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ALMA-Prisen 2014
Barbro Lindgren, f. 1937, svensk børne-

bogsforfatter, modtog d. 2. juni ALMA-Pri-

sen 2014, Astrid Lindgren Memorial Award. 

Prisen er på 5 mio. svenske kroner. Hendes 

mangesidige værker omfatter billedbøger, 

poesi, teaterstykker, bøger for unge. Siden 

debuten i 1965 med ”Mattias sommar” har 

hun publiceret over 100 titler, og hendes 

værker er blevet oversat til mere en tredive 

sprog. Barbro Lindgren er uddannet på 

Kunstfackskolan og Kunstakademien i 

Stockholm og har selv illustreret en stor 

del af sine egne bøger, bl.a. debutbogen 

”Mattias sommar” 
Juryens begrundelse:
“Barbro Lindgren is a literary pioneer. Using 

adventurous language and rich psycholo-

gical nuance, she has re-invented not only 

the picture book for the very young but 

also the absurd prose story, the existential 

children’s poem, and realistic fiction for 

young adults. With perfect pitch, she 

presents to us both 
playful shenanigans 
and moments of 
bright joy, and the 
inscrutable nature of 
life and the nearness 
of death.”

Søren og Mette fylder 60!
Skolebørn læste sig i 1954 første gang 
ind i ordenes verden med sætninger 
som "En so, en ko. Søren så en so, 
Mette så en ko. Søren og Mette lo". 
Siden 1954 er mere end 700.000 bøger 
slidt op i de danske klasselokaler.  
Fra 1960-80 lærte 60–70 % af danske 
børn at læse ved hjælp af "Søren og 
Mette", som udover læsebøger også 
har læsespil, frilæsningsbøger og 
opgavehæfte.
Omfattende research og forskning, 
baseret på såkaldt fonologiske  
principper, gik forud for udgivelsen af 
"Søren og Mette" i 1954. Et par årtier 
senere drejede pædagogikken i en  
anden retning og skabte en anden 
type undervisningsmaterialer som 
alternativ til søskendeparret Søren og 
Mette. Mens fagfolk diskuterede på 
livet løs, konkluderede internationale 
under-søgelser i 1990'erne, at danske 
elever i 3. klasse var for dårlige til at 
læse. Undervisningsministeriet  
reagerede bl.a. ved at bestille en 
undersøgelse af læsebogssystemerne 
i skolernes mindste klasser, som lidt 
overraskende konkluderede: 
"Undersøgelsen peger på, at "Søren og 
Mette", det ældste system i undersøgel-
sen, viste sig at være det mest effektive. 
Elever, der anvender Søren og Mette-
bøgerne i begynder- undervisningen, 
kommer langt hurtigere i gang med at 
læse enkeltord end de øvrige elever, og at 
der er færre dårlige læsere blandt elever 
med Søren og Mette end blandt elever 
med andre systemer". (Fra undersøgelsen 
"Hvordan kommer børn bedst i gang 
med at læse?" Center for Læseforskning. 
Link til undersøgelsen: 
(http://pub.uvm.dk/1999/laesebog/)
I anledning af søskendeparrets 60 års 
fødselsdag udgiver forlaget Komma 
reviderede og ajourførte udgaver af de 
populære bøger med særligt henblik 
på supplerende læsetræning efter sko-
letid. Der er netop udkommet 3 Søren 
og Mette læsebøger og 3 opgavehæfter.

Kilde: 
Forlaget Komma

Skolebibliotekarforeningens 
Litteraturpris 2014
I Norge er Skolebibliotekarforeningens 
Litteraturpris 2014 blevet tildelt Bjørn 
Ingvaldsen, der får prisen for sit alsidige 
forfatterskab for børn og unge læsere. Han 
har siden 2011 været formand for Norske 
Barne- og Ungdomsbokforfattere. Han har 
bl.a. arbejdet ved Arkeologisk Museum i  
Stavanger og som journalist. I 1995 
debuterede han med novellesamlingen 
Landskap med gul Lada. I 1998  
debuterede han som børnebogsforfatter 
med Stolpesko. Senere udgav han bøgerne 
om den vandrende katastrofe Espen 
Herbert, som fik en god modtagelse af 
læserne.
Bjørn Ingvaldsen modtog Rogaland fylkes 
litteraturstipendium i 1998, i 2004 Arks bar-
nebokpris for Neivel, da og i 2011 Rasmus 
Løland-stipendiet. Ingvaldsen er valgt som 
leder af organisationen Norsk Barne- og 
Ungdomsbokfor-
fattere fra 2011. 
Hans bøger er 
oversat til bl.a. 
tysk, italiensk og 
fransk. Bjørn Ing-
valdsen bor i dag i 
Sandnes.

Mohammed & Grete
Manu Sareen har tidligere moderniseret 

H.C. Andersen eventyr, og nu har han kastet 

sig over Brdr. Grimm og forsøger at ”mal-

traktere” dem endnu mere i samarbejde 

med Mohammed, som er kendt fra Iqbal 

Farooq-bøgerne. For Mohammed synes i 

den grad, at Hans i ”Hans og Grete” er en 

tøsedreng. Mohammed overtager nemlig 

rollen som Hans i eventyret. Han synes, at 

både ham, der fortæller historien, Grete og 

hendes forældre taler ‘tjotalt nederen’ og 

synes desuden, at forældrene er mega lede, 

når de vil af med deres børn på den måde. 

Men det viser sig at være helt okay, fordi de 

kommer nemlig til det sygeste hus, der er 

lavet af noget, der ligner shawarma. 

Manu Sareen debuterer som oplæser i bed-

ste Nørrebro-street-stil på CD’en, der følger 

med, men Mohammed 
afbryder ham konstant.

”Mohammed og Grete”
Manu Sareen
Carlsen, 2014 
32 sider
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Kært barn har mange navne!
LEDER

Nogle navne er de officielle navne, mens andre er kaldenavne, kælenavne eller 
øgenavne. De forskellige slags navne bliver brugt i forskellige sammenhænge, og de 
er med til at give en (for-)forståelse af det/den, vi snakker om. Nogle gange knyttes 
fordomme til bestemte navne, og ofte er også følelser indblandet. Selv havde jeg som 
barn et kælenavn, jeg ikke selv nærede de mindste positive følelser over for.

Jeg har i noget tid haft den fornemmelse, at det er svært at skabe debat medlemmer 
imellem inden for vores forening, fordi vi alle har så travlt til hverdag, at vi ikke når at 
skrive vores tanker ned og dele dem, men jeg kan jo se, at spørgsmålet om hvad vi og 
vores forening skal hedde, kan få medlemmerne op af stolene. Skønt med lidt liv i vores 
konference på skolekom og på facebook, - selv om der stadig er plads til forbedring. ;-)

Debatten om foreningens navn udspringer af den ny bekendtgørelse, hvor betegnelsen 
’skolebibliotek’ er forsvundet. Ikke alle er glade for, at ’skolebiblioteket som pædagogisk 
servicecenter’ skifter navn til ’pædagogisk læringscenter’. Det er der flere grunde til, og 
dem kan man læse i de kommentarer, der er kommet i konferencen og på facebook. 
Her vil jeg nu vove pelsen og forsøge at forklare, hvorfor jeg er ganske godt tilfreds 
med det nye navn.

For det første kan jeg rent æstetisk godt lide, at navnet er kortet lidt af. (Det er stadig et 
rigeligt langt navn – og dermed er grunden også lagt til brug af kalde- og kælenavne, 
- men forhåbentlig ikke øgenavne). 

For det andet har jeg oplevet så mange eksempler på, at navnet ’skolebibliotek’ gav en 
helt utidssvarende forståelse af stedet. Utrolig mange har stadig et billede af en dame 
med knold i nakken, der strengt kigger på de stakkels elever, når de kommer for at 
låne en bog. Det gælder selvfølgelig folk uden for skoleverdenen, men det gælder 
også forældre, og det gælder faktisk også nogle lærere og ledere. 

Jeg ved jo, at det ikke er sådan, dagligdagen er på et skolebibliotek, men jeg har  
oplevet, at disse fordomme/forforståelser kan være med til bremse udviklingen af  
stedet, fordi man hellere ville opprioritere andre dele af skolen. Med et navn der sender 
ganske andre signaler, håber og tror jeg, at vi ikke bliver til at komme udenom. Og det 
lægger den nye bekendtgørelse også op til – som jeg læser den.

Jeg vil gerne, at navnet signalerer, at vi er en vigtig del af den samlede skole, - at vi ikke 
er en lille stat i staten, men en integreret del af skolen, der har det samme fokus som 
resten af skolen på de skoleelever, det hele handler om. Jeg vil også gerne have l 
igeværdighed for de to store grupper, der arbejder på det pædagogiske læringscenter 
– nemlig skolebibliotekarer og it-vejledere. Med navnet skolebibliotek har  
skolebibliotekaren nærmest haft patent på stedet, og det passer fint til udviklingen,  
at ingen har patent på stedet, men at det er kvalifikationerne, der tæller.

Selv om jeg nu har forsøgt at forklare lidt om min holdning til stedets nye navn, håber 
jeg, at debatten vil fortsætte i konferencen og på facebook. Den handler jo også om 
navnet på os – og ikke kun om navnet på stedet. Og at stedet så i daglig tale stadig vil 
være ’skolebiblioteket’ mange steder, er en anden sag – sådan 
er det jo med kalde- og kælenavne. Selv var jeg næsten 20 år 
om at slippe af med mit kælenavn i familien. 

P.S. Til de nysgerrige: Mit kælenavn var i øvrigt Søsse.

