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OPSLAGSTAVLEN

MOMO

MOMO er Michael Endes eventyrroman om en helt særlig pige, der tager
kampen op mod tidstyvene, der stjæler
tiden fra folk ved at overbevise dem om,
at de skal effektivisere alting. Pludselig
har ingen tid til at lege,
lytte og bare være til.
Her er 6 kloge citater
fra MOMO, der viser,
hvorfor bogens ideer
er lige så relevante i
dag, som da den første
gang udkom i 1973 hos
Sommer & Sørensen.
1. Om at arbejde godt
Man skal aldrig tænke på hele gaden på
én gang, forstår du? Man skal kun tænke
på næste skridt, på næste åndedrag, på
næste fejestrøg. Hele tiden kun på det
næste.
2. Om tid
Enhver ved, at en enkelt time kan forekomme én at være en evighed, mens
den andre gange kan flyve af sted, som
om den kun var et øjeblik – det afhænger udelukkende af, hvad man oplever
i løbet af denne time. For tid er liv. Og
livet bor i hjertet.
3. Om at lytte
Det, den lille Momo kunne som ingen
anden, var at lytte. Det er da ikke noget
særligt, vil mange læsere måske sige;
enhver kan da lytte. Men det passer nu
ikke. Det er kun ganske få mennesker,
der virkelig forstår at lytte.
4. Om at tænke før man taler
Efter Beppos mening skyldtes det de
mange løgne – ikke bare de bevidste,
men også de ubevidste, der kun opstår,
fordi vi ikke tænker nok over, hvad vi
siger – at der er så megen ulykke til i
verden.
5. Om når børn ikke må lege frit
Deres lege blev bestemt af de ansvarlige,
der havde opsynet med dem, og det var
altid lege, der kunne bibringe dem noget nyttigt. Men børnene mistede også
noget på den måde, nemlig glæden,
begejstringen og drømmene.
6. Om at skynde sig
Tilsyneladende var der ingen, der lagde
mærke til, at man ved at spare tid i
virkeligheden sparede noget helt andet.
Ingen ville se i øjnene, at livet blev mere
og mere fattigt, mere og mere ensrettet
og mere og mere koldt.
Momo
Af Michael Ende
Ny forside: Lars Gabel
Gyldendal, 2016

INDHOLD
Millionstøtte til at få
skoleelever videre i livet

En succesfuld mentorordning for sårbare
og skoletrætte elever skal nu udbredes til
hele landet. Det er målet, efter at Det Obelske Familiefond giver økonomisk støtte til
Landsforeningen Talentspejderne,
der står bag mentorordningen.
Siden 2010 har Landsforeningen
Talentspejderne hjulpet danske
skoleelever med at finde frem til deres evner og talenter. 200 elever fra otte kommuners 7.–9. klasser har fået mere selvtillid og
er kommet et vigtigt skridt videre i deres liv
og uddannelse på grund af mentorordningen fra Talentspejderne. Det helt særlige
ved ordningen er, at certificerede mentorer – primært fra erhvervslivet – frivilligt
afvikler et mentorforløb sammen med den
unge. Forløbene, der har dokumenteret
effekt, skal nu udbredes til flere kommuner.
Det sker efter, at Det Obelske Familiefond
har besluttet at støtte landsforeningen
med 2,3 millioner kroner.
Kontakt: Tom Thinggaard Pedersen, tlf. 25
77 86 46, mail tom@talentspejderne.org

Syv guddommelige dage i
Albert Svenssons ellers ret
almindelige liv

Nu er der to gange Flemming Møldrup i
dansk børnelitteratur, nemlig forlægger
og ejer af det fortræffelige ABC Forlag og
livstilseksperten og nu også børnebogsdebutanten, der debuterer med en børnebog med
den meget mundrette titel Syv guddommelige dage i Albert Svenssons ellers ret almindelige liv. Det er en skilsmissehistorie om, at
forældre ikke skal være sammen for enhver
pris, men også Gud og Helligånden spiller
vigtige roller i historien. Faktisk falder Helligånden ind i det forkerte hus på Bratskovvej,
og da han opdager det, får Albert Svensson
alligevel lov til at ønske en enkelt ting, og han
ønsker, at forældrene skal bo sammen igen,
men det går slet ikke. Flemming Møldrup, der
har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur, skriver på egne erfaringer med skilsmisse,
og han kreeret en klog og morsom historie.
Rasmus Juul har tegnet så det er en ren lyst.
Syv guddommelige
dage i Albert S
 venssons
ellers ret almindelige liv
Flemming Møldrup
Illustrator: Rasmus Juul
Politikens Forlag, 2016
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Gyldendals Børne
bogspris 2016

