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OPSLAGSTAVLEN

Børnenes billedbog

Skolebiblioteket
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… er en ordløs, fotografisk billedbog med
365 farvefotografier, der alle er centreret
om små børns hverdag i Danmark. Her er
dyr, planter, børn der hopper i trampolin,
er i børnehave, mad, frugt, grønt, cykler,
børneværelse og meget, meget mere ...
Inspirationen til bogen stammer fra en
dejlig og meget populær sort/hvid billedbog af Sven Grønlykke og fotografen
Jesper Høm fra 1975. Bogen blev solgt i
IRMA´s forretninger og blev en bestseller
og en klassiker.
Sabine Lemires bog er oplagt som samtalebog mellem børn og forældre, hvor børnene kan genkende situationer og steder
fra deres egen hverdag. Bogen kan bruges
til sprogstimulering og som pegebog for
de allermindste.
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”Børnenes billedbog”
Sabine Lemire
Carlsen, 2014
368 sider

The IBBY-Asahi Reading
Promotion Awards for 2014

… går til to projekter The Children's Book
Bank, Canada og PRAESA, The Project for
the Study of Alternative Education in South
Africa. I begrundelsen hedder det bl.a.:
The Children's Book Bank was founded
in 2007 in Toronto with the mission of supporting children's literacy by recycling gently
used children's books and distributing them,
free of charge, to children living in highneeds neighbourhoods. The area where the
Book Bank is located is one of Toronto's high
density / low income neighbourhoods. It is
also the first home to many new Canadians.
There are 102 nationalities within a two
kilometres radius of the Book Bank!
PRAESA is an independent unit for research
and development, attached to the faculty of
Humanities at the University of Cape Town.
PRAESA was established in 1992 having
emerged from the struggle against apartheid education.
Juryen bestod af følgende: Jury Chair Kiyoko
Matsuoka (Japan), Marilar Aleixandre (Spain),
Hasmig Chahinian (France), Nadia El Kholy
(Egypt), Azucena Galindo (Mexico), Linda
Pavonetti (USA) and Timotea Vrablova
(Slovakia).
Prisen på 10,000 US $ for hvert vinderprojekt
vil blive overrakt på IBBY 34. Verdenskongres
i Mexico City den 12. september 2014.

INDHOLD

Læseraketten 2014

Ulandsorganisationen IBIS har bl.a. det
gode formål, at man vil have hele verden i
skole. Nu har man endnu engang udgivet en lille fin tekstsamling, denne gang
med tekster fra og om Sierra Leone. Alle
forfattere og illustratorer har stillet deres
materiale gratis til rådighed, og udgivelsen
er støttet af Danida og Center for Undervisningsmidler.
På hjemmesiden:
www.heleverdeniskole.dk/forfattereogtegnere
kan man læse om
bogens forfattere
og tegnere.
Foto: William Vest

Døde drenge kan ikke sms’e –
og andre klamme historier

… er blevet til i et samarbejde mellem forfatteren Mette Finderup og seks forskellige
4. og 5. klasser fra Sydfyn. Forfatteren har
haft hver klasse i en time, hvor man sammen udviklede en historie til hver klasse.
Reglerne var:
• Klassen trak tre tilfældige ord, der skulle
være vigtige dele af deres historie.
• Idéudviklingen foregik ved simpel hånds
oprækning: Når en elev havde en idé til
noget i historien, stak han poten i vejret.
• Klassen skulle tænke fremad og acceptere de andres ideer. Når noget var sagt,
var det sagt, og så måtte man bygge
videre derfra.
Så tog Mette Finderup alle noter og ideer
med hjem og skrev de seks noveller så tro
mod klassens ideer som
muligt. Mette Finderups
hjemmeside:
www.finderup.dk
Læs anmeldelsen af
novellesamlingen på:
www.skolebibliotekarer.dk

IBBY´s 34. verdenskongres

… foregår i Mexico City fra d. 10.-13.
september 2014, og temaet er ”Reading
as an inklusive experience”. Mottoet er:
”May everyone really mean everyone”, “Que
todos signifique todos”.
Se mere på: www.ibby.org
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"SIGTATET"
At skabe en ny fortælling…
"Man mister sin fortælling,
når ens forældre dør, fordi
man pludselig står alene med
sin fortid og alle spørgsmålene til sin barndom, sine
forældre og bedsteforældres
valg og hele familiens mentalhistorie, så det har været
noget, jeg skulle finde ud af.
(...) Men det er også en frisættelse. For ligesom tabet af ens
forældre fører til en enorm
ensomhed, giver det jo også
en frihed til at skabe en ny
fortælling..."
(Filminstruktøren Pernille
Fischer Christensen om sin nye
film "En du elsker" i "Kristeligt
Dagblad" 12.4.2014)

Deadlines:
Nr. 6: 1. juni (udkommer primo juli 2014)
Nr. 7: 1. juli (udkommer primo september 2014)
Nr. 8: 1. september (udkommer primo oktober 2014)
Artikler i Skolebiblioteket dækker ikke nødvendigvis redaktionens og/eller Danmarks Skolebibliotekarers synspunkter.
Forside: Rasmus Meisler
Medlemsinformation
Oplysninger om Danmarks Skolebibliotekarer:
Sekretær Lone Rode, Tel: 6170 1399.
Medlemskab: Skriftligt via hjemmesiden eller på
Tel: 5195 6777.
Kontingent: Opkræves én gang årligt i oktober.
Overgang til pensionistfraktionen: På emailadressen danmarks.skolebibliotekarer@besked.
com
Flytning, navneskift m.v.: På email-adressen
danmarks.skolebibliotekarer@besked.com
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www.skolebibliotekarer.dk
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Eline Mørch Jensen
Weysesgade 9, 2100 København Ø.
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birgitte.reindel@skolekom.dk
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Tel (arbejde): 3542 5826
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Orionvej 139
4700 Næstved
Tel: 5588 4500
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Tel (privat): 4167 8005
Tel (arbejde): 8970 2556
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Gl. Bjert 33
6091 Sdr. Bjert
Tel: 5176 0730
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Sekretær
Lone Rode
Hvesager 61
7300 Jelling
Tel: 7587 1366
Mobil: 6170 1399
lone.rode@skolekom.dk
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Erik Nygaard Sørensen
Jasminvænget 11
5631 Ebberup
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enygaard@webspeed.dk
Karen-Marie Sørensen
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ENDELIG!
Så er udkastet til en ny bekendtgørelse endelig offentliggjort og sendt i høring.
Der er mange positive ting i udkastet, og hvis udkastet bliver vedtaget, går de
pædagogiske læringscentre en spændende og udfordrende tid i møde. Der
er både gamle kendinge i opgaverne, og der er nye opgaver, der skal arbejdes
med, så det pædagogiske læringscenter bliver en stærk medspiller i implementeringen af folkeskolereformen.
Det kræver selvfølgelig, at medarbejderne i det pædagogiske læringscenter
går aktivt ind arbejdet, men mindst lige så vigtigt er det, at ledelsen legitimerer
læringscentrets opgaver. Det gælder for skolebibliotekaren og it-vejlederen, ligesom det jo også gælder for de andre faglige vejledere. Uden legitimitet fra
ledelsen vil indsatsen sandsynligvis ikke ændre praksis i større grad.
Der har allerede i vores skolekom-konference været kritik over, at læsning
ikke nævnes særskilt i bekendtgørelsen, da det ifølge folkeskoleloven er en af
læringscenters opgaver, (citat: ”Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes
fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf."), men det er netop, fordi det
allerede er nævnt i loven, at det ikke figurerer i bekendtgørelsen. Det ville være
at gentage sig selv. Det samme gælder samarbejdet med Folkebiblioteket. Det
er ikke specielt nævnt i bekendtgørelsen, da det allerede er en del af lovteksten.
Selv om der er roser til udkastet til en ny bekendtgørelse, er der desværre ingen
roser uden torne. Det største kritikpunkt af udkastet til bekendtgørelsen må
være, at der ikke er nævnt nogle krav til uddannelsen af de personer, der skal
løfte opgaven. Det kan nogle steder i landet måske blive svært at få den
uddannelse, man har brug for, når den ikke fra ministeriel side er beskrevet. De
opgaver, der skal løses af læringscentret, er jo både store og krævende, og en
overvejende del af opgaverne kræver stor viden om pædagogik og didaktik,
men lige så vigtigt er gode kompetencer som vejleder.
Landsstyrelsen vil nu, hvor vi har set det endelige udkast, arbejde på at lave en
håndsrækning til vores medlemmer, hvor vi folder teksten ud. Det vil vi gerne
have hjælp til, så følg med på facebook og på hjemmesiden, hvor der snart vil
komme en blog til debat og inspiration.

