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Grundstødt
Vinderen af Nordisk Råds første børne- og 

ungdomslitteraturpris, Seita Vuorelas 

Grundstødt er netop udkommet på dansk 

i Siri Nordborg Møllers oversættelse. 

Grundstødt er en original og fængslende 

historie om de to brødre, Mitja på fjorten 

og Vladimir på femten, som holder ferie 

i en autocamper på en afsidesliggende 

campingplads sammen med deres mor for 

at komme på afstand af den tragedie, brød-

rene kort forinden har været involveret i. 

En nær ven blev dræbt, da han faldt ned fra 

den forladte silo, drengene kravlede op i, 

delvis drevet af eventyrlyst og vovemod. 

Seita Vuorela (1971-2015) var forfatter, 

journalist og fotograf og under-

viste i kreativ skrivning. Turbine 

har tidligere udgivet hendes 

ungdomsroman Mulighedernes 

Hus under navnet Seita Parkkola.

Naturens Dag
Danmarks Naturfredningsforening og 
Friluftsrådet inviterer alle skoler, børne-
haver og andre institutioner på spæn-
dende og lærerige naturoplevelser fra d. 
7.-13. september 2015. Meld jer senest 
d. 20. august og få en gratis pakke med 
inspiration og materialer. Læs mere og 
meld jer til på www.naturensdag.dk

Orlaprisen 2015
Landets yngste bognørder var flittige til at 
stemme, da årets tre finalister til Orlaprisen 
2015 skulle findes. I 2014 afgav danske børn 
4.300 stemmer til børnebogsprisen, der sid-
ste år gik til Vitello gør en god gerning af Kim 
Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen (Gylden-
dal, 2013). I 2015 er DR Ultras stemmeboks 
blevet dobbelt så meget besøgt, da der 
blev afgivet 8.600 stemmer. Afstemningen 
udmøntede sig i tre finalister, nemlig:
•   K for Klara – Alle for én! – Line Kyed Knudsen 

(udgivet 2013, Carlsen)
•   Daniel Agger – Asker Hedegaard Boye 

(udgivet 2013, Turbine)
•   Fletninger – Laura Kristine Arnesen & 

Marie Moesgaard Wivel  
(udgivet 2014, People’s Press)

Finalisterne blev derefter sendt til gennem-
læsning hos en jury af unge boggnaskere, 
der sammen med DR Ultra udpegede 
vinderbogen Fletninger den 30. maj 2015 på 
Kulturhuset Skanderborg.
Fletninger - step by step guide er skrevet af 
de to unge piger Marie Moesgaard Wivel og 
Laura Kirstine Arnesen på 14 år. De har stor 
interesse i at lave alverdens flotte fletninger 
og følges af 26.000 tilhængere på insta-
gramsiden @HairAndNailsInspiration. Nu 
har de så sammen udgivet bogen Fletnin-
ger, hvor de viser alt fra sildebensfletninger 
til en romantisk fransk, flettet knold. 
Bogen henvender sig både til nybegyndere og 
øvede og indeholder alt, hvad man behøver at 
vide for at lave 20 forskellige fletninger. Du får 5 
grundfletteteknikker med links til videoguide, 
10 flettede looks samt 5 flettede festlooks, der 
bl.a. kan bruges til konfirmation og bryllup.

Lene Kaaberbøl modtager 
Høst-prisen 
Blixen-priserne er indstiftet af Dansk Forfat-
terforening og Danske Skønlitterære Forfat-
tere og uddeles i 12 forskellige kategorier, 
herunder ikke mindst Høst-prisen, der 
tildeles årets børne- og ungdomsforfatter. 
Prisen er på 25.000 kr. og gives til en forfat-
ter, som producerer nyskabende børne- eller 
ungdomslitteratur, der i sin form eller tematik 
udfordrer, bevæger og vækker til eftertanke.
Lene Kaaberbøl, der er aktuel med sjette 
og sidste bind i bestsellerserien Vildheks, 
er født i 1960 og opvokset i Malling ved 
Århus og uddannet cand.mag. i engelsk og 
dramaturgi. Hun debuterede som forfat-
ter i 1975 i en alder af femten år med de to 
bøger om Tina og hestene. 
Som attenårig opdagede Lene Kaaberbøl 
Tolkiens Ringenes herre og Ursula K. LeGuins 
trilogi om Jordhavet, og lige siden har hendes 
hjerte banket for ”eventyr og drageblod og 
verdener, der ligger mindst tre skridt til højre 
for regnbuen eller Mælkevejen, og under alle 
omstændigheder et pænt stykke fra den as-
falterede danske virkelighed”, som hun siger. 
Lene Kaaberbøls kærlighed til fantasygenren 
er blandt andet kommet til udtryk i bøger 
som Skammerens datter, Skyggeporten, Sølv-
hesten og Vildheks-serien, men hun er også 
kendt for kriminalromanerne om Nina Borg, 
som hun skriver sammen med Agnete Friis, 
samt voksenromanerne Kadaverdoktoren og 
Det levende kød, der udkommer på Modtryk. 
Skammerens datter har også med stor 
succes været sat op som musical på Østre 
Gasværk Teater og Odense Teater, ligesom 
den i foråret havde 
premiere som bio-
graffilm. Hjerteligt 
til lykke!
Kilde: Alvilda- 
pressemeddelelse

Orla vender hjem
Årets Orlapris blev for første gang over-
rakt lige der, hvor Orla Frøsnapper hører 
hjemme, i forfatteren Ole Lund Kirkega-
ards hjemby, Skanderborg. Den elskede 
børnebogsforfatter ville i år være fyldt 75 år, 
hvorfor hele byen var på den anden ende i 
ugen op til uddelingen af Orlaprisen.
Fra den 26. til 31. maj blev Ole Lund Kirke-
gaard hyldet med koncerter, forestillinger, 
fest og leg ved de årlige ”Sløngeldage”, 
inden årets Orlapris endte i hænderne på 
børnenes yndlingsforfattere.

Orlaprisen er lavet af DR og Læselyst – et 
program for børn, bøger 
og læsning. Støttet af 
Kulturministeriet og 
lavet i samarbejde med 
BØFA, Den danske bog-
handlerforening, PLCF 
og pallesgavebod.dk.

H.C. Andersen pris og ALMA
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, 

har indstillet illustratoren Lilian Brøgger og 

forfatteren Louis Jensen til H.C. Andersen-

priserne. Begge har tidligere været indstillet 

flere gange, senest i 2010 – og begge har 

været finalister. Samtidig har Selskabet for 

Børnelitteratur også indstillet dem til ALMA 

– the Astrid Lindgren Memorial Award. 

2015-vinderen af ALMA-prisen blev den 

sydafrikanske organisation PRAESA, som 

også var den ene vinder af sidste års IBBY-

Asahi Reading Promotion Award.

Kirsten Bystrup, Frederiksværk, fhv. bibliotekar 

på Center for Børnelitteratur, er blevet valgt til 

H.C. Andersen-juryen, sammen med ni andre 

fra bl.a. Europa, Latinamerika, Iran og Kina. 
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Valg, temadage og god sommerferie!

LEDER

I skrivende stund er valget udskrevet for et par dage siden, men det er bestemt 
ikke folkeskolen, der fylder medierne. De store partier står alle bag skolerefor-
men, og da valgkamp nu om dage for mestedelen består af mudderkastning, er 
folkeskolen åbenbart ikke relevant.
Og der er måske heller ikke den store forskel på den folkeskole hhv. rød og blå 
blok står for. Den managementkultur, der breder sig langt ind på det offentlige 
område, har fået rigtig vind i sejlene gennem de sidste fire år under den røde 
blok. Jeg håber, at det lykkes for nogen at forklare begge blokke, at det ikke er 
en sund kultur, der skaber de bedste resultater på langt sigt. Her i valgkampen 
virker det som om, alle politikere har små ører og store munde.

På PLC-området har vi fået en god bekendtgørelse, men også den kan det være 
svært at få debatteret. Der er så mange andre dele af reformen, der trænger sig 
mere på ude på skolerne. Og så er det en kompleks bekendtgørelse med mange 
og store opgaver, som kan være svær at få hold på. Men der hvor skolelederen 
får kigget nærmere på bekendtgørelsens muligheder, vil hun måske opdage, 
at foldes den fornuftigt ud, kan det være en hjælp til at få styr på andre dele af 
reformen.

Heldigvis er der kommet en vejledning til bekendtgørelsen på EMU’s hjemme-
side, hvor man kan få inspiration til arbejdet med at folde bekendtgørelsen ud. 
Vejledningen kan udforskes fra tre positioner, nemlig forvaltning, skoleledelse 
og PLC-team/lærere.  

Nogle skoler/kommuner er kommet godt i gang, og dem kan vi også lade os 
inspirere af. Derfor er vi sammen med Skolelederforeningen og Danmarks it- og 
medievejlederforening ved at planlægge et par temadage, hvor vejledningen 
vil blive præsenteret, og vi vil byde på nogle inspirerende oplæg til skoleledere 
og PLC-team både øst og vest for Storebælt. Når dette læses, er programmet 
forhåbentlig for længst sendt ud.

Jeg håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil tilmelde sig sammen med 
resten af PLC-teamet og skoleledelsen, så man fælles kan få nogle input til den 
proces, der skal i gang med udviklingen af PLC på skolerne. Og det er vigtigt, at 
man sammen får drøftet, hvilken vej man skal gå - og på hvilket grundlag.

Sidst, men ikke mindst vil jeg ønske alle medlemmer, abonnenter og alle vores 
samarbejdspartnere en vidunderlig – og meget tiltrængt - sommerferie efter et 
utrolig hektisk år med ny folkeskolereform og ny bekendtgørelse.

Birgitte Reindel, formand

Pædagogisk 
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

"Det er skadeligt for børn at 
blive mobbet og holdt uden 
for fællesskabet, især for 
 deres psykologiske udvikling, 
men børn der bliver mobbet 
har også højere sygefravær", 
siger mobbeforsker Helle 
Rabøl Hansen.

Folkeskolereformen lægger op til at 
der fremover skal skabes mere inklu-
sion og gøres bedre plads til forskelle 
i klasseværelserne, hvilket stiller nye 
krav til åbenhed over for mangfol-
dighed i folkeskolen. Det modsatte af 
inklusion er som bekendt eksklusion, 
og en meget effektiv måde at eksklu-
dere nogen ud af fællesskabet på er 
mobning. 

Men hvad ved vi i dag om hvad er 
det for børn der bliver ekskluderet 
ud af fælleskabet i folkeskolen? Er 
det børn med særlige udfordringer, 
fx af psykisk, social eller økonomisk 
art, og hvad ved vi om de børn der 
mobber og hvorfor de gør det? Kan 
vi overhovedet stille noget op mod 
mobning eller har fænomenet altid 
været der og vil vedblive med at 
være der – uanset intentionerne i 
folkeskolereformen? 

Helle Rabøl Hansen er adjunkt ved 
Aarhus Universitet og har de senere 
år sammen med et forskerteam 
på syv fra Danmarks Pædagogiske 
Universitet gennemført Forsknings-
projektet eXbus – exploring bullying in 
school for at indkredse og dokumen-
tere problemet omkring mobning 

i skolen gennem hhv.  kvalitative 
og kvantitative undersøgelser, 
bl.a.  Vestegn-undersøgelsen med 
 deltagelse af i alt 1052 elever fra 7. og 
8. klasse. Ifølge hende har forsknings-
resultaterne medført et opgør med 
en del fordomme på området:

- Det er ikke, som mange går rundt og 
tror, børn fra bestemte socialgrupper, 
hverken uddannelses- eller indtægts-
mæssigt, som enten mobber eller 
bliver mobbet, faktisk har vi nogle 
forfærdelige eksempler på mobning 
fra bl.a. kostskolen Herlufsholm. Der 
er fx heller ikke et overtal af børn med 
diagnoser eller børn af anden etnisk 
herkomst, som bliver mobbet, lige 
som mobning ikke er mere udbredt 
i byerne end på landet, selvom der 
naturligvis er lokale variationer. Det 
generelle billede er at mobning fore-
går alle vegne, blandt alle børn, dog 
især på mellemtrinnet, og i alle sociale 
lag, fastslår Helle Rabøl Hansen.