I september modtog forfatteren og
illustratoren Hanne Kvist Gyldendals Børnebogspris på 100.000 kr.
Hanne Kvist (f. 1961) er uddannet
som grafisk designer fra Den Grafiske
Højskole (nu Danmarks Designskole)
og debuterede i 1995 med Alle tiders
rejse, en billedbog med tekst af Ida
Toldbod, og i 1997 vandt hun Forums konkurrence om en bog for de
9-12-årige med den dejlige roman
Drengen med sølvhjelmen, der i 2006
blev filmatiseret af Wikke & Rasmussen med titlen ”Der var engang en
dreng – der fik en lillesøster med
vinger”. Romanen udkom 1999. Også
romanen Hund i himlen (2001) er blevet gjort til film (2011), en fantastisk
animationsfilm, instrueret af Jeanette
Nørgaard for Basmati Film og Nørlum
ApS. I 2005 modtog Hanne Kvist
Danmarks Skolebibliotekarers (nu
PLCFs) Børnebogspris. Hjerteligt til
lykke med Gyldendals Børnebogspris
2016!

Deadlines:
Nr. 8: 1. november (udkommer primo december)
Nr. 1: 1. januar (udkommer primo februar)
Nr. 2: 1. februar (udkommer primo marts)
Artikler i LæringsCentret dækker ikke nødvendigvis redaktionens og/eller Pædagogisk LæringsCenterForenings synspunkter.
Forside: Birde Poulsen
Medlemskab: Skriftligt via hjemmesiden på
www.plcf.dk.
Kontingent: Opkræves én gang årligt i oktober.
Overgang til pensionistfraktionen: Skriftligt
via hjemmesiden (PLCF.dk)
Flytning, navneskift m.v.: Skriftligt via
hjemmesiden (PLCF.dk)
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Udfordringer – og læsetid
Denne eftersommer har for mig været fyldt af fantastisk godt vejr, men også en
del bekymringer over nogle store udfordringer de pædagogiske læringscentre
står midt i. Den ene udfordring er det nye fælles bibliotekssystem Cicero, som
flere og flere kommuner skifter over til efter et år med nogle få startkommuner,
der heldigvis for os andre har taget det største antal fejlretninger på sig.
Der er stadig mange uhensigtsmæssigheder for arbejdet på et PLC, så der er
fortsat elementer, vi gerne vil have enten ændret eller udviklet. Projektperioden
er udløbet, og der er nu nedsat en ny styregruppe – UDEN PLC-folk!
Det har vi i foreningen gjort KL opmærksomme på, - både før og efter valget af
den ny styregruppe, men KL er af den holdning, at man ikke er i styregruppen
for en bestemt personalegruppe eller bibliotekstype, men at alle medlemmer i
styregruppen skal arbejde for fælles bedste. Det er en meget velmenende tanke,
men jeg vil tillade mig at være lidt skeptisk over konceptet i praksis.
Nu vil vi lade den ny styregruppe komme i gang, - og så vil vi følge den så tæt som
muligt. På mødet i KL kunne projektlederen fra KOMBIT Jesper Munch Jespersen
dog fortælle én ting, der beroligede mig en smule, - nemlig at de fremover vil
operere med nogle fokusgrupper, der inden for de forskellige bibliotekstyper vil
blive bedt om at komme med feedback på, hvordan Cicero fungerer – og nye eller
ændrerede elementer. I skal selvfølgelig primært melde tilbage til jeres kommunale
kontaktperson, men vi vil meget gerne løbende høre fra jer ude i kommunerne,
hvordan det går. Brug vores skolekom-konference eller vores facebookgruppe.
En anden udfordring vi på PLC står midt i lige nu, er den centrale indkøbsaftale,
SKI-aftale, der betyder, at vi nu skal købe vores materialer hos iMusic og vores
klassesæt hos Biblioteksmedier. Med de priser jeg har set indtil videre, vil de
blive væsentligt dyrere for skolerne, uden at vores budgetter af den grund vil
stige. Det vil medføre, at vi bliver nødt til at købe færre bøger, hvilket i sidste
ende går ud over vores elever. En rigtig uheldig udvikling!
Samtidig har det indtil nu vist sig at være umuligt for iMusic at leve op til
leveringsaftalerne. Det retter sig forhåbentlig, men det er nogle kedelige udfordringer at stå i, når vi nu hellere vil bruge krudtet på skoleudvikling for at kunne