De bedste sommer-hilsner 

Birgitte Reindel, 
formand for Danmarks Skolebibliotekarer
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TEMA OM LÆSNING

Af Eline Mørch Jensen, 
redaktør af Skolebiblioteket

Med Flexbogen samler  
Alinea grundbog, arbejdsbog 
og kopiark i én digital  
udgave – i alle fag og på alle 
klassetrin. Prøv en eller flere 
Flexbøger gratis frem til og 
med 10. august 2014.

Flexbogen gør det bl.a. muligt for  
lærere at differentiere undervisningen, 
fx ved at give individuelle lektier for, 
og for at få overblik over elevernes 
niveau og tilpasse undervisningen 
den enkeltes behov. Desuden kan 
man tilføje egne materialer og opgaver 
og skabe målrettede forløb, og fordi 
Flexbogen ligger online, kan man  
kommunikere med eleverne og rette 
og kommentere deres opgaver. 

For eleverne betyder Flexbog bl.a. at 
de kan:
• Navigere nemt mellem fx 
 grundbog, arbejdsbog og kopiark
•  Skrive og løse opgaver direkte i  
 Flexbogen
•  Oprette og dele notater
•  Vedhæfte og dele dokumenter 
 og videoer
• Anvende værktøjer som fx  
 oplæsning, zoom, tegne- og 
 skriveredskaber

Hvorfor er det jeres allerede kendte 
grundbøger og ikke også indholds-
mæssigt en ny bog, I her introducerer?

- Det kan godt blive for stor en 
mundfuld, hvis lærerne både skal 
sætte sig ind i nyt fagligt stof samti-

dig med den nye teknologi. Det  
er jo læringen der er i højsædet hos  
lærerne, så hvis de er trygge ved 
vores grundbøger, er det måske  
nemmere at undervise digitalt med 
dette indhold. Flexbøgerne inde-
holder desuden en række digitale 
fordele, der netop skal være en hjælp 
for både lærere og elever på vejen 
mod bedre læring, forklarer direktør 
på Alinea, Ebbe Dam Nielsen.     

På den her måde behøver elev  
og lærer snart ikke at være i  
rum sammen …

- Nja, i hvert fald kan man sige at 
selv om en elev tager med familien 
tre uger til Thailand uden for  
skolernes ferie, så behøver eleven 
ikke at komme bagefter i undervis-
ningen. Eleven kan sagtens følge 
med, aflevere opgaver og få dem 
rettet og kommenteret. Det samme, 
hvis eleven er syg i en længere  
periode, siger Ebbe Dam Nielsen.

 Har Flexbogen nogen begrænsninger  
i forhold til en traditionel 
undervisningsbog?

- Man får jo ikke den samme  
fornemmelse af hvor omfangsrig  
en bog er eller hvor langt man er 
i læsningen, når man læser på en 
skærm … Hvorfor vi også opfordrer 
til at supplere med de bøger,  
skolerne allerede ligger inde med, 
også for at disse indkøb ikke skal 
være spildt, siger Ebbe Dam Nielsen 
og tilføjer: 

- Og så kan systemet og skolens 
internet selvfølgelig gå ned, det kan 
man ikke helt gardere sig mod. 

Man logger på Flexbogen via UNILogin 
og systemet gemmer og opdate-
rer i øvrigt pr. automatik. Forlaget 
har supportere siddende klar til at 
besvare it-spørgsmål dagligt mellem 
klokken 7.30 og 16 og indtil videre 
bunder mange henvendelser, ifølge 
Ebbe Dam Nielsen, i skolernes egne 
netproblemer.

- Som vore supportere selvfølgelig 
også gør hvad de kan for at hjælpe 
med at løse. Forleden hjalp vi en 
lærer af med en virus på  hendes 
computer, hun blev så taknemmelig, 
at hun sendte os småkager!  

Flexbogen imødekommer  
intentionerne i Fælles Mål om øget 
og mere kvalificeret brug af it i alle 
fag, hvilket bl.a. betyder at skoler  
og kommuner kan få tilskud på  
50 % fra Undervisningsministeriets 
pulje til indkøb af digitale læremidler. 
I 2014 har regeringen i alt afsat 80 
millioner kroner til tilskud til indkøb 
af digitale læremidler til alle  
folkeskolens fag.

Frem til og med 10. august 2014 er 
der desuden mulighed for at bestille 
et gratis prøveabonnement på en 
eller flere Flexbøger. Pt. er der ca. 
120 titler at vælge mellem fra 3.-10. 
klassetrin, men flere og forbedrede 
versioner er ifølge Ebbe Dam Nielsen 
på vej efter sommerferien, bl.a. på 
baggrund af feedback fra lærere der 
har gjort sig deres første erfaringer 
med brugen af Flexbogen i deres 
klasser. 

Bestil et gratis prøveabonnement 
på flexbog@alinea.dk eller få mere 
info på info@alinea.dk

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

Forrygende fagligt fokus

faktisk! er en serie til den første faglige læsning i indsko- 

lingen. Alle seriens bøger er skrevet af erfarne danske fag-

bogsforfattere, og sproget er tilpasset målgruppen.

Velfunderede fagbøger

faktisk! har alle de relevante elementer til faglig læsning:  

læsevenlig typografi, der uddybes og understøttes af fotos, 

små vignetter og ordforklaringer i margin. Alle bøger 

har indholdsfortegnelse, register, ordforklaringer, billed- 

tekster, litteraturliste og en liste med relevante links.

Udkommet: Affald, Astrid Lindgren, Cirkus, Danmark, Even- 

tyr, Fantasy, Fortidsdyr, Færøerne, Grønland, Halfdan Ras-

mussen, H.C. Andersen, Husdyr, Indianere, Is, Jakob Mar-

tin Strid, Japan, Jorden, Kampsport, Kim Fupz Aakeson, Kina,  

Kæledyr, Luft, Mælk, Månen, Odin og Tor, Ole Lund Kirkegaard, 

Skovens dyr, Strøm, Universet, Vand, Vejr, Vikinger, Årstider.

 

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

FAKTISK!

Faglig læsning i indskolingen  

FAGLIG LÆSNING
9240

Pr. bog 32 sider kr. 121,- ex moms

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn
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Flexbogen
– et nyt digitalt læremiddel
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Hvordan skaber man de 
bedste rammer for refleksion 
og giver eleverne en stemme 
i debatten om krig og  
national identitet –  
uden at ende i tivolisering,  
nationalisme eller afmagt 
over krigens gru? 

Hvad ved vore dages børn og unge 
om Krigen 1864 i jubilæumsåret – 
og hvad betyder krigen for dem? I 
udgangspunktet ikke ret meget, skal 
man tro Mette Liv Skovgaard, un-
dervisnings- og udviklingsansvarlig 
i Skoletjenesten på Nationalmuseet 
og Tøjhusmuseet, som derfor senest 
har udviklet undervisningstilbuddet 
POP-UP 1864 for at øge elevernes 
viden og engagement.

POP-UP 1864 henvender sig til elever 
i udskolingen og tager afsæt i kanon-
punktet ”Stormen på Dybbøl” og i de 
nye kompetencemål for danskfaget 
om fremstilling og fortolkning.  
Undervisningen giver en introduktion 
til krigen og dens betydning, og 
træner, ifølge Mette Liv Skovgaard, 
elevernes historiebevidsthed og  
kildekritiske blik, når de bruger sig 
selv og udstillingen på Tøjhusmuseet i 
deres egen fortolkning af Krigen1864. 
Eleverne udstyres og arbejder med 
iPads, når de nyfortolker krigen og 
fx opfører rollespil, hvor de filmer 
hinanden iført udstillingens soldater-
uniformer og mange andre kostymer 
og rekvisitter. Elevernes forskellige 
fortolkninger, bl.a. malerier, collager, 
film, musik og digte, indgår i Tøjhus-

museets særudstilling om Krigen 
1864 i hele 2014 samt på National-
museets hjemmeside. Der er desuden 
udviklet en digital vidensbank med 
baggrundsmateriale, originalkilder, 
lærervejledning og elevopgaver til 
undervisningsforløbet.

Hvad betyder det for elevernes engage-
ment at de selv bidrager til udstillingen?

- Helt vildt meget! Det her er jo ikke 
et klassisk undervisningsprojekt, hvor 
skoleklasser kommer ind på Tøjhus-
museet og får et historisk foredrag. 
Dét har aldrig været vores opgave, 
for det kan de få i skolen og gennem 
DRs tv-serie om krigen til efteråret, 
siger Mette Liv Skovgaard og tilføjer:

- Opgaven er, på et helt overordnet 
plan, at se museet som et alternativt 
læringsrum, som åbner mulighed 
for elevernes egen nutidsfortolkning 
af Krigen 1864. Og åbner for det 
dialogskabende og inddragende i 
stedet for det autoritative, viser at der 
ikke én sandhed og at fortolkningen 
afhænger af øjnene der ser.

Giv eleverne en stemme

- Når det går op for eleverne at ’hov, 
det, vi laver, skal faktisk udstilles på et 
museum’, gør det indtryk på dem, det 
er klart. At det de tænker og oplever 
har en betydning for andre. Og målet 
med at udstille deres fortolkninger  
er jo også netop at minde eleverne 
om, at de kan få en stemme i  
samfundsdebatten. 

De fortolkninger, eleverne bidra-
ger til udstillingen om Krigen 1864 
med, er meget forskellige og ofte 
ret fantasirige. Nogle har fx samplet 

prøjsiske militærhorn, man kan lytte 
til i høretelefoner, andre har lavet 
malerier, collager, digte og en enkelt 
klasse har sågar filmet en happening, 
hvor de opfører Krigen 1864 som en 
håndboldkamp mellem Kolding og 
Flensborg, komplet med sportskom-
mentator m.v.       
 