Skolevrede
- Til gengæld er der en skolefaktor, 
forstået på den måde, at dem, der 
mobber ofte giver udtryk for, at 
de ikke kan lide at gå i skole, mens 
dem der bliver ofre for mobning 
typisk er glade for det faglige. 
Netop skole vrede er derfor et af de 
undersøgelses områder, vi nu er på 
vej ind i, tilføjer Helle Rabøl Hansen. 

Hun fortæller dog at der er en vis 
tendens til at drenge oftere indrømmer 
at de deltager i mobning, måske fordi 
de ikke forbinder det med lige så stor 
skam som piger, lige som drengene 
oftere udøver fysisk vold, når de mob-
ber, mest signifikant når de samtidig 
kommer fra socialt belastede miljøer. 

Er der gået inflation i begrebet 
mobning?

-Ja, begrebet bruges efterhånden 
meget elastisk, hvilket er synd, 
for det gør måden vi går til det på 
upræcis. Og afgrænsningen er rigtig 
vigtig, hvis vi skal opdage og kunne 
gøre noget ved mobningen. Det er 
jo både et problem hvis vi overser 
problemet, men også hvis vi over-
dramatiserer tingene … 

Helle Rabøl Hansen mener 
eksempel vis ikke det giver nogen 
mening at tale om at der finder 
mobning sted i familier, lige som 
man heller ikke skal forveksle børn, 
som selv har meldt sig ud af fælles-
kabet med mobbe ofre. Dem ser hun 
snarere som satellit-børn, som ofte 
er meget stærke og selvstændige 
og i øvrigt tit er både respekterede 
og beundrede blandt deres klasse-
kammerater.  

Så lad os lige få defineret 
 begrebet – hvad betyder 
 mobning og hvori adskiller  
det sig fra fx drilleri? 

- Den helt afgørende forskel er, at når 
man mobber andre går man efter 
at udstøde dem fra fællesskabet. 
Når man driller – uanset hvor slemt 
det kan være – vil man stadig gerne 
relationen. Vi har også opdaget at 
det ikke er tilfældigt, hvad det er for 
klasser der mobber. Det foregår især 
i klasser, hvor det er svært at  etablere 
et ”vi” - mobningen giver dem 
altså en form for fællesskabsfølelse, 
 forklarer Helle Rabøl Hansen. 

Er der altid flere om at mobbe?

Uden for fælleskabet

Tema: Inklusion i folkeskolen
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- Ordet ”mob” betyder gruppe og 
”mobilos” – ikke at forveksle med 
mobiltelefonen - kommer af latin og 
betyder ”let bevægelig skare”, hvilket 
jo passer godt på fænomenet, for 
selvom mobningen godt kan være 
isoleret fra klassedynamikken er der 
altid tråde ud – fx over sociale medier 
så som Facebook. 

Digital mobning
Helle Rabøl Hansen medgiver at den 
digitale mobning, som også har været 
en del af forskerteamets undersøgel-
sesområde, kan være mere grænseløs 
og diffus end den mobning, der finder 
sted i klasseværelset, men mener 
 alligevel at man skal være varsom 
med at gradbøje mobning: 

- For børnene flyder det sammen, 
fordi de er så meget online. Der er 
forskelige former for mobning og 
derfor også forskel på hvordan man 
skal forholde sig til dem – i nogle 
kulturer kan mobning fx være så 
voldsom at man dør af det, som vi 
har set eksempler på med kostskole-
volden – men det afgørende er ikke 
om mobningen er digital eller ej. 
Uanset hvad kan vi se at det simpelt-
hen er farligt for børn at blive holdt 

uden for fællesskabet, især for deres 
psykiske udvikling, men de får også 
et højere sygefravær, fortæller Helle 
Rabøl Hansen og uddyber:  

- Det er dine jævnaldrende der skal 
lære dig at begå dig, fx lære dig hvor-
dan man kontakter det andet køn 
eller får en kæreste, men når du ikke 
har nogen at snakke med om de her 
ting, får du nogle huller. 

Ifølge Helle Rabøl Hansen skal vi 
ikke mere end 10 år tilbage i tiden 
før mobning generelt blev anset for 
at være et spørgsmål om personlig-
hed, dvs. om onde børn der gik efter 
svage børn, mens holdningen i dag 
har ændret sig i retning af snarere at 
opfatte mobning som udtryk for ond 
adfærd eller onde handlinger.

- Men vel at mærke kun her i Skandi-
navien - i USA mener man stadig at 
det er onde børn der mobber. Sve-
rige var det første land i verden der 
gik i gang med at forske i mobning, 
Danmark og Norge er efterhånden 
kommet godt med, men svenskerne 
gik i gang med at lave de første un-
dersøgelser inden for aggressionsstu-
dier på psykologi allerede i slutnin-

gen af 1960’erne. Alligevel er vi kun 
lige begyndt at forstå hvad mobning 
går ud på, så vi voksne er kommet 
meget sent på banen, mener Helle 
Rabøl Hansen.  

I dag har de fleste skoler 
 formuleret en mobbe-politik – 
bliver der hermed taget hånd om 
problemet?

- Desværre er der ofte tale om ren 
symbol-politik. Der er ikke mange 
som faktisk forholder sig til hvordan 
man implementerer den, dvs. hvor-
dan alle de gode intentioner konkret 
skal føres ud i livet. Her ville det 
være positivt hvis flere udnyttede de 
muligheder som skolereformen giver 
i forhold til efteruddannelse, fx på 
Sommeruniversitetet, og arbejdede 
med at tænke området ind i under-
visningen. 

Helle Rabøl Hansen gæsteunderviser 
selv på læreruddannelserne i hvordan 
man som lærer hhv. kan  forebygge 
og spotte uhensigts mæssige 
 mønstre, der kan føre til mobning 
og udstødelse af fællesskabet, og 
har netop færdiggjort en bog om 
Parentes-metoden, som er en  metode 

Det generelle billede er at mobning 
foregår alle vegne, blandt alle børn, 
dog især på mellemtrinnet, og i alle 
sociale lag, fastslår Helle Rabøl Hansen.
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der udfordrer forskellige mobbe-
mønstre ved bl.a. at svare igen med 
at sætte fællesskaber i gang, ind-
drage ensomme børn og dermed 
forsøge at bryde noget af den værste 
isolation, sådan at det kan blive i 
hvert fald tåleligt at gå i skole. Bogen, 
som udkommer på  Forlaget Dafolo 
til efteråret,  henvender sig særligt til 
lærere i folkeskolen. 

Bliv bedre til at sladre
Når det gælder om at få øje på den 
mobning, som ofte finder sted lige 
for næsen af én i klassen, uden at 
man som lærer er klar over det, lyder 
hendes tre vigtigste råd: 1) Kig efter 
om der er ensomme børn – men vel 
at mærke ikke børn, som selv vælger 
at trække sig, 2) hold øje med om 
der er tryghed i klasserummet, om 
eleverne deltager i undervisningen 
og snakken eller om de fx er bange 
for at markere sig og blive til grin, 
og endelig 3) vær opmærksom på 
skolelede, bl.a. skoletræthed og pjæk. 

Én grund til at voksne ikke ved, 
hvad der sker, er vel at børn holder 
mobningen hemmelig … 

- Ja, og her gælder det om at få 
aktiveret den store mellemgruppe 
– til at blande sig og til at sladre! 
Rigtig mange børn deltager ikke i 
mobningen, men blander sig heller 
ikke, fordi de tænker ”jamen, det har 
jo ikke noget med mig at gøre”. Den 
 holdning skal skolerne blive bedre 
til gøre op med, de skal tydeligt 
markere over for eleverne, at her, hos 
os, anser vi det for en værdi at blande 
sig og sladre. 

Men gør det for alvor indtryk når 
skolen kommer og præsenterer 
den slags værdier ovenfra og ned?

- Ikke alene – det bedste er altid når 
eleverne selv er kritiske og siger fra 

over for mobningen. Men  sammen 
med en tydelig markering af 
skolens værdier kan man få meget 
ud af at tage litteraturen til hjælp. 
Ikke mindst Pippi, der blander sig 
og træder ind i andre børns sociale 
arena, fx drengen Ville. Hun beskyt-
ter Ville og tæsker de store drenge 
fordi hun ikke vil finde sig i deres 
krænkelser af ham. Pippi har det 
også blandet med skolen, så her 
er der basis for at tale om hvad 
der gør skoledagen god. Den slags 
helte-historier - også bøger med 
Emil eller Harry Potter – er altid 
rigtig gode at tale ud fra. 

Hvor kommer den egentlig fra, 
den der med at man for alt i ver-
den ikke må sladre til de voksne?

- Ja, hvor fanden kommer den egent-
lig fra? I virkeligheden er det måske 
en sund ting at man gerne vil prøve 
at klare flere og flere ting selv – uden 
de voksne. Det kan man bare ikke 
altid … Omvendt er der også eksem-
pler på at voksne gør tingene meget 
værre, fx ved at tage mobningen op 
i plenum, sådan at det kommer til at 
føles som en ren folkedomstol, lige 
som jeg vil fraråde straffeaktioner 
mod enkelte. 

Positive fællesskaber
Ifølge Helle Rabøl Hansen sker det at 
de voksne er en del af problemet, en-
ten fordi de selv er med til at mobbe 
- eller i hvert fald legitimere mobning 
– fx ved at lade deres irritation gå ud 
over en bestemt elev, som de mener 
selv er lidt ude om det. Som hun 
formulerer det kan voksne også blive 
grebet af en stemning.

- Jeg har i øvrigt lavet feltarbejde på 
lærerværelser, bl.a. i Aalborg, hvor der 
helt klart foregik mobning  lærerne 
i mellem … På samme måde kan 
det give problemer hvis en  gruppe 

 forældre ser sig sure på  bestemte 
børn, hvorfor det er enormt vigtigt at 
der er gode relationer  mellem både 
forældre, elever og lærere.  

Endnu en fordom som forskningen 
har brudt med, er forestillingen om 
at nissen flytter med, dvs. at det ikke 
hjælper et mobbeoffer at flytte skole, 
efter som mobningen sandsynligvis 
bare følger med.

- Sådan er det ikke nødvendigvis, 
selvom de færreste bryder sig om 
at høre det. Vi synes jo ikke det 
kan være rigtigt, at den der bliver 
 mobbet, skal flytte skole for at få fred, 
for så har mobberne jo på en måde 
vundet. Det krænker vores retfærdig-
hedssans. Men statistisk set lønner 
det sig at flytte - problemet sidder 
nemlig ikke i barnet, der bliver mob-
bet, men i klassen, siger Helle Rabøl 
Hansen og uddyber:

- Det er klassen der er ramt af det 
 hierarki og den frygt og  fascination, 
som mobningen består af. Når 
 mobbeofret forsvinder, ændrer 
 hierarkiet sig og skal hurtigt 
 gendannes. Nogle af  mobberne har 
selv prøvet at blive mobbet og vil gøre 
alt for ikke at ryge derned igen, så lige 
her – i den åbne situation - er der god 
grobund for at gøre op med nogle 
af de uheldige mønstre, mener Helle 
Rabøl Hansen og lægger til:

- Der er så brug for nogle fælles-
skabs-genererende tiltag, for som 
sagt giver mobningen ofte klassen 
en vigtig og savnet vi-følelse. Og her 
taler jeg ikke om at alle skal have 12, 
men om engagement, hvor det at 
danne alliancer og beskytte hinan-
den tillægges værdi. Vi ved at jo mere 
børn støtter hinanden, desto mere 
selvtillid får de, så der er tale om en 
win-win-effekt, der vil have godt af at 
blive fyret op under i skolen.  
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Det akavede og det skæve underbyg-
ges af layoutet, der også får læseren 
til at føle sig akavet: Læseretningen 
er drejet 90 grader, der er en markant 
brug af kursiv og fede typer som 
underbygger handlingen og tanke-
strømmen. I Akavet “forstyrres” læse-
ren hver gang et firmanavn nævnes, 
og tro mig, det sker hyppigt! Firma-
ernes motto citeres konsekvent, fx 
DSB – kom med, Cola – real taste-Zero 
sugar, JydskeVestkysten – sammen 
om det lokale, IKEA - kvalitetstestet 
af hverdagen. Og som humoristisk 
indslag: “gryden – ukendt mærke” 
og “cigaret - ukendt mærke”. Disse 
tiltag gør Akavet særdeles akavet at 
læse. Man bremses af den ændrede 
læseretning, som gør bogen akavet 
at holde, og de mange ekstra-infor-

Af Søren Fanø, cand. pæd i dansk, 
 master i børnelitteratur, lektor ved  
VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

Diagnose- og ”feel bad”-
litteratur set i lyset af mere 
inklusion og rummelighed 
i klasseværelset, som det 
forlanges ifølge folkeskole-
reformen. Hvordan kan det 
gribes an, uden at det bliver 
akavet?