leve bedst muligt op til folkeskolereformens ord om at understøtte elevernes
læring og trivsel. I de kommuner, der har haft en gennemsynsordning, er det
blevet helt umuligt dyrt gennem iMusic, hvilket jo alt andet lige vil gøre valget
af materialer mindre kvalificeret. En lille fugl har sunget om, at der er en anden
løsning på vej, - og det vil vi da sætte stor pris på, hvis det lykkes.
Efter alle disse nedslående udfordringer vil jeg slutte med at glæde mig over, at
efteråret er på vej med mange hyggelige læsestunder med benene trukket op
under sig i lænestolen eller yndlingssofaen. På vores lokalkredskursus i slutningen
af oktober uddeles vores børnebogspris, og når dette blad udkommer, er der
få dage til BogForum, hvor der ud over mængder af
inspiration til mange timers god læsning også er gode
tilbud på PLC’ere i programmet.
Og så er vores forening jo med til at pege på vinderen af
Skriverprisen, som undervisningsminister Ellen Trane Nørby
uddeler på BellaScenen fredag den 11. november kl. 13.00.
Jeg håber, vi ses!
Birgitte Reindel, formand
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Hvad tager man med hjem fra
konsulentkonferencen 2016?
LæringsCentret
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Målet for konferencen i
september var at sætte
fokus på arbejdet med
vejledningerne for it og
medier - og for innovation
og entreprenørskab. PLC
har en særlig opgave her!
Keld Skovmand, cand.phil, forsker ved
UC Lillebælt åbnede konsulentkonferencen og præsenterede sit kritiske
syn på den målstyring, vi alle arbejder
med efter FSR og Fælles Mål. I følge
Skovmand er der ikke dokumentation
for den “oversættelse” af Hattie, som
målstyret undervisning er blevet til i
Danmark. Han pointerede at omskrivningen af Fælles Mål ikke gav en
målforenkling, men en sænkning af
det taksonomiske niveau, som målene
er omformuleret til.
Blooms taksonomi for læring definerer
stadier fra “Lavere ordens tænkning” til
“Højere ordens tænkning”. Fra det lave
til det høje er det: at huske, at forstå,
at anvende, at analysere, at vurdere
og som det højeste at skabe. Synlig
læring er blevet til tydelig læring, i
folkeskolen opstiller vi kun mål, der
kan måles i ydre handlinger, hvorimod
mål, der omhandler det at kunne
vurdere og reflektere, er fjernet. Hvem
sagde behaviorisme? Har iveren efter
at formulere entydige mål for både
undervisere og elever sænket abstraktionsniveauet og kompleksiteten
i vores forventninger til eleverne?
Hvilken konsekvens får det mon?
Skovmand berørte i særlig grad
begreberne læring og indhold og
den manglende skarpe definition af
forskellen mellem dem. Vi taler nu om
læring uden at tale om indhold. Vi har

i følge Skovmand med FSR og Fælles
Mål formuleret en didaktisk model
uden indhold. Var det i virkeligheden
bedre at arbejde bevidst med styrkelse
af relationer og det faglige indhold og
så lade underviseren definere formålet
med sin undervisning?
Niels Jærum, lærer, cand.mag, UC
Nordjylland, mente ikke at man
kan styre læreprocesser i den grad
målstyringen påstår. Man kan ikke
give børn færdigheder, men man
kan tilrettelægge undervisning med
formål og sigtepunkter, og man kan
skabe udfordringer og stimulerende
miljøer for eleverne. Der er så meget
inde i selve barnet, som kan foldes
ud. Vi skal genbesøge teorierne om
den nærmeste læringszone.
Vores tro på at eleverne kan lære
noget er en vigtig faktor. Den rigtige
relation baner vejen for læring. Der
findes ikke et objektivt fag i elevens
skolegang, eleven har ikke bare haft
matematik, hun har haft lærer Søren i
matematik og hans engagement har
åbnet hendes øjne for mønstrene i
tal. Jeg tænker igen, at det ikke kan