Er der forskel på hvordan elever fra 
Sønderjylland og andre steder i  
landet går til POP-UP 1864?

- Ja, vi kan godt se at krigen opleves 
mere konkret hos eleverne på en skole 
i Åbenrå end fx i København, hvor det 
mere er de almenmenneskelige 
aspekter ved krig som sådan, der 
optager eleverne. Så selv om det er 
længe siden, er Krigen 1864 helt klart 
stadig tættere på i Sønderjylland.   

Hvad er det museet kan bidrage med 
om emnet krig, som elever mellem  
7. og 10. klasse ikke kan få via den 
almindelige undervisning?

- Museet er jo et uformelt og alternativt 
læringsrum, hvor andre læringsstile 
og dynamikker kommer i spil. Museets 
undervisere har ikke den samme  
forforståelse som en klasselærer,  
hvilket kan være en fordel. Det kan 
være en lettelse at være helt blank - 
både for klassen og for underviseren 
selv - sådan at man fx ikke på forhånd 
ved, hvem der plejer at være urolige 
og forstyrre, eller hvordan klassen 
i øvrigt fungerer og er sammensat, 
fortæller Mette Liv Skovgaard.  

Sæt ord på krigen

Hvad hvis der eksempelvis er elever 
med en flygtninge-baggrund – er det 
noget I forholder jer til?

TEMA OM BØRN OG KRIG

Balancen mellem frygt og fascination
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Balancen mellem frygt og fascination
- Helt sikkert! Ikke mindst i lyset af 
inklusions-politikken i folkeskolen, 
som bl.a. åbner op for at der kommer 
flere flygtningebørn ud i klasserne. 
Vi ser også flere elever fra veteran-
familier, hvis fædre eller brødre har 
været udsendt på fredsbevarende 
missioner i krigsområder som følge  
af Danmarks mere aktivistiske  
udenrigspolitik. Ind imellem er det 
noget, lærerne forbereder os på via 
en mail, andre gange trækker de os 
lige til side og fortæller, hvad vi bør 
være opmærksomme på. 

- Derudover spørger vi ind til  
elevernes egne erfaringer med krig. 
Vi tager altid afsæt i hvor eleverne er, 
i deres livs- og begrebsverden. Som 
regel er krig ikke et emne, der fylder 
ret meget i skolen, men her oplever 
vi ofte at der er elever, der gerne vil 
fortælle deres personlige historie.  
En somalisk dreng fortalte fx om  
sine forældres flugt til Danmark 
og om at han stadig havde familie 
boende i Somalia – han voksede 10 
centimeter ved at kunne bidrage til 
emnet! 

Mette Liv Skovgaard husker også et 
eksempel, hvor en pige af serbisk 
afstamning og en kosovo-albansk 
dreng valgte at gå i gruppe sammen 
og interviewe hinanden om deres 
viden om krigen i Eks-Jugoslavien. 

- I virkeligheden var det meget  
rørende, for her sad altså to  
repræsentanter for de tidligere 
fjender og talte sammen om – ikke 
politik og magtforhold – men igen: 
Netop om de almenmenneskelige 
problemer ved krigen, om  
fjendebilleder, frygt, afsavn, om at 
være på flugt og miste nogen.  

Så der er ikke behov for at tage 
særlige hensyn, snarere det modsatte 
– dvs. at få sat ord på krigen?

- Det tror jeg, ja. Selv om man selvføl-
gelig skal være uhyre bevidst om, hvor-

dan man behandler sårbare emner og 
nøje overveje de etiske dilemmaer, der 
opstår, når man beskæftiger sig med 
krig og andre kontroversielle emner, fx 
naturkatastrofer og klimaspørgsmål, 
med mange iboende modsætninger. 

Foto: Signe Reimer Sørensen

De fortolkninger, eleverne bidrager til udstillingen med, er meget forskellige. 
Nogle har fx samplet prøjsiske militærhorn, man kan lytte til i høretelefoner, 
andre har lavet malerier

Foto: Tøjhusmuseet
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1864 møder selfie. Museet som et  
alternativt læringsrum, som åbner  
mulighed for elevernes egen  
nutidsfortolkning af Krigen 1864.

TEMA OM BØRN OG KRIG

Fokus på konfliktløsning

Når det handler om krig og våben 
består et centralt etisk dilemma, af 
følge Mette Liv Skovgaard, af at finde 
balancen mellem frygt og fascination.

Hvorfor skal der være plads til  
fascination i elevernes tilgang til krig? 

- Fordi den er der! Krig og konflikt  
vækker følelser og der er masser af 
elever, der synes våben er  
fascinerende. Hvis vi ikke også lader 
der være plads til fascinationen, 
forspilder vi vores chance for at fange 
den motivation, der ligger her, mener 
Mette Liv Skovgaard og fortsætter:

- Når det er sagt er krig også alvor, 
så eleverne får ikke lov til at drøne 
rundt og lege røvere og soldater og 
kun dyrke deres fascination af våben. 
Det er vigtigt hele tiden at forholde 
sig kritisk til spændingsfeltet – og 
ikke mindst balancen - mellem frygt 
og fascination. Selv om der ikke er så 
længe til at eleverne i udskolingen, 
eller i hvert fald drengene, skal tage 

stilling til om de vil i militæret eller 
være militærnægtere, er det derfor 
heller ikke et emne, vi bringer på 
bane, med mindre de selv tager det 
op. Vi er meget bevidste om, at vi ikke 
er forsvarets skoletjeneste.
 
Mette Liv Skovgaard tilføjer at der 
til gengæld er fokus på at eleverne 
snart får stemmeret og understreger 
i øvrigt vigtigheden af at museet 
fungerer som et refleksionsrum over 
Danmarks udenrigspolitiske rolle. I 
den forbindelse har Tøjhusmuseet 
bl.a. opbygget udstillingen Den Fjerne 
Krig - dansk soldat i Afghanistan, 
hvor et lille stykke missionsområde er 
blevet skabt bag sandfarvede beskyt-
telsesmure inklusive uniformer, våben 
og førstehjælpsudstyr i kassevis fra 
ISAF Hold 10, der var i Afghanistan 
i 2010. Her kan eleverne gennem 
rollespil, hvor de fx optræder som 
soldater, sygeplejersker, journalister 
og nødhjælpsarbejdere, møde og 
forholde sig til nogle af de mange og 
meget forskellige dilemmaer, man 
kan komme ud for på internationale 
missioner.  

Er der emner eller områder, der er for 
kontroversielle at tage op i undervis-
ningen?

- Hvordan rammesætter man i  
museums-undervisning en snak om 
krig, holocaust eller jordens under-
gang? Tja, uden ligefrem at under-
informere eller negligere bestemte 
emner, kan det være nødvendigt at 
stoppe op og spørge hvornår det 
bliver for meget. Det handler om ikke 
at tage livsmodet fra eleverne. Og så 
skal samtalen selvfølgelig altid foregå 
i et trygt rum, hvor man kan forholde 
sig – i hvert fald til en vis grad - kon-
struktivt til emnet, siger Mette Liv 
Skovgaard og uddyber:

- Vi lægger stor vægt på at fokusere på 
handlekompetencer og muligheder. 
Bl.a. underviser vi i konfliktløsning  
og hvordan konflikter opstår, også  
på det helt nære plan, fx på  
fodboldbanen forleden dag, hvor 
en gruppe elever var med til at løse 
en konflikt og reflekterer over hvad 
der skete og hvorfor. Børn er som 
regel meget konkrete og vil også 
gerne forholde sig til, hvordan de 
selv kan undgå konflikter, spare på 
energien eller skåne miljøet. Samtidig 
får eleverne jo informationer rigtig 
mange steder fra, og man må endelig 
heller ikke glemme, at det vi undervi-
sere - skolen eller museet - undlader 
at fortælle dem om krig og andre 
kontroversielle emner, også fortæller 
noget ... 

Undervisningsforløbet POP-UP1864 
udbydes i hele 2014 til 7.-10 klasse, 
varer 1,5 time og koster 600 kr.  
For mere info og bestilling se: 
natmus.dk/tøjhusmuseet/undervisning

Foto: Tøjhusmuseet
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Maryam på ni år (tv) med søsteren 
Batul på ti år, der er flygtet fra  
krigen i Syrien, fortæller deres  
historie i act FLUGT fra Røde Kors. 

Af Morten Schwarz Lausten, Røde Kors 
Skoletjeneste

Røde Kors udgiver act 
FLUGT - et relevant og aktu-
elt undervisningsmateriale 
om børn på flugt fra krig og 
katastrofer ude i verden. 

- Jeg hørte skyderier og en eksplosion 
tæt på vores hus. Jeg blev så bange, 
at jeg gemte mig under et sengetæppe 
med min søster. Vi begyndte at læse 
i Koranen og bad til Allah om, at det 
måtte stoppe. Men det gjorde det ikke, 
fortæller ni-årige Maryam fra Syrien i 
Røde Kors’ nye undervisningsmateriale 
act FLUGT, der er målrettet mellemtrinnet. 

Maryam er flygtet med sin familie fra 
krigen i Syrien til nabolandet Jordan, 
efter at kampene i hendes hjemby 
Daraa, blev hårdere og hårdere. Hun 
fortæller om den dramatiske flugt og det 
hun savner fra før krigen brød ud i 2011.   

