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BØFA prisen 2014 
Rachel Røst modtog sidste år BØFA-

prisen 2014 for sit projekt ”Læs for livet”, 

hvor hun siden 2012 har indsamlet 

bøger og derefter sammensat dem til 

små biblioteker, der passer til det sted, 

de skal hen. Bibliotekerne etablerer 

Rachel på krisecentre, døgninstitutioner, 

børnehjem m.m.
Om projektet skrev hun selv i ”Klods 

Hans” Nr. 2-2014, side 16-17:

”Jeg er ikke i tvivl om, at brugen af de 

små biblioteker både skyldes det store 

udvalg af gode tiltrækkende bøger, og 

at bøgerne er tilgængelige og synlige 

i det fysiske rum. Det er en indsigt, der 

er dukket op ved at udføre ideen om 

indsamling af bøger til udsatte børn og 

unge – og flytte en større del af arbejdet 

væk fra bogfortet på kontoret og ud, 

hvor de udsatte børn og unge bor.”

Læs mere på http://www.laesforlivet.dk/

Iranske billeder 
Lis Andersen, oversætter og litterær kon-
sulent, og Steffen Larsen, der skriver om 
børnebøger i ”Børn & Bøger” og ”Politiken”, 
fik for nogle år siden med stædighed og 
vilje stablet en smuk vandreudstilling med 
iranske billedbogskunstnere på benene. Nu 
har de gjort det igen! 40 iranske tegnere har 
bidraget, og resultatet vil over de næste 9 
måneder kunne ses landet over. Udstillingen 
har allerede været på Vollsmose bibliotek, 
kulturhuset i Odense og i Osramhuset, Nør-
rebro, København. 

• Fra 7. februar til 1. marts finder man  
 udstillingen i Gjethuset i Frederiksværk• Fra 5. marts til 6. april er udstillingen  
 på Hasle bibliotek
• Fra 13. april til 10. maj gælder det  
 Hovedbiblioteket i Esbjerg
• Fra 15. maj til 20. juni gæster  
 udstillingen Kulturværftet i Helsingør• Fra 27. juni til 30. august er udstillingen 
  på Silkeborg Bad 
• Fra 4. september til 11. oktober er  
 udstillingen på VUC, Haderslev

Forsidebilledet er 
tegnet af  
Ali-Reza Goldoozian.

Nordisk Råds  
Børne- og Ungdoms- 
litteraturpris 2014 
Den norske forfatter Håkon Øvreås og 
illustrator Øyvind Torseter modtog  
Nordisk Råds børne- og ungdoms-
litteraturpris 2014 for bogen “Brune” ved 
Nordisk Råds prisuddeling i Stockholm. 
Prisen er på 355.000 kr danske kroner og 
blev overrakt af sidste års vinder Seita 
Vuorela og Jani Ikonen i Stadshuset i 
Stockholm, hvor Seita Vuorela læste  
bedømmelseskomiteens motivation højt:
””Brune” er en varm og stærk historie om 
venskab og mod. Den er fuld af kreativitet 
og hverdagsmagi. Det er en sjov fortælling, 
om hvordan det er at være en initiativrig 
lille dreng når ens plageånder ikke vil give 
sig, men det er også en bog om savn og 
mødet med døden – skildret på en fin 
og usentimental måde. Dialogerne er 
troværdige og morsomme, sætningerne 
er simple, men de udtrykker ofte mere end 
det der umiddelbart står. De fantastiske 
elementer er flettet ind på en stilsikker og 
naturlig måde.
Illustrationerne understreger stemningen 
og den finurlige humor i teksten. De er  
detaljerede med en sparsom, men  
virkningsfuld brug af farver.
Som børnebog udfylder ”Brune” et tomrum 
mellem bøger for de mindste og ungdoms-
bøger. Det er en fortælling med klassiske 
kvaliteter, som samtidig er med til at forny 
børnefortællingen i den norske og nordiske 
tradition”.

Håkon Øvreås (f. 1974) har tidligere 
udgivet to digtsamlinger. Denne bog er 
hans debut som børnebogsforfatter.
Øyvind Torseter (f. 1972) er uddan-
net illustrator fra Kent Institute of Art 
and Design i England. Han har vundet 
adskillige priser, og i 2008 modtog han 
Bologna Ragazzi Award for billedbogen 
Avstikkere.
Forlaget Carlsen  
udgav i november 2014 ”Brune” på dansk.

Halfdan Rasmussen 
Den 29. januar 2015 ville en af Danmarks 

mest elskede forfattere, Halfdan Rasmus-

sen, være fyldt 100 år. Halfdans vers og 

sange er – som Forlaget Carlsen skriver 

i en pressemeddelelse – en del af vores 

sproglige DNA, og derfor fejrer man også 

fødselsdagen ved at genudgive nogle 

af hans mest populære bøger, nemlig 

”Mariehønen Evigglad” og ”Halfdans 

ABC” i en jubilæumsudgave, hvor der 

også medfølger en CD med de velkendte 

og elskede ABC-rim indsunget af Karen 

Mukupa, Mark Linn, Sys Bjerre og Thomas 

Buttenschøn.
Fødselsdagen blev des-
uden markeret med en 
række arrangementer på 
biblioteker landet over. 
Se hyldestvideo på  
Youtube.com/ForlagetCarlsen

Klods Hans-prisen 2014 
På Bogforum i Bella Center modtog Rachel 
Røst desuden Klods Hans-Prisen 2014, der 
uddeles af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY 
Danmark, for sit arbejde med projekt ”Læs for 
livet”. Redaktør Eline Mørch Jensen, ”Lærings-
Centret” motiverede valget (talen kan læses i 
”Klods Hans-bladet” Nr. 
4-2014), og formand 
Vagn Plenge overrakte 
prisen, der i år var et 
kunstværk lavet af Tea 
Bendix. 
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Godt nytår!
LEDER

Det er i skrivende stund den første dag i det nye år, hvilket altid gør mig både 
spændt og lidt skræmt. Hvad vil vise sig i løbet af de næste tolv måneder? Hvilke 
stunder vil man tage med i bagagen som varme erindringer, og hvilke vil man tage 
med sig som ar på sjælen? Heldigvis plejer der at være overvægt af de positive  
oplevelser, og ofte får man noget positivt med sig også fra de negative oplevelser.

Hvis jeg skal gøre status over 2014 for vores forening, ser jeg også både plusser og 
minusser. Vi har fået en reformeret folkeskole og med den en ny bekendtgørelse. 
Et minus er, at der ikke længere er et uddannelseskrav for arbejdet i det pædagogiske 
læringscenter. Det vil mange steder ikke have nogen betydning, da man primært vil 
kigge på de opgaver, der ifølge bekendtgørelsen skal løses i PLC og derfor stadig vil 
have læreruddannede vejledere af forskellig slags i PLC. Men nogle steder vil man 
i sin jagt på besparelser udnytte friheden til at ansætte billigere arbejdskraft uden 
læreruddannelse. Også selv om det er svært at se, hvordan man skal kunne løfte 
bekendtgørelsens opgaver uden en baggrund med pædagogik og didaktik. Det 
første stillingsopslag uden uddannelseskrav er allerede set. Det er et område, vi i 
landsstyrelsen vil være opmærksomme på de næste år.

En anden udfordring, vi havde i det gamle år, var at få sat fokus på den nye  
bekendtgørelse, så der rundt omkring kunne tages stilling til, hvordan den skal  
foldes ud. Reformen har fyldt så meget, at man mange steder ikke har haft tid til at 
gå i dybden med de nye opgaver i PLC. Jeg forudser dog, at den udfordring hele 
tiden bliver nemmere at overvinde, når de mange praktiske ændringer falder på 
plads på skolerne, og der bliver overskud til at være visionære.

En sidste udfordring, jeg vil nævne, er vores dalende medlemstal. En stor gruppe af 
vores medlemmer er i en alder, hvor man går på efterløn eller pension, og det er ikke 
altid, der ansættes en afløser. Og selv om der ansættes en afløser, er det ikke altid, de nye på 
posten vil binde sig i en forening. Jeg håber, at vores nye navn vil appellere mere bredt 
til alle de vejledere, der arbejder i PLC, og at vi får udviklet vores forening tilsvarende.

Skal jeg nævne noget positivt ved 2014, kan jeg ikke komme uden om  
bekendtgørelsen. Vi har i mange år efterlyst en tidssvarende og gerne fremsynet 
bekendtgørelse, og det har vi efter min bedste overbevisning fået nu. Det har været 
spændende at være med i processen med at få den ændret, og det skal blive  
spændende at følge, hvordan man ude på skolerne vil udfolde den. For jeg er ikke  
i tvivl om, at det vil man gøre på mange forskellige måder. 

Og det bringer mig til 2015, - dette nye og endnu ubeskrevne blad. Hvad vil det 
mon bringe? Vi ved i hvert fald, at en vejledning til bekendtgørelsen er under  
udarbejdelse, og jeg håber, den vil være en god hjælp og støtte til udviklingen af  
det pædagogiske læringscenter rundt omkring i landet. Der arbejdes også med  
at beskrive rammerne for en uddannelse, og det skal blive spændende at se, om 
det lykkes at få en landsdækkende uddannelse stablet på 
benene. Og så bliver det interessant at følge, om reformen vil 
blive justeret i det kommende år. Der er jo et folketingsvalg 
på vej.

Jeg ønsker det bedste for alle vores medlemmer! 

Birgitte Reindel, 
formand for Pædagogisk LæringsCenterForening 

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
www.skolebibliotekarer.dk

Redaktør
Eline Mørch Jensen
Weysesgade 9, 2100 København Ø.
Tel: 3918 3115 / 2171 7027
eline.moerch@gmail.com

Landsstyrelsen
Formand
Birgitte Reindel
Axel Heides Gade 28, 5th
2300 København S
Tel (privat): 2329 6263
Tel (arbejde): 4928 3565
birgitte.reindel@skolekom.dk

Anna Barbara Bach
Gentoftegade 45, 4.th
2820 Gentofte
Tel (privat): 6170 3670
Tel (arbejde): 3542 5826
bb@oef.dk

Marlene Møller Drost
Orionvej 139
4700 Næstved
Tel: 5588 4500
marlene.drost@skolekom.dk
 
Camilla Johansen
Gl. Bjert 33
6091 Sdr. Bjert
Tel: 5176 0730
cajo@kolding.dk

Karen-Marie Sørensen
Kratvænget 18, Jels
6630 Rødding
Tel (privat): 7455 3373
Tel (arbejde): 7996 5840
rs@roedding-skole.dk

Steen Juul Møller (Sydvestjylland)
steen.juhl.moeller@skolekom.dk

Karin Kjeldsen 
Ramtenvej 18
8581 Nimtofte
Tel: 6043 8748

Anne Stougaard
Mariegade 13
6000 Kolding
Tel.: 7553 3454
Mobil: 6179 3454

Pensionistgruppen
Formand Stig Bergmann
Stokkemarkevej 19
2730 Herlev
Tel (privat): 2254 5456
Tel (forening): 51 95 6777
stig@bergmann.st

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

Adresseændring meddeles til Bibliodan.
Abonnement: Kr. 725,- inkl. moms.

