev mere ro til at lytte til oplægget. 
Men det var ikke ideelt uden dialog, da 
museet lægger stor vægt på dialogen med 
publikum.  

Skal online formidling 
fortsætte?
Fordelen ved at gå online som museum 
er, at man kan nå ud til elever i andre dele 
af landet. I uge 6 havde Steno Museet 
eksempelvis 23 skoler på virtuelt besøg, 
hvoraf de 15 kom fra Sjælland. Derfor 
planlægger de at fortsætte med denne 
type online formidling om mandagen, 
hvor der ikke er noget fysisk publikum, og 
de vil fremover inddrage de andre science-
museer Steno Museet er nemlig en del af 
science-museerne sammen Væksthusene 
og Ole Rømer Observatoriet. 

En af ideerne for 
fremtiden er at lave 
virtuelle forløb eller 
aktiviteter, når der sker 
astronomiske begiven-
heder, hvor Ole Rømer 
Observatoriet være 
den oplagte scene. 
Væksthusene kan til 
gengæld byde ind med 
temaer om bæredyg-
tighed, for eksempel hvor 
kommer maden fra?, som 
tager udgangspunkt i 
hvad der er i køleskabet 

Faktalink & Forfatterweb giver aktuel og faktuel 
viden om historiske og aktuelle emner og forfattere. 
Få adgang til et hav af artikler og forfatterportrætter 
til undervisningen, opgaveskrivningen og 
projektarbejdet. Skrevet af fagfolk for elever på 
mellemtrinnet, overbygningen og i gymnasiet/HF.

Faktalink og Forfatterweb retter sig mod 
undervisning på mellemtrinnet og overbygningen i:

• Samfundsfag
• Historie
• Dansk
 
Find mere om tjenesterne på dbc.dk/produkter 
eller gå direkte til omtale af dem på 
dbc.dk/food-for-brains-faktalink-forfatterweb

Food for brains

Tema: Museerne går virtuelt
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Foto: Sydvestjyske Museer

Vadehavet virtuelt
Af Eline Mørch Jensen

Skoleklasser i hele landet kan
frit downloade mere end 200
opgaver, aktiviteter og film 
på mitvadehav.dk, som er 
Nationalpark Vadehavets of-
ficielle undervisningsportal.

Vadehavscentret i Ribe er et ud af i alt 
16 danske VidensPædagogiske Aktivi-
tetsCentre (VPAC). VPAC er statsstøttede 
oplevelsescentre, som formidler viden 
om natur og historie gennem undervis-
ningsforløb og aktiviteter, som bygger på 
aktiv deltagelse og på nye formidlings-
teknikker. 

Vadehavscenteret har undervisnings-
forløb både inde og ude. En væsentlig 
del af aktiviteterne er målrettet undervis-
ningen i grundskolen og undervisningen 
foregår i et uformelt læringsmiljø – i tæt 
samspil med undervisningssektoren. 

Indenfor er der skiftende udstillinger 
og undervisningslokaler indrettet 
med laboratorieudstyr. Udenfor byder 
Vadehavsnaturen på et helt særligt 

landskab med planter, sandorm i havbun-
den og sæler på de store sandbanker. 
Man kan vælge mellem forskellige ture 
i Nationalparken eller få skræddersyet 
en tur, tage på lejrskole og er man fra en 
skole i Esbjerg kommune, kan man få en 
gratis naturvejledning i sit lokalområde. 
Alle kan desuden gratis downloade mere 
end 200 opgaver, aktiviteter og film på 
mitvadehav.dk, som er Nationalpark 
Vadehavets officielle undervisningsportal.

Vadehavet som verdensarv 
Én af mange muligheder kunne være at 
se på Vadehavet som verdensarv. Her går 
en opgave for eksempel ud på at eleverne 
danner sig et overblik over de godt 1000 
steder, der er udpeget som verdensarv 
i hhv. Danmark/Rigsfællesskabet og i 
resten af verden, enten som kulturarv og/
eller som naturarv. 

Herefter skal eleverne lave et kort med 
de forskellige steder, der er arbejdet med. 
Eleverne skal præsentere stederne for 
hinanden, gerne med digitale værktøjer 
som PowerPoint og Prezi, ligesom der i 
opsamlingen bør være fokus på bæredyg-
tighed og bæredygtig udvikling af 
ændringer i levevilkår og naturudnyttelse, 
som er en del af FN’s Verdensmål 11. 

Opgaven henvender sig til 7.-10.klasse i 
biologi og geografi. Varighed 1-2 timer. 

Man kan også tage den til næste niveau 
og arbejde med hvordan man risikerer at 
ryge af listen igen. Nemlig hvis man ikke 
passer godt nok på den enestående og 
universelle værdi, som findes i et udpeget 
område, hvilket måske er ved at ske for 
Great Barrier Reef. Også denne opgave 
henvender sig til 7.-10. klasse. Med afsæt 
i artiklen ”Verdensarv i fare - Et eksempel 
fra Great Barrier Reef” arbejder eleverne 
med hvordan vi undgår, at Vadehavet 
mister udpegningen som verdensarv.