I deres grundbog, Børne- og ung-
domslitteratur (2014) skriver de to for-
fattere Merete Flensted Laustsen og 
Kirsten Jordal om Ronnie  Andersens 
seneste roman Akavet, at den skriver 
sig ind i den tendens, der kaldes 
diagnoselitteratur, som rummer de 
mange romaner om børn og unge 
med diagnoser, der udkommer i 
disse år. ”Feel bad”-litteratur, som på 
mange måder kan sætte læserne i 
helt umulige og ubærlige situationer 
og få dem mere reflekterede ud på 
den anden side.

Der er tale om en meget bred vifte af 
bøger, fra John Greens megahit om 
to kræftsyge unge, En flænge i  himlen 
til Mette Neerlins Ham, om livet i 
 skyggen af psykisk sygdom og Jesper 
Wung-Sungs En-to-tre-Nu og Ud med 
Knud, om livet med kræften – samt 
Ronnie Andersens Akavet, der er hans 
nyeste udgivelse i rækken af ungdoms-
romaner, der eksperimenterer med 
indhold, form og layout. Her lider 
hovedpersonen Mikke af social angst.

Det er romanen Akavet, der er i 
fokus i denne artikel. Den bygger 
på en genlæsning af romanen, min 
anmeldelse på www.bogbotten.dk, 
mailinterviews med Ronnie Andersen 
og med pædagogisk konsulent for 

dansk i udskolingen ved VIA UC, CFU 
i Aarhus, master i børnelitteratur, 
Hanne Schriver. Endelig er det mere 
end nærliggende at tænke Akavet 
med ind i debatten om mere inklusi-
on, mangfoldighed og rummelighed 
i klasseværelset, som det forlanges 
ifølge folkeskolereformen.

Verden set gennem Mikke 
Vi er i romanens ydre handling på 
en togtur mellem hovedpersonen 
og jegfortælleren Mikkes to jyske 
hjem: Hans barndomshjem og så det 
behandlingshjem, hvor han bor sam-
men med andre unge med psykiske 
problemer. På denne tur får læseren 
indblik i Mikkes liv og tankeverden 
ved hjælp af erindringsbilleder, 
afbrudt af medpassagerers løsrevne 
replikker, musik-
numre og udefra-
kommende støj.  

Begrebet akavet 
betyder ifølge 
ordbogen at være 
klodset, kejtet, ube-
hjælpsom, og det 
som forekommer 
upraktisk, forkert  
eller bagvendt. 
Mikke lever til fulde 
op til ordbogsdefi-
nitionen og fremkal-
der forlegenhed hos 
de øvrige rejsende 
i  kupeen med sine 
 replikker og gennem 
sine handlinger!

Er det akavet at læse Akavet?

”Mennesker er som cigaretter: 
De kommer med eller uden filter. 
Der er ingen tvivl om, at jeg er 
en af dem uden filter…” 
(Ronnie Andersen, Akavet)
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projektet. Samtidig ville jeg lægge 
spor og vildspor ud så de voksne 
læsere ikke bare kunne tolke, men 
også måtte kaste håndklædet i 
ringen nogle gange eller overtolke så 
meget, at det i sig selv var Akavet. 

Med formen på langs tænkte jeg på, 
at nogen i toget så en anden (jeg 
så en anmelder for mig) der læste 
bogen og tænkte: “Ha ha, han kan 
ikke læse ham der.” Så det at drille 
eller snakke til min læser blev meget 
tydeligt i denne roman. Og meget 
passende fordi Mikke jo gerne vil ses 
og høres som den han er. For mere 
end at trække et budskab ned over 
hovedet på folk, så forsøger jeg nok 
at trække mit overordnede syn på 
verden ned over min læser. I Akavet 
ville jeg fx ikke have den store udvik-
ling for så sagde jeg jo, at folk der har 
socialangst kunne komme af med 
det, og hvorfor skal de det? Det må 
de da selv mærke efter hvis de vil.

Jeg tror, at drivkraften i mine bøger 
ofte er en provokation udefra eller 
indefra. En anmeldelse eller nogen, 
der siger noget som jeg ikke er 
enig i eller kritik eller ros. For intet 
er godt nok for mig. Og det er nok 
i virkeligheden, det jeg siger med 
Akavet. Du må være som du vil være. 
Jeg vælger fx, at jeg ikke behøver 
elske mig selv eller forandre mig. 
Og jeg må gerne tænke over hvad 
andre tænker om mig. Jeg må skabe 

litteratur for at få kærlighed tilbage. 
Jeg behøver ikke være klog, men 
jeg må gerne vise alle ”se mig, se 
mig”-siden i mig selv og det er okay 
at prøve at imponere og det er også 
okay at gå den anden vej og lave 
noget dårligt, hvis jeg vil det og 
jeg behøver ikke engang vide det 
imens. Jeg må alt. Og det må min 
læser også.” 

Akavet vil få eleverne op 
af stolene
Det er som sagt nærliggende at 
tænke Akavet ind i debatten om 
 rummelighed og inklusion i folke-
skolen. Inklusion betyder det 
modsatte af eksklusion, altså har 
man været ekskluderet hvis man skal 
inkluderes. Det fremragende indblik 
i Mikkes hjerne og hans måde at se 
verden på, viser med al tydelighed 
hvor kompleks problemstillingen er. 
Det er fx ikke alle der ønsker at blive 
inkluderet. Det komplekse klares ikke 
med et skævt smil og standartsvar fra 
en teflonbelagt børne- og undervis-
ningsminister.

Akavet forlanger både en kompetent 
læser - og lærer - for at kunne indgå i 
undervisningen i 8.–10. klasse. Alene 
ved sin fremtoning som formeks-
periment, sin fortællemåde og 
historie skal den nok, udover at give 
en  oplevelse, få nogle elever op af 
stolene og reflektere. Nogle drenge 
vil kunne engagere sig i romanens 
udstrakte brug af reklameslogans – 
hvad er deres funktion for fortælling-
en? Hvad fortæller de om hoved-
personen? Det samme gælder det 
eksplicitte soundtrack (fx Sigur Rós), 
der gennemsyrer romanen. Hvad 
siger det om Mikke? Hvorfor er det 
nødvendigt for ham og fortællingen? 
Der kan både arbejdes med titlen, 
bogens skæve layout, og det at 
man ikke kan tømme romanen for 
betydning – mon ikke Mikkes sociale 
akavethed kan læses som en parallel 
til de intenderede læseres teenager-
usikkerhed? 

Endelig er romanens gennemgående 
brug af ironi noget, det i undervis-

mationer, man løbende skal forholde 
sig til, gør ligeledes læsningen til en 
labyrintisk oplevelse. Måske medvir-
ker disse virkemidler til, at vi i højere 
grad oplever verden set gennem 
Mikkes hoved. Den hyppige ekstra-
information, de skæve kapitelover-
skrifter og den anderledes typografi 
underbygger tilsammen romanens 
handling. Under læsningen tvinges 
man til at tænke metafiktivt over 
romanen, over Mikkes fortælling – og 
om det at leve som ung med psyki-
ske problemer som social angst.   

Akavet fortæller altså den unge 
 Mikkes historie på en litterært 
spændende, krævende og ekspres-
siv måde, med hyppige scene- og 
synsvinkelskift, bevidsthedsstrøm-
me, metafiktive og intertekstuelle 
 referencer, tilsat en pæn portion ironi 
og humor. Den kræver stor læse-
kompetence af sin intenderede unge 
læser, men kan som antydet læses på 
mange måder. Så her er nok at tage 
fat på for dansklæreren.

I dialog med læseren
Ronnie Andersen fortæller selv 
 følgende om sine tanker bag Akavet 
(i mail den 13.4.15):
“Jeg skrev Akavet fordi jeg var kørt 
død i at skrive som en pige, (Komatøs, 
2012), hvor jeg skulle tænke over 
hver sætning og derfor ledte jeg 
efter et projekt hvor der ikke var et 
filter så at sige. Det fandt jeg i Mikke, 
og han er for mig min egen hjerne, 
hvor alt er forstyrrende og uden 
 nødvendigvis at være klog, så kører 
det hele lidt hurtigt. Jeg ved ikke om 
jeg er meget selvoptaget eller om jeg 
bare har misforstået litteratur, men 
for mig er det en dialog mellem mig 
og min læser. Hensigten er altid at 
komme ud med, hvem jeg er, hvor-
dan jeg ser verden, at berøre læseren. 

Hensigten kunstnerisk er altid vigtig 
for mig, fordi jeg skriver så tæt på 
mig selv. Og i Akavet gav titlen mig 
jo hele sit set up, for jeg ville jo have 
at læseren skulle have en akavet 
oplevelse der gav bare en snert af 
det kort over en hjerne som jeg så 

Tema: Inklusion i folkeskolen
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ningen kunne være interessant at 
udforske. For rigtig mange unge 
benytter ironi med samme formål 
som Mikke i romanen. Ser man på de 
nye Forenklede Fælles Mål kan der 
desuden arbejdes med kompetencen 
kommunikation og med elevernes 
sproglige bevidsthed ved at under-
søge sproget i udvalgte afsnit og 
gå ind i Ronnie Andersens sprog og 
sprogbrug. 

Med udgangspunkt i  kompetencen 
læsning kan der arbejdes med 
sprogforståelsen og elevernes for-
tolkningskompetence på romanens 
makro- såvel som mikro-niveau. En-
delig er der det centrale rejsemotiv 
i Akavet, både forstået konkret 
som Mikkes togtur, men også som 
den erkendelsesrejse Mikke såvel 
som læseren er ude på. Akavet kan 
indgå i elevernes dannelsesrejse og 
give dem mulighed for at sætte sig 
ind i deres medmenneskers tanke-
verden og levevilkår.

Lyst til at forstå
Akavet er ikke let at inddrage i under-
visningen. Kompositionsmæssigt er 
den ikke lige-ud-af-skinnerne! For-
holdet mellem ydre og indre hand-
ling kræver en vaks og vågen læser, 
og endelig er fortællesynsvinklen 
ikke altid lige nem at håndtere, som 
det fremgår af Ronnie Andersens 
mailsvar. Hverken for den unge eller 
for den voksne læser!

Lad mig slutte med at citere Oscar Ks 
(Ole Dalgaard, 2011) indledning til 
serien Illustreret Verdenslitteratur:

“Læseren skal få syn for det enkelte 
værks mangetydighed og for nogle af 
dets finesser, stilistiske finurligheder 
og krummelurer. Hensigten er ikke, at 
man absolut skal forstå værket, men 
at man skal få lyst til at forstå det.”

Formålet med læsningen bør ikke 
være et analyseridt, men kan pas-
sende lade læserens oplevelse med 
og af teksten stå i centrum i under-

visningen. For romanen er ikke til at 
fange ind i al sin akavethed.

Som Ronnie Andersen formu-
lerer det, så ønsker han både at 
 kommunikere sin fortælling, gå i 
dialog med og drille sin læser under 
og efter læsningen. Akavet indgår 
således i en eksistentiel diskussion 
om levevilkårene i det senmoderne 
samfund. I denne diskussion er en 
god formidler, dansklærer, essentiel. 