Pensionistgruppen
Stig Bergmann
Stokkemarkevej 19
2730 Herlev
Tel (privat): 2254 5456
Tel (forening): 51 95 6777
sb@skolebib.org

PS. Du kan finde udkastet med mine kommentarer inde i bladet – og uden
kommentarer i skolekom-konferencen samt på hjemmesiden.

Annoncer og ekspedition
BIBLIODAN
Låsbygade 67-69, 6000 Kolding
bibliodan@bibliodan.dk

Birgitte Reindel,
formand for Danmarks Skolebibliotekarer

Gode forårshilsener

Adresseændring meddeles til Bibliodan.
Abonnement: Kr. 725,- inkl. moms.
Næste nummer af Skolebiblioteket
udkommer juni 2014.
Udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2000 – ISBN 0105-9556
Design og grafisk produktion
CS Grafisk A/S
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TEMA om læsning

Ny app leger læsning ind hos børn
Skolebiblioteket

4

Af forfatter Sandra Schwartz

Nr. 4
maj 2014

Det skal være sjovt at blive
god til at læse. Ny app kombinerer den gode historie,
interaktivitet og gameplay,
så daglig læsning bliver leg
og lyst og ikke kun skole og
pligt.
Mange forældre oplever, at deres
barn mangler læselyst, og at det er
en kamp at få læst de anbefalede 20
minutter om dagen. Med den nye
app til iPad, Let læsning med Danny
& Ditte, er der hjælp at hente. App’en
tilbyder historier af primært nye forfattere og illustratorer for børn på 0.
til 5. klassetrin. Historierne er udviklet
i sparring med lærere og læsevejledere og er lixsat, så de passer til børn
på forskellige læseniveauer. Det, der

gør app’en særlig, er, at den kombinerer den gode historie og hjælp til
at læse med en gameplay funktion.
Barnet starter med at vælge en spillefigur - Danny eller Ditte. Så er det
tid til at vælge en bog i
bogbutikken, hvor der er historier om
alt fra spioner, varulve til hverdagssituationer. Efter hver læst side er der
spørgsmål til historien, så barnet kan
reflektere over det læste og optjene
mønter i spillet. Barnet kan bruge
mønterne til at købe ting til Danny
eller Ditte, fx tøj og sko, skaterudstyr
eller ting til værelset.
Gameplay funktionen betyder, at
barnet hurtigt oplever at få succes
med sin læsning, når det kan svare på
spørgsmål og tjene mønter. Samtidig
giver den også barnet et incitament
til at læse videre. For der skal jo kun
lige læses en side mere for at få råd

til det seje skateboard eller den flotte
kjole.

Hjælp til at læse

Ud over spiluniverset har app’en også
en række funktioner, som understøtter barnets læsetræning og hjælper
med at skabe overblik over ord og
sætninger. Trykker barnet fx på et
ord, kommer der en rød streg under.
Så ved barnet, hvilket ord det er i
gang med. Det gør det lettere at
stave sig igennem historien. Følger
barnet teksten med en finger, understøtter en rød linje også automatisk.
Linjen bliver under det ord, barnet
når til, hvis der er brug for at tale eller
holde pause undervejs. Det er også
muligt at dobbeltklikke på et ord og
få det læst op.
Hjælpefunktionerne i de svære bøger
er slået fra, men uanset niveau motiverer og roser Danny og Ditte barnet
undervejs for sin indsats.
App’en er udviklet af det danske firma Games Inc., der har specialiseret
sig i at udvikle apps som fx EGO og
Højskoleforeningens app til iPhone,
iPad og Android enheder. Letlæsning
med Danny og Ditte kan købes i App
Store og koster 13 kr. inklusiv tre
historier - en for hver sværhedsgrad
let, mellem og svær. Er spillet en
succes, kan der købes flere historier
ind. De lette koster 7 kr. stykket, de
mellemsvære 9 kr. og de svære 13 kr.
pr. historie. App’en indeholder lige
nu 17 historier i forskellige genrer
og sværhedsgrader, og der kommer
løbende nye til.

Gameplay funktionen betyder, at barnet hurtigt oplever at få succes med sin
læsning, når det kan svare på spørgsmål og tjene mønter.

Læs mere om de enkelte titler og
selve app’en på www.dannyogditte.dk

FAGLIG LÆSNING
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Pr. bog 48 sider kr.142,- ex moms

Få opgaver til 300 bøger i et år for kr. 529,9200

DE STORE FAGBØGER er overskuelige og beskriver de
forskellige emner bredt og nuanceret. Serien udfordrer de
sikre læsere med masser af faglig viden inden for bl.a. historie,
religion, geografi, biologi, teknik og videnskab. Bøgerne er
skrevet af danske forfattere og tilrettelagt for elever fra 11 år.
På fagliglaesning.dk kan du med et årsabonnement hente
opgaver til alle titler i serien.

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL - UDDANNELSE.DK

se

på websitet

gyldendal-uddannelse.dk

bestil

til gennemsyn

køb
online

tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

TEMA om læsning

Læselyst kommer af
Skolebiblioteket

Af Pernille Frost, pt. konsulent i dansk og
læsning og vikar på Sankt Annæ Skole,
hvor hun bl.a. har dansk i 3. klasse.
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I skoleåret 2013/14 skød
Sankt Annæ Skole et større
udviklingsarbejde i gang.
Det indebar bl.a. et større fokus
på selvstændig læsning i
indskolingen. Læs om forløbet
og tankerne bag her.
Normalt er skolebibliotekarer og
dansklærere mest optagede af
indholdet i de bøger børn læser, for
det er fx bibliotekarens adelsmærke
at kende og kunne anbefale de gode
fortællinger. Både lærere og bibliotekarer er interesserede i at skabe en
lyst til at læse de gode fortællinger,
men måske burde de også interessere
sig for det kvantitative aspekt af
læsningen, for at nå frem til den
ideale læselyst.
Det følgende er fortællingen om
hvordan man kan forbedre børns
læsekompetencer ved at arbejde
specifikt med deres læsevaner, når
de befinder sig på tærsklen til at
være egentlige læsere af skøn- og
faglitteratur skrevet og adapteret til
børn, eller med andre ord: når de er
ved at være brugere af alle
skolebibliotekets tilbud.
Forud går selvfølgelig arbejdet med
det alfabetiske princip, bogstaverne
og lydene, og også en tid med
læsning i gode læsepædagogisk
tilrettelagte læsebøger. Det vil typisk
være i begyndelsen af 3. klasse, nogle
gange allerede i slutningen af 2. klasse,
at man kan tage fat på at udvikle
vanerne og elevernes bevidsthed om
deres egen læsning.

Det er også her vandene for alvor
skiller: nogle små læsere opbygger
selvtillid gennem læsningen og får
gang i en god spiral, hvor de hele
tiden bekræftes i, at de udvikler sig
og lærer nye ord, samtidig med at
læsningen går ubesværet nok til at
de kan nyde den. Andre derimod,
og det er især de læsere der har haft
en langsom start, oplever at det er
umådeligt besværligt at læse, og når
de læser, bliver de kun bekræftet i
at det er svært – og en tilsvarende
ond cirkel kan sætte ind: De oplever
ingen fremgang, og de er derfor ikke
motiverede for at læse, og får derfor
ikke den nødvendige træning.
En tredje type begynderlæsere har
egentlig ikke haft svært ved at lære
at læse, men hvis de selv skal vælge,
foretrækker de andre former for
underholdning, fx spil, og får derfor
ikke læst. Denne type er især et
produkt af vores tid, hvor tilbuddene
står i kø, og hvor læsning står sidst
i køen. For dem alle gælder dog at
de skal have mest mulig træning for
at udvikle sig til tilstrækkeligt gode
læsere, og får de ikke et vist flow
og overskud i læsningen på dette
tidspunkt, kan deres læseudvikling
nærmest gå i stå.