I den lidt lettere ende kan man spille 
Vadehavsbingo, lave Vadehavs-akvareller 
eller Sælfangeleg. Forløbet ”Sno dig” til 
4. klasse i Natur/teknologi ser også sjovt 
ud. ”Sno-dig” er et taktilt materiale til 
indlæring eller repetition af navnestof. I 
et hul i toppen fastbindes en snor. Denne 
snor skal eleverne vikle rundt om arket, 
så snoren går fra et billede af dyret til 
dyrets navn. Materialet er selvkorrige-
rende, idet løsningen skal følge stregerne 
på bagsiden af arket. Der er både en let 
udgave med tre dyrearter fra Vadehavet 
og en sværere med arterne hver for sig. 
Og meget, meget mere!

Foto: Vadehavscentret.dk

Hvad Ribe gemmer på
Af Eline Mørch Jensen

Vikinger, hekseafbrændinger 
og ikoniske fotografier af 
New Yorks fattige af Jacob 
A. Riis. Blandt meget andet!

Sydvestjyske Museer er hovedorganisa-
tionen bag en række udstillingssteder i 
Esbjerg Kommune, nemlig Museet Ribes 
Vikinger, Esbjerg Museum, Bramming 
Egnsmuseum, Ribe Domkirkemuseum 
og de to forholdsvis nyåbnede museer 
HEX! Museum of Witch Hunt og Jacob 
A. Riis Museum, som begge er placeret 
midt i middelalderbyen Ribe. HEX! 
Museum of Witch Hunt ligger endda i 
bygninger, hvoraf nogle er helt tilbage fra 
hekseforfølgelsernes tid i slutningen af 
1500-tallet. 

Derfor er det ifølge direktør for Sydvest-
jyske Museer, Flemming Just, ”helt oplagt 
at fortælle historien netop her i Ribe. (…) 
Vi havde en museumskarre, hvor en del af 
bygningerne er samtidige med forfølgel-
serne, og det er jo fantastisk i sig selv”. 
Med udgangspunkt i danske forhold, 
men også ud fra et europæisk perspektiv, 
vil museet fortælle historien om, hvordan 
frygten for hekse og trolddom førte til 
henrettelsen af et stort antal mennesker i 
renæssancens Danmark og Europa. 

Ribe var hjemby for Maren Spliids, som 
i 1641 blev brændt på bålet, dømt som 

som giver en del, men 
ikke alle, kørestolsbrugere 
adgang til det meste af 
førstesalen. På grund af 
den begrænsede adgang 
har kørestolsbrugere gratis 
adgang. Derfor arbejder 
man nu på at skabe en 
virtuel tour, som vil kunne 
bruges af alle onlinegæster, 
men da museet kører på 
nedsat kraft på grund af 
coronaen, er udviklingen af 
denne forsinket. 

I mellemtiden kan man gå 
om bord i de podcasts, som 
ligger frit tilgængelige på 
hjemmesiden. Det drejer 
sig pt. om tre podcasts 
(flere er på vej) af en times 
varighed, hvor Museums-
inspektør Mikkel Kirkedahl 
Nielsen fra Sydvestjyske 
Museer i samtale med 
Louise Hauberg Lindgaard 
og Maria Østerby Elleby, 
to af historikerne bag 
HEX! Museum of Witch 
Hunt, bliver gjort klogere 
på trolddom og hekse-
forfølgelser i Europa. 

I den tidlige moderne periode foregik en livlig debat 
blandt de såkaldte dæmonologer, som forskede i 
heksenes idrætter. Man var fx ikke helt enige om, 
hvorvidt der virkelig fandtes heksesabbatter, som denne 
på Bloksbjerg fra Johan Praetorius’: “Blockes-Berges 
Verrichtung”, 1669.
Ill: Michael Fornitz privatsamling

Danmarks nok mest berømte heks. Også 
Ribe som by har en særlig status i landet 
på grund af det meget høje antal af 
hekseprocesser i det sydjyske område. 
Dog var der er også andre danske 
byer, der havde sager om trolddom, 
og i alt menes det at mindst 1000, især 
kvinder, men også mænd, blev dømt og 
henrettet for trolddom i Danmark-Norge. 
I Europa anslås det at mellem 40-60.000 
mennesker mistede livet til trolddoms-
processerne mellem ca. 1450-1750.  
 
Uegnet for mindre børn
HEX! Museum of Witch Hunt ligger på 
førstesalen i et renæssancehus fra 1580 i 
Sortebrødregade, mens der er indrettet 
butik og billettering i stueetagen. Det 
at museet ligger på 1. og 2. sal i fredede 
bygninger, gør det svært for kørestols-
brugere at komme rundt. Frednings-
myndighederne har givet tilladelse til at 
installere en lille elevator i bygningen, 

De foreløbig tre podcasts er både 
medrivende og oplysende og kan fint 
lyttes til af elever på mellemtrin og i 
udskoling, mens museet generelt ikke 
henvender sig til mindre børn på grund 
af emnets voldsomhed. 

Ønsker man at arbejde videre med 
spørgsmål om trolddom og heksefor-
følgelser kan man henvende sig med 
spørgsmål og få gode råd til undervis-
ningen af leder af historie og formidling 
ved Sydvestjyske Museer, Lulu Anne 
Hansen, lulha@sydvestjyskemuseer.
dk eller tlf: 21595972. Det samme er 
muligt på Jacob A. Riis Museum ved 
henvendelse til Mikkel Kirkedahl Lysholm 
Nielsen mikni@sydvestjyskemuseer.dk 
eller tlf: 5168 4105. Eller alternativt til 
Skoletjenesten Quedens Gård 
tlf: 75411050 eller generelt til Sydvest-
jyske Museer til Fælleskontoret Myrthue 
tlf: 76168100.