Akavet tilbyder læseren og læreren 
en fantastisk mulighed for, på en 
æstetisk og kunstnerisk måde, at få 
indblik i det dobbeltsidede i debatten 
om mere inklusion og rummelighed i 
klasseværelset. Her ses inklusionen så 
at sige nedefra gennem Mikkes tanker 
og handlinger. Det er lærerigt. Og det 
er måske slet ikke så ringe endda.

http://www.bogbotten.dk/?s=akavet
http://rosinante-co.dk/forfattere/
ronnie-andersen
http://www.ronnieandersen.dk

Tema: Inklusion i folkeskolen
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Jeg er i dag ikke i tvivl om, at det 
 arbejde, jeg og mine kolleger udførte, 
har været af stor behandlingsmæssig, 
”dannelsesmæssig”, (ville man i dansk-
fagets terminologi sige,) betydning, 
og jeg vil i det følgende prøve at be-
skrive en del af den indsats i behand-
lingsarbejdet, som jeg prioriterede, 
litteraturens terapeutiske potentiale.

De fleste af vores elever havde på 
den ene eller anden måde lidt ne-
derlag i folkeskolen og mange havde 
fået mere eller mindre ’hensyntagen-
de’ undervisning. Man havde altså fra 
første hånd forsøgt at inkludere disse 
lidende børn, der har meget svært 
ved at integrere sig socialt og danne 
normale relationer til kammerater og 
lærere. Hos os oplevede de en skole, 
der på alle måder forsøgte at tilpasse 
sig den enkelte; eller som en elev en-
gang udtrykte det: ”Her tager I imod 
mine problemer”. 

Af Bo Gottlieb, forh. lærer 

Mange af de børn vi i dag 
har inkluderet i folkeskolen 
har brug for højtlæsning. 
Her vil de kunne finde et 
frirum og måske føle at dét 
her, dét kan jeg godt være 
med til, ligesom alle de 
 andre elever.

På Behandlingshjemmet Nødebo-
gård, hvor jeg som lærer på den 
interne skole har arbejdet det meste 
af mit professionelle liv (fra 1980-
2013),var vi altid glade for, at langt 
hovedparten af eleverne dagligt 
kom i skole og tilsyneladende havde 
glæde og udbytte af at komme. 
Nødebogård er en behandlings- og 
uddannelsesinstitution under Region 
Hovedstaden for normalt begavede 
børn/unge med alvorlige psykiatriske 
lidelser og udviklingsforstyrrelser, 
som bl.a. kommer til udtryk i angst, 
svære kontaktvanskeligheder og en 
særegen oplevelses- og tænkemåde 
(skizotypisk sindslidelse, skizofreni og 
autisme-spektrum forstyrrelser). 

Med ’udbytte’ forstås ikke nødven-
digvis et udbytte som beskrevet i 
de ministerielle ”Fælles Mål”. Institu-
tionens primære mål er behandling, 
gennem forskellige former for terapi; 
miljøterapi, individuel terapi og hvad 
vi på skolen benævnte som ”undervis-
ningsterapi”. Samtidig tilstræbte vi at 
eleverne afsluttede med Folke skolens 
Afgangsprøve.

Opbygning af eleverne 
På Nødebogård havde vi i udpræget 
grad taget model efter den østrigsk-
fødte amerikanske psykolog Bruno 
Bettelheims tanker og ideer om en 
’omvendt koncentrationslejr’. Her 
skulle eleverne IKKE nedbrydes, 
men opbygges. Vi tilstræbte kontakt 
gennem bæredygtige relationer, 
varme, rigelig mad (Ernst 2013) og 
en konstant jagt efter dyb forståelse 
og accept af den enkelte. Vi opfat-
tede læring og læsning som et ’oralt’ 
anliggende. (N & E Ernst 1973) Hvad 
vi  tilbød, måtte af eleven gerne 
 opfattes som ’velsmagende’ og tilpas 
dosseret. Og som ”den gode nok 
mor” forsøgte vi at behovstilfreds-
stille i videst mulig omfang. ( ”Donald 
Winnicotts begreb ”god nok mor” be-
skriver dette nødvendige paradoks, 
at ”den gode nok mor” er en mor, der 
ikke kan undgå også at lade barnet 
vente, så behovet kan føles” altså; ”en 

Oplæsningens  
fortryllende potentiale

Tema: Inklusion i folkeskolen
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mor, der evner at balancere mellem 
passende behovstilfredsstillelse og 
frustration” (Ernst 2013) )

For det normale barn går udviklingen 
gennem kontakt med omgivelserne. 
Det danner relationer med andre 
mennesker, tager model og udvik-
ler sit eget jeg. For mange af vores 
børn var det netop her vanskelighe-
derne opstod. Mange levede mere 
 eller mindre i deres egen verden og 
vovede/turde ikke at være med i et 
fælles skab. Den menneskelige kon-
takt, som de fleste andre tilstræber, 
var kort og godt uønsket. 

Jeg tilbød dem derfor en ikke helt så 
farlig kontakt: Kontakten til litteratur-
ens fiktive personer. I litteraturen 
 møder vi personer og hændelser, 
hvor fiktionen er åbenlys, men 
hvor den virkelige verden alligevel 
trænger sig på. Eller sagt med Janne 
Tellers ord: ”Ved fiktivt at leve med i 
andres liv eller situationer øges vores 
indsigt ikke blot i hvad angår andres 
eksterne specifikke identitetsformer, 
men mere vigtigt […] hvad angår 
den universelle essens”. (Teller 2007)

Bettelheims bog Eventyrets  Fortryllelse 
blev for mig en øjenåbner for det, jeg 
havde fornemmet og arbejdet efter 
længe; at litteraturen kan have ’en 
helbredende kraft’, som Bettelheim 
udtrykker det. 

Men Bettelheim anvender kun 
 eventyr, og hævder at det netop 
er eventyret, der har denne kraft. 
Heri er jeg ikke enig, langtfra. Jeg 
tror, at han var påvirket af den 
ikke ringe mængde af mere eller 
mindre  pædagogisk, opdragende 
 formanende litteratur, som vi i alt 
for høj grad tilbød børn og unge 
førhen. (Den amerikanske udgave, 
The uses of Enchantment udkom i 
USA i 1975). Med oven stående in 
mente har jeg fundet det rimeligt 
både danskfagligt OG terapeutisk 
at bruge en ikke ringe del af min 
undervisningstid i dansk timerne til 
oplæsning af et utal af især nyere 
børne- og ungdomsbøger.

Kvaliteten i højsædet
Jeg havde igennem årene fundet 
frem til følgende formål og regler for 
min oplæsningspraksis:

I tidligere artikel (Gottlieb 2008), har 
jeg redegjort for disse principper og 
hvordan jeg udførte dem i praksis. 
Det skal understreges at jeg arbejde-
de under helt andre forudsætninger, 
end dem mine ’folkeskolekolleger’ 
har mulighed for. Alligevel tror jeg, 
at man i dag i folkeskoleregi med ud-
bytte vil kunne gøre brug af de fleste 
af disse ’leveregler’.

For mig har undervisning i ’læsning’ 
og undervisning i ’litteraturoplevel-
se’/’litteraturundervisning’ været to 
adskilte forhold. Vi kan og bør under-
vise i læsning ved at anvende mate-
rialer, der netop er tilrettelagte med 
det formål. Men drejer det sig om 
litteraturen, er det ikke  nødvendigvis 

eleverne, der skal læse selv, end sige 
læse op. Det vil i min optik under-
tiden være en direkte hæmsko 
overfor visse elever, hvis formålet er 

danskfagets litteraturtilegnelse. 
Det var desuden vigtigt, at de 
 oplæste bøger havde en vis litterær, 
dvs. kunstnerisk kvalitet. Hvis verden 
skal vises frem, sætte sig spor og 
være troværdig, må det paradoksalt 
nok ske med det, den spansk-franske 
politiker, forfatter og tidligere Kz-
fange Jorge Semprún kalder ”Det 
kunstneriske kunstgreb”. Journalistik 
og fagbøger gør det ikke alene! 

Men hvilke kvalitetsvurderinger 
 skulle jeg lægge til grund? I et essay 
om disse skriver børnelitteratur-
forskeren Nina Christensen: ”Ved 
en vurdering af om et værk kunne 
tænkes at fremme elevens æstetiske 
forståelse, vil det være nærliggende 

Formål med oplæsning i klassen
•   Styrker elevernes koncentrationsevne
•   Styrker elevernes evner og kendskab til  

at danne indre billeder
•   Styrker elevernes kendskab til litteratur
•   Fællesskabsfølelse via indre fælles oplevelser
•   Styrker den sproglige kompetence

Regler for oplæsning i klassen
•   Oplæsningen skal tages meget alvorligt, og være  

på linie med andre fag.
•   Der skal være absolut ro mens der læses.
•   Eleverne skal blive siddende på deres pladser.
•   Eneste acceptable aktivitet udover at lytte er at tegne.
•   Hvis man (eleverne) falder i søvn er det OK.
•   Jeg bestemmer stort set altid hvilke bøger der skal  

læses, og bøgerne skal for mig være af kvalitet.
•   Hvis jeg har bedømt helt fejl i forhold til bog /  

elevgruppe er det OK at stoppe.
•   Hver oplæsning skal mindst vare et kvarter.
•   Der læses ikke ved elevfravær – sygdom og lign.  

- ( så finder man en kort, afsluttet historie )
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at udvælge tekster skrevet med 
kunstnerisk  ambition og vurdere 
dem i forhold til almene litterære 
kriterier. Men er formålet snarere 
at vurdere, om en litterær tekst kan 
bibringe eleven en større etisk forstå-
else, kunne man forestille sig, at man 
ved en vurdering ville fokusere mere 
på tekstens persontegning eller te-
matik”. Jeg mener, at jeg i min praksis 
valgte begge kriterier. 

Et frirum i højtlæsningen
Litteraturlæsning er i høj grad (osse) 
et socialt fænomen. Tænk på hvor 
dejligt det er, når nogen du kender 
og holder af, har læst den samme 
bog som du, og at I kan fortælle 
hinanden om jeres oplevelser. Eller 
modsat: En ven læser en bog, du har 
anbefalet og du spørger: ”Hvor langt 
er du?” Svarer vedkommende: ”Side 
89”, ville det nok være en nedtur. Du 
mente jo nok: ”Hvor i historien er 
du lige nu? Hvad oplever du?” Selv 
husker jeg fra min skoletid, hvor 
 vidunderligt det var, når læreren 
læste op og vi alle sad og lyttede og 
fik de samme input i et fiktivt univers, 
som vi bagefter kunne dele. 

Jeg er udmærket klar over at man 
i min skoletid havde langt flere 
dansktimer og dermed mere tid 
til den slags. Og jeg mener heller 
ikke at kunne finde ’oplæsning’ i 
de ministerielle mål og krav. Men 
med lidt civilcourage kan man vel 
finde tiden? Mange af de børn vi 
i dag har inkluderet i folkeskolen 
har brug for det. De vil måske føle 
et frirum ved de få krav, der ligger 
i oplæsningssituationen, og de vil 
føle at det her, det kan jeg godt være 
med til ligesom de andre. 

Og de  andre, de tager ikke skade, 
men bliver også beriget. Det kan 
være nødvendigt at være to lærere 
til stede. Den ene læser, den anden 
sidder hos evt. urolige elever og 
fastholder koncentrationen.

Undervejs får man undervist i 
 litteratur. Alt efter klassetrin kan 
man bearbejde teksterne gennem 

 samtaler og diverse øvelser. Videre-
digtning, dramatisering og tegning. 
Hvis man inddrager oplæsning i 
højere grad, ville man måske kunne 
nå elever, der netop ville have brug 
for den relationsdannelse, der på 
mange måder er forudsætningen for 
et senere godt og nuanceret liv. 