Selvstændig læsning

Fra 4. klasse bliver faglig læsning
en selvfølge i alle fag, og det bliver
en pine at mangle grundlæggende
læsefærdigheder. Og omvendt: jo
mere børnene får læst, jo lettere vil
de kunne avancere til svære tekster.
Derfor er hovedformålet med
læsevaner i 3. klasse kvantitativt: at
de læser kontinuerligt, mindst ½ time
dagligt, i en selvvalgt bog på deres
individuelle niveau og således får
læst en bog på mindst 100 sider om
ugen.

Vi ved at læsning er et spørgsmål om
træning, og fra den tidlige selvstændige
læsning forlanger vi på Sankt Annæ
Skole at der læses ½ time hjemme
dagligt. I starten beder vi forældrene
om at støtte og sørge for at det sker,
men vi understøtter det med en daglig,
individuelt afmålt lektie, som vi ved
at eleven kan klare. Og vi følger op i
skolen. Senest i 3. klasse er målet at
eleverne selv tager ejerskab til deres
læsning, udvikler gode læsevaner og
selvtillid, og vi laver derfor en
pædagogisk iscenesættelse, som
hjælper dem til at klare det. Der er
i parentes bemærket mange elever
som tager ejerskab fra begyndelsen,
og de er lette at påvirke til at læse
meget, men for mindst halvdelen af
eleverne skal der stærkere midler til.
Vi har i skoleåret 2013/14 arbejdet
med udvikling af fælles årsplaner i
dansk i indskolingen, og den
selvstændige læsning er et element
i denne nye struktur – som dog ikke
kan beskrives udfoldet her.
Blot kan det nævnes at vi som et
princip har skilt læseindlæringen fra
litteraturlæsningen, sådan forstået at
kulturteknikken læsning har sit eget
individualiserede spor, mens den
mere analytiske litterære læsning
foregår fælles.
Vi dyrker den litterære læsning helt
fra 1. klasse, men som oplæsning.
Det kan foregå mere eller mindre
dialogisk, men vi vælger oplæsningen
af værket af flere grunde: For at
kunne sikre os at teksten forstås og
opleves fælles, for at kunne vælge
de sprogligt udviklende tekster (som
endnu er for svære for eleverne at læse
selv) og for at kunne udvælge
strategiske tekster af litterær kvalitet.
Der sker desuden en væsentlig
formidling gennem

gode læsevaner
oplæsningens dramatisering og
fortolkning. I den nye årsplanstruktur
har vi som mål at læse ca. 8 børnelitterære værker årligt af en vis længde,
og udvalgt så de dækker både kanon-,
nyere og ældre litteratur. I samtalen
om værket bevæger vi os fra forståelse
og sammenligning i 1. klasse, til
analyse og fortolkning i og på tværs
af de læste værker i 3. klasse.

Belønninger stimulerer

På Sankt Annæ Skole har vi haft succes
med en pædagogisk iscenesættelse af
denne ”pligtlæsning”, som alle elever
har bidt på, og som let kan gennemføres i andre 3. klasser. Fra starten af
3. klasse gik vi fra et læsekort med en
daglig, individuel lektie til et selvforvaltende system, som både gjorde
det nemmere for lærere og elever at
overskue hvor meget de fik fra hånden,
og som også opmuntrede dem med
en lille belønning.
Hver elev fik fra start et rødt ”læsekort”
– et stykke pap på størrelse med et
bogmærke med elevens navn. På det
skrev man titlen på den bog, man var
i gang med. Læsekortet bruges som
bogmærke, og når man er færdig med
en bog, lægger man den på katederet
med bogmærket i så læreren kan
registrere bogen. Det er forbundet
med stolthed at aflevere sin bog og
få sit kort igen: Nu kan man vælge et
lille klistermærke til læsekortet som
markering, og den næste bog kan
skrives på. Når der er læst 10 bøger, så
hænges kortet på opslagstavlen, og
man får den næste farve kort.
Til sidst et grønt kort, og her var det
tanken at alle så i det mindste ville sigte
efter at læse 30 bøger. Men det viste sig
at de blev ualmindelig tændt af den lille
belønning og det overskuelige system,
så vi blev i oktober enige om, at vi

Foto: Signe Reimer Sørensen
Det er forbundet med stolthed at aflevere sin bog og få sit kort igen.
måtte kunne nå at læse 1000 bøger
tilsammen i år. Der blev i forvejen ført
en registrant over hver elevs læsning,
og nu tilføjede vi en daglig optælling
af den samlede læsning på tavlen,
sådan at vi dag for dag har kunnet
følge med i hvordan vi nærmede os
målet. Undervejs har vi måttet indføre
3 ekstra kortfarver, fordi mange har
læst mere end 30 bøger. Parallelklassen
og de to 2. klasser har også indført
systemet, og her er eleverne blevet
lige så tændte.
Selv om eleverne i høj grad bliver
selvforvaltende, har læreren dog stadig
en vigtig rolle for at det hele skal

fungere. For det første har han afstemt
hele arrangementet med forældrene,
for det andet monitorerer han hver
enkelt elevs læsning fra sidelinjen og
for det tredje følger han løbende op
på elevernes fremskridt og oplevelser
ved at tale om dem i plenum. Vi ser på
disse 3 opgaver en for en:

At finde sit niveau

Det meget kvantitative perspektiv
- som jo skyldes træningsmomentet
- skal følges op af en lærers mere
kvalitative styring. Det gælder ikke
så meget styringen af den litterære
kvalitet, som det gælder det sproglige
niveau i den skøn- og faglitteratur

90%-niveauet: Det er det niveau hvor 9 ud af 10 ord kan læses og genkendes
uproblematisk, og hvor man opdager og retter sin fejllæsning, fordi man
bemærker at det ikke giver mening. Læg mærke til at det både er nødvendigt at man
kan afkode præcist, OG at man har de allerfleste ord i sit mundtlige ordforråd. Her er
der plads til den lille vækst, uden at hele meningen går tabt. Hvis afkodningen ikke
er præcis, kan man ikke automatisere nye ord fra sit talesprog. Skal man lære et helt
nyt ord, skal man også bruge den sikre afkodning til at forestille sig en udtale af det
nye ord. Der kan være en pointe i at læse både over og under dette niveau, men som
hovedregel er det dette niveau der skal læses mest på for at man udvikler sig.

7

Selv om eleverne
dog stadig en vig
Skolebiblioteket

8
Nr. 4
maj 2014

Foto: Pirjo Andersen
eleverne vælger. For det første skal
alle helst læse på deres 90%-niveau
(se boks, red.), og de skal selv lære
at finde dette niveau. Det kan derfor
overlades til eleven at finde genren,
men læreren må holde øje med
niveauet. For let, så udvikler man ikke
sin læsefærdighed, og for svært, så
får man heller ikke det fulde udbytte.
Læser man for svære tekster, kan
man oven i købet miste selvtillid –
medmindre man har masser af det i
forvejen - hvilket nogle små læsere
har. Mangler man lidt selvtillid, så kan
man gå ned på et for let niveau for en
kort bemærkning for at stive sig selv
lidt af. Dette må man endelig tale med
eleverne om, og en god anledning
kan være ved elevsamtaler eller
trepartssamtaler, gerne forberedt af
et udfyldt spørgeskema om
læsevaner (se boks, red.).

Læsevanerne kan sammenlignes
med det faktisk læste, og hvis man
samtidig tester elevernes sætningslæsning og ordlæsning, finder man
tydelige sammenhænge mellem
udvikling og gode læsevaner. Her må
man forberede sig på overraskelser.
Det kan være de svageste som rykker
mest, og der kan være dygtige
læsere, hvis læsning næsten ikke
flytter sig på et halvt år.
I øvrigt må man være forberedt på
at der kan ske en store forandringer
i løbet af 3. klasse, når der læses en
bog om ugen. I starten af året læstes
fx mange af Gyldendals ”De små
fagbøger”, der læstes serien ”Det
magiske hus i træet”, der læstes
Ottesens serie ”Krigerprinsessen” og
mange læste stadig i læsebøgerne
”Søren og Mette” for 3. Klasse.
Senere på året er det stadig ofte
serier der trækker i børnene, men de
kan nu kapere mere komplekse
fortællinger, og her kommer
påskeferiens ”høst”, så man kan få et
indtryk af bredde og niveau: ”Piger
på poret” (3 titler), ”Dreamteam”,
Fagbogen ”Japan” (og 6 andre titler),
Jack Sparrow (2 titler), ”Hekseri og
våde kys”, ”Dystopia”, ”Hobbitten –
eller ud og hjem”, ”Det levende
sværd”, ”Mini Winnie”, ”Molly –

smuglerhunden”, ”Den blinde
konge”, ”Emily the Strange”, ”Alt om
Hunger games”, ”Skaterland”, ”FC Fodboldvenner” (2 titler), ”Den rubinrøde
krønike”, ”Preben Ræv”, ”Candy Floss,
magi og Rose Rouge”, ”Ronja Røverdatter”, ”Helvedesporten” (2 titler),
”Klods-Hassan”, ”Hubert i museknibe”,
”Ækle eventyr” (2 titler).