Tema: Museerne går virtuelt
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Hvad må vi egentlig i Skoletube?
Af Rikke Falkenberg Kofoed, Leg med IT 
og bestyrelsesmedlem i Danmarks it- og 
medievejlederforening

En Eu-dom kaldet Schrems 
II begrænser lige nu en del 
af elevernes digitale arbejde 
i værktøjerne på Skoletube 
og i mange andre digitale 
værktøjer. Dommen falder i 
en tid hvor Skoletubes værk-
tøjskasse og andre digitale 
platforme er mere nødven-
dige end nogensinde før.

Måske har du lagt mærke til advarslerne, 
der popper op, når du arbejder på 
Skoletube. For LærIT har nemlig taget 
ansvar og har siden november bragt 
advarsler der oplyser brugeren om hvad 
man bør være opmærksom på, når man 
arbejder i Skoletubes værktøjer.

Schrems II har på mange måder vendt 
op og ned på mit arbejde i Leg med IT. 
Men endnu værre er det, at dommen 
går ud over elevernes muligheder for 
at producere multimodalt i undervis-
ningen. Det er nemlig op til kommunens 
dataansvarlige at vurdere, hvorledes man 
tolker dommen og fører retningslinjerne 
ud i livet lokalt, fordi der endnu ikke er 
kommet nogle gældende retningslinjer 
fra Datatilsynet. Det betyder, at der i 
øjeblikket er stor forskel på, hvordan man 
må arbejde med værktøjerne i de enkelte 
kommuner.

fortsat producere bøger, lave videoer 
med mere om faglige emner. Så længe 
de eventuelle retningslinjer om brug 
af lydoptagelser, video og billeder af 
eleverne selv ikke overtrædes. Igen 
må jeg anbefale, at du undersøger, 
hvorledes det håndteres i din 
kommune.

Endelig er det vigtigt at huske, at det kun 
er nogle værktøjer der er ramt at Schrems 
II. Så måske er det nu I skal se nærmere 
på alle mulighederne for multimodale 
præsentationer i det super fede værktøj 
ThingLink, lave animationer i Stop Motion 
Studio eller arbejde med VR og AR i 
CoSpaces? Værktøjskassen er heldigvis 
fyldt med gode værktøjer. Jeg håber og 

tror på, at vi lige om lidt igen må arbejde 
med alle funktioner i alle værktøjer. 

Vil du vide meget mere om Schrems II? 
Læs det seneste nummer af Danmarks it- 
og medievejlederforenings medlemsblad 
DITVEJ 1/21, som sætter fokus på sagen.

Indlæs QR-koden her:

Artiklens forfatter med den blå fugl i håret, som for mange står som symbolet på kreativ leg med Skoletubes 
digitale værktøjer. Men i øjeblikket giver advarsler og forbud hovedbrud i mange af landets kommuner.

Jeg håber, at jeg med denne artikel kan 
gøre dig en smule klogere på Schrems 
II og de benspænd det lige nu giver. Jeg 
håber også, at vi sammen kan dele håbet 
om, at det hele snart skal blive godt igen. 
Jeg ved, at der hos Skoletube arbejdes 
hårdt på at at få alle underleverandører 
til at leve op til de nye krav. Flere af dem 
er allerede på vej. Så jeg er sikker på, at 
Skoletube både nu og i fremtiden er et 
sted, hvor eleverne trygt kan opholde sig, 
både når de skal arbejde med digitale 
værktøjer, og når de skal gemme og dele 
deres arbejde i en tryg streamingtjeneste.

Det er også vigtigt at understrege og 
huske, at Schrems II IKKE på nogen måde 
berører brugen af Skoletube til deling 
og opbevaring af videoer, lyd og andre 
medier. Her kan du trygt gøre, som du 
plejer. Alt indhold du har liggende på 
Skoletube opbevares på Skoletubes egne 
servere her i Danmark og er 100% lovligt 
efter alle GDPR-regler. 
 
Schrems II kort fortalt
EU-dommen betød at de såkaldte 
”Privacy Shield” blev erklæret ugyldige 
og dermed skærpede kravene til brug af 
EUs standardkontrakt bestemmelser. På 
jævnt dansk betyder det, at de to måder, 
hvorpå man tidligere kunne overføre data 
lovligt fra EU til USA, nu ikke længere 
kunne anvendes. Dermed var en egentlig 
datamur mellem EU og USA en realitet. 

Som situationen er lige nu er det stort 
set umuligt at overføre almindelige 
persondata til USA, fordi USA anses for at 
være et usikkert tredje land i GDPR-regi. 

Begrundelsen skal findes i et masse-
overvågningsprogram, der håndteres 
af NSA i USA. Udfordringen er, at den  
amerikanske efterretningstjeneste kan 
anmode om adgang til det arbejde, 
eleverne har lavet i de amerikansk ejede 
digitale værktøjer.

Dommens betydning er endnu ikke 
endegyldig klar. Det Europæiske Databe-
skyttelsesråd sendte i november 2020 
deres retningslinjer i høring. For en skole-
hverdag var de desværre nedslående 
nyt. Retningslinjerne peger på, at der 
IKKE KAN implementeres ekstra foran-
staltninger, der kan sikre et passende 
beskyttelsesniveau og dermed lovliggøre 
overførslen af data til tjenester der hoster 
deres data i USA. 
 