Krigen i Syrien har varet i tre år.  
Tusinder af mennesker har mistet livet 
og mere end hver tredje har måttet 
flygte fra deres hjem. Børn har været 
forhindret i at gå i skole og unge har 
måttet afbryde deres uddannelse. 
Medarbejdere i hjælpeorganisationer 
er blevet dræbt, ofte som direkte mål 
for angreb. Ambulancer er blevet 
beskudt. Skoler er systematisk blevet 
bombet. Sult, sygdom og armod er 
blevet en del af den syriske hverdag.  

Barskt emne

Børn på flugt, flygtningelejre og 
asylansøgere i Danmark er et barskt 
og kontroversielt emne. 

kunne give eleverne svar på nogle af 
de spørgsmål, der utvivlsomt melder 
sig, når de ser eller hører om de vold-
somme humanitære katastrofer, der 
udspiller sig rundt om i verden netop 
nu: Syrien, det centrale Afrika eller Filip-
pinerne efter tyfonen i 2013. 

Gennem stærke, autentiske fortæl-
linger fra i alt 20 børn fra Syrien, DR 
Congo, Bosnien og en række andre 
lande konkretiserer Røde Kors det 
abstrakte tema, og giver eleverne mu-
lighed for at arbejde med fx tryghed/
utryghed, venskaber, sorg, savn og 
lignende begreber, som alle børn ken-
der. Materialet kommer også omkring 
det retlige, Flygtningekonventionen, 
Børnekonventionen, flugtruter og det 
danske asylsystem. Alt sammen fortalt 
i børnehøjde og med humor, de steder, 
hvor det giver mening. Hensigten med 
act FLUGT – det barske emne til trods – 
er at skabe handling. 

act FLUGT er målrettet mellemtrinnet, 
men ældre klassetrin kan også med 
fordel være med. Der følger en grundig 
lærervejledning med, spækket med 
engagerende øvelser og opgaver, der 
skaber refleksion og vil få eleverne ud 
på gulvet. Bl.a. skal eleverne designe 
en flygtningelejr. Røde Kors er desuden 
i gang med at producere en emneuge i 
uge 38 for det kommende skoleår. 

Materialet er gratis og kan bestilles 
på www.rodekors.dk/skole/flugt

Undervisningsmaterialet består af: 
• elevmagasin på 24 sider
• omfattende lærervejledning på 55 sider
• temasite med billeder, film, spil og quiz
• aktivitetsforslag til en Røde Kors
 emneuge i uge 38

Børn på flugt

Når Røde Kors producerer materiale 
med svære og tunge emner er vi  
meget opmærksomme på formidlingen, 
hvorfor vi udvikler materialerne i 
samarbejde med lærere og pæda-
gogiske konsulenter og desuden 
tester dem grundigt i målgruppen. 
Vi fravælger emner og illustrationer, 
der er for voldsomme eller kræver for 
mange forklaringer, fx er ”trafficking” 
fravalgt i act FLUGT, da det ville blive 
alt for omfattende og inddrage en 
række andre problemstillinger end 
flugt og flygtninge.

For at mindske fordomme og skabe 
forståelse for forskellighederne i flygt-
ningenes situationer, er det ikke desto 
mindre vigtigt at danske elever lærer 
mere om forskellige typer af flygtninge, 
kender årsagerne til flugt og får indblik 
i jævnaldrende asylansøgeres hverdag. 
Desuden vil arbejdet med act FLUGT 

Foto: Marie Louise Munkegaard.
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Af Iben Tandgaard, pressekoordinator 
og tekstforfatter

I år er det 100 år siden første 
verdenskrig begyndte –  
og Golden Days sætter spot 
på perioden med festivalen 
’Krig N° 1’, der finder sted i 
september. Også skolebørn 
får chancen for at lære om, 
smage på og mærke  
historien.

I år er det 100-året for første  
verdenskrig, der begyndte i august 
1914 – et dystert jubilæum, der vil 
blive markeret over hele verden. I 
den anledning sætter Golden Days 
med den historiske festival ’Krig N° 
1’ spot på kulturliv, hverdagsliv og 
mentalitet i de turbulente krigsår, 
hvor verden blev vendt på vrangen 
og et nyt Europa opfundet. 

Men kan man overhovedet lave en 
festival om krig? Sammenstillingen 

har fået nogle til at spærre øjnene op, 
men Golden Days direktør, historiker 
Ulla Tofte er ikke i tvivl: 

- Selvfølgelig kan man det. En festival 
er ikke en fejring – det er en  
formidlingsform, der kan bruges til  
at sætte fokus på et tema eller en 
kunstform. Alle kender jo fx.  
Cannes Filmfestivalen eller Venedig 
Biennalen … Hér på Golden Days 
sætter vi hvert år fokus på en  
historisk periode, og ambitionen er 
at give publikum en ny forståelse af 
vores fælles kulturarv.

Og kan krig formidles til børn? Ja, 
mener Ulla Tofte, for emnet er nok  
alvorligt, men ikke desto mindre en 
del af virkeligheden, som børn også 
har behov for at få fortolket,  
gennemtænkt og præsenteret på  
en måde, de kan forholde sig til:

- Lige netop krig er jo et fænomen, vi 
oftest møder i skolebøger, dokumen-
tarer eller nyhedsudsendelser. Vi vil 
gerne have de menneskelige dimen-

sioner med – og med festivalformen 
hente historien ned i øjenhøjde og 
gøre den levende – også for børn, 
siger Ulla Tofte.

Puslinge-landet

Festivalens undervisningstilbud  
byder hvert år på særlige oplevelser 
for elever fra 1.-9. klasse. I år har  
det alvorlige tema kastet både lette 
og tunge børneaktiviteter af sig.  
For festivalen handler ikke blot  
om krig, men også om Danmark  
som neutralt ’puslinge-land’, som 
Jeppe Aakjær beskrev det - og  
om hjemmefronten, hvor der var 
knaphed, bekymring og angst for 
krigens fjerne buldren fra Europas 
slagmarker. 

I Danmark holdt husmødrene hus 
efter Emma Gads idéer, man lavede 
krigshaver, så der var forsyninger i en 
fattig tid, man syede soldaterskjorter 
for at hjælpe og de såkaldte  
’gullaschbaroner’ sendte mad til  
fronten og blev rige på dét.

Efter krigen mærkede også  
danskerne den opløsning af gamle 
dages kultur, som krigen havde ført 
med sig i hele Europa, med alt fra 
roll-up-læbestifter, cigaretter,  
tyggegummi, abstrakt kunst og  
en ungdom, der kastede sig ud  
i korte kjoler, charleston-dans og 
frigjorthed. Fordi vi var neutrale,  
er krigen aldrig blevet en del  
af danskernes selvforståelse,  
men faktisk sendte den os  
direkte ind i en ny tidsalder,  som  
en del af det moderne Europa.

Krig – noget for børn?

Foto: Rigsarkivet
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Festivalen ’Krig N° 1’finder sted 5.-22. 
september, og byder på mere end 
200 forskellige oplevelser  som fx 
udstillinger, børneaktiviteter, events, 
forestillinger, koncerter og  
undervisningstilbud. Som eksempel 
kan nævnes Mosede Fort, der i 
august lukker portene op til et flot, 
nyrenoveret fort og udstillingen ’På 
kanten af Krig’. Publikum kan her 
bruge både øjne, ører og hænder, når 
de skal blive klogere på en periode i 
danmarkshistorien, hvor det for alvor 
brændte på.

Hands-on på forter, i  
bunkere og på museer 

Mosede Fort blev planlagt og bygget 
som en del af Københavns Befæstning, 
lige før 1. Verdenskrigs udbrud. Fortet 
byder skoleklasser på rundvisninger  
og fortællinger for 0.-6. klassetrin, der 
kan dykke ned i de underjordiske  
kasematter og få de gode historier 
om hvordan Danmark lagde miner 
ud i Storebælt, og hvordan hus-
mødrene stod i kø for at skaffe mad 
til børnene mens krigen rasede i 
Europa. Fortet har desuden en stribe 
undervisningstilbud til 7.–10.  
klassetrin – bl.a. ’Neutralitetens 
balancegang – et dilemmaspil’ hvor 
eleverne bliver stillet over for de 
dilemmaer, Danmark måtte navigere 
sig igennem, da landets neutralitet 
blev sat på prøve af den store krig. 

På Amager ligger Kastrupfortet, der 
er en del af Københavns Befæstning, 
og her kan både store og små opleve 
historien på – og med – egen hånd. 
Eleverne kan bl.a. gå på opdagelse 

i de mørke gange med lommelygter 
eller forestille sig livet som soldat i 
soldaterlejren. Omdrejningspunktet 
for undervisningen er, at eleverne kan 
”røre ved historien”. De leder efter  
historiske spor, læser originale breve 
eller løber granatstafet - og får en fysisk 
fornemmelse af de historiske fakta.
 
7-10. klasses-elever kan prøve  
læringsspillet ’Matematik i krig’, hvor 
de med iPads i hånden 
bruger deres mate-
matiske kompetencer, 
strategiske evner og 
samarbejder, når de skal 
bygge, bemande og 
forsvare Kastrupfortet 
under 1. verdenskrig. 
Eleverne skal regne 
procenter, vinkler og 
arealer - og opfinde  
de banebrydende 
teknologier, der i tiden 
op til 1. verdenskrig var 
med til at revolutionere 
krigsførelsen og ændre 
verdenshistorien.
 
Mosede og Kastrup 
er blot to blandt de 

mange undervisningstilbud, der kan 
besøges under Golden Days festiva-
len, hvoraf flere varer hele 2014 ud. 
Man kan kontakte Golden Days, de 
enkelte museer eller Skoletjenesten 
for yderligere oplysninger. 