Tykke og tynde
og andre valg

I vores digitale tidsalder kan bøger
selvfølgelig opleves gennem andre
medier end godt, gammeldags
papir. Der findes e-bogsversioner
af et utal af titler og mange bøger
er tilgængelige som lydfiler. Det er
almindeligt anerkendt at børnene er
glade for moderne teknologi, men
betyder det nu at bøgerne helst
skal tilbydes dem elektronisk? Vores
erfaring er at papirbogen stadig har
status hos børnene, og hvis man ser
hvorledes dagen går for lille Lise i
2014, så er papirbogen ved at være
det eksotiske medie!
En dimension som endnu ikke
findes ved de elektroniske bøger, er
fornemmelsen for hvor omfangsrig
teksten er. Man ser tydeligt hvor
tynd eller tyk, eller hvor illustreret
en papirbog er, men det er ikke
let-tilgængelig info om en e-bog.

e i høj grad bliver selvforvaltende, har læreren
gtig rolle for at det hele skal fungere.

Det er formentlig fremtiden at bøger
kun er elektronisk tilgængelige, og
i så fald vil der ikke være noget at
vælge imellem. Men lige nu har vi
en valgsituation, hvor størstedelen
af bøgerne eksisterer i papirformat
på skolebibliotekerne, og på Sankt
Annæ Skole har det ikke været et
problem at læse fysiske bøger.
De svage læsere er tilbøjelige til at
vælge tynde og lette bøger, og de
stærke til at vælge tykke og nogle
gange for svære bøger. De svage
skal opmuntres til at læse lidt tykkere
bøger, for deres læsekompetencer
tager et vældigt ryk, når de får det
gennembrud af en oplevelse, at
de ”kom til at læse for meget” fordi
fortællingen greb dem, og når de
samtidig oplever at det går lettere at
læse. Det er erfaringen at de usikre
læsere ikke af sig selv tør vælge
tykke bøger, men niveauet afhænger
jo ikke af tykkelsen, så når de har
klaret det, så giver det – udover
træningen - faktisk et ekstra
selvtillidsløft for dem. Den tykke
bog er efter min erfaring den, som
bedst giver flow og trækker eleven
ind i et litterært univers.

Læseoplevelser
og gennembrud

Så er der de dygtige, men dovne
læsere. De vælger også for let
og ”for tyndt”, men her skyldes
det hverken læseproblemer eller
selvtillidsproblemer. Hvis ikke de
bliver holdt fast i deres udviklende
niveau, kan deres læseudvikling
nærmest gå i stå i 3. klasse.
Endelig har jeg oplevet et par gode
læsere – drenge – som har
konkurreret helt vildt indbyrdes.
Indtil jeg fik stoppet det, var de i

gang med at låne de sværeste og
tykkeste bøger der kunne opdrives.
Jeg måtte derfor konferere med
forældrene om, hvorvidt de virkelig
fik læst en bog til teenagere på
omkring 600 sider, fx ”Din for evigt”
og ”Krøniker fra Kvæhl”. Det gjorde
de ikke, så til dem måtte jeg sige, at
de ikke fik nok ud af at læse bøger for
større drenge lige nu. Herefter læser de
nok svære, men mere alderssvarende,
bøger.
Der er stor forskel på hvor gode
eleverne er til selv at finde den næste
bog der skal læses, og det ser ud til at
være et symptom på deres selvtillid
og grad af selvforvaltning, når de er
gode til det.
Udover dialogen mellem læreren og
hver enkelt lille læselus, har vi hele tiden
i fællesskab talt om oplevelserne
med læsningen og fremskridtene. Vi
taler om at holde de gode vaner ved
lige i ferierne, og de har fortalt om
hvordan det er lykkedes med det.

oplæsning af bagsidetekster og
bemærkelsesværdige passager.
Mange andre kan tænkes.

Er det ikke synd?

Læreren må være forberedt på at
blive mødt med spørgsmålet: Er
det ikke synd for eleverne at skolen
pålægger dem at læse og bruge af
deres fritid? Når hele samfundet og
også børneopdragelsen er styret af
lystprincippet - som dette jo i første
omgang er uforeneligt med. Men
på Sankt Annæ Skole mener vi, at
vi på denne måde tager eleverne
og deres fremtid mere alvorligt,
og at vi påtager os et ansvar for at
deres læsekompetence udvikler sig
tilstrækkeligt. Det ville faktisk være
mere synd at lade dem i stikken, dvs.
at overlade det til eleverne selv at få
lyst til at få læst. Vi må simpelthen
konstatere at lysten ikke i sig selv kan
drive værket.
Vi vil i stedet sikre at alle elever opnår
en mestringsfølelse, og der er
desværre ikke nogen smutvej til
effektiv læsning – det er en lang vej
at gå. Men det behøver ikke at være
stejlt op ad bakke, for jo mere der
læses, des mindre stigninger behøver
der at være undervejs! Vi kan altså
med mere læsning få det til at føles
lettere at udvikle sig. Og al erfaring
viser at man faktisk udvikler læselyst
i takt med at man oplever mestring

Vi har fejret det når de har haft
forskellige gennembrud, så som at
kunne læse en tyk bog, at kunne
klare undertekster på film, at vide
hvordan man tackler nye ord i bøgerne, at blive hooked på en serie, at
blive god til at lave billeder inde i
hovedet og meget mere. De har af
sig selv anbefalet bøger for hinanden
og hjulpet de ubeslutsomme på vej.
Der kan laves
mange spinNår du overvejer om du skal vælge en bog, så gør sådan:
off-aktiviteter:
Vi har opdelt
a. Kik lidt i den. Hvor mange billeder er der? Hvor meget tekst er der?
bøgerne i klasPasser det nogenlunde i forhold til hvad du er vant til?
sekassen efter
b. Læs bagsideteksten. Lyder det som om det er noget for dig?
genrer, vi har
c. Læs de første 5-10 sider, og beslut dig så for, om du vil læse mere.
indsamlet nye
d. Husk at de fleste gode bøger lige skal have en chance for at
ord, vi har lavet
komme i gang.
mundtlige
anmeldelser,
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Så er Tivoli åben! Sankt Annæ skoles 3. klasser lavede en særlig aftale med Tivolis direktør om at få gratis indgang til Tivoli, hvis
de inden sommerferien læser 1000 bøger pr. Her får børnene ros og is fordi de allerede rundede 1000 læste bøger i januar – det nye
mål er nu 1500!

og fremdrift. Disse argumenter kan
fremføres på et forældremøde, men
derudover må man tage alle forældre
i ed individuelt, når man går i gang.
På Sankt Annæ spurgte vi i starten af
3. klasse eleverne om de selv mente,
at de nu havde gode læsevaner – vel
vidende at det højst var halvdelen,
som selv administrerede den halve
times læsning derhjemme. Til gode
læsevaner hørte at man fik læst
dagligt, også i ferier og weekender,
og desuden at man selv kunne tage
bogen frem og gå i gang. (Man kan
også bruge det lille spørgeskema på
red side 8.)