Advarsler på Skoletube
Retningslinjerne fra Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd er endnu ikke 
endeligt vedtaget. Alligevel valgte 
LærIT at sætte advarsler på de berørte 
værktøjer tilbage i november 2020. 
Marcus Bennick forklarer i en artikel til 
Danmarks it- og medievejlederforening, 
at man traf dette valg på baggrund 
af sagens alvor og efter flere henven-
delser fra bekymrede dataansvarlige i 
kommunerne. LærIT oplyser med tydelig 
skiltning platformens brugere om den 
aktuelle udfordring med de amerikanske 
værktøjer. Advarslerne findes derfor 
i øjeblikket på for eksempel Prezi, 
Wevideo, Book Creator og Padlet fordi de 
er amerikansk ejet eller benytter servere 
der er placeret i USA.

Det er op til kommunens dataan-
svarlige at vurdere risikoen ved brug af 
de enkelte værktøjer. Det er her man 
foretager de fornødne risikovurde-
ringer på de it-løsninger, der anvendes 
i skolerne og træffer afgørelser på det 
grundlag. Og det er her vi som lærere kan 
finde vejledning og hjælp til, hvordan 
værktøjerne må anvendes. Men det er 
bestemt ingen nem opgave, der her skal 
løftes lokalt.

Det er vigtigt at huske på, at 
advarslerne alene gælder brugen af 
persondata i værktøjerne. Eleverne kan 

Artiklen er udarbejdet i samarbejde 
med Danmarks it- og medievejleder-
forening og med sparring fra Marcus 
Bennick fra Webtjenesten LærIT

•     De midlertidige advarsler gælder 
brugen af lydoptagelser samt 
billeder og video med børnene. 
Alle øvrige funktioner kan stadig 
anvendes

•     Skoletubes opbevaring og deling 
af videoer, billeder og andre filer er 
stadig 100 % sikkert og lovligt.

•     Retningslinjerne er ikke endeligt 
vedtaget. De beskrevne restrik-
tioner bør derfor anses som 
midlertidige.

Tema: Museerne går virtuelt
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Et børnelitterært udpluk
Af ph.d. Anette Øster

Det er både en privilegeret og en 
utaknemmelig opgave på begrænset 
plads at skulle beskrive årets bedste 
børne- og ungdomslitteratur. Privilegeret, 
da der udkommer rigtigt meget godt, 
utaknemmelig af samme grund. Mange 
titler fortjener at blive bemærket og 
omtalt, og det vil kun være en brøkdel, 
der er plads til. 

Jeg har derfor valgt en håndfuld værker, 
som jeg anser for at være blandt årets 
bedste udgivelser og som jeg mener, 
giver et repræsentativt billede af, hvad 
der er på spil i ny dansk børne- og 
ungdomslitteratur. En litteratur, hvor 
illustrationen for længst har vist sin 
berettigelse i udgivelser for såvel små 
som store, hvor samfundsrelevante 
emner som økokritik og kønsdiversitet 
tages op og hvor berøringsangst er et 
sjældent syn og hvor der generelt er 
et høj ambitionsniveau og stor tillid til 
læseren. Der leges med sproget som fx i 
Birgitte Krogsbøl og Kamilla Wichmanns 
seneste udgivelse, Klappelade Syltefisk, 
der en sand nydelse for den ordglade 

æstetiker med dens forunderlige sprog- 
og billedunivers. 

Børne- og ungdomslitteraturen har altid 
spejlet tiden, den er en del af, og det er 
derfor også kun naturligt, at der udkom-
mer økokritiske bøger. Et smukt eksempel 
herpå er Søren Jessens billedfortælling, 
Fiskepigen. En imponerende visuel 
oplevelse, hvis lige man skal lede længe 
efter. Illustrationerne er fabulerende og 
smukke, men også truende. De både 
understøtter og udvider teksten. Det er 
en bog om, hvor galt det kan gå, når vi 
for alvor kommer til at mærke konse-
kvenserne af klimakrisen, og om, hvordan 
en storsøster må være den voksne og 
tryghedsskabende for at beskytte og 
berolige sin autistiske lillebror. 

Der er de seneste år sket meget inden for 
faglitteraturen. Jeg synes i hvert fald, at 
jeg har bemærket et stigende antal gode 
fagbøger, ikke mindst til de 9-13-årige. Da 
det ikke er muligt at nævne dem alle, vil jeg 
i denne sammenhæng fremhæve Johan 
Olsen og Vincent F. Hendricks’ Hovedbrud. 
Naturvidenskab og filosofi, der giver læseren 
opklarende forklaringer på aktuelle og 

væsentlige emner ud fra 
både et naturvidenskabeligt 
og et filosofisk perspektiv. 
Bogen får gjort abstrakte 
emner mere håndfaste 
samtidigt med, at der åbnes 
for, at der ofte er mere end 
et perspektiv at se tingene 
ud fra.

En af de bøger, jeg det 
seneste års tid har anbefalet 
til flest, er Erik Barfoeds 
roman Fangeskibet, der 
har illustrationer af Peter 
Bay Alexandersen. Der er 
mange store fortællinger til 
børn- og unge, men måske
primært inden for fanta-
sygenren og selv om der 
findes flere gode historiske 
romaner, har jer personligt 
savnet det, som vi får med 
Fangeskibet. Den store 
fortælling, som jeg husker 
fra min barndom, hvor 

Skatteøen var blandt favoritterne. Bøger 
fyldt med eventyr og spænding og et 
historisk vingesus. Alt det og meget mere 
er Fangeskibet. En anden og måske lidt 
overset fortælling, som det er oplagt at 
nævne i denne sammenhæng, er David 
Morosinottos Walker & Dawns berømte 
postordrekatalog, en ægte eventyrroman, 
der stilmæssigt leder tankerne i retning 
af klassikere som fx Huckleberry Finn og 
Oliver Twist. 