På www.goldendaysfestival.dk  
kan man læse mere om perioden, 
festivalen og programmet, der  
opdateres løbende.

I 2014 er det 100 år siden, første verdenskrig brød 
ud, og det dystre jubilæum bliver markeret over hele 
verden. Golden Days Festival sætter fokus på første 
verdenskrig og dens chokbølge af forandringer; og 
tager emner op som dadaisme, seksualitet, granat-
chok, krigshaver, skyttegrave og ekspressionisme. 
Festivalen finder sted 5.-21. september 2014. 
Golden Days er et kultursekretariat i København, 
som har eksisteret siden 1994. Sekretariatet 
formidler kultur og historie gennem bl.a. festivaler, 
udstillingskoncepter, digital formidling, trykte 
udgivelser og historiske markeringer. Golden Days 
præsenterer hvert år en festival i København og 
hovedstadsområdet. Festivalerne har hidtil taget fat 
i bl.a. guldalderen, 1700-tallet, renæssancen,  
kroppen, filosofien og 1950’erne.

Fakta

Foto: Garderhøjfortet
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fokuseret på eleverne, nu er mit 
”klasserum” lærerne. Det er den mest 
markante ændring, synes jeg.

Har den uddannelse, du nu har fået, 
understøttet denne udvikling?

- Først og fremmest er jeg blevet  
præsenteret for noget litteratur, som 
har gjort det muligt for mig at tænke  
anderledes, mere kreativt, omkring min 
rolle som læringsvejleder. Jeg synes 
dog, at uddannelsen mangler fokus på 
projektledelse og innovative processer. 
Det er vigtigt at kunne arbejde med 
team. Jeg ved ikke nødvendigvis mere 
end lærerne, men min opgave er at 
kunne stilladsere processen. I det  
arbejde er vi naturligvis også optaget 
at designe gode læreprocesser, der 
kan bruges i arbejdet med eleverne.

- Jeg valgte et modul med kollegial 
vejledning på uddannelsen, men det er 
ikke obligatorisk. Kollegial vejledning 
har så afgjort været det mest  

Det er nødvendigt med pædagogik, 
didaktik og it i en sammenhæng. 
Og det er nødvendigt at udvikle 
didaktikken sammen, mener Maja 
Holdorf.

iPad’en alene gør det ikke

Af Bent Rasmussen, fhv. redaktør af 
Skolebiblioteket

Odder var den første  
kommune i Europa, der i 
2011 anskaffede en iPad 
til alle elever i 0.-10. klasse. 
Ingenting var givet på  
forhånd, men på Parkvejens 
Skole oplever man, at det 
har sat en masse positivt i 
gang at man selv skulle lave 
sine egne it-løsninger fra 
grunden af. 
Parkvejens Skoles læringscenter ligger 
centralt midt i skolen. Det er åbent  
og tilgængeligt. Tre forskellige farver 
på reolerne markerer læremidlerne  
for 0.-3., 4.-6. og 7.-9. klasserne.  
Faglitteraturhylderne strækker sig 
elegant ned i en lang gang, og  
desuden administrerer læringscentret 
et bevægelsesrum, et it-rum, m.m.

Jeg mødes på Parkvejens Skole 
med Maja Holdorf, f. 1977 i Aarhus, 
læreruddannelsen i Aarhus, afsluttet i 
2003, derefter lærer i Rønde, fra 2008 
lærer og skolebibliotekar på Parkvejens 
Skole i Odder, nu koordinator for 
læringscenterteamet. 

Hvordan har arbejdet som  
skolebibliotekar ændret sig i din  
tid som læringsvejleder?

- "I gamle dage" skulle man primært 
distribuere læremidler og litteratur. 
Nu er man snarere en facilitator af 
læreprocesser – og i særdeleshed 
lærernes læreprocesser. Tidligere har 
arbejdet i læringscentret været meget 

praksisnære på uddannelsen. Min  
lærer på dette emne var ekstrem 
skarp, og jeg sugede i den grad til 
mig. Hun kunne gøre mig helt høj! 
Jeg har efterfølgende været  
gæstelærer på uddannelsen, hvor jeg 
fortalte om at være vejleder i praksis.

Videndeling i praksis  

- Videndeling foregår på mange måder, 
men primært i vores fagteam, og her er 
iPad’en i centrum. Hvad kan vi allerede?  
Hvornår og hvordan oplevede vi, at 
iPad´en gjorde den berømte forskel? 
Eller det kan være noget specielt udfor-
drende. Vi stødte fx på problematikken 
multimodalitet (verbalsprog, billeder, 
lyd, gestus, grafiske fremstillinger, ta-
beller, noder, osv. red.), og vi besluttede 
så, at vi ville have noget mere viden 
om multimodalitet, og derefter kunne 
vi faktisk opstille en fremgangsmåde, 
en prototype, et lille kort forløb, som vi 
alle kunne bruge og eksperimentere 
med i undervisningen, fortæller Maja 
Holdorf og tilføjer:

- Tredje gang, vi mødtes, kunne vi 
så evaluere. Vi er hele tiden på jagt 
efter dem, der har en merviden 
om noget. Og så er vi i øvrigt også 
blevet skarpere i didaktikken, fordi vi 
formidler og formidler til de mange 
besøgende, vi har. Formidling er alfa 
og omega – også for eleverne.

Er der et skisma imellem at bruge 
iPad´en og den ny viden, der kommer 
ud af det?

- Vi taler meget om videnopbyggelse. 
Vi har været ”bombet” med kurser, 
kurser, kurser… og de ramte desværre 
ikke alle vores behov. Udfordringen 
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iPad´en, men efter et par måneder 
kom der fokus på det faglige indhold. 
De er begyndt – især i den ældste 
afdeling af skolen, hvor man arbejder 
med challenge-baseret læring – at 
finde ud af, at man rent faktisk kan 
finde frem til rigtige løsninger på  

rigtige problemer. Løsningen behøver 
dog ikke at være færdige produkter, 
det kan også være ideer. 

- 9. årgangs udfordring var fx på et 
tidspunkt: Hvad er et godt ungdomsliv 
på Parkvejens Skole? De skulle finde 

Bøger kan sagtens bruges som lænestol.

var, at vi brændende ønskede at udvikle 
vores praksis i relation til iPad’en, men 
der var for få, der kunne hjælpe os. 
Det er nødvendigt med pædagogik, 
didaktik og it i en sammenhæng, når 
man laver efteruddannelse. Det er 
nødvendigt med noget praksisnært, 
hvor man sammen udvikler. Vi skal 
udvikle didaktikken sammen, og vi 
skal væk fra passive kurser.

iPad´en blev anskaffet i 2011.  
Hvordan er det gået med at bruge 
dens muligheder?

-Det har i den grad åbnet op for  
muligheder, ja, for meget mere end 
jeg overhovedet havde turdet håbe på. 
iPad´en har sat noget i gang, for der 
var ikke nogen, der havde løsninger 
på brugen af den. Vi var den første 
kommune i Europa, der anskaffede 
en iPad til alle eleverne, 0.-10. klasse, 
personale, mv., og vi måtte selv gå ind 
og lave vores egne it-løsninger. 

- Vi har selv måttet lave fejlene, og det, 
at der har været spot på os, har løftet 
projektet på en god måde. Vi er en LP-
skole, dvs. en pædagogisk analysemo-
del, hvor resultaterne baserer sig på 
forskning i forståelse af læringsmiljøets 
betydning for elevernes sociale og 
faglige læring. Så vi er vant til at have 
fokus på læring. Da iPad´en kom, var 
vi klar til næste ryk med eleverne som 
de aktive og vidensproducerende. Jeg 
vil ikke tegne et glansbillede, men der 
er simpelt hen rykket ved kulturen. 

Eleven som producent

- Elevernes formidling af de faglige 
indhold er i den grad blevet skærpet. 
I starten skulle de afprøve alt på 
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folkeskolereformen. Hvordan bliver 
vores rolle i arbejdet med den? Vi har 
heldigvis en skoleleder, der tør sætte 
os i spil, men den største udfordring 
ser jeg i projektledelse, at sætte vores 
ressourcer som læringsvejledere i spil, 
coaching er også et vigtigt potentiale 
+ alt det andet. Vi skal væk fra, at jeg  
sidder og vejleder dig, vi skal vejlede 
i teamene. 

- Det er jo egentlig ”bare” at stille 
de rigtige spørgsmål – de kraftfulde 
spørgsmål – jeg skal ikke vise vejen, 
men medvirke til, at man selv finder 
en vej, så både elever og lærere  
nærmer sig den berømte nærmeste 
udviklingszone (Vygotsky). Det 
handler om personlighed, og den 
skal man turde sætte i spil som  
læringsvejleder. Der skal være et 
drive bag, og det bliver det helt 
afgørende for en læringsvejleder i 
fremtidens skole.

http://www.oddernettet.dk/doku-
menter/ipads_hvad_kan_vi_laere_
af_odder_jahnke.pdf

eleverne komme til fadet, lærerne 
producerer selv, og det viser sig, at 
iPad’en gør det lettere at integrere it 
i undervisningen, siger Maja Holdorf 
og fortsætter:

- Det faglige er i fokus, iPad’en er 
”kun” et læringsredskab. Umeå 
Universitets-folkene fremhæver  
også det gode i, at alle har samme 
udstyr. ”Bring your own device” dur 
ikke, for lærerne er ikke teknikere, 
men didaktikere. iPad’en er  
brugervenlig, og eleverne kan  
uden problemer dele det, de  
producerer.