siges for mange gange: Relationskompetence. Den gode undervisning står
på en fagligt engageret underviser,
som kan skabe en god fælles faglig
nysgerrighed sammen med sine elever.
Her starter læreprocessen.
Et felt hvor den højere ordens
tænkning skal være i højsædet og
hvor afsættet for læreprocessen
både skal være udfordrende og
stimulerende er i skolens arbejde
med innovation og kreativitet. Man
kan ikke nøjes med at huske, man
skal både huske, forstå, anvende,
analysere, vurdere og skabe.
Mads Ostermann og Morten Vontilius
Holten-Andersen, lærere fra BUF-X
i København præsenterede deres
arbejde med innovative forløb. BUF-X
er kommunens fælles makerspace,
med digitale produktionsteknologier
og materialer som stof, træ, pap,
flamingo mm og traditionelt værktøj.
Klasserne skal arbejde med en
særligt udviklet innovationsmetode,
som skal kvalificere deres refleksion
og analyse i forhold til at kunne
udvikle og producere gode løsninger
og produkter.
Der arbejdes med 6 procestrin: Forstå
missionen, bliv klogere på problemet,
brainstorm på løsninger, udvælg ideer
til test, sortér, lav en pitch:

NYHEDER
bestil på
gu.dk

A044

DANSK TIL
INDSKOLINGEN
Læs med CL er en serie til indskolingens
litteraturundervisning. Serien læner sig op
ad Fælles Mål, og med afsæt i kompetencen
FORTOLKNING arbejdes der med begyndende litterær analyse og fortolkning.
■

CL som strukturel ramme for litteraturarbejdet

■

Forfatterskabslæsning

■

Forfatterens liv og samtid

Find arbejdsark på
cl.gyldendal.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Med 6 små vejledningsvideoer på
BUF-X.blogspot.dk., kan eleverne i
et vist omfang være selvkørende,
hvilket frisætter Mads og Morten
til at hjælpe, der hvor behovet
er størst. Der er ikke tale om dyrt
producerede videoer, men korte
klip, hvor de selv humoristisk agerer.
Efter oplægget fik alle deltagere i
en workshop lov at afprøve dele af
metoden.
Lilian Rohde, lektor UCC og forfatter
til bogen ”Innovative elever” satte
Blooms taksonomi på igen i forhold
til at arbejde med innovation.
Hendes pointe var at innovation er
en faglig metode, som skal læres,
og at elever ikke bare er kreative og
innovative. Også her arbejdede vi

med en metode og en udfordring
efter oplægget.
Der er meget, man skal overveje og
medtænke, når man vil understøtte
det gode PLC. Rikke Egeberg tidligere
konsulent i Køge, nu UC Sjælland,
viste os hvordan et oplæg af arkitekt
Mette Milling på en tidligere konsulentkonference havde inspireret og
vist vejen i Køge. Budskabet var:
Lad være med at tænke i hvad I vil
have (sofa, fatboy, reol, pc…). Men
spørg jer selv: Hvad vil vi gerne have
der skal ske? (samarbejde, udlån,
inspiration, fordybelse, oplæg/
oplevelser….) Indret efter det!

kommuner, og indblik i hvad de
rykker på. Viden om nye teknologier
efter at have set eksempler på Virtuel
Reality og stole der kan mere end
at blive siddet på. Jo, hovedet var
fyldt godt op. At være kommunal
konsulent og at arbejde med
PLC er en kompleks opgave, som
kalder på mange forskellige slags
faglighed. De seneste år har det
været Danmarks it-og medievejleder
forening og PLCF, der har planlagt og
afviklet konferencen i samarbejde,
hvilket giver god mening med
en fælles Bekendtgørelse - og jeg
hylder samarbejdet på forenings-,
konsulent- kommune- og skoleplan.