Godt halvdelen af klassen meldte sig på
banen, og for alle blev det nye system
med læsekort og klistermærker præsenteret. At man desuden selv skulle lære at
vælge passende bøger og forvalte hvor
meget man læste – svarende til en halv
time. Der blev lavet en aftale med disse
elever, og til hjemmene blev der skrevet
ud at disse elever havde indgået en
aftale om selv at styre, og at de om 14
dage skulle melde tilbage hvorvidt det
virkede. Det måtte altså ikke længere
være forældrene, der skulle overtale
eleverne til at læse.
I løbet af den første uge meldte de
øvrige elever sig på banen, og de fik

selvfølgelig også lov til at gå i gang,
men til deres forældre skrev vi, at
det var et forsøg, og at vi kunne gå
tilbage til den dagligt angivne lektie,
hvis det ikke virkede. Det blev kun
nødvendigt for én elev i under en
måned!
Og skolebiblioteket har naturligvis
leveret bøgerne. I første omgang
lånte jeg ca. 200 bøger der kunne
stå i klassebiblioteket, for sådan et
lille udvalg måtte vi i første omgang
etablere. I skrivende stund går
eleverne enkeltvis og målrettet på
biblioteket (hvor de før gik samlet
op og holdt fest i stedet for at

Danmarks Skolebibliotekarer
låne bøger), hvis de da ikke selv
skaffer bøgerne selv sammen med
forældrene.
Forældrene er anderledes med på det,
når eleverne beder om specifikke
bøger, fx i en serie de er gået i gang
med. Vi havde på et tidspunkt
diskussionen om, hvorvidt det var
rimeligt og klogt med alle de bøger i
sub-cirkulation i klasserne. Eftersom
bøgerne var lånt i mit navn, var det
ikke så let at kontrollere, hvem der
havde lånt en given bog. Men det
ser ud til at alle bøger kommer
hjem igen. Som hovedregel lånte
eleverne en bog ad gangen, og den
boede i skoletasken.
Kun i weekender og ferier fik man en
eller flere ekstra bøger med hjem.
Den lille belønning, man har i vente,
får alle til at huske bøgerne. Nu går vi
over til at de låner i eget navn, og det
har flere fordele: Dels kan man spore
bøgerne, og dels kan biblioteket
følge med i de reelle lån. Før kunne
en bog figurere som lånt af mig én
gang, men i virkeligheden havde
måske alle 26 elever læst den.

Pernille Frost er cand.mag. i dansk
og konsulent i dansk og læsning.
Hun har tidligere undervist i 14
år på læreruddannelsen i dansk,
og desuden på læsevejlederuddannelsen og på
efteruddannelsen af dansklærere. Hun har pt. konsulentopgaver
på Sankt Annæ Skole, Amager,
og på Skolen ved Bülowsvej,
Frederiksberg. Desuden er hun
pt. ansat i et årsvikariat på Sankt
Annæ Skole, hvor hun bl.a. har
dansk i 3. Klasse.

INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE 2014

DSAs pensionister og deres ægtefæller mv. indbydes
hermed til årsmøde i Vordingborg og på Møn
tirsdag 23/9 og onsdag 24/9 2014.
FORELØBIGT PROGRAM:
Tirsdag 23/9:
13.30 – 14.00

14.00 - 14.30
14.30 – 16.30
17.00 - 18.00
19.00
0nsdag 24/9
8.00 – 10.00
10.00 – 16.00
16.00

Ankomst og indkvartering på
Hotel Kong Valdemar, Algade 101,
Vordingborg. Tlf: 55 34 30 95.
Kaffe
Rundtur på det (meget) nærliggende
Borgcenter
Generalforsamling
3-retters middag (drikkevarer for egen regning)
med efterfølgende underholdning.
Morgenmad
Tur til Møn og Nyord. Besøg og frokost
på Geocenter Møns Klint.
Tak for denne gang.

Reserver den 19. november 2014 for der besøger på Søfartsmuseet i Helsingør

Tilmelding
Pris: 1150 kr. for medlemmer – 1250 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest 15/8 ved indbetaling af beløbet på
konto 93851270006406
skriv deltagernavn i feltet besked til modtager.

Med venlig hilsen
Grete Søbye, Frank Gudmand,
Jørgen Kristensen, Torben Larsen
og Stig Bergmann
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

maj 2014

Læsning skal være lystbetonet,
så glem alt om læring og
løftede pegefingre.
En manual eller bagsiden
af en cornflakes-pakke kan
være et lige så godt et sted
at begynde som Lotte, Totte,
Alfons Åberg.
Caroline Sehested er lektor i dansk
og master i børnelitteratur, ansat på
Campus Nordsjælland og står bag
efterhånden flere undersøgelser om
børn, bøger og læsning, bl.a. Projekt
”Den levende bog” fra 2005 og
Læseguideprojektet fra 2007 og
senest Projekt Familielæsning, som
Nationalt Videncenter for Læsning
har gennemført i samarbejde med
Hillerød Bibliotek i løbet af 2012 på
baggrund af midler tildelt af
Kulturstyrelsens udviklingspulje.
Hendes undersøgelser handler
primært om hvordan man bedre
kan gøde jorden for førskolebørns
forhold til bøger og læsning, ikke
mindst blandt børn, som kommer
fra hjem uden boglige traditioner,
men mange af undersøgelsernes
konklusioner og erfaringer rækker
videre end til blot vuggestue- og
børnehaveniveau. Fx peger flere
undersøgelser på, at børn ofte bedre
kan lide at komme på børnebiblioteker
end på skolebiblioteker, ifølge
Caroline Sehested bl.a. fordi disse
ikke har samme læringsoverbygning som skolebibliotekerne.

- Dét tror jeg både skolebibliotekarer
og lærere kan lære noget af, det her
med at droppe voksen-tænkningen
om hvad børnene ”får ud af” at læse
det ene eller det andet. De skal nok
få noget ud af det hen ad vejen, men
nogle får altså mere ud af at læse
Anders And end Et mærkeligt skib. Og
det siger jeg, selv om jeg vel at mærke
er rigtig glad for Anita Krumbachs
bøger. Men man skal møde børnene,
der hvor de er, siger Caroline Sehested
og tilføjer:
- Man bør også prøve at lukke mere
op over for hvad – og hvor meget
forskelligt – læsning kan være. Drenge
læser fx meget mere end vi går rundt
og tror – i instruktionsmanualer og bag
på cornflakes-pakker. Det kan også
være et BR-katalog, man starter med at
bladre i, eller hvis et barn er vildt
optaget af Pokemon, kan man måske
lige så stille bygge noget op med
Pedes uhyre af Morten Ramsland.
Selv om børn ofte selv vælger at gå
ad lyst-vejen, understreger Caroline
Sehested vigtigheden af at der er
nogle voksne – forældre, pædagoger,
bibliotekarer og lærere – der hjælper
dem med at vise vej. Det er bare
nødvendigt at huske på, at langt
fra alle børn har et forhold til det
boglige med hjemmefra. Ifølge hende
spiller det ikke nogen afgørende
rolle om børnene er tosprogede
eller etnisk danske, selvom forældre
af anden etnisk herkomst ofte kan
have problemer med at læse og
forstå dansksprogede bøger. Af
samme grund kan det somme tider
være lærerigt, også for de voksne,
når de skal oversætte danske

børnebøger – fx illustrerede ordbøger
– for deres børn.

Mød børnene, der
hvor de er

- Ikke mindst pædagogerne har
en meget vigtig rolle at spille som
formidlere af børnebøgerne, men selv
blandt de studerende oplever jeg, at
der er meget forskellige referencerammer. Når jeg beder de studerende om
at tage en god bog med på studiet
sker det fx at der nogle, der kommer
med en dvd med Otto er et næsehorn
fordi de simpelthen ikke skelner
genremæssigt mellem film og bøger.
Der kan også være studerende, der
ikke har fået læst så meget op i deres
barndom, måske fordi deres forældre
er ordblinde, og som derfor ikke er
så bekendte med bogen som genre,
fortæller Caroline Sehested.
Hun tilføjer at de fleste andre
studerende vælger at møde op med
Pippi Langstrømpe eller andre kendte
og trygge titler fra deres egen barndom,
mest fordi de ikke har overblik over de
nyere børnebogsudgivelser.
- Og det er jo ikke fordi Astrid Lingrens
Pippi eller Halfdans ABC ikke er gode
eller duer i dag – selvfølgelig skal vi
ikke smide klassikerne ud - men der
kommer jo også hele tiden nye,
spændende børnebøger til, som jeg
meget gerne vil slå til lyd for at vi bliver
bedre til at formidle til børnene.
Af samme grund har Caroline Sehested
i flere projekter sendt de studerende
af sted på praktikophold med en kuffert
fuld af moderne børnebogstitler, både
for at styrke overblikket og opmuntre
til et større udsyn, og samtidig for at

arbejde bevidst med og dermed
blive klogere på hvordan bøger og
højtlæsning bedst muligt kan indgå
i dagsinstitutionerne.
- Uden disse input ville de fleste nye
titler, især de mere problemorienterede
af slagsen, blive fravalgt. Omvendt
er vores erfaring med bogkufferterne
generelt rigtig gode, men
børnebogsudvalget består altså
heller ikke af 10 bøger af Oscar K! Vi
går helt klart efter at der skal være
noget for enhver smag.