Jeg har altid holdt meget af børnelitte-
ratur, som vil mere end at underholde, 
den må gerne gøre mig klogere, 
vække følelser – også dem, der gør 
ondt – og sætter spor, så den bliver 
siddende længe efter endt læsning. 
En bog, jeg aldrig helt har sluppet, er 
Rebecca Bach-Lauritsens debut fra 
2011, Veronika lyder som harmonika. 
Stykker med himmel er en selvstændig 
fortsættelse og hvilken smuk fortsæt-
telse. Den har ikke Veronika i centrum, 
men Karl, som i debuten omtales som: 
”en forkælet idiot”. Bach-Lauritsen har i 
et interview til Kristeligt dagblad udtalt: 
”Jeg ville gerne vise, at der ikke findes 
bipersoner, men at alle mennesker har 

Fangeskibet (Høst & Søn)

Fiskepigen (Gyldendal) 
Både Fangeskibet og Fiskepigen er nomineret til Kulturministeriets forfatterpris 2021 og Klappelade 
Syltefisk og Fiskepigen er nomineret til deres illustratorpris 2021. 

Fra Klappelade Syltefisk (Høst & Søn)

ret til deres egen bog”, og den får Karl i 
Stykker med himmel.    

Den danske ungdomsroman er også 
fortsat stærk, vedrørende og et vigtigt 
indspark i samfundsdebatten og et sted, 
hvor de unge enten kan spejles eller 
udvide deres livshorisont. Et eksempel 
på dette, er en af den slags romaner, der 
kan få en 13-årig dreng, som foretrækker 

at spille fodbold frem for at sidde med en 
bog, som er en god læser, men som ikke 
specielt ofte selv opsøger læsningen, til 
at sætte alt andet på pause og stort set 
læse bogen ud i en køre. Bogen er Conrad 
Fields’ Topscorer om den 16-årige Younes/
Jonas, der er et fodboldtalent, men som 
også bliver involveret i et kriminelt miljø. 
Det er en roman om etnisk og kulturel 
splittelse. 

Det er som om alle genrer er i spil og at 
alt er muligt og tilladt. Effektivisering, 
fyringer og arbejdsløshed er nok ikke 
emner, der forbindes med bøger for 
børn, men Mette Vedsø og Pia Halse 
viser med Pytkassen, at det kan det 
sagtens være og emnet formidles på 
forunderlig og smuk vis i ord og billeder. 
Og måske vi alle burde have en pytkasse 
stående.
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i hånd med oplevelsen. Fordi litteraturen 
bliver vedkommende. De fem faser 
handler om forholdet mellem form og 
indhold i litteraturen og hvad det betyder 
i ens eget liv og i verden omkring os. 
Brug den flittigt på PLC og giv den til 
skolens dansklærere! 

28

 kapitel 4
Fem faser i en meningsfuld 
litteraturundervisning 

I bøger om litteraturundervisning, i undervisningsmaterialer og i almindelig 
tilrettelæggelse af litteraturundervisning har der i årtier været konsensus om, 
at undervisning i at læse litteratur mest hensigtsmæssigt bygges op i tre faser: 
Før-læsning, Under-læsningen og Efter-læsning. Disse faser sikrer progressi-
on og bevægelser frem og tilbage imellem teksten og læseren, og det har givet 
grobund for meget frugtbar litteraturundervisning. På dette faseinddelte fun-
dament ønsker vi med de litteraturdidaktiske greb at lave nogle nuanceringer, 
så der bliver fem faser, som naturligvis også griber ind i hinanden. De fem 
faser skal give mere plads til litteraturarbejdet før og efter læsningen ud fra 
æstetiske og sansebaserede tilgange, som igen skal kombineres med tilgange, 
hvor fællesskabet og samtalen tilgodeses.
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verdensvendthed - vores egne aftryk i 
verden. 

Bogens 50 litteraturdidaktiske greb 
er delt op inden for de 5 faser, så man 
enten kan planlægge et forløb, hvor 
man bruger et greb fra en af faserne eller 
bruge noget fra alle faserne. På griblitte-
raturen.gyldendal.dk er der film, litteratu-
relister og gratis ark til at printe.  
 
Litteraturen på PLC
De forskellige kreative tilgange til littera-
turen kan bruges på PLC til at synliggøre Grib litteraturen (Gyldendal)

Litteraturen tilbage 
til kroppen
Af Eva Øland, lærer og PLC-vejleder på 
Kragelundskolen  

Grib Litteraturen er en 
håndbog til skolernes 
litteraturundervisning - fuld 
af greb til at få litteraturen 
tilbage i kroppen og gøre 
den mere levende og 
vedkommende for eleverne.