Så hvad har jeg mere med hjem?
Netværk, dialog med forskellige

Ses igen ved konsulentkonferencen
til september 2017!

Gå ikke glip af Viborgkonferencen!
7. marts kl. 9.00 .- 8.marts kl. 15.00 2017
Temaet for årets konference i
lokalkreds Midtjylland er
“Den gode historie”
Du vil bl. andre kunne møde Ayoe Quist 
Henkel, Jens Råhauge, Bent Rasmussen,
Hans Laurens, Verdens bedste nyheder,
2 s pændende aktuelle danske børnebogs
forfattere og illustratorer.
Anders Agger slutter 2 spændende dage af
med sit foredrag “Det må gerne gøre lidt ondt”.
Læs mere på
viborgkonferencen.dk

Indkaldelse til generalforsamling i
Pædagogisk Læringscenterforening
lokalkreds Midtjylland
Tirsdag d. 7.marts kl. 17.00 på Golf Hotellet “Golfsalonen” - Randersvej 2 Viborg.
Dagsorden efter vedtægterne. Forslag til behandling på
generalforsamlingen, skal være formanden, Per Brock perbrock@gmail.com i hænde 14 dage før.
Foreningen er vært ved et lille traktement. Denne gang
drinks i alle farver. Nye medlemmer er velkomne indmeldelsesblanketter udleveres ved indgangen.
Vi glæder os til at se rigtig mange, da general
forsamlingen denne gang afholdes i forbindelse
med vores årlige konference.
Lokalkredsbestyrelsen Midtjylland

PLCFs Børnebogspris 2016

Pædagogisk LæringsCenterForenings

Børnebogspris 2016

Foto: Ditte Bolt

Morten Dürr
www.PLCF.dk

PLCFs Børnebogspris 2016
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Igen i år uddeler PLCF sin litteraturpris til en forfatter og igen i år
gives den til en forfatter for hele
forfatterskabet. Selvom vi som
forening har gjort det mange gange
er det hver gang med forskellig
begrundelse og på baggrund af
helt forskellige forfatterskaber og
til helt forskellige forfattere. Der er
stor mangfoldighed i dette univers
af børne- og ungdomslitteratur og
forfatterprofiler. PLCF-prisen tildeles i
år forfatter Morten Dürr.
Forfatterskabet er omfattende og der
findes næppe en skole i landet, der
ikke har titler af Morten Dürr stående,
og de står der ikke blot, de lånes og
læses. Som forfatter af fiktion til børn
og unge udkom han første gang i
2004 og siden er det blevet til 50
udgivelser.
De fleste læsere af Morten Dürr finder
vi på mellemtrinnet på skolerne.
Bøgerne lånes af elever i 3.-6.klasse,
de læses og underholder, giver gys,
eftertanke og perspektivering på
noget, det ellers kan være svært at
sætte ord på.

mange år og i flere omgange
arbejdet ihærdigt på at gøre litteraturen tilgængelig for børn bl.a. ved
at gøre nogle af sine værker tilgængelige for skolerne som e-bøger.
Det anerkender vi, for vi er slet slet
ikke kommet langt nok på det felt i
skolen.
Prisen er for hele forfatterskabet, så
den er rettet mod alt dette:
at kunne underholde, at kunne
give et gys, at kunne fremkalde
eftertanke, og ikke mindst for din
mangfoldighed, din ihærdighed og
dit blik på nye veje.
At kunne underholde
Forfatterskabet er præget af humor,
en til tider ”larmende” og til andre tider
mere underfundig og stille humor:
”Erik maler hunden blå”, ”En lort på
tusind ben”, ”Omar mister Messi” er
bøger som elever selv læser og nyder
men også nyder at få læst op.

Der er hos Morten et stort og insisterende ønske om at gøre litteratur
tilgængelig for børn gennem at tage
børn alvorligt. I tidligere interview
har han sagt at, livet ikke er et stort
MGP, og at han betragter det som
et privilegium at skrive børnebøger,
der kan berøre de emner, der virkelig
betyder noget for børns hverdag.