Højtlæsning giver
bedre læsere

Hvad får børnene ud af højtlæsningen
af moderne børnelitteratur – bliver de
fx bedre til at læse?
- Helt overordnet set virker
højtlæsning og samtaler om bøgerne
stimulerende, ja. Det udvider
børnenes ordforråd, øger deres
sprogforståelse og gør dem mere
skoleparate, så højtlæsning virker
positivt ind på indlæring og også
læsning. Mange af de bøger, vi taler
om her, har ganske vist ikke ret
meget tekst, fx Lille Frø, men helt
ned i tre-års-alderen ser vi børn der
godt kan genkende bogstaver. Og så
kan børn jo læse billeder - og aflæse
ikoner på iPads allerede fra to-årsalderen! – hvilket jo også er en form
for læsning, siger Caroline Sehested.
- Men ligesom det ikke er ligegyldigt
hvilke bøger, man læser, for at de
skal appellere til børnene, så er
miljøet og rutinerne omkring
højlæsningen også ret afgørende
for deres udbytte. Og igen er der her
mange af de erfaringer, vi har gjort

Drop voksen-tænkningen om hvad børnene ”får ud af” at læse det ene
eller det andet - de skal nok få noget ud af det hen ad vejen, mener
Caroline Sehested
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os, der kan bruges i skolen, fx bare
sådan noget som at der skal være ro
og lys. Det lyder så banalt, men
alligevel er det noget, man nemt
glemmer at tænke på.
Netop det at indføre rutiner og
særlige læsesteder i forbindelse med
højtlæsning er som regel en god
ide, især for børn, som ikke er vant til
at få læst bøger højt. Det kan være
indretningen af en hyggekrog med
puder og tæpper, en tallerkenrække
med billedbøger, højtlæsning på faste
dage eller tidspunkter – dog helst ikke
kun under spisningen, når alle sidder
og tygger og derfor ikke kan tale
om bøgerne, eller når et barn lige er
blevet afleveret og måske er ked af at
mor eller far er taget på arbejde.
Mange tror at bare man sætter sig
ned med en bog og går i gang med
at læse højt, vil børnene komme
strømmende til, især dem, der ikke er
vant til det, for de må jo være ekstra
”sultne”. Men ifølge Caroline Sehested
er det ikke nødvendigvis sådan, efter
som børn der ikke er vant til det, ofte
ikke opfatter højtlæsningssituationen
som indbydende eller tryg nok til at
de tør komme hen og slå sig ned. Så
er legepladsen måske alligevel
nemmere at gå til.

Bryd rutinerne

Flere af de projekter Caroline Sehested
har stået bag har medført at de
deltagende daginstitutioner er
begyndt at bruge børnebiblioteket
i meget højere grad og desuden at
dialogen mellem pædagoger og
bibliotekarer er blevet langt bedre.
Førhen var pædagogerne bange for
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at få for mange og dyre bøder, hvis de
ikke fik afleveret alle bøger til tiden eller
bøgerne blev ødelagt, hvorfor de var
tilbageholdende med at låne bøger.
Det er der nu blevet lavet særaftaler om,
lige som man kan få aftaler om særlige
åbningstider, hvor en institution kan
komme på besøg med en gruppe
børn, få gode råd og ideer – bl.a. om
sprogkufferter, Cirkeline-kufferter eller
bøger med tilhørende bondegårdsdyr (som bibliotekarerne førhen ikke
forstod hvorfor ingen lånte, men hvis
eksistens institutionerne slet ikke
var opmærksomme på) - og endda
spise deres madpakker. Det kan godt
være at det krummer og roder lidt, ja,
til gengæld bliver børnebiblioteket
brugt. Er den slags mon noget, man kan
lære noget af på skolebibliotekerne?
- Somme tider skal der nytænkning til
for at nå de børn, der ikke kommer fra
hjem med boglige traditioner. Ofte er
har voksne en tendens til at tænke, at
tingene kun kan foregå på én måde,
som når pædagogerne i en børnehave
fx mener at alle børn skal have frisk
luft på én gang og samme tid hver
dag. Men erfaringer fra vores forskning
viser, at man måske hellere skal tage
tæpper med udenfor, lægge dem på
græsset og gå i gang med at læse højt
– og at pædagogen måske kommer
længere ved at sætte sig ned på gulvet
og i stedet lade børnene sidde i sofaen,
så alle kan se billederne i bogen.
- Ind imellem skal man måske ikke lade
det være frivilligt, hvem der får læst højt,
men hellere udvælge en lille eksklusiv
gruppe. Eller måske skal højtlæsningen
være for hele institutionen på én gang

… Mulighederne er mange og det
er forskelligt hvad der skal til for at
give børn lyst til bøger og læsning.
Men det er helt centralt at holde fast i
lysten og glemme alt om pligten –
i hvert fald i begyndelsen, fastslår
Caroline Sehested.
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Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder med
		
		
		
		

1) understøtte skoleudviklingsinitiati
2) formidle kulturtilbud til børn og un
3) sætte forskningsbaseret viden om
4) understøtte samarbejdet mellem s

Opgaver

§ 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læri
1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læ
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det un
gennemførelse og evaluering af undervisning og
		
a) Aktuelle indsatsområder på skolen
		
b) Digitale medier.
		
c) Pædagogisk praksis og læring.
		
d) Samarbejdet med eksterne parter
		
e) Nyeste viden om målstyret underv

Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalb
principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket o
læringscentrets opgaver:
		
		
		

1) Understøtte organisering og tilrett
2) Understøtte samarbejdet med idræ
3) Koordinere og samle dokumentati

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995 om skoleb
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Et par hurtige kommentarer til udkastet.
Følg med på hjemmesiden, facebook og i skolekom-konferencen.
Birgitte Reindel, formand for Danmarks Skolebibliotekarer
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Bhutan, Bahrain eller Brasilien …
Moesgaard Museum inviterer
eleverne med indenfor hos
folk i alle verdensdele med
sine enestående etnografiske
UNESCO-samlinger.
I år er det 50 år siden at Klaus
Ferdinand, daværende leder af
Etnografisk Afdeling på Moesgård
Museum, i samarbejde med Undervisningsministeriet etablerede det
unikke undervisningstilbud UNESCOsamlingerne. Tilbage i 1964, hvor
Ferdinand selv stod for den
allerførste indsamling om hans eget
speciale Afghanistan, var brugen af
etnografika i undervisningen helt
ny og uprøvet. Selv i dag, hvor der
efterhånden er etableret i alt 25
samlinger, fremstår ideen som både
frisk og fremsynet.
Samlingerne består af store, tunge og
ind imellem meget ukurante
trækasser – som i tilfældet Bahrain,
der bl.a. rummer madrasser og puder
til indretning af en komplet bahrainsk
dagligstue. Kasserne er fulde af
genstande fra menneskers hverdagsliv
rundt om i verden, ofte brugte og
håndlavede genstande, og fortrinsvis
indsamlet af etnografer på feltarbejde.
Alle med det til fælles at skolebørnene
må røre ved og bruge dem, sådan
som de er beregnet til at blive brugt.
Desuden rummer kasserne film,
musik, billeder, baggrundstekster og
forslag til temaer og aktiviteter, man
kan arbejde med i undervisningen.

- Tanken bag UNESCO-samlingerne er
at give børnene mulighed for at lære
om andre kulturer gennem både leg
og erfaring. Helt konkret handler det
om at blive bedre til at forstå
menneskers praksis og også om at
kunne indleve sig i andres forhold og
roller, fortæller Thomas Fibiger,
museumsinspektør på Moesgaard
Museum og ansvarlig for UNESCOsamlingerne.
- Samtidig må samlingerne også
gerne udfordre deres stereotype
forestillinger om hvordan folk lever i
forskellige egne af verden. Som fx når
de danske elever ifører sig traditionelle
tibetanske dragter og bliver fotograferet
i et fotostudie – præcis på samme
måde som mange tibetanere, der
lever i eksil, lader sig fotografere for at
sende billed-hilsner til deres familiemedlemmer, forklarer Thomas Fibiger.