Positiv feedback 
I forbindelse med udfærdigelsen 
af denne artikel, fik jeg lyst til at 
undersøge om mine gamle elever 
var enige med mig i om al denne 
oplæsning har båret frugt, hvorfor 
jeg via Facebook fandt frem til en del 
af dem. Jeg spurgte dem om de ville 
skrive et par ord om hvad de fik ud af 
min oplæsning. Til min store glæde 
fik jeg udelukkende positive svar, der 
bekræfter min egen oplevelse: 

A skriver:
”når du […] læste op af en bog, og 
man skulle sidde stille og tegne eller 
ligge med hovedet på armene, blev 
man taget ind i et helt andet rum, et 
litterært univers. Jeg så handlingen for 
mine øjne. Jeg kan huske at have været 
usynligt til stede, et vidne eller en ople-
velsesrejsende f.eks. på øen med Odd 
Ulvedræber for at følge hans rejse gen-
nem livet, gennem alle tre bind af Bent 
Haller. Det skabte en indre oplevelse 
som jeg var alene om, en personlig pro-
ces at relatere til karaktererne, til deres 
skæbner, til beskrivelserne af landskaber, 
og at fortolke, hvad der skete. Men det 
var også en kollektiv proces, da alle i 
klassen kunne tale om, hvad der var 
sket i bøgerne, efterfølgende, om det så 
var i frikvartererne på skolen eller oppe 
på [afdelingen]. Vi var vel fælles om de 
 oplevelser.” […] Jeg tror, at litteratur er 
en perfekt måde at kunne komme et 
andet sted hen end sine umiddelbare 
omgivelser og kvaler og bekymringer 
og så videre. Det er en bedre måde at 
"flygte på", da det sætter ens fantasi, 
følelser og tanker i gang. Og højtlæsning 
er også en rigtig god måde at aktivere 
unges iver efter selv at læse. […]netop 
den bog talte vi jo sindssyg meget om 
både på og uden for skolen. Den blev 
lidt en indforstået joke mellem os elever 
som vi kunne referere til uden, at andre 

kunne forstå det. Det skaber vel også 
noget gruppetilhørsforhold, tænker jeg.”  

B skriver: 
”Jeg husker kun oplæsningen som en 
positiv ting, jeg fik selv lyst til at lære 
at læse så jeg selv kunne læse eventyr 
og senere fik jeg en god forståelse for, 
hvad der blev læst fordi jeg ikke selv var 
så flydende i at læse. Så højtlæsning 
har helt sikkert været med til at udvikle 
mit ordforråd og forståelse”

Og P skriver:
”Jeg ville læse bøger, som min lærer  læste 
højt, men et ord var en udfordring og 
en sætning var en krig.[…] Højtlæsning 
har givet mig sejren over mine læsevan-
skeligheder, men har også været mig 
et  redskab til at skærpe min fantasi og 
skabe min kunst. […] Bo har ubevidst 
givet mig en boghylde med flere bøger 
fra hans højtlæsning. Jeg har læst dem 
alle, nogle af dem flere gange. Men nu 
får de lov til at samle støv til den dag jeg 
finder nogle jeg kan læse dem for”

Mit lille rundspørge er godt nok ikke 
videnskabelig. Men den viser mig, at 
oplæsning i skoleregi i høj grad be-
taler sig. Også for elever med endog 
meget store vanskeligheder.
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Tema: Inklusion i folkeskolen

Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Som voksne har vi lyst til at 
skærme børn mod emner 
som selvmord, men det 
er respektløst at pynte på 
tingene. Der er mere omsorg 
i at sætte ord på det svære, 
mener Sarah Engell. 

Med 21 måder at dø (2014) har hun 
skrevet en barsk og samtidig meget 
gribende roman om 15-årige Stella, 
som på kort tid går fra være Amalies 
bedste veninde og en af klassens 
populære piger til at blive klassens 
mobbeoffer. Oven i købet har hun 
lige mistet sin mor til en aggressiv 
cancer. Mobningen foregår ikke kun i 
klasselokalet, men også på de sociale 
medier – dvs. døgnet rundt, ofte 
anonymt og uden mulighed for at 
slette de nedgørende ord. Lidt efter 
lidt mister Stella lysten til at leve.  

Bogen er netop kommet i 6. oplag 
og har efterhånden  afstedkommet 
hundredvis af mails til forfatte-
ren. Mails fra ofre for mobning og 
selvmordstruede unge såvel som fra 
andre læsere, som er blevet berørt 
af Stellas historie. Nogle giver udtryk 
for at bogen fik dem til at føle sig set 
og gav dem en følelse af ikke at være 
helt alene, nogle endda for at den har 
givet dem håb om at tilværelsen en 
dag kan blive bedre.
- Noget af det bedste er når nogen 
skriver at bogen har givet dem håb! 

Én ung pige skrev til mig at hun 
havde haft selvmordstanker. Hun 
havde også mistet sin mor og var 
selv blevet mobbet ligesom Stella. 
Hun takkede mig for at have skrevet 
 bogen, fordi det havde hjulpet hende 
til at erkende og sætte ord på sin 
egen situation, fortæller Sarah Engell.

- En anden mail, som har gjort 
indtryk, var én jeg fik fra en far. Han 
havde læst bogen sammen med sin 
datter, hvilket jeg synes er en meget 
respektfuld måde at prøve at forstå 
sin teenager på, altså at gå ind i 
hendes verden i stedet for bare at 
sige ”så sluk dog for den telefon eller 
computer!”, fordi man ikke kan fatte 
hvor stor en rolle de sociale medier 
spiller i deres liv.

- Ofte aner de pårørende intet om 
hvad der foregår. De kan slet ikke 
forestille sig, at det kan stå så slemt til, 
men rigtig mange børn og unge for-
tæller ikke deres forældre eller lærere 
om det, hvis de bliver mobbet eller 
går rundt og har selvmordstanker. De 
holder det hemmeligt for ikke at gøre 
nogen kede af det eller bekymrede 
og også fordi det er for skamfuldt og 
svært at tale om. Eller af frygt for at det 
hele skal blive endnu værre, hvis de 
også bliver stemplet som sladrehanke, 
tilføjer Sarah Engell.  

Styr på verden 
Egentlig er 36-årige Sarah Engell 
uddannet pædagog og har bl.a. en 
fortid i psykiatrien, hvor hun har 
arbejdet på behandlingshjem for 

skizofrene og misbrugere. Hun har 
også arbejdet som oversætter, tekst-
forfatter på et reklamebureau og 
sågar som vaffelbager i Tivoli, mens 
hun en overgang prøvede at få tid til 
at skrive ved siden af - for skrive, det 
har hun altid gjort. Men i længden 
blev der for lidt tid til skrivningen, 
ikke mindst efter hun og manden fik 
børn, så i dag hvor børnene er hhv. 
seks og et år, har hun med 21 måder 
at dø taget springet og er blevet 
forfatter på fuld tid. 

- Jeg har skrevet kontinuerligt  gennem 
årene, siden jeg var barn og gik på 
Pilegårdsskolen i Tårnby, hvor jeg 
voksede op. Små historier, om Pia der 
får en dukke og den slags, og så mine 
dagbøger! Jeg har skrevet meget 
dagbog, også rejse-dagbøger og lister 
i lange baner, fortæller Sarah Engell.

Lige som Stella, der skriver en 
liste over forskellige måder at 
begå  selvmord på – hvad skrev 
du selv lister om?

- Ja, nu du siger det! Jeg skrev lister 
om alt muligt - de bedste bøger fx 
– for at strukturere min verden og 
forstå mig selv og andre bedre, tror 
jeg. Og hvis en bestemt situation har 
været særlig svær, får jeg den som 
regel ud af kroppen ved at skrive om 
den, nærmest som en slags terapi, 
tilføjer Sarah Engell. 

Hvad var du selv glad for at læse 
som barn – og hvad ligger der på 
natbordet nu?

Jeg fremstiller virkeligheden 
lige så BRUTAL som den er
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- Som barn var jeg ret vild med Ole 
Lund Kirkegaard og hans musik 
i sproget. Han har en hel del af 
æren for, at jeg fik øjnene op for, 
hvad man kan gøre med sproget, 
tror jeg. Jeg var også meget glad 
for Bjarne  Reuter. Jeg fik læst en 
del højt af mine forældre og læste 
også selv rigtig meget. Senere 
var det sådan noget som Klaus 
 Lynggaards Martin og Victoria 
og Tine Brylds Pigeliv, jeg læste 
virkelig meget i puberteten, sikkert 
en bog om dagen i gennemsnit. 
Da jeg var kommet igennem hele 
 ungdomsafdelingen på det lokale 
bibliotek, rykkede jeg bare videre 
over i  voksenafdelingen. 

- Jeg læser stadig meget – og meget 
bredt. Men jeg er ikke så meget til 
krimier og lyrik. Lige nu går jeg på 
Forfatterskolen for Børnelitteratur, så 
derfor læser jeg mange børnebøger 
og billedbøger. Af bøger, jeg har læst 
her for nylig, kan jeg nævne Spille-
lærerinden af Elfriede Jelinek – hun har 
en helt fantastisk gnist i sit sprog – og 
så en bog om det at skrive af Stephen 
King. Ellers er jeg også meget glad for 
Murakami og blandt danske forfattere 
sådan én som Kirsten Hamann. 

Glimt af lys og håb
Sarah Engell debuterede i 2009 
med Hvis bare på Forlaget Carlsen, 
hvor også 21 måder at dø ud-

kom sidste år, og havde efter 
eget  udsagn inden da skrevet 
flere  manuskripter, som hun 
 ”heldigvis” ikke havde fået antaget 
til  udgivelse. Til gengæld fik hun 
med afslagene en opmuntrende 
respons, som betød at hun ikke gav 
op. Hvis bare er en humoristisk bog 
skrevet i en anderledes let tone 
end 21 måder at dø – sådan lidt á la 
chick lit. Den handler om den evigt 
frustrerede Sofie, som tror hendes 
lykke vil være gjort hvis bare hun får 
en kæreste, et job, et sted at bo etc. 

Der er noget af et spring mellem 
debuten og så 21 måder at dø, 
som ind imellem er ret rå … 

Tema: Inklusion i folkeskolen

Samtidig med at det er 
vigtigt for mig tydeligt 
at vise, at selvmord ikke 
er løsningen, er det også 
helt afgørende at jeg 
tør at gå linen ud, når 
jeg skriver om barske 
emner som mobning og 
selvmord, siger Sarah 
Engell.
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- Ja, men sådan må det jo være. 
Man kan ikke behandle emner som 
mobning og selvmord i en let tone, 
selvom det humoristiske ellers 
falder mig ret naturligt – eller det 
kan jeg i hvert fald ikke! Sproget 
og formen må indrette sig efter 
emnet, ikke omvendt, så man kan 
godt sige jeg har givet mig selv lidt 
af et benspænd med 21 måder at 
dø …  Alligevel indeholder bogen 
faktisk også små glimt af lys og håb. 
Bare sådan nogle bittesmå ting som 
at man får et kram eller at solen 
 skinner ovenover skyerne. 

Er mobning noget, du selv har 
haft inde på livet?

- Det er der mange der spørger om, 
bl.a. når jeg er ude at holde foredrag 
på skoler. Men nej, jeg er ikke selv 
blevet mobbet og har faktisk heller 
ikke nogen erindring om klasse-
kammerater, der er blevet det. 
Måske er det fordi bogen virker 
så autentisk … 

- Ja, det håber jeg. Men jeg har jo 
researchet og brugt meget tid – 
omkring to år – på at sætte mig ind i 
tingene. Som en flue på væggen har 
jeg fulgt med i diverse chat rooms på 
nettet, både med unge selvmords-
truede, som udvekslede erfaringer 
og gav hinanden råd om forskel-
lige måder at tage livet af sig selv 
på, og blandt unge som mobbede 
 hinanden. Og tro mig: Intet af det jeg 
skriver er værre end hvad de unge 
selv udsætter hinanden for – ofte 
endda anonymt, siger Sarah Engell.