Næste nummer af LæringsCentret  
primo marts 2015.
Udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2000 – ISBN 0105-9556

Design og grafisk produktion
CS Grafisk A/S
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PARAT TIL 
AFGANGSPRØVEN

I IDRÆT?
Tjek på idræt 

v/ Birgitte Hedeskov

30. APRIL 
KL. 14.00-16.00

IDRÆT

INDSKOLING 

FANDANGO MED RIM OG RYTME
Fandango 0.-3. klasse 

v/ Trine May og Marianne Iben Hansen

28. APRIL KL. 14.00-16.30

MELLEMTRIN 

2 WORKSHOPS I DANSKPORTALEN 
TIL MELLEMTRINNET

dansk3-6.gyldendal.dk 

v/ Signe Ravn

11. MARTS KL. 14.00-16.00

  17. MARTS KL. 14.00-16.00

UDSKOLING 

DET MODERNE GENNEMBRUD 
I DIGITALE RAMMER

dansk.gyldendal.dk 

v/ Thomas Thurah

18. MARTS KL. 14.00-16.00

INKLUDERENDE 
LITTERATURUNDERVISNING

Læs litteratur med forståelse  

v/ Nina Berg Gøttsche og Hanne Bundgaard Svendsen

26. MARTS KL. 14.30-16.00

PRØVEFORM B I PRAKSIS 
FORFATTERSKABSLÆSNING

Prøveklar. Guide til prøveform B 

Portrætsamtaler og novelleanalyser

v/ Charlotte Rytter, Jens Larsen, 

Peter Christiansen og Jesper Wung-Sung

16. MARTS KL. 14.00-16.30

FANDANGO TIL UDSKOLINGEN 
Fandango 7.-9. klasse 

v/ Trine May

27. MAJ KL. 14.00-16.00

LÆRINGSMÅLSTYRET
UNDERVISNING I INDSKOLINGEN

MatLab – Matematiklaboratoriet

v/ Ole Freil og Heidi Kristiansen

24. MARTS KL. 14.00-15.45

LÆRINGSMÅLSTYRET 
UNDERVISNING PÅ MELLEMTRINNET 

OG I UDSKOLINGEN
MULTI 6 og matematik.gyldendal.dk 

v/ Rikke Teglskov Kristensen 

og Bo Teglskov

13. APRIL KL. 14.00-15.45

MATEMATIK

WORKSHOP: 
TIDLIG SPROGSTART I 

ENGELSK, TYSK OG FRANSK 
 First Boost, engelsk0-2.gyldendal.dk, Logo!, 

tysk5-7.gyldendal.dk og Allez hop !

v/ Birgit Henriksen, Annemarie Schriver,  

Louise Berg Nielsen, Jytte Bech Dürrfeld 

og Josefine Rosenkvist

15. APRIL 
KL. 14.00-16.30

SPROG

NATURFAGSDAG – OPLÆG 
OG WORKSHOPS

fysik-kemi.gyldendal.dk, biologi.gyldendal.dk, 

geografi.gyldendal.dk og fællesfaglige 

fokusområder

v/ Ole Goldbeck, Christina Frausing Binau, 

Nikolaj Madsen, Niels Kjeldsen 

og Kim Christiansen

7. MAJ KL. 14.00-17.00

NATUR/ 
TEKNOLOGI

HISTORIE I UDSKOLINGEN
historie.gyldendal.dk, 

Forenklede Fælles Mål og ny prøveform

v/ Carsten Bo Mortensen 

og Jens Åge Poulsen

8. APRIL 
KL. 14.00-15.45

HISTORIE
VENTELISTE

GRATIS KURSER
PÅ GYLDENDAL

V
i tag

er forb
ehold

 for eventuelle aflysning
er eller æ

nd
ring

er i p
rog

ram
m

et.

Kom og få en inspirerende
og informationsrig 
eftermiddag sammen 
med dine fagkollegaer
og spændende forfattere

På alle vores kurser får du:

 +		en	gratis	kursuseftermiddag	
med	masser	af	ny	inspiration	
til	din	undervisning

 +	særtilbud	på	kursusdagen

 +		let	forplejning	med	frugt,	
kaffe	og	kage

 +	en	lækker	goodiebag	

Vi	glæder	os	til	at	byde	dig	og	dine	
kollegaer	velkommen	på	forlaget.

Kurserne afholdes på:
Gyldendal
Klareboderne	3
1001	København	K
Tlf.:	3375	5560
information@gyldendal.dk

9448

D
A

N
S

K

FOR ALLE

DANSKLÆRERNES DAG  
v/ Trine May, Anette Øster, 

Rebecca Bach-Lauritsen, Thomas Thurah, 

Marianne Iben Hansen, Christian Bach 

og Astrid Heise-Fjeldgreen

26. FEBRUAR 
KL. 9.30-15.00

TILMELD DIG HER 
ELLER PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

LÆS MERE OM KURSERNE

PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK
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Af Peter Leth, webtjenesten LærIT.dk 

Brugervenligt værktøj med 
fire små huskeregler kan 
sikre os adgang til over 1 
milliard materialer på in-
ternettet, som vi kan bruge 
ganske lovligt og med god 
samvittighed. 

Når skolerne i dag finder og bruger 
indhold på nettet, kriminaliserer de 
ofte sig selv. Ikke fordi loven om op-
havsret er svær at forstå, og heller ikke 
fordi man bevidst vil overtræde loven 
eller genere andre. Snarere fordi man 
dels ikke er opmærksom på de juridi-
ske begrænsninger, fordi det jo teknisk 
set er så nemt at kopiere indhold, 
dels fordi man både gerne vil og skal 
indtænke it i undervisningen og derfor 
har et behov for råstof til bearbejdning. 
Desuden er mange ikke klædt på til at 
kunne finde lovlige, brugbare alterna-
tiver.

Forudsætningen for samarbejde og ad-
gang til viden bygger grundlæggende 
på en aftale om, hvordan vi vil dele 
indhold med hinanden. Indhold, også 
kaldet værker, er formuleret i loven om 
ophavsret. Loven er meget tydelig; vi 
må kun anvende andres indhold, hvis 
vi har fået lov. Med Creative Commons 
licenser kan den der ejer et værk, via 
fire enkle betingelser, give dig en klar 
tilladelse til at bruge værket mere eller 
mindre betingelsesløst.

Creative Commons er dermed et værk-
tøj, alle kan bruge, når de på en enkelt 
måde vil fortælle, hvad andre må gøre 

med vores værk. Dermed er grundlaget 
for samarbejde og videndeling sikret, 
og med mere end 1 milliard værker på 
nettet under disse åbne licenser, er det 
ikke mængden, der er en begrænsning 
for vores undervisning og digitale 
færdsel generelt, men nærmere mang-
lende kendskab til mulighederne. 

De fire betingelser

Creative Commons licenser består af 
en eller flere af fire betingelser. Alle 
licenser indeholder betingelsen at man 
skal kreditere ophavsmanden og den 
anvendte cc-licens (BY for attribution, 
på dansk: kreditering). Derudover kan 
ophavsmanden tage stilling til, om 
andre må tjene penge på deres brug 
af værket eller ej (NC for Non-Commer-
ciel, på dansk: ikke-kommerciel), om 
værket må bearbejdes eller ej (ND for 
No-Derivatives, på dansk: ingen afledte 

værker) og hvis værket må bearbejdes, 
om det afledte værk så skal gives videre 
på samme vilkår som ophavsmandens 
(SA for Share-Alike, på dansk: del på 
samme vilkår). Man kan enten bruge 
forkortelser eller ikoner for licensen, 
begge dele er lige rigtigt. 

Ikonerne giver næsten sig selv, og er 
gode at præsentere sammen med 
betingelserne, når man vil fortælle kol-
leger og elever om Creative Commons. 
Personen for BY-licensen. Stregen over 
dollartegnet for værker, der ikke må 
bruges kommercielt. Lig med-tegnet for 
værker, der ikke må ændres og endelig 
pilen, der peger på sig selv – den kaldes 
også genbrug - hvor man betinger sig, 
at ens arbejde udgives under samme 
vilkår som ophavsmandens. 

De fire betingelser kan desuden kom-
bineres, så man fx både betinger sig at 
værket ikke må bearbejdes eller benyt-
tes kommercielt. I alt giver det seks 

Creative Commons for alle

”Forestil dig en verden hvor hvert 
  menneske på jorden har fri adgang
  til summen af al menneskelig viden”
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mulige licenser, hvor de to med ingen 
bearbejdning er de mest kedelige, set 
fra en pilfingers perspektiv. Se eksem-
pler på kreditering af værker i denne 
artikel. 

Kom godt i gang 
Der er lavet en række materialer, som 
gør at man kan komme godt i gang og 
lære at opsøge og benytte materialer 
på egen hånd, bl.a. bogen Creative Com-
mons for alle, undervisningsmaterialet 
CC Passet og kanal Creative Commons 
på Skoletube, der indeholder en række 
informationsmaterialer og vejledninger. 
Alle steder er indholdet udgivet under 
Creative Commons licenser. 

Bogen Creative Commons for alle (2011) 
har folkeskolen i fokus. Her kommer 
man igennem problemstillinger, 
ophavsret, Creative Commons og ikke 
mindst rummer kapitel 4 en grundig 
gennemgang af en række samlinger 
og tjenester på nettet, der alle benytter 

åbne licenser. Bogen kan hentes som 
pdf og som iBook til iPad (se mere på 
lærit.dk/cc, red.). 

I 2014 lavede LærIT undervisningsma-
terialet CC Passet, der arbejder med de 
grundlæggende digitale færdigheder 
og spilleregler, man skal beherske for 
at være medborger i en åben og fri 
verden. Her skal eleverne gennem en 
række sjove opgaver tilegne sig viden 
om Creative Commons. Hver opgave 
udløser et diplom i elevens pas, og efter 
en opstart, hvor man lærer de fire licens-
betingelser at kende, går man videre 
med opgaverne Pilfinger, Globetrot-
ter, Public Domain Detective og Mash 
up Master (prøv materialet af på ccby.
skoleblogs.dk, red.). 

Materialer  
til læringscentret 
Endelig er der samlet en række ma-
terialer i kanalen Creative Commons 
på Skoletube. Her finder man fx mind 

maps med links til åbne materialer. 
Disse mind maps er linksamlinger 
målrettet bestemte formål, som man 
kan læse om i det enkelte mind maps 
noter, og ved at klone disse mind maps 
kan man fx have en komplet linksam-
ling til materialer om opgaver med 
klima, Berlinmuren, 2. verdenskrig eller 
skandinaviske kulturarvssamlinger. Ka-
nalen rummer også præsentationer, der 
er lavet for at lærerne kan fremlægge 
Creative Commons for klassen samt to 
dokumentarfilm. 

Ved at kende til Creative Commons slår 
man tre fluer med ét smæk: udnytter 
internettets læringspotentiale, sikrer 
adgangen til enorme mængder viden 
og undgår at krænke andres ophavsret. 