At give et gys
Chokserien bliver på mange skoler
slidt op. Den går rent ind hos 3., 4., og
5. klasse, sproget er let og ligefremt
og verden realistisk … i starten. Vi
starter hver gang i det kendte hos et
vennepar, et par søskende eller hos
et enkelt barn, som så enten med en
intension eller ved en tilfældighed
får udfordret og trukket stærkere
kræfter eller væsener til live og ind
i den ellers så almindelige ramme.
Pludselig er der ondskab, der skal
tæmmes, gys og splatter

I den on-going diskussion om
bogens fremtid, har Morten gennem

At fremkalde eftertanke
Det ligger Morten Dürr på sinde

at vi tager børn alvorligt. Meget
alvorligt. Vi skal både hjælpe dem
med at sætte ord på det, der er
svært at sætte ord på, og vi skal vise
dem verdens mangfoldighed og
andre børns til tider meget barske
livsrammer med historier, som kan
sætte eget liv og vilkår i perspektiv,
men også sætte spørgsmålstegn ved
om vi kunne gøre noget anderledes
og bedre.
Der er svære ting i nogle børns liv,
og for at hjælpe bliver vi nødt til
først og fremmest at kunne tale
om det svære. Mortens bøger kan
prikke hul på disse problematikker, det at tisse i sengen som i
”Ufoalarmen”, at et barn får bank
som i ”Hviskelegen”, at en forældre
drikker som i ”Lines rekordbog”,
at leve med stort tab og savn som
i ”slip aldrig Samiras hånd”. Og så
er der børn som lever liv, som vi
slet slet ikke fatter som i ”Marias
dukke”.
Mangfoldighed
Mobning, krig, racisme, fattigdom
er elementer i forfatterskabet side
om side med humor og gys. Verden
er kompleks og forfatterskabet
mangfoldigt, ikke mindst derfor
tildeler vi Morten Dürr PLCF-prisen
2016.

Prisudvalget:

Karen Frandsen, Silkeborg
Karin Kjeldsen, Syddjurs
Anne Stougaard, Kolding
Stine Reinholdt Hansen,
Lærermiddel.dk
Anna Barbara Bach, København
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En blanding
af lys og
mørke

Af Eline Mørch Jensen
Forfatteren Morten Dürr er født
i 1968 og har i dag udgivet 51
børnebøger, hvoraf der i
efteråret 2016 udkommer
fire, nemlig Zenobia, Jagten
på elverguldet, Vand til blod
og Miki finder hjem. Hans
bøger er populære blandt
både lærere, læringsvejledere, bibliotekarer og ikke
mindst hos børnelæserne
selv, især de 9-12-årige, som
er hans primære målgruppe.
Efter eget udsagn fordi han
har ”godt hul igennem” til sit
eget indre barn fra dengang i
1970’erne.

Skriverpris og i øvrigt har fået sine
bøger oversat til i alt 9 sprog. Han er
derudover en yndet foredragsholder
på landets skoler og biblioteker.

krig, flygtninge, fattigdom – men også
med mere almindelige børne-emner
som ensomhed, mobning, venskab.
Dog sjældent uden brug af humor,
gerne galgenhumor,
eller tilsat en portion
klamhed. Selv siger han
at det er billeder der
sætter historien i gang,
ikke problem-temaerne,
for kun sådan kommer
der gode bøger ud af det.
Bøger som indeholder
både lys og mørke
ligesom livet selv.

”Jeg sætter mig aldrig ned og t ænker ”nu
vil jeg lave en bog om vold mod børn”.
Hvis jeg gør det, sker der ingenting. Det
starter med en dramatisk situation eller
visuel ide, så kommer historien. Det er
også derfor jeg tror, jeg kan forsvare at
skrive de her temabøger, for selvom nogle
af dem ender med at blive ret t ematiske
og måske ligefrem p ædagogiske, starter
de som noget a ndet.”