Altid online
- Måske er det den største forskel fra 
før. Der har jo altid fundet mobning 
sted og vil sikkert altid gøre det, 
men da jeg var barn havde man i det 
mindste fri fra mobningen, når man 
gik hjem fra skole. Måske var det 
mere uskyldigt før nettet, for i gamle 
dage fik man en lille pause indtil 
næste dag, hvor det gik løs igen. 

Nu foregår det 24/7 – på de sociale 
medier hvor kan alle se det, altid! Når 
nogen lægger noget ud om dig her, 
bliver du virkelig udstillet, og du kan 
ikke engang slette det! Det må være 
forfærdeligt

Og det er ikke en mulighed bare 
at trække stikket og gå offline? 

- Nej, for de unge i dag er den tanke 
helt utrolig angstprovokerende. At 
gå offline svarer næsten til ikke at 
eksistere. Prøv bare at tænke på hvor 
afhængige vi andre er det – ja, jeg er i 
hvert fald! Vi kan dårligt nok se på en 
solnedgang uden at skulle oploade 
eller like den, vel? Og gang så det 
med 100, når du er 15 år! 

Sarah Engell tilføjer at man desuden 
er nødt til at være online på grund 
af skolen, efter som man jo skal være 
på i forhold til lektier, kompendier, 
opgaveafleveringer m.v.  

- Samtidig har de fleste skoler en 
mobbepolitik, men alligevel fortsæt-
ter mobningen jo, så vi står over 
for et virkelig vanskeligt problem. I 
bogen har jeg forsøgt at fremstille 
lærerne som nogen, der gerne vil 
hjælpe, for det tror jeg de fleste ger-
ne vil. De fleste prøver ikke at lukke 
øjnene. Omvendt er det fuldstændig 
grotesk, når man som lærerne i 21 
måder at dø tager mobningen op i 
plenum og gør ofret til medansvarlig. 
Men sådan gør man faktisk nogle 
steder. Det er meget tankevækkende 
at der ikke ser ud til at være én ting 
– eller rettere det samme - der virker 
for alle.

Hvordan reagerer børnene og de 
unge, når du holder foredrag, og 
hvad vil de gerne have svar på?

- De tager generelt rigtig godt 
imod bogen. Mange fortæller 
at de sagtens kan leve sig ind i 
 Stellas  situation og genkende 
sig selv og deres kammerater, og 

mange  fortæller de har grædt under 
 læsningen. Som regel har de læst 
og arbejdet med bogen og forbe-
redt spørgsmål, bl.a. om hvad jeg 
 forestiller mig der vil ske. Jeg siger 
så lidt om hvad jeg håber for Stella, 
at hun klarer den og finder fred, 
men det er vigtigt at lade slutningen 
stå åben … Jeg er meget bange for 
utroværdige Hollywood-slutninger 
– sådan én ville jo rive tæppet væk 
 under min egen historie, mener 
Sarah Engell og fortsætter:

- Så samtidig med at det er vigtigt 
for mig tydeligt at vise, at selvmord 
ikke er løsningen, er det også helt 
afgørende at jeg tør at gå linen ud, 
når jeg skriver om barske ting som 
mobning og selvmord. Jeg forsøger 
derfor at fremstille virkeligheden 
ligeså brutal som den er, for det 
ville være respektløst at forsøge at 
pynte på den. Som voksne har vi 
lyst til at skåne børnene og de unge 
og vil fx gerne skærme dem mod 
emner som selvmord, men hvis 
man har prøvet at blive mobbet og 
går rundt med selvmordstanker, er 
der ikke noget jeg kan skrive, som 
overgår dét. Derfor ligger der for 
mig at se mere omsorg i at sætte 
ord på det svære, sådan at de føler 
sig set og hørt og ikke føler sig så 
alene … 

Råb om hjælp
Når Sarah Engell er ude på skoler 
og holde foredrag om 21 måder at 
dø er eleverne som regel meget 
 optagede af om bogens mindetavler 
er  autentiske:

 – Og det er de! Noget er forkortet, 
men ellers er de rimelig copy pastede, 
fortæller Sarah Engell.

Inspirationen til mindetavlerne, som 
er 13 sorte sider med hvid tekst, 
som fortæller om 13 teenageres 
 autentiske selvmord som følge af 
mobning, er hentet fra en musik-
video med bandet Soul Asylum, 

Tema: Inklusion i folkeskolen
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som i nummeret Runaway Train har 
indsat sorte mindetavler som med 
hvid skrift fortæller om  virkelige børn 
og unge der er sporløst  forsvundet. 
Formålet med at bringe mindetav-
lerne fra det virkelige liv er, ifølge 
Sarah Engell, netop at binde Stellas 
historie tæt til virkeligheden. Hun 
understreger i den forbindelse, at 
det undervejs i skriveprocessen har 
været nødvendigt at forholde sig 
meget bevidst til forskellige etiske 
spørgsmål. 

- Jeg har da spurgt mig selv om 
 nogen kunne gå hen og blive 
 inspireret til at tage deres eget liv 
efter at have læst min bog. Eller 
om den kunne give nogen ideer til 
hvordan de skulle begå selvmord. 
Alene titlen kan måske godt lyde lidt 
som en opskriftbog … Men efter at 

have snakket det grundigt igennem 
med min redaktør, er jeg nået frem 
til at være tro mod emnet. Og dem 
der savner inspiration, finder den 
 desuden meget bedre på nettet, 
som jo flyder over med alle slags 
 anvisninger … Som sagt overgår 
virkelighedens brutalitet langt hvad 
jeg kan finde på, hvilket de mails, jeg 
får, klart viser. 

Det må gøre stort indtryk når 
børn og unge finder trøst eller 
støtte i bogen?

- Ja, tænk engang hvis min bog kan 
redde nogen fra at begå selvmord … 
Eller bare det at den har været med 
til at støtte nogen og indgyde dem 
mod, at den har flyttet nogen eller 
noget … Når unge – især piger – har 
tanker om selvmord eller faktisk for-

søger at begå selvmord, tror jeg ofte 
det er et råb om hjælp. Det sker som 
udtryk for desperation, fordi de føler 
sig trængt op i en krog, og måske 
er det den eneste handlemulighed, 
de kan få øje på. Jeg forestiller mig 
heller ikke at Stella egentlig ønsker at 
dø, mere at hun har mistet livslysten 
eller livsmodet …

Har du nogensinde hørt fra 
 nogen, der selv har mobbet?

- Nej, desværre aldrig. Det ville ellers 
være virkelig sejt, hvis nogen turde 
stå frem og fortælle om det. Jeg 
tror ikke der er nogen unge, der er 
onde, mere at der er tale om en ond 
adfærd. Tit starter det tilfældigt og 
eskalerer så bare – lidt ligesom en 
rullende snebold – der kommer ud af 
kontrol.

Tema: Inklusion i folkeskolen

Gratis børnebøger i sommerferien
Lige som sidste år stiller Læsekampagnen Gratis Børnebøger 20 børnebøger gratis til rådighed for alle 
børn i hele sommerferien. Der skal hverken bruges login eller registrering og så er bøgerne endda gratis. 
Man kan læse - eller lytte - til bogen med det samme, direkte på skærmen, og vælge mellem spænding, 
humor, alvor, højtlæsning, letlæsning og selvlæsning. 

Bag Gratis Børnebøger står 7 af landets mest produktive børnebogsforfattere og mikroforlæggere, der 
tilsammen har skrevet godt 300 titler: Benni Bødker, Jan Kjær, Henrik Einspor, Morten Dürr, Bo Skjoldborg, 
Emil Blichfeldt og Ellen Holmboe. 

De tror på, at børn gerne læse hvis de bare får de rigtige bøger, og hvis bøgerne er tilgængelige, når der 
er brug for dem. Tilgængelighed er nøglen, hvis man skal nå ud til moderne touchscreen-børn, der vil 
have bøgerne her og nu, uden login, uden begrænsninger og uden at skulle en tur på biblioteket. I 2014, 
hvor læsekampagnen også stillede 20 bøger 
gratis til rådighed, fik den 34.500 besøg og 
hundredvis af daglige læsere, som i alt læste 
1234 timer i løbet af sommeren. 

www.gratisbørnebøger.dk
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Som læringskonsulent og en del af 
Undervisningsministeriets Lærings-
korps, oplever Thomas Jensen at der 
lige nu er stor efterspørgsel på at høre 
noget om hvordan man kan gribe den 
læringsmålstyrede undervisning an 
og hvilke krav det stiller til PLC og den 
pædagogiske vejledning generelt. 

- Og her ligger der en super-relevant 
opgave for PLC, alt afhængig af hvor 
skolen befinder sig. Et godt eksempel 
kunne typisk være at man på en skole 
sagde, at i det kommende skoleår 
vil vi gerne have særligt fokus på 
dansk og matematik. Derfor skal der 
være en vejledningsfunktion der kan 
understøtte og være ambassadør for 
det område, mener Thomas Jensen 
og lægger til: 

- PLC må dels have en viden om 
didaktik og pædagogik såvel som 
Fælles Mål, en generel viden om 
hvad der er for en målopbygning og 
hvordan strukturen er på tværs af alle 
fag, dvs. hvad der går igen i alle mål-
matrixer og hvordan er de bygget op, 
simpelthen som en form for begrebs-
forståelse og grundlæggende bered-
skab i forhold til det at vejlede. 

- Derudover må PLC på nogle ud-
valgte områder have en dyb og spe-
cifik viden. Det har der typisk været 
qua en meget stærk repræsentation 
af dansklærere på det traditionelle 
skolebibliotek, hvilket der muligvis 
fortsat vil være, både i forhold til vi-
den om bestemte læringsressourcer, 
som understøtter de mål der nu fx er 
for dansk, og i forhold til inspiration 
til fritidslæsning osv. Hvis skolen har 
valgt at have fokus på læringsmål-
styret undervisning i dansk, må det 
være netop her PLC sætter ind og gør 
noget - holder oplæg, deltager aktivt 
i fagudvalg, vejleder osv.

Af Eline Mørch Jensen, redaktør

”Der er brug for et lærings-
center, som på baggrund af 
Fælles Mål kan sige at sådan 
ser fx danskfaget ud. Det ser 
ikke ud som der står i den 
bog eller på den digitale fag-
portal. Der er brug for nogen 
som med en bred pensel 
kan tegne fagene.” 

Siger Thomas Jensen, Læringskon-
sulent i Undervisningsministeriet, 
her i anden del af interviewet om 
 fremtidens PLC (se første del i LC  
nr. 4 fra juni 2015, red.).    

Ser du fremtidens PLC som 
 center og katalysator for al 
 vejledning på skolen?

- Det kan det være, men det er 
helt op til den enkelte skole. Én af 
pindene i bekendtgørelsen handler 
jo om at  understøtte samarbejdet 
mellem  skolens ressourcepersoner, 
så  funktionen er der selvfølgelig, men 
ikke nødvendigvis med udgangs-
punkt i PLC, mener Thomas Jensen 
og fortsætter:   

- I et udviklingsperspektiv er det 
vigtigt både at have et blik for hvad 
det er for en fysisk enhed, vi taler om, 
når vi taler PLC, men også at blive 
klar på ideen og formålet bag – altså 
organiseringen. Hvis vi ser på funktio-
nen har vi bl.a. at gøre med et team, 
som kan være sammensat af den 
traditionelle skolebibliotekar, som 
nu mange steder kaldes en lærings-
vejleder, men som der ikke er nogen 
statsautoriseret betegnelse for, eller 
det kan være sammensat af it-, me-
die- eller andre vejledere.

- Jeg synes klart at det vil give god 
mening hvis man kigger med friske 
øjne på basisholdet omkring PLC og 
de tilknyttede funktioner. Hvis man 
ude på den enkelte skole de næste 
tre år fx vil have særligt fokus på 
læringsmålstyret undervisning, er der 
måske brug for vejledning inden for 
et hovedområde som eksempelvis 
dansk/matematik. Det kan også være 
i kommunen, hvor man danner net-
værk af vejledere. Det ville der måske 
oven i købet være musik i for at få 
flere fag og fagligheder i spil. 