Har du spørgsmål eller vil du være med til 
at hjælpe Creative Commons, der består 
af frivillige, så kontakt Peter Leth på 
peter@pluk.dk 

Links:
Bogen CC for alle http://www.laerit.
dk/cc

CC Passets hjemmeside http://ccby.
skoleblogs.dk

Kanalen Creative Commons http://
www.skoletube.dk/group/creative-
commons 

Videokurset om lovlige materialer 
http://www.laerit.dk/lovlige-materia-
ler-i-undervisningen/ 

Creative Commons for alle

”Forestil dig en verden hvor hvert 
  menneske på jorden har fri adgang
  til summen af al menneskelig viden”
 

Jimmy Wales, Wikipedias grundlægger

Peter Leth er folkeskolelærer fra 1999. Ansvarlig 
for museumssamarbejdet og for produktion 
af vejledning til Skoletubes værktøjer samt 
uddannelsesrådgiver hos Creative Commons, 
Danmark.
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Af Peter Leth,  
webtjenesten LærIT.dk

Igennem de sidste par år har 
LærIT samarbejdet med en 
række museer og kulturinsti-
tutioner. Det bærer nu frugt 
og skaber nye muligheder for 
undervisningen.  

Hvis man kombinerer museernes 
spændende indhold med nogle af de 
værktøjer skolerne bruger, kan det 
skabe de bedste afsæt for, at museerne 
kan bringe sig selv i spil lige der,  
hvor brugerne er, samtidig med at 
brugeren kan arbejde med noget af det 
ypperste indhold vi har i samfundet. 

Det er udgangspunktet for at LærIT de 
senere år har opsøgt en række museer 
og tilbudt dem hjælp til at udvikle 
aktiviteter og materialer på Skoletube 
og Skoleblogs. Med omkring 90 % af 
landets grundskoler som brugere af 
LærITs platforme får museerne her en 
enestående mulighed for at komme 
ud til målgruppen. Når museerne 
samtidig laver materialer i programmer 
som fx tidslinjeprogrammet Tiki-Toki, 
blogs på Skoleblogs, tegneserier i 
Pixton m.v., benytter de nogle  
programmer som rigtig mange lærere 
og elever allerede kender, hvorfor de 
bliver enklere at benytte. 

Dette er kernen i et samarbejde,  
der efterhånden tæller omkring 30 
 museer, arkiver, organisationer,  
zoologiske haver, kunstmuseer, teatre 
og orkestre. Så når ordet museum 
bruges er det langt fra dækkende for 
bredden af deltagere.

Motivet bag er ønsket om fortsat at 
gøre vores produkt attraktivt og  
relevant for skolerne - det er kundepleje, 
men samtidig også et ønske om, at  
viden ideelt set bør være til rådighed 
og redigerbar, og at platforme som 
Skoletube og Skoleblogs kan være 
rammer, der kan styrke denne  
formidling og dermed gøre eleverne 
bedre i stand til at lære om deres 
kulturelle, historiske og videnskabelige 
baggrund.

Det skal fremhæves, at det for en 
række af disse museer er første gang,  
at de på denne måde giver deres  
materialer fri til remix og anden  
bearbejdning i digitale værktøjer,  
hvorfor det også er en tryghed for 
dem, at indholdet på forskellige 
måder kan fæstnes i programmerne 
og beskyttes via uni-login. Uden disse 
rammer havde kun et fåtal af  
institutionerne kunnet være med. 

Sådan får man  
fingrene i materialerne!
Materialerne kan fx findes via  
oversigten på forlag.skoleblogs.dk/
museumssamarbejdet. Herfra vælger 
man museet og kan så dels finde links 
til omtaler om museets materialer, dels 
til den eller de kanaler museet måtte 
have, fx skoletube.dk/group/skagens-
museum 

Når man er inde i kanalen, kan man 
opleve og plukke det indhold, man 
vil bruge, eller man kan tilmelde sig 
kanalen. Ved at tilmelde sig kanalen, 
kan man nemlig indsætte materialer 
fra kanalen direkte via den blå fugl. 
Det betyder at man fx kan placere 
materialet på læringscentrets portal 
fra Skoleblogs eller indsætte det i et 
opslag på Skoleintra. 

Det afgørende greb er selve den måde 
materialet kan overføres til brugeren 

Kunst, kultur og historie på Skoletube
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på. Vil man fx arbejde med historiske 
kilder omkring 1864 i den tidslinje, 
som Statens Arkiver har lavet, lave en 
billedanalyse af et af Sven Dalsgaards 
værker fra Randers Kunstmuseum eller 
lave tegneserier med P.S.Krøyer, som 
Skagens Museum har gjort så flot, er 
det bare et vælge knappen kopier eller 
remix på selve materialet. 

Undervisningen  
starter med ét klik
Med ét klik overføres en komplet kopi 
af materialet i en form, som gør, at man 
har hele indholdet på én gang, men 
samtidig bevarer friheden til at  
bearbejde, adskille, fjerne, flytte og 
tilføje frit mellem alle enkeltdelene. 

Det at man kan remixe, ser vi fx  
også i billeder fra Skagens Museum,  
Skovgaard Museet i Viborg, Randers  
Kunstmuseum og Kunsten i Aalborg,  
der alle har lavet materialer i program-
met Thinglink på Skoletube. Her kan 
eleverne direkte remixe et kunstværk 
og begynde deres billedanalyse. 

I 2013 lavede vi sammen med Friheds-
museet og Dansk Jødisk Museum et 
komplet undervisningsmateriale til de 
ældste elever om redningen af de  
danske jøder i 1943, hvor man med ét 
link har en klasseblog med opgaver, 
vejledninger og diverse materialer, der 
kan remixes og bruges til besvarelserne.

I andre tilfælde har museet lavet en 
mediesamling i en kanal, som fx  
Skagens Museum, der har lagt 20  
billeder ind i kanalen skagensmalerier. 
Her går man ind og tilmelder sig  
kanalen, hvorefter man kan trække ka-
nalens indhold ind i en række værktø-
jer, fx indsætte billeder via den blå fugl 

i et blogindlæg, en tidslinje 
eller, hvis man arbejder på 
en iPad, trække værker ind 
i mediebøger og filmpro-
jekter i hhv. Mediabook og 
Pinnacle Studio.

Desuden samarbejder  
LærIT med museerne om 
at udvikle mediesamlinger 
inde i selve værktøjerne. 
Det betyder fx at  
man i præsentations- 
programmet for de 
mindste,  Slidemaker, 
bl.a. kan arbejde med 
kunstværker fra Randers 
Kunstmuseum og dyr  
fra Aalborg Zoo. Film-  
og billedfortællings-
værkstedet MovieCut  
rummer lige nu kunst-
værker fra Statens 
Museum for Kunst, 
filmoptagelser fra Danmarks befrielse 
fra Besættelsesmuseet og Næstved-
arkiverne, diverse optagelser om miljø-
aktivisme fra Greenpeace samt smukke 
optagelser af dyr fra Aalborg Zoo.

Alt sammen lige til at gå på opdagelse 
 i, tilpasse og bruge i  undervisningen –  
vel at mærke inklusive videovej- 
ledninger der viser hvordan. 

Hvad kan  
læringscentret gøre? 
Læringscentret har en nøglerolle at 
spille i dette samarbejde, efter som 
mange lærere desværre ikke ved at 
disse materialer findes trods diverse 
Facebook-sider, nyhedsbreve og  
skoletjenester. Derfor kan vi kun  
opfordre alle læringsvejledere til at 
opleve og afprøve materialerne, sådan 

at I kan fortælle jeres  
kolleger om indholdet og bygge det 
ind i paletten af tilbud og materialer,  
fx på læringscentrets blog. Fortæl  
endelig også museerne, hvad I har 
været glade for og hvad I vil have mere 
af, for responsen gør museerne klogere 
og giver dem mulighed for at prioritere 
området. 

Med ønsket om at vi alle må blive  
klogere på vores fælles kulturarv,  
inviteres læringscentrene hermed til at 
gå med ind i samarbejdet med kultur-
institutionerne, museerne og LærIT. 

Se mere på: http://forlag.skoleblogs.
dk/museumssamarbejde/ - samlet 
oversigt og http://www.skoletube.
dk/group/skagensmalerier - Skagens 
Museums billeder til skolebrug

Kunst, kultur og historie på Skoletube
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Danmarks 
Skolebibliotekarers 
Børnebogspris
2014

Årets plakat

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

Udført af Mette Finderup

Format:  50x70 cm

Pris:  1 stk.  kr.  50,-

 5 stk. kr.  230,-

Særtryk om Mette Finderup

10 stk. kr. 100,-

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse

Danmarks skolebibliotekarer
Lokalkreds Nordjylland

Ordinær generalforsamling afholdes
Torsdag den 19. marts 2015 kl. 16:45
på Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev
obs! Generalforsamlingen er lagt ifm Lokalkredsens To-dageskonference

Dagsorden ifølge vedtægterne, som du finder via dette link:  
http://www.skolebibliotekarer.dk/~/media/Foundry/Sites/Skolebibliotekarer/Files/Lokalkredse/vedt_nord2011%201.ashx

Under generalforsamlingen serveres en let forfriskning.

Punkter til dagsordenen sendes senest torsdag den 06. marts 2015 til 
Terkel Jessen Jensen, Godske Lindenovs Vej 31, 9210 Aalborg SØ, 
- e-mail: terkel.jessen.jensen@skolekom.dk

Med venlig hilsen
Lokalkredsbestyrelsen
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Send bestillingssedlen til:
Bibliodan • Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding • Tlf. 70 20 71 80 • Fax 70 20 73 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk

Bogplast – hurtigt og billigere!

Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb 
over kr. 800,-

Leveringstid maks. 7 dage.

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri

Pris/stk.
Antal

02 cmx30m 34,25 02 cmx30m 37,25

04 cmx30m 41,50 04 cmx30m 48,25

06 cmx30m 65,50 06 cmx30m 74,50

22 cmx30m 182,25 22 cmx30m 200,25

24 cmx30m 198,75 24 cmx30m 218,50

26 cmx30m 215,25 26 cmx30m 236,50

28 cmx30m 231,50 28 cmx30m 254,75

30 cmx30m 248,25 30 cmx30m 274,00

32 cmx30m 265,00 32 cmx30m 291,25

34 cmx30m 281,00 34 cmx30m 309,25

36 cmx30m 298,00 36 cmx30m 327,50

38 cmx30m 314,25 38 cmx30m 346,50

60 cmx30m 496,00 60 cmx30m 545,75

Danmarks 
Skolebibliotekarers 
Børnebogspris
2014

Årets plakat

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

Udført af Mette Finderup

Format:  50x70 cm

Pris:  1 stk.  kr.  50,-

 5 stk. kr.  230,-

Særtryk om Mette Finderup

10 stk. kr. 100,-

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse
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Mennesker før materialer
Af Eline Mørch Jensen,  
redaktør af LæringsCentret

På kombi-biblioteket BLIK i 
Græsted er daginstitutioner, 
skoleelever og alle andre 
borgere velkommen alle dage 
året rundt i åbningstiden  
mellem 8-22. 

BLIK er et kombineret folke- og 
skolebibliotek som siden 2012 har 
fungeret som åbent bibliotek, hvilket 
vil sige at alle borgere, som er fyldt 16 
år selv kan lukke sig ind uden for den 
betjente åbningstid ved hjælp af et 
sundhedskort og en pinkode. I den 
ubetjente åbningstid kan man låne og 
aflevere materialer, hente reserverede 
materialer, bruge pc’ere og bibliotekets 
lokaler og faciliteter, gå på det trådløse 

netværk med sin egen pc, smartphone 
eller tablet eller bare læse dagens 
aviser og få sig en kop gratis kaffe. Som 
man i øvrigt bare selv laver – kedlen og 
bønnerne står klar til fri afbenyttelse.