Ambitionen med Grib Litteraturen er 
at“fokusere på sjælens muligheder for 
at læse litteratur som et sted for dialog 
og refleksion, hvor litteraturen kan være 
med til at stille spørgsmål til vores verden, 
værdier og vores retning”, som forfatterne 
skriver i bogens indledning (s. 6).
Bag udgivelsen står Gyldendal og 
redaktør på bogen Ayoe Quist Henkel, 
ph.d og lektor ved læreruddannelsen 
i Silkeborg, sammen med en forfat-
tergruppe med rødder i grundskolens 
danskundervisning. 

Samarbejdet opstod tilbage i 2017, hvor 
Ayoe Quist Henkel mødtes med gruppen 
for at finde frem til en mere kreativ og 
meningsfuld tilgang til litteraturun-
dervisningen, som skulle væk fra at 
være uvedkommende og målstyret, 
blandt andet inspireret af litteratursynet 
hos Rita Felski. Rita Felski er en britisk 
litteraturteoretiker, der er professor 
i Engelsk litteratur ved University of 
Virginia og ved Syddansk Universitet og 
har spillet en vigtig rolle i at udvikle den 
såkaldt ”postkritiske” tilgang til litteratur. 
Undervejs i samarbejdet blev ideer 
udviklet og afprøvet i praksis i forfatter-
gruppens danskundervisning. Grib littera-
turen er gruppens bud på hvordan litte-
raturen kan blive vakt til live i eleverne 
- eller måske snarere hvordan elever kan 
vækkes ved hjælp af litteraturen.

Bogen har først en kort gennemgang 
af litteraturundervisningens hvorfor, 

Lyt til Thomas Illum Hansen og Ayoe 
Quist Henkel i en samtale om under-
søgende litteraturundervisning og 
om Grib litteraturen på linket her:
https://gyldendal-uddannelse.dk/
landingpages/laeringsfestival/dansk/
udskoling.
Begge samtaler fandt sted på den 
nyligt afholdte Læringsfestival. 

hvad og hvordan. Gennemgangen 
er overskuelig og rigt illustreret. Her 
introduceres den teoretiske baggrund 
jf Rita Felski om en meningsfuld litte-
raturundervisning med udgangspunkt 
i elevernes oplevelse og indlevelse 
frem for i analyseskemaer og modeller. 
Deuden præsenteres 5 faser i en 
meningsfuld litteraturundervisning, 
nemlig 1. stemthed - vores forforståelse 
2. tekståbnere - vores første indtryk af 
teksten, 3. tekstfordybere - vores under-
søgelse af teksten, 4. teksttænkere - vores 
tanker om teksten og vores eget liv 5. 

litteraturen og gøre kommende læsere 
(eleverne) nysgerrige. Det lykkes nogen 
gange, men måske kan vi blive bedre 
til det - i denne håndbog er der i hvert 
fald inspiration at hente! Tilgangene kan 
være smag på ord (s. 40), hvor eleverne 
skal forklare ord fra teksten før læsning, 
litteraturkuffert (s. 46) eller en snak 
om oplevelsen af tekstens verden ved 
hjælp af printede kort (s. 58). Her kan 
indgangen for eksempel være instagram-
billeder som Karen Blixen ville have taget 
dem (s. 86). En anden oplagt mulighed er 
at få klassen til at udstille sine produkter, 

når de har fået præsenteret bogens ideer 
og selv er i gang med at lave wanted-
plakater (s. 94) eller citatfigurer (s. 104).

Jeg ville gerne forholde mig kritisk til 
Grib litteraturen, da der jo altid helst 
skal være et men. I dette tilfælde er det 
bare lidt svært, da jeg mener bogen er 
fremragende og desuden lige netop er 
hvad skoleverdenen har manglet. Den 
har en æstetisk tilgang til litteraturun-
dervisningen, men ikke på bekostning 
af personkarakteristik, miljøbeskrivelser 
og andre faglige begreber. Bogen giver 
et både-og, hvor høj faglighed går hånd 

Eksempel
Et Tema-handlingshjul fra 5. 
klasse, der har læst Bent Hallers 
novelle ”Hos regnormene”. 

Eksempel
Tema-handlingshjul fra 
5. klasse, der har læst Bent 
Hallers novelle ”Af jord er 
du kommet”. 
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Grib litteraturen. 
50 litteraturdidaktiske greb
Lærerens håndbog til en meningsfuld 
litteraturundervisning
Af Ayoe Quist Henkel (red.), Jan 
Frydensberg, Ulla Maria Michaelsen, 
Janne Terese Jakobsen & Anja Christina 
Houlind Simonsen 
Gyldendal 2020
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Jeg har lige læst

Børnekultur i Danmark 1945-2020 (Gads Forlag)

handler om litteratur, så derfor behandles 
teater, musik, film, billedkunst og 
arkitektur ligeværdigt ud fra et børnekul-
turelt perspektiv. Det er både spændende 
og tankevækkende. Kultur er stadig for, 
af, med og til børn, og de mange tilbud er 
med frem til den mest gennemgribende 

forandring i det børnekulturelle landskab: 
mobiler, tablets og især de sociale medier 
Snapchat, Instagram, TikTok med gadgets 
og spil. Der er i de senere år opstået helt 
nye måder at lege og kommunikere med 
hinanden på. Det samles der op på i et 
afsluttende kapitel.  

Fra legoklodser til TikTok og YouTube
Af Søren Fanø, litteraturformidler

Når man læser (i) det digre 
og mangefacetterede værk 
Børnekultur i Danmark 1945 
- 2020 tager man med på 
en tour de force gennem et 
børnekulturelt landskab i en 
helt ufattelig forandring.