500 kr. om året

Skolebiblioteket var med da en
gruppe skolebibliotekarer
gennemgik museets kursus, som
uddanner deltagerne som
koordinatorer ved lån af UNESCOsamlingerne på deres respektive
skoler. Kursusbeviset, som
koordinatorerne bliver udstyret med
efter at have gennemgået kurset, er
livsvarigt og følger den enkelte lærer/
skolebibliotekar, hvis vedkommende
flytter til en anden skole.
For at kunne låne en samling, skal en
skole have minimum en lærer eller
skolebibliotekar der har deltaget
i et endagskursus i håndtering af
samlingernes genstande og brugen
af dem i undervisningen. Moesgaard
Museum anbefaler dog at hver skole

uddanner flere koordinatorer for at
opnå bedre faglig, kollegial udveksling.
Det koster omkring 750 kr. at deltage
i museets kursus (lidt afhængigt af
forplejningen på landets forskellige
CFU-centre, som de fleste kurser
arrangeres med) og prisen
inkluderer et abonnement for det
indeværende skoleår. Herefter er
abonnementet 500 kr. pr. skoleår,
hvilket giver skolen mulighed for et
ubegrænset antal lån af samlingerne.
Lånevarigheden på samlingerne
er 3 uger (men kan evt. forlænges
efter behov) og skolen betaler kun
fragtomkostningerne ved
modtagelsen, en pris der ligger
på mellem 200-1000 kr. alt efter
hvor i landet, man bor, og hvor
stor en samling, man vil låne.
UNESCO-Samlingerne samarbejder
med flere af landets Centre for
Undervisningsmidler, hvilket
betyder at CfU-centrene distribuerer
udvalgte samlinger i hver deres
dækningsområde, hvorfor skolerne
ikke skal betale fragt for lån af disse
samlinger. Pt. arbejdes der på at
udvide aftalen til CfU på Sjælland,
men indtil det – forhåbentlig – lykkes, opfordrer Thomas Fibiger skoler
til at koordinere deres lån, så man
kan deles om
fragtomkostningerne.

Alle verdensdele
– næsten

De forskellige samlinger udgør
hver 2-5 kasser fra 25 lande fra alle
verdensdele, bortset fra Antarktis og
så lige Europa, som ellers har været
delvis repræsenteret med en samling
fra Tyrkiet samt med en fra det
tidligere Jugoslavien. Begge samlinger

Danske elever iført traditionelle
tibetanske dragter fotograferes i et
fotostudie –ligesom tibetanere, der
lever i eksil, lader sig fotografere for at
sende billed-hilsner til deres familier.

er pt. taget ud, da de efterhånden var
blevet for slidte og forældede.
For sådan er det jo med ting, der
bliver brugt, noget går i stykker
eller slides op, andet forsvinder
og går tabt. En del af samlingerne
kan rekonstrueres, men ikke alle er
naturligvis lige godt opdaterede, fx
ikke samlingen om Grønland, mens
nogle især er opdateret i det
supplerende tekst- eller billedmateriale
eller i en online-version. Andre igen
har deres særlige berettigelse i at
repræsentere lige netop den periode,
indsamlingen har fundet sted i.
Der kommer cirka en ny samling
til om året og ambitionen er, ifølge
Thomas Fibiger, at nå op på omkring
30. Blandt de sidst tilkomne samlinger
er en om Salomon-øerne i relation
til de globale klimaforandringer, en
om buddhisme og lykke i Bhutan
samt en om hip hop og kostskoleliv
i Uganda.
Desuden er der netop blevet
færdiggjort en samling om Danmark,
hvor gymnasieklasser i Tørring og
Bjerringbro har arbejdet med at
samle genstande.
- Og fordi eleverne tager udgangspunkt i deres eget dagligliv, er deres
drukkultur inklusive vodka-flasker
og den slags kommet til at fylde
forholdsvis meget i kasserne, smiler
Thomas Fibiger. Han tilføjer dog, at
samlingen også består af genstande,
som har med mange andre aspekter
af dansk hverdagsliv at gøre – bl.a.
dagligdagen i børnehaver og på
plejehjem.
I øjeblikket arbejdes der på en ny
samling med titlen De dødes liv,

som er en særlig tematisk samling,
der knytter an til det etnografiske
udstillingstema i den nye udstillingsbygning på Moesgaard Museum,
bl.a. om Mexico og Australien, og
desuden til hvordan døde holdes i
live gennem arv i Danmark.

Afghanistan før og nu

På koordinatorkurset medbragte
underviserne fra Moesgaard Museum

et eksempel på hvad det etnografiske
materiale indeholder, nemlig en af
de største UNESCO-samlinger på
fem tungt lastede trækasser med
genstande fra Afghanistan.
Under ivrig snak og munter undren
blev kasserne pakket ud og grundigt
gennemgået af kursisterne, som
opdelt i grupper kom med mange
kreative forslag til hvad de forskellige
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Æggekrig er en stor ting i Aghanistan. Her
konkurrerer man om, hvem der kan slå hul
på hinandens kogte æg, når to modstandere
støder deres æg sammen.

Foto: Tahir Bakhtiary
genstande var eller skulle anvendes til.
Kasserne indeholdt bl.a. en rottefælde
(”Hvor store er rotterne egentlig i
Afghanistan?”), en kagerulle og en
neongul plastic-lommelygte, gryder,
trykkogere, samovarer og krydderier, et
håndvævet bedetæppe og en Koran,
gulnede aviser og modemagasiner,
kamme, smykker, højhælede sko
samt diverse mands- og kvindedragter
(bl.a. en blå burka, som blev flittigt
prøvet på af kursusdeltagere af
begge køn), legetøjspistoler,
slangebøsser, bolde og sutter.
Afghanistan-samlingen er et
eksempel på en ”ældre” samling,
hvor de ældste genstande blev

indsamlet allerede i 1964 af Klaus
Ferdinand selv, og siden er blevet
opdateret flere gange og senest er
blevet delvist repareret og udskiftet i
1998. Derudover er samlingen netop
blevet opdateret på billedog tekstsiden af Tahir Bakhtiary, der
som retorikstuderende ved Aarhus
Universitet var i praktik på Moesgaard
Museum i 2013 og blev hyret til
denne opgave.
På koordinatorkurset var Tahir
Bakhtiary tilstede og - med
udgangspunkt i sin egen personlige
flugthistorie - fortalte han deltagerne
om sin seks ugers rejse rundt i den

centrale Afghanistan i sommeren
2013, hvor han indsamlede materiale
til opdateringen af samlingen. Som
barn voksede han op i en lille, støvet
landsby ved navn Deektor i Sheik
Ali-området vest for Kabul, inden
han som syv-årig flygtede med sin
far og lillesøster (moren var død) via
Pakistan til Danmark, hvor han i dag
bor i Århus og er ved at lægge sidste
hånd på sit speciale om menneskerettigheder i Afghanistan.
Tahir Bakhtiary tilhører den etniske
gruppe Hazara og taler en dialekt af
sproget dari (de to andre selvstændige
sprog i Afghanistan er pasthu og
uzbeki) og har indsamlet materiale i

området mellem hovedstaden
Kabul og byen Bamiyan, som måske
huskes for sine enorme Budhhastatuer der blev sprængt i småstykker
af Taleban tilbage i 2001.
Med sig hjem har han bragt en større
samling fotos og lyd- og
filmoptagelser, bl.a. med to - i
afghansk sammenhæng – meget
populære sangere, nemlig Mir
Shaman Sultani, som blev kendt for
sine anti-sovjetiske sange og siden
for sine sange mod Talebanstyret,
samt hans elev Hamid Sakhizada, som
mest er kendt for sin andenplads i det
afghanske tv-show Popstars.
(Se begge på youtube, red.)
Derudover består Tahir Bakhtiarys

materiale bl.a. af seks artikler, som
handler om bl.a. bryllupper,
fodbold, æggekrig (en meget stor
ting i Aghanistan, som går ud på at
konkurrere om hvem der kan slå hul
på hinandens kogte æg, når to modstandere støder deres æg sammen)
samt om hverdagslivet som det leves
i byen, set gennem et interview med
en teenager, der sælger telekort fra
morgen til aften og samtidig forsøger
at passe sin skolegang, såvel som på
landet, set med en skærslibers øjne.
Find det opdaterede undervisningsmateriale om Afghanistan på
www.moesmus.dk/afghanistan

I skoleåret 2013-14 distribuerer
de nedenstående CfU-centre
følgende samlinger:
VIACFU (Midtjylland): Mexico, Salomon-øerne, Sri Lanka og Tanzania
CfU Nord: Afghanistan A, Indien E
og Ghana
CfU Syd: Bolivia B, Grønland og
Ægypten
CfU Lillebælt: Brasilien A, Eksil-Tibet
og Uganda
De øvrige samlinger kan fortsat
lånes via Moesgård Museum, som
også tilbyder kurser for nye lånere
på de forskellige CfU-centre.