BLIK er udover at være Græsteds  
folkebibliotek også Gribskolens  
læringscenter. BLIK samarbejder bl.a. 
med kommunens institutioner og 
foreninger, fx i forbindelse med afhol-
delse af koncerter, teaterforestillinger 
og udstillinger, og lægger derudover 
hus til diverse læse-, strikke- og skak-
klubber m.v. Biblioteket er indrettet 
i Grib Skoles gamle og - af Henning 
Larsen-tegnestuen – smukt ombyg-
gede gymnastiksal. Det positive ved 
ombygningsprocessen har, i følge 
Vibeke Steen, som er bibliotekschef 
for Gribskov kommunes biblioteker, 
været, at man dermed har fået lov til at 
byde ind og få indflydelse på stedets 
funktioner:

- Vi har fra starten af tænkt projektet 
meget ambitiøst. Dels har vi villet lave 
et sted, hvor alle var velkomne på 
alle tidspunkter, og dels har vi stillet 
spørgsmålet ”Hvad har den enkelte - 
indskolingsbarnet såvel som pensionist 
Nielsen - brug for at blive mødt med?” 
På den måde synes jeg det er lykkedes 
os at favne alle kommunens borgere,  
siger Vibeke Steen, som stolt viser 
rundt i det lyse og luftige  
biblioteksrum med bogreoler på  
hjul, computerstationer og spredte  
hygge- og arbejdskroge. 

Et bibliotek uden  
(ret mange) bøger
Men … hvor er bøgerne egentlig blevet 
af? 

- Ja, det må du nok spørge om! Griner 
Vibeke Steen og fortsætter.

Jeg ved godt det gibber i mange bibliotekarer, når jeg siger det her, men verden 
har ændret sig og der er brug for at opfylde nogle andre funktioner nu end for 
10 år siden, siger Vibeke Steen.
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- Det er fuldkommen rigtigt at der ikke 
er så mange bøger her som på mange 
andre biblioteker, hvilket måske godt 
kan forekomme lidt kontroversielt. 
Men det er jo sådan at 80 procent af 
udlånet går på 20 procent af samlin-
gen, det er der evidens for, så for os 
har det været vigtigere at give plads til 
mennesker frem for materialer.
 
- Materialesamlingerne og klassesætte-
ne får heller ikke lov til at tage plads op 
i rummet, de findes på lager i skolens 
magasin, selvom biblioteket selvfølgelig 
administrerer dem. De bøger, der ikke 
står på hylderne, kan jo som altid  
bestilles hjem fra andre biblioteker, 
tilføjer Vibeke Steen.
 
Medfører det ikke at det ofte er de 
samme mainstream-bøger, som bliver 
læst og udlånt?

- Overhovedet ikke! Vores bibliotekarer 
er så velinformerede og engagerede, 
at de slet ikke kan lade være med at 
komme med forslag og ideer til nye, 
spændende og anderledes læseople-
velser – både til elever, lærere og alle 
andre brugere.

det her, men verden har ændret sig og 
der er brug for at opfylde nogle andre 
funktioner nu end for 10 år siden. 

Faggrupper  
beriger hinanden  
Selv om Vibeke Steen er uddannet 
 folkebibliotekar, har hun aldrig 
arbejdet som sådan, men derimod 
som skolebibliotekar og it-vejleder på 
Nellerupgårdskolen. Hun mener at 
de forskellige faggrupper har meget 
at lære af hinanden og at BLIK er 
et godt eksempel på de fordele og 
den befrugtning, der kan finde sted 
faggrupperne imellem, når man slår 
pjalterne sammen i et kombibibliotek. 
Hvis medarbejderne vel at mærke ikke 
sidder og putter sig af frygt for at netop 
deres fagområde skal blive løbet over 
ende.  

- Førhen var der stort set intet  
samarbejde mellem faggrupperne i 
kommunen, så i begyndelsen kunne vi 
godt opleve, at især folkebibliote- 
karerne havde en lettere patroniserende 
holdning over for skolebibliotekarerne. 
Fx kunne man høre sådan noget 
som ”De er jo ikke vant til at arbejde i 

Vibeke Steen understreger at BLIK 
desuden handler om meget andet  
end formidling af papirbøger, nemlig 
ikke mindst hele det digitale område, 
som hun ser meget uudnyttet  
potentiale i:  

- Du kan sammenligne det med en 
Google-søgning, hvor du får flere  
millioner hits. Det bliver man jo ikke 
nødvendigvis klogere af, vel? Det 
samme gælder for udvalget på  
bibliotekets hylder. Til gengæld ligger 
der meget fedt materiale på de  
netbaser, vi har licenser på – Danske 
dyr, Verdens dyr, Dansk historie.dk og 
meget mere. 

- Vi kunne undvære rigtig mange 
faglitterære titler på hylderne, hvis flere 
digitale materialer kom i spil, men selv 
om hele udskolingen her på Gribsko-
len fx har fået iPads, er der stadig en 
del lærere der tænker ”Du skal finde en 
bog om dit eller dat”. 

Det samme med voksenbøgerne – 
hvorfor ikke nøjes med at have dem 
som e-bøger? Jeg ved godt det gibber 
i mange bibliotekarer, når jeg siger 

BLIK samarbejder med kommunens institutioner og foreninger, bl.a. i forbindelse med afholdelse af koncerter, teaterforestil-
linger og udstillinger.
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weekender, ferier eller om aftenen”. For 
nogen var det også et chok at opleve 
at klokken ringede på skolen, hvorefter 
en lærer kom løbende ind og greb en 
eventyrbog fra en hylde, før hun  
drønede af sted for at være vikar i en 
1. klasse – ”Jamen hov, hun fik jo ikke 
registreret lånet!”

Vibeke Steen mener, at folkebibliote- 
karerne har måttet sluge nogle  
kameler, men at det reelt ikke har vist 
sig at give problemer, fx i form af øget 
svind, at reglerne er blevet bøjet en 
smule som i eksemplet ovenfor. På 
samme måde har man eksempelvis 
også droppet at udstyre børnene med 
to forskellige slags lånerkort, et til 
skolebrug og et til fritidsbrug, ligesom 
man har ladet lærerne være bedre stil-
lede end andre lånere, fordi de – også 
som privatpersoner - kan låne materia-
lerne i op til to måneder. 

Ingen rigide regler
Ifølge Vibeke Steen har man dermed 
fået skabt et dynamisk sted, som fun-
gerer godt i det daglige, hvor der ikke 
er plads til rigide rammer og regler. I 
dag vurderer hun at alle på biblioteket 
har stor respekt for hinandens faglig-
hed. I øvrigt er de forskellige faggrup-
per ansat på lige vilkår, som følge af en 
særlig BLIK-aftale med lærerkredsen, 
hvilket hun anser for naturligt, men 
også helt nødvendigt, i så lille et lokal-
samfund. 

Og hvis man som fx voksen bruger 
kommer forbi på et tidspunkt, hvor der 
er ikke er en bibliotekar på arbejde?

- Dels lærer vi jo hele tiden af hinanden 
og bliver dermed også bedre til at 
imødekomme de mange forskellige 
behov, men hvis du kommer med et 

særligt ønske og der tilfældigvis står 
to pædagoger bag skranken, kan de 
jo bare ringe en kollega op og spørge 
… Det kan også være du får besked 
om, at vi vender tilbage med et råd så 
hurtigt som muligt – men så er det jo 
altså heller ikke værre.  

- Alt i alt kan det godt være at bøgerne 
ikke står i snorlige rækker og at der er 
lidt mere larm, men måden en  
skolebibliotekar vejleder på, måden 
de spørger ind til et emne på og 
bevæger sig væk fra skranken, har 
affødt stor respekt og været til megen 
inspiration. Folkebibliotekarerne er 
på vej, men slet ikke på samme måde 
vant til at spørge ind og komme med 
forslag. Deres spidskompetence har 
været at søge informationer og finde 
materialer, de er skolet i at gå på nettet 
og rådgive om hvornår det fx giver 
bedre mening at gå på Infomedia end 
at google oplysninger, mener Vibeke 
Steen og fortsætter: 

- Og pædagogerne, vi har ansat, har 
vist sig fantastiske til at spotte børn, 
som har det svært eller måske bare  
har brug for et kram, mens vores 
biblioteksassistent, som i øvrigt er 
HK’er, fik ideen til at koble en gruppe 
pensionister og børn, der delte  
interessen for skak, i et fælleskab på 
tværs. Vores journalist er rigtig god  
til at opsøge og involvere byens  
forenings- og kulturliv – så alle  
bidrager og befrugter hinanden  
med hver deres. 

Drop silo-tænkning
Vibeke Steen fortæller at BLIK  
undervejs er blevet klogere af de  
erfaringer, man har gjort sig i forbindelse 
med oprettelsen af kombibiblioteker 
andre steder i landet, bl.a. i Vedbæk og 

Odense, og mener at det tværgående 
samarbejde er vejen frem. 

- Når man på Gribskolen fx har et tema 
om Det Moderne Gennembrud kan 
man nu – via BLIK – trække på kontak-
ter til forlag og forfattere, ligesom man 
drager fordel af kontakterne til lokale 
kulturinstitutioner, foreninger m.v., når 
man har et forløb om fx billedanalyse. 
Så selvom BLIK har været fordyrende 
for skolen, er der samlet set utrolig me-
get at hente for kommunens borgere. 
Så nej, jeg er ikke i tvivl om at flere vil 
følge vores eksempel fremover.

- BLIK er en enestående mulighed for 
at få børnene ind på biblioteket fra de 
er helt små – og i at holde fast i dem! I 
det hele taget mener jeg vi er nødt til 
at droppe den der silo-tænkning, for 
det kan da være fuldstændig lige me-
get hvilke kasser, pengene kommer fra. 
Vi gør det for børnene, det her, og det 
gælder for alle skolerne. Derfor har 
man fx også besluttet, at alle børn i 
kommunen er gebyrfri indtil de fylder 
18 år, for i princippet er det jo under-
ordnet om de kommer på biblioteket 
som elever eller fritidsbrugere, mener 
Vibeke Steen og tilføjer: 

- Samtidig er BLIK en garant for at alle 
børn – også de der ikke går på  
Gribskolen - stilles lige og kan nyde 
godt af den synergi, der opstår  
når biblioteket fungerer som sam-
lingssted og katalysator for et broget 
udvalg af kommunens aktører og 
aktiviteter. Og det samme gælder 
naturligvis for alle kommunens andre 
borgere - om de så er med i en skakklub, 
en læsekreds eller bygger modeltog 
– der er frit slag på alle hylder. BLIK 
står som bekendt for bibliotek, læring, 
information og kultur.
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Et stærkt hold

Af Annette Hartøft, afdelingsleder 
Lyshøjskolen Kolding 

Jeg har længe ønsket, som leder, at 
tildele et skulderklap ikke kun til vores 
eget LC-team, men til Læringscenter-
teams generelt. Vi kan hos os ikke 
prale af utrolige, fysiske Læringscenter-
rammer, men vi kan prale af en god 
atmosfære og vilje til forandringer. 