I Børnekultur i Danmark 1945 – 2020 (red. 
Merete Dael, Beth Juncker og Jan Helmer-
Petersen) fortælles i velskrevne artikler 
om barndommen som begreb, om de 
store forandringer i kulturinstitutionerne 
og i skole- og daginstitutioner der har 
gjort sig gældende i løbet af de 75 år. 
Meget er sket siden legoklodsen blev 
opfundet til børn af i dag danser rundt til 
TikTok på mobilen. 

Bogen beskriver måske mest urovækken-
de, hvordan der siden år 2000 er opstået 
en samfundsdagsorden, som hylder de 
formelle færdigheder, hvor det først og 
fremmest gælder om, at et barn skal 
kunne læse og regne – på bekostning 
af kreativitet og musik. Børn holdes 
længere og længere i institutioner og 
på skolebænken, og den fritid der i 
1950’erne udmøntede sig i fri leg i alders-
integrerede grupper, uden voksenopsyn, 
på gader, i baggårde og haver, er nu 
reduceret betydeligt og tilbringes i langt 
højere grad i cyberspace. Som der står 
i bogen: ”PISA-spøgelset har indtaget 
ikke kun vort lands skoler, men flyver hen 
over hele Europa. Så praktisk-musiske 
fag regnes mere og mere for pausefag, 
er uden eksamenskrav og nedprioriteres 
i takt med, at de voksnes kunstneriske 
kompetencer nedprioriteres. I takt med 
at der oftere tales om de musiske fags 
betydning, falder prioriteringen af dem.” 

Men det er også i årene efter årtusin-
deskiftet, at barnesynet for alvor har 
forandret sig. Tidligere blev børn 
betragtet som individer på vej mod 
voksenlivet. Nu betragtes børn som 
værende individer i egen ret med 
egen værdi. Bogen understreger, at 
børnekultur ikke længere primært 

Børnekultur i Danmark 1945 – 2020 
fortæller i fem store kapitler om dette 
barndommens landskab i forandring, om 
børnene i kulturpolitikken og foran-
dringerne inden for kunst og kultur for 
børn. Bogen er skrevet af fagfolk fra den 
akademiske og den praktiske verden 

med fælles udgangspunkt i et 
samarbejde med Institut for 
Kommunikation på Københavns 
Universitet. Bogen er god, både 
at blive klog på og at diskutere 
med. For det er ikke alt og ikke 
alle prioriteringer, man behøver 
at være enig i. Bogen er på en 
og samme tid et samlende værk 
og en artikelsamling, man kan 
læse i og danne sig et overblik 
over perioden. Men man skal 
selv huske på steder som for 
eksempel Børnenes Jord i 
Thunøgade i Aarhus og dets 
udvikling fra politisk venstreori-
enteret modkultur til kommunal 
institution, og på alle de andre 
skæve tiltag der har været rundt 
om i landet som blandt andet 
den nytænkende kulturfor-
midling, inklusive børneind-
dragelse, som Albus Børnelitte-
raturfestival på DOKK1 i Aarhus 
repræsenterer. 

Heller ikke litteratur er bare 
litteratur længere, men ”lydbøger 
to go”, podcasts, iPad-romaner, 
flash-digte og twitteratur. Mange 
børn læser udelukkende bøger på 
deres Chromebook i BookBites, 
både i skolen og derhjemme. 
Man savner idrætten, kirkekoret 
og udviklingen fra skolebibliotek 
til læringscenter. Læsere må læse 
med og selv se om de kan komme 
i tanker om andet, de mener der 
har været, eller er, væsentligt i det 
børnekulturelle landskab og som 
ikke er kommet med. 

Bogen understreger, at den kun 
behandler børneområdet op 
til 10 – 12 år og altså ikke er en 
ungdomskulturhistorie, men 
det har været svært at holde 
grænserne opad rene, både hvad 
angår for eksempel computerspil 

Som formand for PLCF’s prisudvalg vil jeg gerne igen i år opfordre alle medlemmer 
til at komme med forslag til, hvem I gerne vil pege på som kandidat til at modtage 
Pædagogisk LæringsCenterForenings Pris 2021. 

Prisudvalget består i år af:
Karin Kjeldsen, formand, PLCF
Anna Johansen, lokalkreds Sjælland og Øer
Mette Rabek lokalkreds Syddanmark
Marlene Drost, lokalkreds Sjælland og Øer
Anette Øster, ekstern medlem

Anette Øster er ansat på folkebiblioteket i Roskilde, som leder af Viden og oplevelse. 
Anette har er ph.d. i børnelitteratur og har skrevet en lang række artikler om 
børne- og ungdomslitteratur og børn og unges læsevaner, og således også I det 
blad, du sidder med I hånden nu (se side 18-19). 

Med venlig hilsen, Karin Kjeldsen

Forslag sendes senest fredag den 9. april 2021 til kjeldsen.karin@gmail.com

Hvem skal have årets 
PLCF-pris?

og litteratur, hvor den balladeombruste 
roman Katamaranen (1976) af Bent 
Haller og Oscar K og Dorte Karrebæks 
barske billedfortælling Lejren (2010) vist 
ikke opfattes som børnelitteratur af alle. 
Sådan er der så meget.   
 