Tre forskere fra Umeå Universitet har 
skrevet et notat af 28. september 2013 
(Se linket nedenfor, red.), hvor man bl.a. 
fremhæver: ”… Lige nu kan vi ikke sige, 
om iPad’en har en positiv virkning på 
elevens karakterer eller ej. På lang sigt 
er vi af den opfattelse, at de digitale,  
didaktiske designs er vigtige, og 
at sandsynligheden for at fremme 
læringen øges. Men det skyldes (…) 
ikke udelukkende brugen af iPads. Det 
skyldes lærerne, der har ændret deres 
digitale, didaktiske designs til en  
metode, der er mere fokuseret på  
elevernes læring 
og er mere 
reflekterende og 
anvender flere 
forskellige midler.

Hvad er aktuelt 
de største  
udfordringer for 
læringscentret?

- Der er selvfølgelig 
først og frem-
mest fokus på 

Det pædagogiske center som medspiller 

Parkvejens Skole blev bygget i 1970 og er udvidet 
flere gange, senest 2010-12, hvor også læringscentret 
indgik. Skolen har 0.-9. klasse, ca. 600 elever, hvoraf ca. 
50 har en flerkulturel baggrund. Skolen er to-sporet i 
0.-6. klasse, herefter tre til femsporet. Skolen modtager 
oplandselever fra Gylling, Randlev, Hundslund, Hou og 
Saksild skoler i 7 kl. Skolens fritidsordning ”Kridthuset” 
er for 0.-3. Klasse og har p.t. ca. 170 børn. Skolen er 
selvforvaltende via kontraktstyring.  
www.parkvejensskole.dk

Fakta

ud af, hvad skolen manglede, og de 
skulle komme med ideer,  
budgetter, m.m. Der fremkom ideer 
som skolehave, boder, udearealer… 
Man skulle så forelægge projekterne, få 
andre med på dem, og der arbejdes 
nu konkret videre med to projekter, 
der er blevet valgt ud.

Du bruger udtrykket ”den omvendte 
pyramide"…

- Det, der ligger i det, er, at det i 
langt højere grad skal dreje sig om 
formidling. Fra det passive til det 
aktive. Man lærer mere ved at skulle 
anvende sin viden. Vi lærere har  
stadigvæk en idé om, at vi skal  
putte det hele ned i hovedet på  
dem, tankpasserpædagogik, men 
det virker jo ikke. Vi oplever, at når 
eleverne har en autentisk modtager, 
så sker der noget helt andet. De skal 
have lov til at formidle deres viden. 
Jeg plejer at sige, at jeg først lærte 
at sætte kommaer den dag, jeg fik 
en klasse, jeg skulle undervise i det. 
Pludselig var min motivation vakt. 
Det er den, der arbejder, der lærer 
noget… Vi må ikke glemme go´e 
gamle Dewey.

Dumme børn

- De seneste PISA-undersøgelser 
havde jo hæftet sig ved, at iPad’en 
”giver dummere børn”, men det kan 
jeg ikke tage seriøst, for testen blev 
taget 2 måneder efter, vi havde fået 
iPad’en, så jeg ved ikke, hvad man 
konkluderer på. Vi har haft et  
forskerhold fra Umeå Universitet  
til at følge undervisningen, og 
det viser noget rigtig interessant, 
nemlig at lærerne i højere grad lader 
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

I hvert fald ikke det samme 
som i Sonja fra Saxogade, 
hvor børnene legede i flok 
langt fra de voksnes blikke, 
og lillebror Bjarne altid var 
med på slæb, fordi de store 
havde ansvaret for deres 
småsøskende som en natur-
lig del af pligterne …

Og så alligevel, for også i dag består 
rigtig mange familier af mange -  
forskellige og skiftende - søskende-
konstellationer. Når man vel at 
mærke husker at tælle dem alle, ikke 
bare de biologiske, med. Og skal man 
fremhæve én overordnet konklusion 
fra et nyt antropologisk forsknings-
projekt med titlen ”Bevægelige 
søskendeskaber” så er det netop at 
søskendeskab ikke nødvendigvis 
handler om biologi.

- Der har altid fandtes mange slags 
søskende, men opfattelsen af, hvad 
søskende er for en størrelse, har grad-
vist ændret sig fra en blodsbeslægtet 
definition til en mere praktisk og  
følelsesmæssig definition, forklarer 
Ida Wentzel Winther, lektor ved Institut 
for Uddannelse og Pædagogik,  
Aarhus Universitet. Hun uddyber: 

- De forskellige slags søskendeskaber 
bliver tydeligere i takt med  
stigningen i antallet af skilsmisser fra 

1970´erne og frem til nu, hvor 43%  
af alle forældrepar herhjemme går  
fra hinanden. Før i tiden blev  
kernefamilierne sjældnere brudt op 
på grund af skilsmisser, men alligevel 
opstod der andre søskende-konstel-
lationer når mødre døde og fædre 
giftede sig igen og fik nye børn. Det 
nye er altså ikke at søskende kommer 
i mange udgaver, snarere hvordan 
konstellationerne ser ud, tænkes og 
opleves.

Sammen med kollegerne fra Institut 
for Uddannelse og Pædagogik,  
Charlotte Palludan, Eva Gulløv og 
Mads Middelboe Rehder, står  
Ida Wentzel Winther bag forsknings-
projektet ”Bevægelige søskende-
skaber”, som bygger på en  
undersøgelse offentliggjort i bogen 
”Hvad er søskende? Praktiske og  
følsomme forbindelser” samt  
kortfilmen ”Bevægelige søskende-
skaber – børn og unges fortællinger” 
fra marts 2014. 

Filmen ”Bevægelige søskendeska-
ber – børn og unges fortællinger” 
er en integreret del af det samlede 
forskningsprojekt, men kan stå for sig 
selv som en fortælling om søsken-
deskaber. Den varer 28 min. og kan 
ses via QR-koden i bogen ”Hvad er 
søskende?” eller hentes gratis via link 
på www.akademisk.dk 

Skilsmisse er et vilkår

Ifølge forskergruppen er der en  
tendens til at mene at søskendeskab 
er en velkendt størrelse, men reelt 

ved vi ikke ret meget om hvordan 
børn og unge selv forholder sig til 
det at være - og have – søskende. 
Hidtil har forskningen mest  
koncentreret sig om vertikale  
forhold, dvs. mellem børn og  
forældre, mens ”Bevægelige  
søskendeskaber” i stedet sætter 
fokus på forbindelsen mellem  
søskende. 
Undersøgelsen, som er finasieret af 
Egmont-fonden, bygger på et  
omfattende empirisk materiale  
indsamlet i 2011-12, hvor knap 100 
børn og unge fra hele Danmark er 
blevet observeret og interviewet om 
deres egen opfattelse af, hvad søskende 
er og betyder for dem. Om man fx 
kan være mere eller mindre rigtige 
søskende eller om man kan holde op 
med at være søskende. Desuden  
bygger undersøgelsen på interviews 
med børnenes forældre samt udvalgte 
professionelle på børneområdet. 

Ida Wentzel Winther fortæller at der 
blandt deltagerne i undersøgelsen er 
en overvægt af etnisk danske børn fra 
den brede middelklasse, lige som der 
er flest børn fra brudte familier, nemlig 
ca. 65 ud af de knap 100 medvirkende, 
selvom forskergruppen har lagt stor 
vægt på at tegne et så varieret billede 
som muligt, bl.a. ved at søge deltagere 
gennem skolelærere, sundheds- 
plejersker, ungdomsinstitutioner m.v.

- Vi søgte deltagere ud fra forskellige 
parametre, nemlig børn med hhv. 
mange og få søskende, børn der 
enten bor sammen alle uger eller 
pendler mellem søskende, samt børn 

Hvad er søskende i dag?
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der har fået nye søskende for nylig og 
børn der har fået det for længere tid 
siden. Men når alt kommer til alt er 
det er jo bare sådan, at man kun kan 
få dem med i sådan en undersøgelse, 
som vil være med. 

Så et stykke hen ad af vejen er det en 
undersøgelse om søskende fra brudte 
eller sammenbragte familier?

- Ja, det kan du godt sige, men det er 
jo også en del af rigtig mange danske 
familiers virkelighed i dag. Vi har dog 
ikke ønsket at tegne en dommedags-

dystopi af, hvor svært det er at være 
skilsmissebarn. I stedet har vi valgt at 
se disse brud, dvs. de 43 % skilsmisser, 
som et vilkår i mange børns opvækst, 
for så at undersøge, hvilke betydninger 
det har på søskende-niveau.  
For det siger jo sig selv, at det må 
have betydning, ikke bare mellem 
børn og forældre, men også mellem 
søskende, siger Ida Wentzel Winther. 

Skiftende positioner

I kunne fx også have valgt, lige som 
i den traditionelle forskning, at se 

mere på betydningen af, hvilken 
plads i søskende-rækkefølgen, man 
indtager, eller hvilken rolle køn og 
aldersspredning har … 

- Det gør vi sådan set også i og med 
at vi undersøger positioner mellem 
søskende, som fx når positionerne 
pludselig skifter, fordi ham, der har 
været lillebror hele sit liv, bliver 
storebror til nye søskende. Positioner 
i en søskendeflok har bare ikke altid 
noget med alder at gøre. I sammen-
bragte familier går der somme tider 
koks i hierarkierne, hvilket kan få  

Hvorfor taler vi om skole-hjem-samtaler som om 
der kun er ét hjem, når der nu for rigtig mange 
børn faktisk findes to? Og hvorfor skal far afholdes 
fra at deltage, bare fordi han bor i Åbenrå – hvorfor 
kan han ikke kobles på via en Skype-forbindelse? 
Spørger Ida Wentzel Winther.
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konsekvenser for hvordan man 
tænker rækkefølger – som i øvrigt 
kan skifte fra uge til uge, siger Ida 
Wentzel Winther og tilføjer:

- På samme måde skelner vi mellem 
lange og brede kontra korte og 
smalle søskendeskaber, eftersom 
konstellationerne ofte ændrer sig og 
skifter karakter både i de ubrudte og 
brudte familier. 