I en tid med store omvæltninger for  
Læringscenteret og dets vejledere er 
det vigtigt, vi skønner på, skubber  
lidt til og giver os tid som ledere til 
samarbejdet. 

Nu tager de, vores Læringsvejledere, 
den nye funktionsbeskrivelse til sig, de 
udstyrer os med tips og Apps,  
understøtter eller udfordrer vores viden 
om inklusion og Flipped  
Classroom, formidler Morgengry og 
Open Afternoon med bogsalg,  
designopgaver og en kop kaffe til  
de voksne, de sikrer læselyst hos  
den enkelte, giver sparring til  
kollegerne og glemmer ikke det  
levende ord og formidling af den  
store kunst, der ligger i billedbogens 
illustrationer og som gemmer sig i bør-
ne- og ungdomsromanernes univers. 

De arbejder med blogs, formidler 
digitale strategier, uddanner vores 
mediepatrulje og midt i det hele læser 
de en ny bog, bare for at vide om den 
nu kunne fange en eller anden knægt 
i den læsemodne alder. 

Læringscenterteamet skal udfordre os 
og sikre vi som ledelse bliver opdate-
ret på nye læsestrategier, ny viden om 
læring, skubbe kollegerne ud i det blå, 
på kanten og i ny og næ over. Det kræ-
ver et robust hold med hang til humor, 
fightervilje og som går efter opgaven 
mere end efter stopuret. Sådan et hold 
samarbejder jeg med. Tak for det!
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ForFatteren Dorte LILMoSe MoDtager SkrIverprISen 2014 

Af Bent Rasmussen, (ansvarsh.) 
& Skriverprisudvalget

Forfatteren Dorte Lil-
mose (f. 1966) er årets 
modtager af Skriver-
prisen, der uddeles af 
Undervisningsministe-
riet. Prisen er på 25.000 
kr. Hun får prisen for 
romanen ”Dræb eller 
dø” (2014), der er ud-
kommet på Forlaget 
Turbine. 
Årets vinderbog er – ud over på fine-
ste vis at leve op til Skriverprisens 
kriterier om sproglig, indholds-
mæssig og grafisk tilgængelighed 
– så afgjort den bog, der efterlader 
det dybeste indtryk blandt samtlige 
nominerede. 
I bogen møder vi vennerne Malik 
og Rajab. Deres landsby – et ikke 
nærmere defineret sted i Afrika – er 
brændt ned, og deres forældre er 
døde/dræbt. Drengene lever fra dag 
til dag, uden mad, drikke og et sted 
at tage hen. De sover under et træ, 
og en nat bliver de kontaktet af en 
mand, der lover dem vand, mad og 
sikkerhed. De tager med ham, men 
snart går det op for dem, at de er 
fanget i en lejr med et klart mål for 
øje: De skal uddannes til børnesol-
dater! 
Selv om det er barsk læsning, hjæl-
pes vi igennem af den meget usen-
timentale og nøgterne tone, som 
Dorte Lilmose lader Rajab fortælle 

i. Venskabet mellem de to drenge 
er stærkt, og deres godmodige dril-
lerier gør, at vi kan holde ud at høre 
om deres liv i lejren. Vi hører om 
deres våbentræning, om de voks-
nes druk, men også om drengenes 
fodboldkampe og drømmene om 
at komme på de store fodboldhold. 
Vi hører om, 
hvordan dren-
gene får stof-
fer, inden de 
skal i kamp, 
og vi hører, 
hvad det gør 
ved dem at 
skulle dræbe 
et andet men-
neske.
Bogen hand-
ler om krig, 
overlevelse, 
venskab og 
håb om en 
bedre fremtid 
– et håb, som 
Rajab holder 
fast i, på trods af sine dårlige odds 
og ikke mindst sine helt forfærde-
lige tab. Rajab kæmper for sin egen 
overlevelse med en vilje til livet, 
som får læseren til at holde vejret. 
For han er jo kun et barn!
Dorte Lilmose har med stor indle-
velse og stort engagement skrevet 
en bevægende og rystende roman. 
Den er skrevet i et bevidst forenklet 
sprog, som på en stærk måde ska-
ber kontrast til den voldsomme og 
realistiske handling. Samtidigt gør 
det bogen let tilgængelig for både 
børn og voksne, som måske kan 

have visse vanskeligheder ved at 
læse mere konventionelle tekster. 
En i bogstaveligste forstand grufuld 
bog, som ikke burde være nød-
vendig. Men det er den desværre. 
Ude i verden sker disse grufulde 
ting, og ind i mellem skyller de 
helt ind over vores trygge hverdag. 

Vi har børn i 
folkeskolen, 
der kommer 
til Danmark 
med sådanne 
oplevelser 
i bagagen. 
Så vi slipper 
ikke, og Dorte 
Lilmose for-
tæller denne 
historie uden 
sentimentali-
tet og uden at 
moralisere.
Dorte Lil-
mose har med 
”Dræb eller 
dø” evnet at 

give et på én gang rædselsfuldt 
og gribende billede af forhold, vi 
måske alt for ofte lukker øjne og 
ører for. Man kan roligt sige, at der 
ikke på dansk er skrevet en bog, der 
behandler et så grufuldt emne på 
en så nænsom og fin måde.
”Dræb eller dø” er en vigtig bog, 
som rækker ud i verden og forhol-
der sig til en måde at være barn på, 
som ligger så uendelig fjernt fra 
vores egen lille verden/andedam.
Dorte Lilmose har givet drenge-
soldaterne stemmer, og det lykkes 
flot – og hun lægger ikke fingre 

I en børnesoldats liv  
er der ingen kære mor!

”

Skriverprisudvalget

Birgitte Reindel  (formand)
Danmarks Skolebibliotekarer

Nils Aage Jensen 
Dansk Forfatterforening

Helle Friis Mikkelsen
Landsforeningen af Læsepædagoger

Niels Christian Sauer 
Danmarks Lærerforening

Juliane Øhlenschlæger Vendelboe
ordblinde/Dysleksiforeningen
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imellem. Man føler med dem, man 
harmes, man gruer, man oprøres… 
Layoutet er i modsætning til det 
uhyggelige indhold ganske lækkert 
med en handy størrelse, hard-
back og en smuk kapitelindgang. 
Forsiden med en sorthvid tegning 
af en dreng med et gevær foran et 
farvet billede af Afrikas natur giver 
et fingerpeg om indholdet, og er 
man stadig i tvivl, fortæller titlens 
røde bogstaver resten. Kapitlerne 
er ganske korte, hvilket gør bogen 
let at gå til - selv for unge og voksne 
med læseproblemer.
Bagest i bogen er der et faktaafsnit 
om børnesoldater, hvor det anta-
ges, at 300.000 (!) børn for tiden 
lever som børnesoldater – særligt 
i Afrika, men også i Thailand, 
Indien og på Filippinerne. Og det er 
børn helt ned til 6-års alderen, det 
handler om. 

Interview med 
Dorte Lilmose
Hvordan fik du ideen til 
”Dræb eller dø”?
”Det var min søn Sigurd, der fik 
mig i gang med at skrive bogen. 
Det er et par år siden nu. Dengang 
spurgte han pludselig på en helt 
almindelig hverdag: ”Er det rigtigt, 
man kan blive tvunget til at skære 
læberne af sin søster? Eller at nogen 
kan finde på at tvinge en til at 
dræbe ens forældre?”
Jeg husker, jeg stoppede med at 
ordne vasketøj. Sigurd var 11 år, da 
han stillede mig det spørgsmål, og 
tusind tanker fløj gennem mit ho-
ved, og jeg svarede noget i retning 

af: ”Det kan man 
ikke blive tvunget 
til i Danmark. 
Men hvem har 
fortalt dig det?” 
Og så væltede 
ordene ud af ham. 
Han havde set et 
klip i tv-avisen, 
hvor de havde vist 
noget fra en video, 
der handlede om 

den afrikanske krigsherre Joseph 
Kony. Videoen var på få dage blevet 
set af mere end tolv millioner men-
nesker rundt i verden, og antallet, 
der klikkede ind på videoen, steg 
time for time.  Sigurd blev ved med 
at vende tilbage til videoen: ”Ja-
men, er det rigtig, at nogle børn…” 
Jeg prøvede at berolige ham med: 
At det var rigtig, men det kun skete 
i lande langt væk fra Danmark. 
Ikke i Danmark. Men han var umu-
lig ”at slukke for” og ville vide mere 
om børnesoldater. Alt! Jo mere jeg 
forsøgte at snakke om noget andet, 
jo mere insisterede Sigurd på at få 
svar på sine spørgsmål om børne-
soldater. Jeg mærkede, at jeg ikke 
gav ham ærlige svar. De blev kun 
endnu mere dragende og uhygge-
lige for ham.”

Hvordan har du 
researchet?
”Vi gik på biblioteket, 
men her fandt vi kun én 
bog om emnet til Sigurds 
aldersgruppe, nemlig 
”Barnesoldaten” af Mecka 
Lind fra 1998. Jeg undrede 
mig over, hvorfor en 
børnesoldats virkelighed 
var så ordløs for de unge, 
når der faktisk er over 
300.000 børnesoldater i 
verden. På biblioteket af-
talte vi, at jeg skulle læse 
en bog for voksne, og så 
ville jeg læse på net-
tet. Sådan gik de næste 
uger. Han spurgte, jeg 
undersøgte, og pludselig 

behøvede han ikke at vide mere. 
Han begyndte igen kun at tale om 
fodbold, Roma og Brøndby.”

Og så gik du i gang med at 
skrive…
”Ja, da Sigurd ikke havde brug for 
at høre mere om børnesoldater, så 
fyldte de pludselig alt i mit hoved. 
Tanker om det, jeg havde læst og 
set, fløj som forvirrede fluer rundt i 
mit hoved. Billederne ville ikke gå 
væk, specielt når jeg skulle sove. 
Og sådan er flere af mine bøger 
faktisk startet. Når en tanke, ople-
velse, ikke vil forlade mit hoved, så 
sætter jeg mig til sidst og skriver. 
Sådan har det været med alle mine 
bøger. Jeg skriver mest, når jeg 
ikke forstår verden, og jeg skriver 
for at forstå verden. Sådan har det 
været indtil nu. Og da jeg satte mig 
og skrev børnesoldatertankerne 
ned, så viste to drenge langsomt 
deres ansigter. Igen og igen. Den 
ene dreng fik navnet Rajab. Det er 
bogens jeg-fortæller. Den anden 
hedder Malik. Bogen hed fra den 
første skrivedag ”Dræb eller dø”. 
Ofte er titlen ellers noget, som jeg 
sidder med til sidst, men ikke med 
denne bog.” 