Børnekultur i Danmark 1945 – 2020 er 
gennemgående illustreret med fotos af 
børn i forskellige situationer, leg, legetøj, 
forestillinger, børnefilm og arkitektur 
der på allerbedste måde supplerer 
læsningen. Hvor ligger der megen 
information gemt i ”gamle” fotos om 
børnekulturens foranderlighed! Det er 
bogens og politikernes vision, at alle børn 
skal have ret til kunst og kultur. Det har 
betydet, at alle kulturinstitutioner nu har 
et formidlingsansvar, så formidlingen sker 
i samarbejde med børnenes institutioner 
og skoler. Børn har krav på at møde og 
deltage i kulturlivet i et multikulturelt 
samfund i hastig forandring, med for 
tiden ca. 37 familiemønstre og et politisk 
landskab, hvor børn enten er i fokus eller 
glemmes. Her er det rart at få et overblik 
der både peger bagud og fremad. 

Med Børnekultur i Danmark 1945 – 2020 
har studerende, professionelle og interes-
serede fået et tværfagligt værk, der 
indplacerer alt fra spil til kassettebånd og 
museer i et spændende og kompliceret 

børnekulturelt billede. Det er en vigtig 
udgivelse der giver ny viden og et samlet 
overblik over perioden. 

”Hvis verden skal genvinde sin storhed, 
må den ses med børns øjne” citerer 
bogen en bærepose i museumsbutikken 
på Louvre i Paris i 2015. Meget er sket 
siden den første legoklods blev lagt, 
museer var kedeligt børnefjendske og DR 
og TV2 sad på det hele og til i dag, hvor 
er YouTube og TikTok m.fl. er kommet 
til og børn danser rundt med mobilen 
i hånden og hvor også museerne er 
blevet børnevenlige og udstyret med en 
”kedsomhedsknap.” 

Efter læsningen sidder man tilbage og 
funderer over, hvad kommende børne-
kulturhistorier vil fortælle om en tid med 
enorme klimaudfordringer, hvor børn 
er klimaaktivister som Greta Thunberg, 
og betydningen af Covid-19 pandemien 
med nedlukninger og afsavn i 2020 og 
2021. Hvordan mon verden ser ud, set 
med et barns øjne lige nu?

Børnekultur i Danmark 1945 – 2020
Redigeret af Merete Dael, 
Jan Helmer-Petersen og Beth Juncker
400 sider
Gads Forlag, 2021



Hele Verden i Skole 2021
Af Rikke Falkenberg

Hele Verden i Skole sætter 
børns ret til uddannelse på 
skoleskemaet i Danmark. 
Kampagnen består af bogen 
LæseRaketten og et online 
elev- og lærermateriale, 
som puster til børns læselyst 
og understøtter global 
undervisning med udgangs-
punkt i de 17 verdensmål. 

LæseRaketten 2021 sætter atter kursen 
ud i verden. Denne gang genbesøger 
LæseRaketten børn fra tidligere års 
bøger i fem forskellige lande.Vi hører 
om, hvad der er sket børnene siden det 
første besøg, og hvordan de har det i dag. 
De fleste af dem er præget af corona-
krisen. Vi møder blandt andre Rhoda i 
Sydsudan. På trods af corona har hun 
stadig drømme for fremtiden. Joshua i 
Uganda hjælper sin bedstemor i marken, 
mens han venter på at skolen skal åbne 
igen. Vi besøger også Muna fra Syrien, 
der stadig bor i en flygtningelejr i Jordan. 
Hun savner ikke længere Syrien, men hun 
har fået nye drømme for fremtiden.
Bogen indeholder desuden nye skønlit-
terære historier, skrevet af danske børne-
bogsforfattere. LæseRaketten 2021 er 
trininddelt og kan anvendes fra børneha-
veklasse til 6. klasse.

Til LæseRaketten er der udviklet en 
række ressourcer, der frit kan bruges fra 
hjemmesiden: https://heleverdeniskole.
dk/ Her finder I blandt andet årets to 
skabeloner til værktøjet Book Creator. I 
bøgerne kan eleverne arbejde kreativt 
og skabe deres egne multimodale 
fortællinger med udgangspunkt i 
bogens tekster. Desuden findes et stort 
elevunivers med bl.a. film, billeder og 
musik, og læreren kan finde en række 
opgaver, temaforløb samt en udførlig 
lærervejledning til hele materialet. 
 

Aktionsuge i uge 16 
Desuden inviteres eleverne til at være en 
del af Aktionsugen 2021 fra den 19.-25.4.
Der er stadig 59 millioner børn i verden, 

som aldrig sætter deres ben i grundskolen. 
Verdens ledere har skrevet under på 17 
verdensmål, hvor verdensmål 4 handler 
om god uddannelse til alle. I Aktionsugen 
2021 minder vi de danske politikere om 
deres løfter, så vi kan få alle børn i en god 
skole. 

I år gør vi det ved at række hænderne op 
og give vores mening til kende. Lad 
elevernes stemme blive hørt i den 
kreative opgave, hvor eleverne skaber 
hænder, der kræver at få taletid om 
uddannelse af god kvalitet til alle.
Send jeres hænder, så Oxfam IBIS har 
dem senest d. 9. april 2021. Se mere på 
hjemmesiden.

LæseRaketten er i år sendt ud til mere 
end 4600 tilmeldte klasser. Nåede du ikke 
at bestille, kan du låne den fra Udlåns-
samlingen via dit lokale CFU.
LæseRaketten findes også som PDF, app 
og i en online-version på hjemmesiden.