Generel info: Unescosamlingerne.dk
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En glimrende bog
om Jesper Wung-Sung!
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Af Bent Rasmussen, fhv. redaktør af
Skolebiblioteket

”Jesper Wung-Sung – et
forfatterskab” er en grundig,
velskrevet og inspirerende
bog, der indeholder et kort
biografisk afsnit, en gennemgang af forfatterskabet,
ideer til undervisningen
samt et interview med forfatteren om de tre vigtige
faser i skrivearbejdet, FØR,
UNDER og EFTER.
Jesper Wung-Sung (f. 1971) debuterede
i 1998 med novellesamlingen ”To ryk
og en aflevering”, der straks samme
år indbragte ham BogForums Debutantpris og siden dannede grundlag
for filmmanuskriptet til filmen af
samme navn. Instruktør: Aage Rais.
Nu har Søren Fanø (f. 1950) – cand.
pæd. og lektor ved læreruddannelsen
i Aarhus – skrevet en glimrende
monografi om Jesper Wung-Sung og
hans forfatterskab.
Søren Fanø øser af sin store og
kompetente viden om Jesper WungSungs spændende forfatterskab og
sin praktiske erfaring med litteraturundervisning, og det er en ren
fornøjelse at læse bogen. Centralt i
bogen står læsningerne af de enkelte
værker, og Fanø ”staver” ikke alting
for læseren. Han laver nogle fine og

relevante gennemgange af værkerne,
et for et, og serverer dertil ideer til
undervisningen med afsnittet ”I
undervisningen” efter hver læsning.
Men det er ikke ”færdigmad”. Dansklæreren må selv i køkkenet – og der
er masser af gode råvarer at tage af!
Det fornemme ved Søren Fanøs
monografi er, at man som dansklærer
kan slå op på et hvilket som helst
Jesper Wung-Sung-værk, få en
kortfattet og klog gennemgang af
værket, og i tilgift kan man så hente
ideer til sin undervisning.
Kun én lille anke til udgivelsen, men
ikke til forfatteren! Forlaget har brugt
Rasmus Bregnhøis tegning til Danmarks
Skolebibliotekarforenings plakat fra
2011 på en af de første sider i bogen
i en sort/hvid udgave i stedet for den
røde farve fra originaludgaven – og
det er ærgerligt. Den røde farve er
netop Rasmus Bregnhøis fine pointe
til Jesper Wung-Sungs interessante
og spændende forfatterskab, der
handler om liv og død, om det
eksistentielle i tilværelsen, især var
Rasmus Bregnhøi inspireret af sine
illustrationer til Wung-Sungs barske
bog ”Alamo”.

Rasmus Bregnhøis tegning til Danmarks
Skolebibliotekarforenings plakat fra
2011.

For Jesper Wung-Sung handler det
nemlig om blod, sved og tårer, det er
livsvigtigt for ham at skrive, og forfatterskabet er fyldt med kærlighed til de
personer, han skriver om. Alt dette
står i øjnene på Rasmus Bregnhøis
fine billede af Jesper Wung-Sung på
det røde plakatbillede.
Godt set af Rasmus Bregnhøi – og
forfatterskabet er så sandelig også
godt set af Søren Fanø, der har skrevet
en smuk og interessant bog om et
vigtigt – og stadig ungt – forfatterskab
i dansk børne- og ungdomslitteratur.
”Jesper Wung-Sung – et forfatterskab”
Søren Fanø
Høst & Søn, 2014
272 sider

Konsulent-klummen

Elevinddragelse i en situeret didaktik
Af Jakob Neergaard Hausted, pædagogisk
konsulent i Hedensted Kommune

“En undervisning, der skal
opfylde den hensigt at
danne og beånde, må ikke
melde sig med en forudlagt
plan, en afstukken og
afpælet vej, som børnene
må følge til målet. Den må
meget mere tage hensyn til
børnene, hvad der fornøjer
dem inderligt, glæder dem
og opløfter dem, og som
alene finder indgang hos dem.”
Kresten Kold skrev ordene for ca.
150 år siden. Citatet rammesætter
en pædagogisk tænkning, der har
været central i den danske skoletradition
vedrørende elevinddragelse. Ifølge
Danske Skoleelever er elevinddragelse “en proces, hvor undervisningens form, rammer og indhold
fastlægges i et samarbejde mellem
elever og lærere”. At eleverne bliver
centrale aktører i planlægningen af
undervisningen vil givetvis udfordre
mange lærere, da det betyder, at
de skal fralægge sig en kontrol,
de i mange år har været vant til at
besidde.
Antropologen Thomas Gladwin
har skrevet en artikel om forskellen
mellem europæiske og trukesiske
sømænd fra Mikronesien. En europæisk
sømand begynder sin søfart med en
plan - en kurs - beregnet ud fra
eksempelvis længde- og bredde-

grader. Ethvert valg på
rejsen er foretaget
ud fra denne plan.
Hans fornemmeste
opgave er holde
sig til planen for
at overholde
ankomsttiden,
og hertil benytter
han undervejs en
række fornødne
redskaber: kompas,
sekstant, kort, etc.
Opstår der uventede
situationer må han først
ændre planen og
korrigere herefter.
Modsat begynder den trukesiske
sømand med et forestillet mål sat
i forhold til de omkringliggende
øer. På sejladsen improviserer han
kursen efter relative positioner som
land, sol, vindforhold, etc. Hvis man
spørger ham, vil han altid kunne
pege på sit mål, men han vil ikke
kunne beskrive kursen for sejladsen.
I forhold til elevinddragelse fordrer
dette perspektiv en mere situeret
didaktik end den didaktiske tradition,
vi i mange år har praktiseret. Det
kan diskuteres, hvorvidt elever har
de fornødne kompetencer til at
være didaktikere. Eksempelvis har
der været kritik af forestillingen om
‘eleverne som didaktiske designere’.
Observerer man børn i deres lege,
vil man dog kunne se mange lignende overvejelser i forhold til legens
indhold, roller, rekvisitter, rammer,
etc. I dette perspektiv er det måske
ikke så uvant for dem alligevel.

I Hedensted Kommune
har vi sat fokus på
elevinddragelse
både i indeværende og i kommende skoleår.
Aktuelt er vi
ved at afrunde
første år af
projektet DigiLitt
- digital leg
med litteratur,
hvor elever har
udforsket nye digitale
veje ind i børnelitteraturen. (digilitt.dk).
I ElevInvents - læringsekspeditioner
med erhverv og kultur fokuserer vi
både på elevinddragelse men også
skolernes kobling til det omkringliggende samfund. Projektet
undersøger bl.a. metoderne Design
thinking og Expeditionary learning.
Læs mere på goo.gl/LUQnf7.
Sundhedslaboratoriet er et andet
projekt kommunens skoler tilbydes,
hvor intentionen er at skabe
virklighedsnær science-undervisning
(sundhedslaboratoriet.dk)
Endvidere har vi udviklet et idekatalog til elevinddragelse, som er
tilgængeligt på nettet (goo.gl/
vpIvCT).
Hermed gives stafetten videre til
Lene Rosgaard, skolebibliotekar på
M.C. Holms Skole og Nordmorsskolen samt skolebibliotekskonsulent i
Morsø Kommune.
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Lette bøger
til unge og voksne
Vi kalder vores skønlitteratur LæseLyst, og faglitteraturen hedder FAG-LET
Gretelise Holm:

GRETELISE HOLM

Jesus,
pengene og
livet

Jesus,
pengene og livet
FAG-LET, lix 24

FAG-LET

Omskrevet af
Hanna og Soren Vinzent

Gretelise Holm fortæller om sin barndom
med en meget troende familie, der hele
tiden flyttede.
“Jeg er dansk og vokset op i Danmark.
Men som mange indvandrere kommer
jeg fra et fattigt land, præget af religion.
Med mange børn og stor dødelighed.”

Kig efter fjeren,
så får du en let bog!
Skolebiblioteker kan bestille hos:

Andre kan bestille hos:

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

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