Hvem er du?
”Når jeg ikke skriver bøger, ar-

Dorte Lilmose er født i 1966 på Mors. I dag bor hun i Virum 
tæt på København sammen med Erik og tre børn, Sofie på 
20, Johanne på 18 og Sigurd på snart 14. 
Hun har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur ved 
DPU fra 2006-08 og debuterede i 2008 med bogen ”Dren-
gen der kom i fængsel” (Gyldendal). 
Ved siden af sit forfatterskab arbejder Dorte Lilmose som 
ergoterapeut på et bosted for autister. Læs mere om hendes 
forfatterskab på: www.dortelilmose.dk
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bejder jeg som ergoterapeut på 
et bosted, hvor jeg hjælper unge 
og voksne autister. Ud over ham 
Sigurd, der nu er blevet 13, så er jeg 
også mor til Johanne på 18 og Sofie 
på 20. I dag bor jeg tæt på Køben-
havn, i Virum, men jeg er født og 
opvokset i Jylland, på Mors. Lige 
siden jeg var barn, har jeg lavet hi-
storier på papir og inde i mit hoved. 
Jeg havde faktisk tidligt en drøm 
om at skrive bøger, men tænkte: 
Det kan du ikke, Dorte, når du er så 
dårlig til diktat. Så drop den drøm, 
for en forfatter laver ikke stavefejl, 
og jeg lavede mange stavefejl i sko-
len, når vi havde diktat. Jeg hadede 
diktat, for når læreren fx læste 
hopper, så kunne det i mine ører 
let blive til lopper. Så jeg sad på for-
reste række i hele min skoletid pga. 
dårlig hørelse, men selv om jeg sad 
der, så fik jeg alligevel stavefejl i 
diktat, og det tog selvtilliden. Det 
var måske derfor, at jeg skulle blive 
ældre, før jeg turde gøre noget ved 
min drøm om at skrive bøger.”

Hvordan kom du så i gang med 
at skrive?
”I 2005 hørte jeg første gang om 
Forfatterskolen for Børnelittera-
tur. I 2006 skete der en masse ting 
i mit liv, som gjorde, at jeg gav 

mig selv et spark bagi og sagde: 
”Hvis du ikke prøver at søge ind på 
den skole, så sker der i hvert fald 
ingenting. Men prøver du, så er 
det værste, der kan ske, at du får et 
nej. Jeg tog så en af historierne op 
af skuffen, pudsede den af, sendte 
den til Forfatterskolen for Børnelit-
teratur og var heldig at komme ind. 
De to år på den skole blev afgørende 
år, ja, et vendepunkt i mit liv. 
Skolen gav en masse skrivered-
skaber, forskellige 
litterære virkemidler 
blev afprøvet gennem 
skriveøvelser, det at 
skrive blev pludselig 
noget konkret, det 
blev sat i skema, det 
gav mod og nogle gode 
skrivevenner, hvor vi 
i dag fortsat hjælper 
med at læse hinan-
dens tekster.” 

Hvorfor har du skrevet en så 
barsk og brutal bog?
”Det spørgsmål har jeg talt en del 
med mig selv og andre om, mens 
jeg skrev ”Dræb eller dø”.
Men da jeg skrev, føltes det bare 
helt forkert at holde sandheden 
væk og pynte med lyserødt på 
børnesoldaters liv, for livet som 

børnesoldater er 
noget lort, for at 
sige det som det 
er. Det er ubær-
ligt, det er umu-
ligt at fatte, det er 
ulovligt, forbudt 
ved lov, men flere 
lande overhol-
der ikke den lov. 
Børnesoldater, der 
vækkes af brag, 
ved aldrig, om 
det er torden eller 
kampe, der er 
brudt ud. De lever 
under et ekstremt 
pres hele tiden. 
Deres fortælling – 
synes jeg – måtte 

skrives på en børnesoldats betin-
gelser. Det går ikke at tænke: Det 
bliver vist lidt for brutalt. Der må 
pyntes på det. Lige med denne her 
bog betød det rigtig meget for mig 
at være tro over for børnesoldaterne 
i verden, men også over for dan-
ske børn, der læser bogen. Derfor 
valgte jeg tidligt i bogen, at der 
skulle skrives mellem linjerne, som 
man siger. Det tænkte jeg var godt, 
for så kunne læseren læse det, som 

personen var i stand til at forstå – 
og som man kunne tåle at læse – og 
samtidig ville det give mig mulig-
hed for at give et mere virkeligt og 
ærligt billede af en børnesoldats 
liv.”

Der er et lille lagkagelys for 
enden af tunnelen i bogens slut-
ning?
”Ja, jeg synes aldrig, man må tage 
håbet fra børn og unge i bøger, 
men jeg synes heller ikke, man 
skal skjule virkeligheden for dem, 
der søger konkrete svar. Som for ek-
sempel Sigurd gjorde, da han plud-
selig hørte om videoen ”Kony 2012”. 
Derfor har jeg valgt at skrive ”Dræb 
eller dø”, så den ligger helt tæt på 
den virkelige børnesoldats liv – og 
i det liv er der ingen kære mor. Jeg 
vil imidlertid gerne lige nå at sige, 
at redaktør Sara Ejersbo Frederiksen 
har en kæmpe aktie i denne bog. 
Hun fik bl.a. drysset mere håb i 
bogen, og så har Ida Knudsen lavet 
det flotte omslagsdesign.”

”Hvis jeg dør, så kender jeg heldigvis mange i him-
len.” (Fra romanen, side 102)

”Den højeste pris i en krig betales af de uskyldige.” 
(Fra romanen, side 114)

“Hvad har du lært i dag, spurgte de. Når det regner 
på en leopard, bliver den våd, men pletterne
går ikke af.” (Fra romanen, side 22)

Skriverprisen

Skriverprisen er på 25.000 kroner og er opkaldt efter 
forfatteren esther Skriver, der i 1995 var den første 
prismodtager. prisen tildeles en skøn- eller faglit-
terær forfatter, der skriver læservenligt og derved 
tilgodeser de mange forskellige læsere, som kan have 
svært ved at tilegne sig en del af den litteratur, der 
udgives. Der lægges vægt på sproglig, indholdsmæs-
sig og grafisk tilgængelighed.
For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal 
værket:
  •   have litterær kvalitet 
  •   være sprogligt let tilgængelig 
  •   have layoutmæssig høj kvalitet 
  •   henvende sig til læseren som ligemand 

Se tidligere modtagere på www.uvm.dk 
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imellem. Man føler med dem, man 
harmes, man gruer, man oprøres… 
Layoutet er i modsætning til det 
uhyggelige indhold ganske lækkert 
med en handy størrelse, hard-
back og en smuk kapitelindgang. 
Forsiden med en sorthvid tegning 
af en dreng med et gevær foran et 
farvet billede af Afrikas natur giver 
et fingerpeg om indholdet, og er 
man stadig i tvivl, fortæller titlens 
røde bogstaver resten. Kapitlerne 
er ganske korte, hvilket gør bogen 
let at gå til - selv for unge og voksne 
med læseproblemer.
Bagest i bogen er der et faktaafsnit 
om børnesoldater, hvor det anta-
ges, at 300.000 (!) børn for tiden 
lever som børnesoldater – særligt 
i Afrika, men også i Thailand, 
Indien og på Filippinerne. Og det er 
børn helt ned til 6-års alderen, det 
handler om. 

Interview med 
Dorte Lilmose
Hvordan fik du ideen til 
”Dræb eller dø”?
”Det var min søn Sigurd, der fik 
mig i gang med at skrive bogen. 
Det er et par år siden nu. Dengang 
spurgte han pludselig på en helt 
almindelig hverdag: ”Er det rigtigt, 
man kan blive tvunget til at skære 
læberne af sin søster? Eller at nogen 
kan finde på at tvinge en til at 
dræbe ens forældre?”
Jeg husker, jeg stoppede med at 
ordne vasketøj. Sigurd var 11 år, da 
han stillede mig det spørgsmål, og 
tusind tanker fløj gennem mit ho-
ved, og jeg svarede noget i retning 

af: ”Det kan man 
ikke blive tvunget 
til i Danmark. 
Men hvem har 
fortalt dig det?” 
Og så væltede 
ordene ud af ham. 
Han havde set et 
klip i tv-avisen, 
hvor de havde vist 
noget fra en video, 
der handlede om 

den afrikanske krigsherre Joseph 
Kony. Videoen var på få dage blevet 
set af mere end tolv millioner men-
nesker rundt i verden, og antallet, 
der klikkede ind på videoen, steg 
time for time.  Sigurd blev ved med 
at vende tilbage til videoen: ”Ja-
men, er det rigtig, at nogle børn…” 
Jeg prøvede at berolige ham med: 
At det var rigtig, men det kun skete 
i lande langt væk fra Danmark. 
Ikke i Danmark. Men han var umu-
lig ”at slukke for” og ville vide mere 
om børnesoldater. Alt! Jo mere jeg 
forsøgte at snakke om noget andet, 
jo mere insisterede Sigurd på at få 
svar på sine spørgsmål om børne-
soldater. Jeg mærkede, at jeg ikke 
gav ham ærlige svar. De blev kun 
endnu mere dragende og uhygge-
lige for ham.”

Hvordan har du 
researchet?
”Vi gik på biblioteket, 
men her fandt vi kun én 
bog om emnet til Sigurds 
aldersgruppe, nemlig 
”Barnesoldaten” af Mecka 
Lind fra 1998. Jeg undrede 
mig over, hvorfor en 
børnesoldats virkelighed 
var så ordløs for de unge, 
når der faktisk er over 
300.000 børnesoldater i 
verden. På biblioteket af-
talte vi, at jeg skulle læse 
en bog for voksne, og så 
ville jeg læse på net-
tet. Sådan gik de næste 
uger. Han spurgte, jeg 
undersøgte, og pludselig 

behøvede han ikke at vide mere. 
Han begyndte igen kun at tale om 
fodbold, Roma og Brøndby.”

Og så gik du i gang med at 
skrive…
”Ja, da Sigurd ikke havde brug for 
at høre mere om børnesoldater, så 
fyldte de pludselig alt i mit hoved. 
Tanker om det, jeg havde læst og 
set, fløj som forvirrede fluer rundt i 
mit hoved. Billederne ville ikke gå 
væk, specielt når jeg skulle sove. 
Og sådan er flere af mine bøger 
faktisk startet. Når en tanke, ople-
velse, ikke vil forlade mit hoved, så 
sætter jeg mig til sidst og skriver. 
Sådan har det været med alle mine 
bøger. Jeg skriver mest, når jeg 
ikke forstår verden, og jeg skriver 
for at forstå verden. Sådan har det 
været indtil nu. Og da jeg satte mig 
og skrev børnesoldatertankerne 
ned, så viste to drenge langsomt 
deres ansigter. Igen og igen. Den 
ene dreng fik navnet Rajab. Det er 
bogens jeg-fortæller. Den anden 
hedder Malik. Bogen hed fra den 
første skrivedag ”Dræb eller dø”. 
Ofte er titlen ellers noget, som jeg 
sidder med til sidst, men ikke med 
denne bog.” 