- Her kunne et interessant perspektiv 
være at man kun var tilknyttet PLC i 
den periode af sin karriere, hvor der var 
fokus på det område, der havde ens 
særlige interesse. Dvs. at man tænker 
på sin rolle ud fra ideen om at ”her er 
jeg i tre år og bliver dygtig til at vejlede 
inden for et bestemt område.” Hvor-
efter man forlader PLC igen – måske for 
at vende tilbage på et senere tidspunkt 
og måske ikke, tilføjer Thomas Jensen.

Han mener skolerne med fordel 
vil kunne arbejde med nogle mere 
 plastiske størrelser end hidtil: 

- I den forbindelse er det vigtigt at 
skoleledelsen ser på hvad det tradi-
tionelt har været for en type med-
arbejdere, der har været på skolen, 
og om det nu også er de samme der 
er brug for fremover. Svaret på det 
spørgsmål vil nok være forskelligt fra 
skole til skole … I mange tilfælde tror 
jeg det er de samme medarbejdere 
der skal være på PLC, andre steder vil 
læringsvejledere måske have bedre 
af at rykke. Hvis man nu fx ikke kan 
se sig selv som en mere proaktiv vej-
leder, så er det jo ikke nogen skam. 
Slet ikke! Til gengæld vil det være 
ærgerligt, hvis man bare bliver sid-
dende og begræder udviklingen. 
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fem minutter, til jeg havde fundet en 
bog af Dennis Jürgensen. Det var på 
Gråsten Skole, som jeg i øvrigt ved at 
der er sket meget på siden dengang, 
fortæller Thomas Jensen og tilføjer: 

- Der er jo nogen der omtaler PLC 
som lærested, værested og værksted. 
Personligt kan jeg godt lide lære-
steds- og værksteds-funktionen, men 
er - skal vi kalde det semi-skeptisk - 
over for væresteds-funktionen … 

- I min egen praksis synes jeg det 
fungerede fuldstændig fantastisk, 
når jeg fx havde en gruppe af elever, 
som jeg viste en film for og talte om 
filmiske virkemidler med, eller læste 
højt for eller hvad det nu kunne 
være. Det var på skolen i Dragør, 
hvor vi havde indrettet et område, 
hvor man kunne lave den slags. 
Samtidig var der så nogen der havde 
gang i gruppearbejde et andet sted, 
mens andre var i færd med at låne 
bøger ved en computer. Det havde 
de fået kørekort til i børnehaveklas-
sen, hvor de fik et kørekort lige som 
sådan et gammeldags symaskine-
kørekort, du ved, når de havde 
været oppe til køreprøve i udlån og 
aflevering. Så det klarede de selv 
fint, fortæller Thomas Jensen. 

- Der var også en masse computere, 
hvor der sad elever og arbejdede. Det 
var egentlig ikke nogen særlig flashy 
faciliteter, men det var bare super fedt 
at det kunne lade sig gøre samtidig! 

- Det blev en del af kulturen, at 
når der fx kom en 3. klasse ind 
ad døren, så vidste jeg hvad der 
skulle ske med dem i samarbejde 
med den eller den faglærer. Og så 
kunne jeg sige ud i rummet ”nu er 
3. klasse her for at blive undervist, I 
andre er velkommen til at være her, 
men I skal naturligvis vise hensyn”. 
Det vidste alle godt hvad betød, 
for det havde vi været igennem før. 
Det var mega-fedt! 

Men jeg tror bl.a. det fungerede så 
godt fordi væresteds-funktionen 

ned i den enkelte klasse om man 
kommer på ekskursion eller ej, og 
her kan PLC eksempelvis  systematisk 
pege på at man med fordel kan 
samarbejde med fx den og den 
kirke, tankstation eller fisker nede 
på havnen, dvs. PLC kan være med 
til at opsamle, katalogisere og pege 
på konkrete aktiviteter i en undervis-
nings- og læringssammenhæng. 

Hvordan adskiller den rolle sig 
fra den rolle det traditionelle 
skolebibliotek havde – hvordan 
husker du selv skolebiblioteket 
fra din egen skoletid? 

- Jeg husker skolebiblioteket som et 
sted, jeg godt kunne lide at komme, 
men der skete ikke noget. Jeg var der 
jævnligt, men blev kun hængende i 

Har det ikke altid været 
 Skolebibliotekets rolle? 

- Det nye er at man ikke tidligere 
er startet med målene, men med 
 materialerne, så det handler meget 
om at anlægge et nyt fokus. Jeg tror 
på at der er brug for et læringscenter, 
som på baggrund af Fælles Mål kan 
sige at sådan ser fx dansk ud. Det ser 
ikke ud som der står i den bog eller på 
den digitale fagportal. Der er  ganske 
enkelt brug for nogen som med en 
bred pensel kan tegne danskfaget, 
mener Thomas Jensen og tilføjer:

- Herefter ligger der så en konkreti-
seringsopgave, hvor man må se på 
hvad der skal til for at understøtte 
og samle op på at man når i mål. På 
mange skoler afgøres det lokalt helt 

PLC har en vejlednings-
opgave i forhold til hele 
paletten af læringsres-
sourcer – bøger, film, 
nettjenester, digitale 
værktøjer, laborative 
materialer.De skal alle 
sammen være der og 
være tilgængelige. Det 
centrale er hvorfor, 
 mener Thomas Jensen.
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var  nedtonet. Ikke at man ikke 
måtte komme og låne en bog eller 
bare sidde og lave et eller andet, 
men det der med fx at bruge PLC 
som et sted man kunne sidde og 
spille spil, det har jeg aldrig været 
 fortaler for. Det var min opfattelse 
at det sugede opmærksomheden 
væk fra noget andet. Så PLC var et 
læringsorienteret sted.

- Vi var også meget optaget af at 
have en tæt dialog med lærerne, fx 
om hvordan nogle elever med det 
samme går i gang med den opgave 
de nu har, mens andre er nødt til at 
have en meget tydelig nedskrevet 
madpakkeseddel med hjemmefra, 
hvor der står hvad der skal foregå. 
Jeg har brugt relativ meget tid på 
opfølgning med elever, som ikke 
var på PLC på en hensigtsmæssig 
måde. Altså spurgt ind til hvem 
de havde en aftale med og hvad 
 aftalen gik ud på, netop for at det 
der uformelle rum kunne fungere 
bedst muligt …

Samtidig kan PLC også være et 
helle for elever, som har svært 
ved at passe ind andre steder, så 
på den måde kan det måske godt 
fungere som værested? 

- Ja, det har jeg også oplevet. PLC kan 
sagtens være inkluderende på dén 
måde, men i en skolekontekst er man 
bare nødt til at have ret klare aftaler 
om hvad der er hvad. For mig har det 
været vigtigt egentlig kun at have én 
regel, nemlig: Vis hensyn. Den regel 
betyder noget i praksis.

Hvad kan PLC gøre for at fremme 
inklusionen – fx af indvandrer-
drengene som pt. forlader folke-
skolen med markant dårligere 
karakterer i dansk og matematik 
end deres klassekammerater? 

- Jeg tror, at spørgsmålet om 
 indvandrerdrengene dels handler om 
noget rent sprogligt, dels er et socialt 
problem. I Danmark har vi en lidt 
kedelig historik hvad angår betyd-
ningen af elevers sociale baggrund 

i forhold til faglige resultater. Det er 
netop en del af baggrunden for at 
arbejde med tydelige mål for elevers 
læring, at de mindsker betydningen 
af social baggrund i forhold til faglige 
resultater. Og bekendtgørelsen siger 
jo, at PLC skal understøtte lærere og 
pædagogers planlægning, gennem-
førelse og evaluering af undervisning 
på baggrund af Fælles Mål.
- Opmærksomhed på den sproglige 
udvikling er også en central del af en 
vejledningsopgave for PLC. PLC kan 
– igennem vejledning, aktionslærings-
forløb og kollegavejledning - spille en 
central rolle i arbejdet med at udvikle 
læringsmålstyrede undervisningsfor-
løb på baggrund af Fælles Mål. Her 
er der for alle fag lavet en beskrivelse 
af, hvordan der skal arbejdes med 
 elevernes sproglige udvikling. Fokus 
på elevernes sproglige forforståelse 
har stor betydning for elever med 
anden etnisk herkomst – og i øvrigt 
også for etnisk danske elever. 
 
Der spekuleres meget i om PLC 
nødvendigvis skal være et fysisk 
sted …

- PLC er i høj grad rammen om 
muligheden for at mødes på tværs af 
vejlederprofiler, en organisering med 
fokus på læringsrettede aktiviteter. 
Den tidligere bekendtgørelse sagde 
ikke noget om et fysisk sted og det 
gør den nuværende heller ikke, så 
der er altså ikke sket nogen ændring 
på det punkt. Udover at ministeriet 
jo ikke regulerer noget, for det må 
skolerne som sagt selv bestemme, så 
har jeg svært ved at forestille mig –  
i hvert fald på nuværende tidspunkt - 
at der ikke er et fysisk sted og i hvert 
fald nogle fysiske faciliteter, siger 
Thomas Jensen og tilføjer: 

- Der er jo eksempler på skoler, 
som har adskilt den fysiske bogdel 
fra værkstedsdelen, så man kan jo 
sagtens indrette zoner til forskellige 
formål. Selv tror jeg på at alle medier 
skal være der - men en digital fagpor-
tal fylder jo fx ikke noget på PLC, vel?

Så man skal aldrig sige aldrig?

- Som Johannes Fibiger (lektor ved 
VIA-University College, red.) sagde 
om internettet for nogle år siden, så 
står vi på tærsklen til noget nyt, som 
vi endnu ikke helt ved hvad er. Han 
sagde at vi hidtil havde været vant 
til at tale om det post-industrielle, 
det post-moderne og det post-alt-
muligt, men at vi måske i højere 
grad skulle prøve at definere os som 
en præ-kultur og som nogen der 
står på tærsklen til noget. Dét har 
jeg selv nemt ved at være i - det gør 
mig ikke angst – for her kan man 
være undersøgende på en åben 
måde. Jeg er ikke så meget til at 
man på forhånd begræder tabet af 
det fysiske rum …

Du er også en bogens mand?

- Det er jeg også, ja. Jeg er vild med 
både bøger og film, men synes i 
virkeligheden at alle mulige medier 
er spændende, altså det rette medie 
til det rette formål. Billedbøgerne 
kan bruges hele vejen op igennem 
skolen, ikke bare i indskolingen, lige 
som jeg har brugt meget tid på film 
og filmiske virkemidler, herunder små 
filmproduktioner, i min undervisning. 
I min egen praksis har jeg brugt 
fortælling og oplæsning helt vildt 
meget og oplevet at det har haft et 
stort inspirations- og lærings-poten-
tiale. Eksempelvis har jeg læst Wolf 
Erlbruchs And, død og tulipanen højt 
og haft litteratursamtaler om den i 
en masse forskellige klasser, fortæller 
Thomas Jensen og lægger til:

- Engang brugte jeg den fx i en 
biblioteks-time med en 2. klasse på 
Dragør Skole. Efter tre år havde jeg 
den samme klasse i kristendom og 
historie, hvor vi havde et tværfag-
ligt forløb om døden og døds- og 
begravelses-ritualer i forskellige 
kulturer, hvor jeg fandt bogen frem 
igen. Og da jeg tog den op af tasken, 
var der en dreng der sagde: ”Aj, det er 
jo den du læste højt for os dengang 
i 2. klasse, det er min yndlingsbog!” 
Det var helt fantastisk at opleve, for 
den bog er simpelthen noget af det 
mest fantastiske! 
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Thomas Jensen blev færdiguddannet 
som lærer i 2001 fra Frederiksberg 
Seminarium med linjedag i dansk 
og billedkunst og læste en kort 
overgang litteraturvidenskab på 
Københavns Universitet, inden han 
søgte ind på seminariet, hvorfor hans 
”indgang til PLC” efter eget udsagn 
”helt klart har været interessen for 
litteratur og film.” 