Noget af det der, udover det biologiske 
slægtskab, er med til at definere og 
bestemme graden af søskendeskaber,  
er, ifølge undersøgelsen, netop 
varigheden af børnenes forhold, 
samt hvor meget tid de tilbringer i 
hinandens selskab. Desuden betyder 
fordeling af pligter og privilegier 
for mange en hel del, ikke mindst 
fordelingen af værelser og materielle 
goder som fx computere og  
mobiltelefoner. 

Endelig fylder også ferier og  
mærkedage som jul og fødselsdage 
hos de fleste rigtig meget, når de  
skal bestemme hvilken grad af  
samhørighed, de føler i forhold til 
deres søskende. Også fordi det for 
mange er afgørende hvordan  
omverdenen ser på en – ofte bekræfter 
 og forstærker det følelsen af  
søskendeskab, når andre mennesker, 
fx på en ferierejse, opfatter ens  
familie som netop en familie.  

- Man skal forstå at de børn der  
flytter frem og tilbage mellem hjem, 
forældre og søskende er nogle  
toprutinerede pendlere og logistikere, 

som på nærmest koreografisk vis 
bevæger sig rundt mellem forskellige 
familie-konstellationer. Tag bare 
den familie i undersøgelsen, der har 
indrettet sig efter en rullende  
6-års-plan, hvor samtlige ferier,  
højtider og mærkedage er fordelt 
mellem tre generationer ud i alle 
familiens forskellige grene.
Men den grad af planlægning hører 
vel trods alt til undtagelsen eller 
hvad?

- Måske lige 6-års-planen, ja, men de 
fleste har aftaler for i hvert fald et par 
år frem i tiden. Under alle omstæn-
digheder lærer de børn der indgår 
i flere familie-konstellationer, som 
jo ofte følger vidt forskellige rytmer, 
logikker og kulturer, at forholde sig 
til hvilken koreografi de er en del af, 
siger Ida Wentzel Winther.

Søskende skændes bare

I peger også på at børn møder og 
påvirkes af stereotype familie- og 
søskendeopfattelser i reklamer, film, 
tv og børnelitteratur. Men er der ikke 
sket et skred her, fx med serier som 
Karlas Kabale?

- Du har ret i at der optræder stadig 
flere skilsmissebørn i både film og 
bøger, selvom det stadigvæk er 
kernefamilien der er normen, men 
som regel er det ikke de forskellige 
søskendeskaber der er i fokus.  
I Karlas Kabale er det jo også  
hovedpersonens forhold til veninder, 
kærester og forældre, der er det 
centrale, ikke hendes søskende. Det 
samme gælder Harry Potter og de 
fleste andre serier og bøger, vi har 
været igennem. 

Fie på 10 år, som er med i  
undersøgelsen, har her tegnet sin familie.
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Omstillingen mellem forskellige  
familie-konstellationer, hvor man den 
ene uge er enebarn og den efterfølg-
ende uge en del af en søskendegruppe, 
påvirker under-søgelsens deltagere i 
varierende grad, bl.a. afhængigt af om 
forældrene er på nogenlunde god fod 
eller om al kommunikation foregår via  
Statsamtet. 
Skænderier spiller også, ifølge 
undersøgelsen, en fremtrædende 
rolle mellem søskende. Skænderier 
anses typisk som noget naturligt, ja 
nærmest nødvendigt, for at få luft 
for frustrationer mellem søskende. 
Mange giver udtryk for at skænderier 
ligefrem er med til at definere dem 
som søskende og en del beklager sig 
over at deres forældre forsøger at 
forhindre eller lægge låg på  
skænderier. Skænderier mellem  
søskende anses typisk ikke for at være 

farlige, eftersom søskende – modsat 
venner – altid vil være der for én,  
uanset hvad man får sagt eller gjort. 

Mødet med skolen 

”Bevægelige søskendeskaber” gør 
en del ud af at undersøge og klar-
lægge omstændighederne omkring 
børnenes pendling mellem forskellige 
familie-konstellationer, herunder 
rejserne på kryds og tværs af landet, 
kedsomheden og følelsen af at spilde 
tiden i bus og tog, pakningen af tøj 
og bøger og slæbet med alle taskerne 
– på visse skoler har man endda 
særlige rum til de pendlende børns 
weekendtasker!

Men udover det praktiske og logisti-
ske bøvl, som I altså vælger at se som 
et vilkår i børnenes liv, må de skiften-

de stemninger vel også påvirke dem 
følelsesmæssigt? 

- Det er klart at det påvirker børnene 
når der er én hjemme-logik hos mor 
og en anden hos far. Det betyder 
ikke, at man skal lave undervisningen 
om mandag morgen, men  
omstillingen kan altså være krævende, 
når settingen er virkelig forskellig. 
Det kan give en masse uro i barnet – 
og også i klassen - når man flytter  
sig ikke bare fysisk, men også  
kulturelt, siger Ida Wentzel Winther 
og fortsætter:

- Bare tænk på sådan noget som når 
man møder i skole mandag morgen 
og ”fuck, nu har jeg glemt matema-
tikbogen hos mor i Ålborg!” Nogle 
børn pendler ikke mellem landsdele, 
men inden for en radius af få kilometer 
og kan tage hjem og hente gymna-
stiktøjet, som de har glemt. Alligevel 
gør de fleste det ikke; hos nogen er der 
fuldstændig vandtætte skotter mellem 
de forskellige hjem og familier. 

Hvordan forholder skolen sig til de 
børn, der måske ikke har fået sovet 
nok eller spist ordentligt eller bare er 
lidt tyndslidte, når de møder op ovenpå 
et miljøskift mandag morgen? 

- De forholder sig tilsyneladende slet 
ikke til det! I hvert fald er det ikke 
noget, vi kender til eller har hørt 
noget om, når vi har interviewet vores 
informanter til undersøgelsen.

Måske burde man faktisk bruge første 
time mandag morgen på at hjælpe 
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børnene med at lande – og møde dem 
ligesom efter en ferie, hvor man taler 
om hvad man har lavet …

- Måske – og måske gør man det  
allerede på nogle skoler, hvem ved? 
Der er i det hele taget mange områder, 
 man kan sætte ind for at skabe 
mere ro og gøre det nemmere for de 
børn, som ikke lever i en traditionel 
kernefamilie, men i en regnbuefamilie. 
Hvorfor taler vi fx om skole-hjem-
samtaler som om der kun er ét hjem, 
når der nu for rigtig mange børn 
faktisk findes to? Og hvorfor skal far 
afholdes fra at deltage, bare fordi han 
fx bor i Åbenrå – hvorfor kan han ikke 
kobles på via en Skype-forbindelse? 

Tegn et stamtræ

Ida Wentzel Winther foreslår eksempel-
vis at man kommer regnbuefamilierne i 
møde, når man i de små klasser tager 
rundt for at se hvor børnene bor, når 
man sætter dem til at tegne deres  
familier eller  skrive stil om hvad de 
har lavet i deres sommerferie. For 
hvilket hjem er det egentlig, der skal 
besøges, og hvem skal tælles med 
som rigtige søskende? Kun de  
biologiske eller også dem, mor har 
fået med sin nye mand, eller dem 
hun havde i forvejen … Og hvilken  
en af de ferier, man har været af sted 
på, skal man vælge at skrive om i sin 
stil? 

- Mange børn synes det er noget  
nær en katastrofe, når deres forældre  
bliver skilt og familien brudt. Mange 
synes også det er pinligt eller  

besværligt at forklare deres  
familieforhold, herunder også deres 
forbindelse til de forskellige slags 
søskende. Faktisk er det mest i de 
familier, som har en vis erfaring med 
at blive skilt, at børnene tager det lidt 
mere afslappet … Fordi de er vant  
til at forholde sig til skiftende  
familie-konstellationer. 

Burde man ligefrem holde emneuger 
om familie- og slægtskab og arbejde 
med tegne sin families vidt  
forgrenede stamtræer?

- Det ville da være en glimrende 
ide! Man har jo emneuger om alt 
muligt mellem himmel og jord – om 
affaldssortering og hvad ved jeg – så 
hvorfor ikke? 

Sociale kompetencer

Du nævnte før at selvom det er 
krævende for børnene at omstille sig 
mellem forskellige familie-konstella-
tioner, så er det også med til at give 
dem nogle kompetencer …

- Børn som har mange søskende eller 
søskendeskaber, især af den lange og 
brede slags, opnår helt sikkert  
kompetencer i forhold til at løse  
konflikter og inden for det vi kan  
kalde for civil ansvarlighed. De er 
vant til omstilling og forskellige 
kulturer og udvikler derfor naturligt 
nogle mestrings-strategier – for 
når man øver sig, bliver man som 
bekendt bedre til det, man gør - fx til 
at løse konflikter, siger Ida Wentzel 
Winther og tilføjer:  

- Der er intet der tyder på at komplek-
siteten eller mangfoldigheden fører 
til øget individualitet eller adskilthed 
mellem søskende, hvilket jo egentlig 
udfordrer den ellers udbredte  
forestilling om at nutidens børn og 
unge er individualiserede og  
selvoptagne. Tværtimod må vi  
konkludere at de her børn udviser en 
ret imponerende vilje til at kæmpe for 
deres søskende-relationer, også selvom 
det kan være besværligt, og somme 
tider endda konfliktfuldt, at bevare og 
holde liv i kontakten og fællesskabet. 