Hvem er du?
”Når jeg ikke skriver bøger, ar-

Dorte Lilmose er født i 1966 på Mors. I dag bor hun i Virum 
tæt på København sammen med Erik og tre børn, Sofie på 
20, Johanne på 18 og Sigurd på snart 14. 
Hun har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur ved 
DPU fra 2006-08 og debuterede i 2008 med bogen ”Dren-
gen der kom i fængsel” (Gyldendal). 
Ved siden af sit forfatterskab arbejder Dorte Lilmose som 
ergoterapeut på et bosted for autister. Læs mere om hendes 
forfatterskab på: www.dortelilmose.dk
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bejder jeg som ergoterapeut på 
et bosted, hvor jeg hjælper unge 
og voksne autister. Ud over ham 
Sigurd, der nu er blevet 13, så er jeg 
også mor til Johanne på 18 og Sofie 
på 20. I dag bor jeg tæt på Køben-
havn, i Virum, men jeg er født og 
opvokset i Jylland, på Mors. Lige 
siden jeg var barn, har jeg lavet hi-
storier på papir og inde i mit hoved. 
Jeg havde faktisk tidligt en drøm 
om at skrive bøger, men tænkte: 
Det kan du ikke, Dorte, når du er så 
dårlig til diktat. Så drop den drøm, 
for en forfatter laver ikke stavefejl, 
og jeg lavede mange stavefejl i sko-
len, når vi havde diktat. Jeg hadede 
diktat, for når læreren fx læste 
hopper, så kunne det i mine ører 
let blive til lopper. Så jeg sad på for-
reste række i hele min skoletid pga. 
dårlig hørelse, men selv om jeg sad 
der, så fik jeg alligevel stavefejl i 
diktat, og det tog selvtilliden. Det 
var måske derfor, at jeg skulle blive 
ældre, før jeg turde gøre noget ved 
min drøm om at skrive bøger.”

Hvordan kom du så i gang med 
at skrive?
”I 2005 hørte jeg første gang om 
Forfatterskolen for Børnelittera-
tur. I 2006 skete der en masse ting 
i mit liv, som gjorde, at jeg gav 

mig selv et spark bagi og sagde: 
”Hvis du ikke prøver at søge ind på 
den skole, så sker der i hvert fald 
ingenting. Men prøver du, så er 
det værste, der kan ske, at du får et 
nej. Jeg tog så en af historierne op 
af skuffen, pudsede den af, sendte 
den til Forfatterskolen for Børnelit-
teratur og var heldig at komme ind. 
De to år på den skole blev afgørende 
år, ja, et vendepunkt i mit liv. 
Skolen gav en masse skrivered-
skaber, forskellige 
litterære virkemidler 
blev afprøvet gennem 
skriveøvelser, det at 
skrive blev pludselig 
noget konkret, det 
blev sat i skema, det 
gav mod og nogle gode 
skrivevenner, hvor vi 
i dag fortsat hjælper 
med at læse hinan-
dens tekster.” 

Hvorfor har du skrevet en så 
barsk og brutal bog?
”Det spørgsmål har jeg talt en del 
med mig selv og andre om, mens 
jeg skrev ”Dræb eller dø”.
Men da jeg skrev, føltes det bare 
helt forkert at holde sandheden 
væk og pynte med lyserødt på 
børnesoldaters liv, for livet som 

børnesoldater er 
noget lort, for at 
sige det som det 
er. Det er ubær-
ligt, det er umu-
ligt at fatte, det er 
ulovligt, forbudt 
ved lov, men flere 
lande overhol-
der ikke den lov. 
Børnesoldater, der 
vækkes af brag, 
ved aldrig, om 
det er torden eller 
kampe, der er 
brudt ud. De lever 
under et ekstremt 
pres hele tiden. 
Deres fortælling – 
synes jeg – måtte 

skrives på en børnesoldats betin-
gelser. Det går ikke at tænke: Det 
bliver vist lidt for brutalt. Der må 
pyntes på det. Lige med denne her 
bog betød det rigtig meget for mig 
at være tro over for børnesoldaterne 
i verden, men også over for dan-
ske børn, der læser bogen. Derfor 
valgte jeg tidligt i bogen, at der 
skulle skrives mellem linjerne, som 
man siger. Det tænkte jeg var godt, 
for så kunne læseren læse det, som 

personen var i stand til at forstå – 
og som man kunne tåle at læse – og 
samtidig ville det give mig mulig-
hed for at give et mere virkeligt og 
ærligt billede af en børnesoldats 
liv.”

Der er et lille lagkagelys for 
enden af tunnelen i bogens slut-
ning?
”Ja, jeg synes aldrig, man må tage 
håbet fra børn og unge i bøger, 
men jeg synes heller ikke, man 
skal skjule virkeligheden for dem, 
der søger konkrete svar. Som for ek-
sempel Sigurd gjorde, da han plud-
selig hørte om videoen ”Kony 2012”. 
Derfor har jeg valgt at skrive ”Dræb 
eller dø”, så den ligger helt tæt på 
den virkelige børnesoldats liv – og 
i det liv er der ingen kære mor. Jeg 
vil imidlertid gerne lige nå at sige, 
at redaktør Sara Ejersbo Frederiksen 
har en kæmpe aktie i denne bog. 
Hun fik bl.a. drysset mere håb i 
bogen, og så har Ida Knudsen lavet 
det flotte omslagsdesign.”

”Hvis jeg dør, så kender jeg heldigvis mange i him-
len.” (Fra romanen, side 102)

”Den højeste pris i en krig betales af de uskyldige.” 
(Fra romanen, side 114)

“Hvad har du lært i dag, spurgte de. Når det regner 
på en leopard, bliver den våd, men pletterne
går ikke af.” (Fra romanen, side 22)

Skriverprisen

Skriverprisen er på 25.000 kroner og er opkaldt efter 
forfatteren esther Skriver, der i 1995 var den første 
prismodtager. prisen tildeles en skøn- eller faglit-
terær forfatter, der skriver læservenligt og derved 
tilgodeser de mange forskellige læsere, som kan have 
svært ved at tilegne sig en del af den litteratur, der 
udgives. Der lægges vægt på sproglig, indholdsmæs-
sig og grafisk tilgængelighed.
For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal 
værket:
  •   have litterær kvalitet 
  •   være sprogligt let tilgængelig 
  •   have layoutmæssig høj kvalitet 
  •   henvende sig til læseren som ligemand 

Se tidligere modtagere på www.uvm.dk 
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Bibliotekens roll i att minska kunskapsglapp i Australien
Af Anna Sternfeldt

Barn till Australiens ur-
sprungsbefolkning ligger 
allmänt flera år efter andra 
australienska barn när det 
gäller läs- och skrivförmåga. 
För att förbättra situationen 
är det nödvändigt att nå bar-
nen innan de börjar skolan 
och den viktigaste mötes-
platsen är biblioteken.

Barn som lär sig att läsa bra gör det 
för att läsning för dem är en kulturell 
och inte i första hand en instruerad 
process. Kulturella processer har rötter 
hemifrån och är en del av förklaringen 
till varför Australiens ursprungsfolk har 
en mycket sämre läsförmåga än övriga 
australiensare.  Ursprungsfolkens  
kunskapsöverföring har traditionellt 
skett på muntlig väg.
 
Australien har haft skolplikt sedan 
slutet på 1800-talet vilket också gällt 
urbefolkningen men i praktiken har 
det fungerat dåligt. Urinvånarna hade 
aldrig gått i skola och behövde först 
uppmuntras för att se fördelarna. Men 
när de väl lät barnen gå började ”vita” 
föräldrar protestera, de ville inte ha 
sina barn ihop med svarta ”bushfolk”. 
Resultatet blev att separata skolor 
sattes upp för urinvånarna. Efter 1940, 
då en assimileringspolicy antogs, gick 
skolorna alltmer samman och 1968 
hade alla skolor fått ”allmän” status. 
Men kunskapsglappet mellan  
urbefolkningens barn och övriga barn 
är fortfarande stort och det visar sig 
tidigt. Vid 15 års ålder har mer än en 
tredjedel av urinvånarnas barn inte  
uppnått adekvata läsfärdigheter. För 
barn i isolerade områden är siffrorna 

ännu sämre. I Norra Territoriet  
(Australien har sex delstater och två 
territorier) som har landets största 
andel urinvånare har bara 15 % av barn 
i årskurs sju en acceptabel läsfärdighet.
 
”Känna” att man hör till
Att minska kunskapsklyftan handlar 
om mänskliga rättigheter. Därför 
prövas nu olika sätt att på ett tidigt 
stadium nå ut till föräldrar hos  
urinvånarna för att hinna skapa  
förutsättningar för läsvanor innan 
skolan börjar. Biblioteken kan spela en 
avgörande roll och bland annat har 
Norra Territoriet haft flera försöksprojekt 
som ingår i det man kallar Vägen till 
skolan. Biblioteken används som bas 
för att de ska bli en naturlig miljö som 
barnen, och föräldrarna, sedan gärna 
återvänder till. Man vänder sig till 
föräldrar med barn under fem år och 
erbjuder aktiviteter som stimulerar de 
sinnen som har betydelse för barns 
förmåga att bättre tillägna sig läsning.
 
Nga Kibble, som arbetar på  
Nhulunbuys bibliotek i Norra  
Territoriet, berättar att de varje onsdag 
och fredag har Barnens hörna där de 
vänder sig till barn under 5 år.

- Vi läser sagor, sjunger, dansar och leker 
kring ett speciellt tema som vi alternerar 
varje månad. Det är ett mycket bra  
program för mindre barn, det ger dem 
inte bara roliga upplevelser utan  
stimulerar dem till att använda både 
grov- och finmotorik, säger Nga Kibble. 

För att involvera föräldrarna ordnas 
emellanåt workshops där man lär ut 
hur barn stimuleras. Men det är ett  
arbete som kräver tid och tålamod 
enligt Nga Kibble.

- Ärligt talat är det inte många bland 
urinvånarna som använder vårt biblio-

tek. Jag har inte varit här så länge, men 
det är ett av mina mål framöver,  
att skapa en behaglig miljö för  
urinvånarna.

Enligt undersökningar är det en av  
de stora utmaningarna. Att få  
urbefolkningen att ”känna” att miljön 
tillhör dem. Men i en miljö där ”vita” 
kulturella värden dominerar, hur skapar 
man en sådan känsla? I Barnens hörna i 
Nhulunbuy försöker man regelbundet 
ha teman baserade på viktig symbolik 
från ursprungsfolkens kultur, som  
regnbågen. Eller som vid ett annat 
tillfälle då man tog med en orm. 
 
I urbefolkningens hem finns färre 
böcker, datorer och andra  
utbildningsresurser jämfört med övrig 
befolkning. Alla dessa faktorer har 
betydelse för barnens resultat i skolan 
och förmågan att läsa på engelska. 
Enligt Nga Kibble har biblioteken  
därför en stor funktion att fylla genom 
de resurser de tillhandahåller.

- Biblioteken ger dessutom möjligheter 
att skapa länkar mellan människor, 
speciellt i ett avlägset samhälle som 
Nhulunbuy där gemensamma  
mötesplatser är få.
 
Svårigheter  
och möjligheter
Nhulunbuy ligger ca 100 mil från  
territoriets enda större stad Darwin  
(ca 120 000 inv.). Att få kompetent 
personal till avlägsna områden är  
svårt, framförallt att få dem att stanna 
en längre tid. Med stor personal- 
omsättning är det svårt att jobba  
långsiktigt och skapa förtroende, och 
det gäller även skolan. Omsättningen 
på lärare i avlägsna samhällen är  
förvånansvärt hög, somliga stannar 
bara några månader, ibland endast 
några veckor. 
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Lärarna är därtill främst vita  
västerlänningar och kulturkrocken kan 
bli stor. När barnen kommer till skolan 
talar de kanske tre eller fyra inhemska 
språk plus en kreolengelska. Engelskan 
som används i skolan är inget barnen 
förstår och det leder till utanförskap 
och missförstånd, som inte bara 
handlar om det faktiska språket utan 
även om ordens innebörd. Ett exempel 
är frågan ”vem är din morfar” som kan 
skapa förvirring eftersom en morfar för  
urbefolkningen kan vara flera olika 
personer.
 