- Så for mig at se skal hylder og bøger 
og alt det der være der så længe det 
giver mening. Der er forskning der 
peger på, at det man læser lagres 
bedre, når man har fat med  hænderne 
i siderne på en bog – bl.a. fordi stoflig-
heden og overblikket over omfang og 
sidetal har betydning. 

- Og så er det vigtigt at fastholde, 
at PLC har en vejledningsopgave i 
forhold til hele paletten af lærings-
ressourcer – bøger, film, nettjenester, 
digitale værktøjer, laborative mate-
rialer. De skal alle sammen være der 
og være tilgængelige. Det centrale 

er hvorfor? Jeg har set eksempler på 
bogsamlinger rundt omkring, som 
måske var lige lovlig bedagede, og 
hvor man godt kunne sige ”tja, nogle 
af materialerne skal nok være her, 
men man kunne måske også smide 
noget ud, ikke?”

Men ikke for at give plads til flere 
sækkestole i værestedet – så 
 hellere til værkstedet?

- Jo, men det er bare mit tem-
perament. Værkstedet behøver 
egentlig ikke at stå i modsætning 
til væresteds-tanken, for man kan 
jo sagtens indrette et område med 
fatboys og fx sige at her har vi et 
læsekvarter, som man gerne må 
afvikle - liggende - på PLC. Jeg 
mener bare der er nødt til at være 
klare aftaler om, hvorvidt noget 
kommer før noget andet. Jeg er 
skam ikke imod at noget er hygge-
ligt! Det må meget gerne være både 
 hyggeligt og uformelt, men det er 
min oplevelse at det fungerer bedst 

når læring og trivsel er tæt koblet 
og går hånd i hånd, mener Thomas 
Jensen og tilføjer: 

- Okay fint, du skal læse, det må du 
gerne gøre her, men så er det dét 
der er aktiviteten. Jeg har ofte hørt 
læringsmedarbejdere sige at der 
somme tider er en meget fritidsag-
tig brug af PLC, hvilket jeg mener er 
vanskeligt i en skolekontekst. Det er 
ikke noget med at man skal stå på 
lange lige rækker, som  gulerødder 
og i øvrigt holde sin kæft, det er 
ikke det jeg prøver at tale frem. Men 
det er vigtigt at PLC som funktion 
og  organisering gør sig klart at 
det også er en del af skolen, nogle 
gange minder det om undervis-
ning og er et forholdsvist formelt 
sted, andre gange er det ramme 
om mere  uformelle aktiviteter. Men 
lige  meget hvor uformelt det er, 
er der altid en eller anden form for 
skolekode på PLC, som man er nødt 
til at være bevidst om både som 
 medarbejder og elev. 

Tema: Inklusion i folkeskolen
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Af Merete Flensted Laustsen

Som forfatter til bl.a. Forpulede kærlig-
hed (2012) og Forbandende mødom 
(2011), der udkom i en samlet 
udgave i 2015, skriver Sarah Engell 
vedkommende og moderne fortæl-
linger til unge (mest piger/kvinder) 
fra 14/15 år. Den seneste roman fra 
forfatterens hånd 21 måder at dø er 
ingen undtagelse og er en af den 
type fortællinger, der udvider begre-
bet ’målgruppe’ ved at være oplagt 
til at blive læst af både forældre og 
undervisere i folkeskolen. Vi er alle 
bekendt med, at ’man bliver klogere 
på sig selv og verden’ ved at læse 
litteratur, men denne roman tager 
virkelig fat på et emne, som mange 
voksne kun kender perifert til og ofte 
er berøringsangste over for: nemlig 
cyber-mobning og af den grumme-
ste slags.

Den 15-årige Stella er på ingen tid rø-
get fra toppen til bunden på popu-
laritets-barometeret i klassen. Stella 
har lige mistet sin berømte musiker-
mor til en aggressiv cancer og Stellas 
far, der også er en velrenommeret 
musiker, har efterfølgende fået en 
alvorlig depression. Derudover mister 
Stella sin bedste veninde, Amalie, 
efter deres deltagelse som duo i et 
X-factor program. Dommerne vil kun 
have Stella. Det vil Stella imidlertid 
ikke høre tale om, men alligevel slår 
det klik for Amalie og hun starter den 
smædekampagne mod Stella, der 
får Stella til beskæftige sig en hel del 
med det at begå selvmord.

21 måder har jeg fundet.
21 måder at tage mit liv på. 
[…] Jeg skal ikke ende som en grønsag 
eller et råb om hjælp. Det skal være en 
sikker måde. Som Esc på tastaturet.

Stella er aktiv i cyberspace i chat-
rooms med selvmordstruede unge, 
men kan ikke rigtigt hente inspira-
tion der. Til gengæld chatter hun 
med en fyr i et andet online forum, 
som hun fortæller om sit liv til. Det 
får konsekvenser.

Og det får konsekvenser at velme-
nende lærere og andre voksne er 
fuldstændigt tonedøve for hvad der 
foregår og i al deres pædagogiske 
visdom gør alt værre:
”Er man så dum at fortælle hende 
noget i fortrolighed, kan man være 
sikker på at det bliver sat på dags-
ordenen til førstkommende klas-
sens time fordi det er vigtigt at man 
italesætter problemerne. Kunsten at 
holde kæft har hun aldrig lært på de 
der kurser” 
Stella modtager konstant sms’er, 
facebook-beskeder og er aldrig ladt i 
fred. Cyberspace har åbent 24/7!

”[Facebook] Amalie: Alle der ser det 
her: Stella er en klam luder så for 
jeres egen skyld hold jer væk. Del 
gerne! ” 
Om der er ’lys for enden af tun-
nelen’ eller Stella kører linen ud og 
havner i selvmordsstatistikken skal 
ikke røbes her, men Sarah Engell 
forløser Stellas udfordring med 
livet som cyber-mobbeoffer på 
fornemste vis.
Teksten er fyldt med dialog og 
både det mundrette sprog, der 
anvendes i sms’er og på face-
book, men også Stellas tanker, får 
læseren til at føle Stellas afmagt. 
En rigtig fin detalje, der marke-

rer alvorligheden i bogens tema, er 
de sorte sider med hvid skrift, hvor 
tretten fortællinger fra det virkelige 
liv om ofre for cyber-mobning, som 
ender i ’bullycide’. De sidste sider er 
en link-samling med henvisninger til 
steder på nettet, bl.a. hvor man kan 
søge hjælp, hvis man er mobbeoffer 
og mindesider for ofre for bullycide.

Sarah Engell skriver sobert, trovær-
digt og uden fordomme og løftede 
pegefingre og 21 måder at dø er 
værd at beskæftige sig med, både 
i skoleregi og til fritidslæsning. En 
fortælling der kalder på samtaler, dis-
kussioner og refleksioner både hos 
de unge, men også deres voksne.

21 måder at dø
Af Sarah Engell
Carlsen, 2014
337 sider

JEG HAR LIGE LÆST

Fortællingen om ’bullycide'

De fleste cfu’er har indkøbt titlen  
i klassesæt.

”
”
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Af John V. Christiansen, konsulent, 
Skole og Klub, Roskilde 

I Roskilde har vi arbejdet med og ved-
taget en fælles teamorganisering 
og funktionsbeskrivelse for PLC på 
kommunens 19 folkeskoler. Sam-
men med skolerne har vi lavet en 
organisatorisk ramme, hvor PLC-
teamet understøtter strategier og 
skoleudviklingsinitiativer i sam-
spil med skolens ledelse. Skolens 
vejledere og ressourcepersoner 
arbejder sammen og bidrager i 
dette strategiske forum. 

I Roskilde har PLC 3 funktioner…
En strategisk udviklingsenhed: 
PLC understøtter skoleudviklings-
initiativer og den overordnede 
strategi i forhold til elevernes læring 
og er central for skoleledelsens 
strategiske dispositioner og en vigtig 
 sparringspartner. Skolens vejledere 
og ressourcepersoner arbejder sam-
men med skoleledelsen i dette stra-
tegiske forum om at understøtte det 
undervisende personales planlæg-
ning, gennemførelse og evaluering 
af undervisning og pædagogiske 
 aktiviteter med fokus på inklusion, 
synlig læring og evaluering. Der 
arbejdes med at sætte forsknings-
baseret viden om læring i spil på 
 skolen på et datainformeret grundlag. 
En ressource for det undervisende 
personale og elever:
I PLC kan det undervisende 
 personale få vejledning og sparring i 
forbindelse med forberedelse og un-
dervisning af vejledere og ressource-
personer. PLC rækker ud i klasserne 
og er med til at understøtte lærings-
aktiviteter, der kan bidrage til, at 
skolen skal udfordre alle elever, så de 
bliver så dygtige, de kan. 
Et fysisk læringsrum: 
PLC er også et fysisk læringsrum 
på skolen - et rum for multimodale 

læringsaktiviteter. Her skal der være 
plads til fx fordybelse, gruppe-
arbejde, værksteder og oplæg. Der 
skal være mulighed for sparring 
med og vejledning af elever og det 
undervisende personale, og man kan 
også blive inspireret af fx en relevant 
webside, en vigtig app, en god bog, 
en udstilling eller andre lærings-
motiverende tiltag.

PLC er også en aktiv spiller på det 
kulturelle område og central i kon-
takten til det omkringliggende sam-
fund. Ligeledes kan PLC være stedet 
for lektier og faglig fordybelse. 

I lov og bekendtgørelse skal PLC løse 
områder inden for nedenstående 
opgaver, og vi har i Roskilde ved-
taget fælles funktionsbeskrivelser 
inden for: 
•  Læremidler 
•  Digitale medier 
•  Elevvejledning og fritidslån 
•  Kulturformidling 
•  Folkebibliotek

Skolens vejledere og ressource-
personer organiseres i PLC i en team-
struktur. PLC-teamet understøtter 
skoleudviklingsinitiativer i samspil 

med skoleledelsen på et tværfag-
ligt grundlag. Ligeledes rådgiver 
teamet skoleledelsen og sparrer 
med denne ud fra eget fagom-
råde i et tværfagligt perspektiv. 

PLC-teamet arbejder tæt sam-
men med skolens fagteam om 
udvikling af fagenes didaktik 
og det undervisende persona-
les adgang til læremidler, der er 

aktuelle og opdaterede i forhold til 
Fælles Mål og indsatsområder. Sko-

len kan organisere sig med faglige 
vejledere, og en organisation med 
velfungerende fagteams er central 
for implementering af skolerefor-
mens paradigmeskifte fra undervis-
ning til læring. 
PLC-teamet understøtter det under-
visende personales planlægning, 
gennemførelse og evaluering af 
undervisning og pædagogiske 
 aktiviteter med fokus på inklusion, 
synlig læring og evaluering i den 
afdelingsopdelte skole. 

Fra næste skoleår ansætter vores 
it-afdeling it-teknikere på skolerne, 
som skal varetage de tekniske 
 opgaver og typisk er tilknyttet 2 
skoler. Vi har derfor besluttet, at 
funktionerne som skolebibliotekar 
og pædagogisk it-vejleder lægges 
sammen til en ny type vejleder – 
læringsvejlederen.
Vi har nu de kommunale  rammer 
på plads og fra august ved vi, 
hvilke personer der skal arbejde i 
PLC på  skolerne og sammen i de 
 kommunale netværk. Efteråret og 
frem mod jul er afsat til at få vel-
fungerende PLC-team på skolerne og 
samarbejdet på tværs af skolerne til 
at fungere i den nye organisation.

KONSULENT-KLUMMEN

PLC-teamet: 

Skolernes strategiske udviklingsenhed
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Her er historien om verdens højeste bjerg,
og de mennesker, der har prøvet at nå
toppen. Hvis du ønsker at bestige Mount
Everest, så må du være parat til at dø for
det. Der er storme, isnende kulde, laviner
og risiko for højdesyge. Og manglen på
ilt gør dig træt. Mount Everest er ikke et
sted for mennesker.

Andre kan bestille hos:

BIBLIODAN
Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80
www.bibliodan.dk
bibliodan@bibliodan.dk

Kig efter fjeren,
så får du en let bog!

Lette bøger
til unge og voksne

Bengt Fredrikson

Mount Everest
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