De sociale medier spiller også her 
en stadig større rolle, især mellem 
søskende som i perioder er fysisk  
adskilte, men er facebook ikke en  
fattig erstatning for fysisk kontakt?  

- Jeg vil ikke være dommer over 
hvilken kontakt der er mest rigtig. 
De sociale medier kan både skabe 
afstand og ekskludere, men de kan 
også være en hjælp til at holde liv i 
forbindelsen mellem søskende. 

Hvad er søskende? 
Praktiske og følsomme forbindelser, 
Af Ida Wentzel Winther,  
Charlotte Palludan, Eva Gulløv og 
Mads Middelboe Rehder,
172 sider,
Akademisk Forlag 2014.   
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Af Søren Fanø, lektor ved VIAUC,  
Læreruddannelsen i Aarhus,  
cand.pæd. i dansk m.m.

Et nyt skoleår venter lige på den  
anden side af sommerferien. Et 
skoleår med skolereform, ændrede 
arbejdstider og arbejdsvilkår for 
lærerne – og eleverne – bl.a. i form af 
længere skoledage, fokus på hvordan 
vi i skolen kommer fra integration til 
inklusion, på bevægelse i skolen og 
endelig på nye læringsformer.

Bogen ”Nærvær og empati i skolen” 
er en håndbog, fyldt med øvelser, der 
har til hensigt at bidrage til et bedre 
læringsmiljø i klassen, at bidrage til at 
øge elevernes relationskompetencer, 
deres respekt for og empati over for 
hinanden.

Bogen rummer, efter en kort  
introduktion ved psykologen Helle 
Jensen til tankerne og ideerne bag de 
i alt 69 øvelser til brug i indskolingen, 
SFO, mellemtrinnet og udskolingen, 
i håndbogsform nøje instruktioner til 
disse øvelser.

Øvelserne retter sig mod at skærpe 
den enkelte elevs nærvær, empati, 
selvfølelse og koncentrationsevne, 
og de er velegnede til at skabe 
”breaks” i den daglige undervisning, 
samt til at komme godt i gang efter 
en pause. Endelig er øvelserne rettet 
mod og anvendelige for læreren selv 
i en travl og fortravlet hverdag, hvor 
det drejer sig om at være ”grounded” 
– at have fødderne solidt plantet i 
klasseværelset.

 Øvelserne er lige til at gå til, og til 
flere af dem er der links til film på 
foreningen Børns Livskundskabs 
hjemmeside (http://www.bornslivs-
kundskab.dk/om-foreningen.html), 
hvor man også kan finde yderligere 
oplysninger om tankerne bag bogen 
og oplysninger om forfatterne.

Inspirationen til og den teoretiske 
baggrund bag øvelserne og bogen 
stammer fra dr. Phil. Jes Bertelsen 
og hans arbejde med meditation og 
meditativ træning. Arbejdet tager 
udgangspunkt i arbejdet med, hvad 
han kalder, fem såkaldte naturlige 
kompetencer centreret om hjertet, 
bevidstheden, kroppen, åndedrættet 
og kreativiteten. Denne inspiration 
skal man nok være bevidst om inden 
man inddrager øvelserne i klassen 
og huske at orientere forældrene om, 
hvad man nu tager fat på. 

I et samarbejde mellem bl.a. Helle 
Jensen, Katinka Gøtzsche, forskere  
fra DPU og Aarhus Universitet,  
grundskolelærere, lærerstuderende 
og undervisere fra Læreruddannelsen 
i Aarhus er jeg i disse år involveret i 
et fireårigt forsknings- og udviklings-
arbejde omkring de problemstillinger 
og udfordringer der er til at skabe 
ro, nærvær og empati i den enkelte 
elev, lærer og i klassen. Her to år inde 
i projektet kan vi i hvert fald  
konkludere, at det er væsentligt at 
sætte fokus på relationerne,  
nærværet og  empatien i klassen.

Bogen ”Nærvær og empati i skolen” 
er til dette relationsarbejde et godt, 

letlæst og lettilgængeligt materiale, 
der er praksisnært og anvendeligt 
ude i klasseværelset. Og som peger 
på én måde, man som underviser 
kan arbejde med dette væsentlige 
aspekt på i skolen. For mere  
information om øvelserne, tilgangen 
og tankegangen bag, kan man læse 
bogen ”Empati – det der holder 
verden sammen” (Rosinante, 2012), 
af Helle Jensen m.fl.

Nærvær og empati i skolen
Øvelser i samarbejde
Forfatter: Helle Jensen, m.fl.
Sidetal: 144Pris: 249,-
Forlag: Akademisk forlag

JEG HAR LIGE LÆST

Nærvær og
empati i skolen
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Af Lene Rosgaard, skolebibliotekar på 
M.C. Holms Skole og Nordmorsskolen 
samt skolebibliotekskonsulent i Morsø 
kommune

Vi lever i en brydningstid, hvor meget 
kan opleves som fragmentarisk, 
kaotisk og mangfoldigt. Det er de 
omgivelser PLC skal kunne navigere  
i. Ligesom en linedanser med en 
balancestang, læs: god  
skolebibliotekaruddannelse/faglig 
ballast, og et sikkerhedsnet i form af 
kommunens skolebibliotekarkonsulent, 
opbakning fra skoleledelsen og gode 
kolleger, skal vi finde balancen. 

Det har aldrig været en retrætepost 
at være på skolebiblioteket. Der har 
ikke manglet udfordringer og  
ambitionsniveauet har altid været 
tårnhøjt, fx rapporten: ”En  
stjernerolle til skolebiblioteket”  
eller tankerne om det ”udvidede” 
klasseværelse. På PLC på M.C Holms 
Skole har vi anvendt oceaner af  
ressourcer på at skrive handleplaner, 
årsplaner med udstillinger, pjecer 
dækkende over materialeoversigter 
og digitale læringsressourcer og trin-
for-trin-vejledninger til it-værktøjer. 

Desuden har vi været en aktiv  
medspiller i at ændre skolens profil 
fra en overbygningsskole til en 
grundskole fra 0. – 6. årgang med en 
kultur- og naturorienteret profil. Det 
har været enestående at spille en 
aktiv rolle i denne omstillingsproces 
både som inspirator med udstillinger, 
i at fodre ledelsen med centrale 
pædagogiske artikler for bedre at 

understøtte opga-
ven, udvikle en 
forfatterskole 
og deltage i 
gratis kurser. 
Her har det 
bl.a. været  
berigende at 
deltage i et 
seminar, 
 hvor vi fik en 
gennemgang af 
”via-Art”: http://
startvaekst.dk/vh-
midtjylland.dk/viaart. 

Vi har også været tovholder for 
udviklingsarbejdet: ”Nye læremidler og 
refleksionsprocesser”.  
Omstillingsprocessen har bl.a.  
udmøntet sig i metodeudviklingen af 
en såkaldt ”Vandringspædagogik” (se 
www.vandringspaedagogik.dk). Alt 
sammen i lyset af, at dørene til foran-
dring åbnes indefra samtidig med, at 
der skal ske en vis form for irritation af 
skoleorganisationen jf. Nicklas Luhmann: 
”Kritik udefra er irriterende, kritik indefra 
er  yndefuldt”. Dette ræsonnement 
bliver udfordret af den nye  
folkeskolereform, hvor der er mange 
aktører, der ønsker at banke på  
vinduet ind til skolebiblioteket. 

Det er centralt fortsat at fokusere på 
det at være vejledersjæl og yde  
hjælp også med det banale. I min 
optik har PLC altid skullet være et 
eksperimentalt laboratorium for 
livsmod. Det har været en drivkraft, 
motivationsfaktor og et privilegium 
for mit virke, at mine tiltag har været 

styret af min 
personlige 

optagethed 
og ikke af  
pensum. 
Det at 
kunne 
tænde et 
lys i en elev 
eller lade 

ens eget 
engagement, 

fx i en forfat-
ter, smitte af på 

en elev eller finde 
udviklingszonen eller 

det rigtige materiale til det 
rigtige barn på det rigtige tidspunkt. 

Den nye folkeskolereform er en form  
for momentum for mange interesse-
konflikter og PLC er udsat for et  
krydspres og kolossale diffuse  
rolleforventninger. Der er et nyt  
dannelsesbegreb på vej, hvor kreativitet 
og innovation spiller en markant rolle.

Det bliver centralt for PLC at understøtte 
de mange forskellige kulturudtryk og 
nye fællesskaber, fx legefællesskaberne 
omkring computerne, understøtte den 
uformelle læring i frikvarterne og være 
vinduet til nye indsigter, fortællinger, 
fantasi og  kritisk stillingtagen, fx til den 
virtuelle verdens mange tilbud. Vi skal 
formidle kulturarven, når identitetsdan-
nelsen bliver et livslangt projekt. Digital 
dannelse handler jo også om rygrad.

Hermed gives stafetten videre til  
Lisbeth Thue, Læringskonsulent, 
Center for Læring, Brabrand.

KONSULENT-KLUMMEN

Kunsten at navigere i kaos
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Søren Baastrup & Lennart Elkjær:

Expect no mercy
– en rockers erindringer

FAG-LET, lix 24

Her er historien om Bandidos-rockeren
Lennart. Han fortæller om, hvordan det
er at være en del af Bandidos.
Og så afslører han, hvad der skete den
dag, han sprængte sin ven i stykker.

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
Vi kalder vores skønlitteratur LæseLyst, og faglitteraturen hedder FAG-LET
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