För att lära sig ett nytt språk är det  
viktigt att först behärska sitt  
modersmål. Då urinvånarna inte har 
någon egen skrivtradition pågår  

arbeten med att översätta och  
producera nya böcker på urfolkens 
egna språk. Nga Kibble säger att på 
deras bibliotek finns idag mängder  
av böcker och tidningar på olika  
ursprungsspråk.

Att få bejaka sin egen kultur är  
något som negligerats i tidigare ” 
assimileringsförsök” av urinvånarna.  
Nu får man börja från grunden och 
hjälpa till att återerövra ett kulturarv  
som till viss del gått förlorat.  
Ett rikstäckande arbete pågår där 
biblioteken assisterar med att bevara 
urfolkens kulturarv genom databaser 
med olika samhällens kulturella och 
historiska berättelser, kallat  
”Community Stories”. På så vis blir  

biblioteken även viktiga kunskapskällor 
för nya generationer.

I Nhulunbuy har man bland annat haft 
”Yirrkala Story Time” där man specifikt 
vänt sig till barn från urfolket Yirrkala 
för att introducera dem till böcker om 
deras egen kultur.  

- Men i stunden har vi inga Story Time 
för vi har inte tillräckligt med personal, 
säger Nga Kibble.

Flera intressanta försök har  
introducerats på Australiens bibliotek 
men avslutningsvis vill jag nog säga att 
försöken måste tillåtas bli permanenta 
om man ska kunna överbrygga landets 
kunskapsglapp.

Yirrkala Story Time: Bibliotekarie Shirley Shepherd läser för en grupp barn och mammor från Yirrkalafolket.
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Minusmands to hovedkarakterer er 
Tobias og Ali. Den første lever under 
triste vilkår uden udsigt til, at hans liv 
vil kunne lykkes. Den anden, Ali, lever i 
familieforhold, som på mange måder 
er trygge. Dels er faderen velintegreret 
og næsten mere dansk end danskerne. 
Dels er Ali dygtig og burde have gode 
muligheder. De to, Tobias og Ali, er gode 
venner og bor dør om dør. Det er ikke 
mindst venskabets truende forlis denne 
bog beskriver.

Selv om Tobias redder Alis liv, da der 
udbryder brand på skolen, glider de fra 
hinanden. Denne adskillelse tager især 
fart, da Tobias’ gamle skolekammerat, 
Oliver, taler nedsættende og racistisk 
til Ali. Det er mere end venskabet kan 
klare. Samtidig lokker Oliver Tobias med 
ud på bandekriminalitetens glidebane.

Tobias og Ali er begge nederlagstruede. 
Fælles for dem er, at de ikke har nogen 
i deres liv, der kan guide dem (dermed 
er de Minusmænd). Tobias lever med sin 
alkoholiserede mor og får ingen støtte. 
Da han forelsker sig i indvandrerpigen 
Ouafa, kan han mærke, hvad han har 
savnet i sit liv – og så netop som han er 
på vej ned ad den kriminelle sliske for 
fuldt drøn. Tobias bliver narko-kurér, 
mens Ouafa ”bare” forventer ømhed, 
ærlighed og redelighed. Det er mere 
end bukserne kan holde til.

Ali er velbegavet og noget af en nørd, 
men alting tilter for ham, da lillebroren 
såres ved et skyderi. Ali mister alt for  
det liv han er i og ønsker hævn og en  
ny livsretning. Og den, han skal hævne 
sig på, er Tobias’ gamle kammerat,  
som affyrede den pistol lillebroren blev 
ramt af. 

De spørgsmål, man sidder tilbage med, 
er: Kommer Tobias ud af den kriminelle 
klemme – og hvad sker der mellem ham 
og Ouafa? Og Ali? Går han fundmen-
talismens vej? Og hvad med venskabet?

I Plusmand følger vi stadig Tobias og 
Ali. Tobias står i skidt til halsen med 
de stoffer, han har liggende og en hel 
del penge han mangler at afregne for. 
To ting får ham til at ønske sig væk fra 
det liv, han hidtil har ført: Moren bliver 
alvorligt syg. Hun er både stærkt alkoho-
liseret og storryger, og hendes helbred 
skranter for alvor. Hun er hjemme, 
drikker og ryger ikke mere, ligger bare 
i sin seng og sover hele tiden og spiser 
ingenting. Tobias’ omsorg for moderen 
vækkes. Måske har hun ikke fortjent 
den, men den er der alligevel, hun  
kunne måske gå hen og dø? Det andet 
er den dejlige Ouafa, som han nær  
ødelagde sit forhold til. Dette bringer 
atter Tobias i kontakt med Ali, men i 
mellemtiden er han naturligvis ikke 
kommet fri af sin bande eller narkobag-
mændene. Så hvad kan han gøre?

Ali på sin side arbejder med sin tro. Hans 
religiøse vækkelse er i 
udvikling, og på Tek-
nisk skole kommer han 
i kontakt med to fyre, 
der øjensynligt ønsker 
det samme med deres 
liv som Ali, men er 
længere i  
deres religiøse  
udvikling. De tager 
sig af ham som gode, 
men mystiske  
kammerater. Ali 
mærker efterhån-
den, at der er optræk 
til noget, som han 
ikke kan finde sig 

selv i. Selvmordsaktioner?  Vi skal ikke 
være plotspoilere – læs selv, om Ali og 
Tobias klarer sig - og i givet fald hvordan.

Conrad Fields har skrevet to meget fine 
romaner om en brandaktuel problema-
tik, som fortjener et stort publikum. Der 
er områder i landet, hvor romanerne 
burde være pligtlæsning. Fx Nørrebro, 
Hundige, Vollsmose, Gjellerup. De kan 
bruges som selvstændig læsning og i 
undervisningen – brug Minusmand som 
hovedværkslæsning og Plusmand som 
selvstændig læsning. 

Man kan også sende bud efter forfat-
teren (gennem forlaget). Conrad Fields 
arbejder som socialpædagog med unge 
mennesker med dansk og anden etnisk 
oprindelse, dels på en folkeskole med 
et specialklassespor og dels på en insti-
tution for børn med Asperger og anden 
form for autisme. 

Conrad Fields: Minusmand, Gyldendal, 
2013, 256 sider

Conrad Fields: Plusmand, Gyldendal, 
2014, 256 sider

JEG HAR LIGE LÆST

Minus- til Plusmand
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Af Anne-Mette Hermansen, konsulent 
for PLC, det praktiske-musiske  
fagområde og kultursamarbejde,  
Uddannelseshuset i Helsingør

Hvert år er der personer og  
begivenheder, vi vælger at fejre 
og markere som noget særligt i 
skolen. Så er det 100 år siden et 
særligt skud i Sarajevo blev affyret 
og blev starten til første verdens-
krig, 150 år siden slaget ved  
Dybbøl fandt sted og 200 år siden 
den danske folkeskole blev ”for alle”.

I 2015 kan vi fejre en af Danmarks 
store digtere, Halfdan Rasmussen. I år 
er det nemlig 100 år siden han blev 
født i en baggård på Christianshavn i 
København i en typisk arbejderfamilie 
med mange børn, få penge og lidt 
plads. Efter endt skolegang bliver han 
en af tidens mange arbejdsløse og 
finder heldigvis ud af at arbejde med 
ord. Han skriver politiske kommentarer 
og digte, skriver om det alvorlige, 
om tvivl og eksistentielle temaer, og 
udvikler hen ad vejen en særlig leg 
med ordene, der kan læses i de første 
Tosserier og senere i hans højt elskede 
Halfdans ABC.

Store og små kender hans rim og 
remser. Prøv blot at sige: Bennys bukser 
… eller Rapanden Rasmus … og der er 
meget stor sandsynlighed for, at der er 
en voksen eller et barn i nærheden, der 
kan færdiggøre sætningen. Han har en 
fabelagtig evne til at lege med ordene, 
se det forunderlige i det almindelige. 
Desuden har han en alvorlig og knap 
så kendt side, der også er værd at stifte 
bekendtskab med.

Hans forfatterskab kan samle os på 
tværs af institutioner, og vi har i PLC 

her en oplagt mulighed for at leve op 
til det tværkulturelle samarbejde, som 
der lægges op til i den nye bekendtgø-
relse.

I Helsingør er vi sammen om at fejre 
Halfdan i hele 2015. Alle børnehave-
klasser mødes og synger for ham på 
hans fødselsdag. Et samarbejdsprojekt 
med Musikskolen, Kulturjagten, har i 
maj måned Halfdans rim og remser 
som tema, så familier sammen kan 
hjælpe Rime-Rikke med at finde rim 
og remser i byens gader. På folkebi-
blioteket er der et væld af aktiviteter 
året rundt og på den internationale 
læsedag den 8. september læser alle 
elever ”halfdansk” på gader og stræ-
der, for hinanden, på plejehjem og i 
børnehaver. Endelig afsluttes året med 
en sangskrivningskonkurrence og et 
tilbud om et par højskoledage på Den 
Internationale Højskole, hvor Halfdan i 
øvrigt selv var elev i 1938. 

Folkebiblioteket, skolernes læringscen-
tre, læse-og danskvejledere mødes til 
den årlige ”superdag”, hvor der er oplæg 

om Halfdans liv og forfatterskab 
. Nogle eksemplariske forløb med 
udgangspunkt i de nye faglige 
mål for dansk i indskolingen, på 
mellemtrinnet og i udskolingen 
præsenteres. En nutidig forfat-
ter og rimsmed - Marianne Iben 
Hansen - rapper en fortælling om 
hendes inspiration fra Halfdan. 
Der serveres mad fra Else Pelses 

pølsebord, en ensom pebernød og 
pyntes op med tulipaner fra Tikøb.

Der er masser af gode grunde til at 
hylde Halfdan. Vi vil både læse de sjove 
og finurlige rim og  fordybe os i de 
mere alvorlige sider af forfatterskabet, 
for som Halfdan selv skriver om sin 
digtning:

Jeg skriver sjove digte, 
jeg skriver også triste
- de første læser andre folk 
- selv læser jeg de sidste

Lad os læse halfdansk i 2015!

Læs mere om Halfdan 100 i Helsingør 
på facebook ”Halfdan100” + Uddan-
nelseshusets hjemmeside: http://
uhhelsingor.dk/viden-og-udvikling/
laeringscenter-de-praktisk-musiske-
fag-og-kultursamarbejde/

Hermed gives stafetten videre til Anne 
Abery Hansen, netværkskoordinator i 
Hillerød.

KONSULENT-KLUMMEN

Halfdan 100 år

Ups: Ved et uheld er jeg i min anmeldelse i 
sidste nummer kommet til at udstyre Merete 
Flensted Laustsen med et forkert navn. Jeg 
beklager fejlen. Søren Fanø
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Det er forår i 1944. Peter vågner en nat
ved braget fra en eksplosion. Det er mod-
stands-folkene, der har sprængt en af
tyskernes garager i luften. Peter beslutter
sig for at hjælpe til med at gøre Danmark
fri af tyskerne. Og pludselig er det Peter,
der sætter livet på spil for Danmarks frihed.

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

SØREN NYEGAARD
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