Også anmelderne står i kø for
at uddele roser, senest til den brutalt
smukke Vand til blod, en grafic novel
udarbejdet i samarbejde med illustratoren Lars Gabel, ligesom han i 2008
modtog Undervisningsministeriets

Trods Morten Dürrs afdæmpede
fremtræden og væsen er hans bøger
ofte fulde af voldsomhed. Det myldrer
med svære emner som vold mod børn,
forældres skilsmisse og alkoholisme,

Men hvordan var hans
egen barndom og
opvækst – fuld af lys eller
mørke? Var han ensom,
nørdet, læste han mange
bøger eller fangede han haletudser?
Trækker han på egne erfaringer,
researcher han eller arbejder han
intuitivt, når han skriver om fx ADHD
eller børn på flugt?
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- Jeg er vokset op i en lille landsby
mellem Næstved og Haslev, på
en nedlagt landbrugsgård der var
lavet om til et stort hus, med et lille
gadekær og nogle gårde. Gødstrup
hedder den. Det var en opvækst
hvor der var rigtig meget tid til
mig selv. Der skete det at klassen
blev delt, så fra 3. klasse af kom alle
dem der boede i den landsby, hvor
skolen lå, i en klasse, mens vi andre,
som boede i området udenom,
kom i en anden. Så pludselig boede
mine kammerater ti kilometer væk,
fortæller Morten Dürr. Bænket
om spisebordet i min stue, med
fotografen summende omkring os.

Så du fik cyklet en del?
- Jeg fik cyklet en del eller leget med
mig selv. Det var ikke det her bymiljø,
mine egne børn er vokset op i, hvor
der er rigtig mange muligheder, så
der blev læst en del. Den første bog
jeg læste var Brødrene Løvehjerte. Jeg
fik den læst højt af min mor, men så
på et tidspunkt skulle mine forældre
ud og handle, og så måtte jeg bare
vide, hvad der skete, så jeg læste den
selv færdig.
- Vi havde nogle gode biblioteksvaner i min familie, for hver uge tog
vi på biblioteket og lånte bøger, altså
os alle sammen, mine forældre, min
storesøster og jeg. En gang om ugen
lyder helt vanvittigt nu, men min far
skulle have sine kriminalromaner
og min mor læste meget højt for os.
Nok mest billedbøger, jeg har svært
ved at huske hvilke, men i hvert fald
Spøgelset Laban …
- Jeg har ikke taget de bøger op, jeg
selv fik læst højt, da jeg fik børn. Kun
lige Astrid Lindgreen og sådan en
som Vinden i piletræerne, ellers har jeg
mere været til Peddersen og Findus og
nyere billedbøger, mens børnene var
små. Da jeg selv begyndte at læse,
slugte jeg ekstremt mange serie-

bøger, Kim- og De fem-bøgerne, siger
Morten Dürr.

Var Pink Floyd en af dine store
aha-oplevelser?

Du får det næsten til at lyde som
det var lidt af nød, du begyndte
at læse?

-Ja, og Jimi Hendrix og alle de der
70’er-navne som David Bowie, Lou
Reed og Iggy Pop … Siden begyndte
jeg at gå op i Arthouse-film fra
begyndelsen af 80’erne, fx Subway,
Paris Texas og Mit liv som hund, de der
meget æstetiske film … Jeg fotograferede også og i mange omgange
prøvede jeg at lære at spille guitar og
klaver, men jeg var skide dårlig til det
og det gik alt for langsomt. Ellers har
jeg været rimelig vedholdende med
de ting, jeg har kastet mig over, fx
spejder og fiskeri …

- Det var af kedsomhed, ja! Jeg har
brugt meget tid på at kede mig og
selv finde på noget at lave.
Jeg føler selv jeg er i god kontakt
med den dreng, jeg var i 9-12 års
alderen, og det er nok også derfor
det er naturligt at skrive for den
aldersgruppe. Selv læste jeg aldrig
de der teenagebøger, men sprang
direkte til Narnia, selvom jeg egentlig
var for ung til det, og siden hen
voksenbøger.

Du fangede ikke haletudser
i gadekæret?
- Ok jo, jeg var meget udenfor. Jeg
havde også en god kammerat og vi
gjorde alle de ting som andre drenge
gjorde, spillede fodbold fx, men
mange af dem jeg gik i skole med
begyndte hurtigt at interessere sig for
at køre traktor og den slags praktiske
ting … Det var slet ikke noget for mig.
- Vi havde forpagtet jorden væk
derhjemme. Min far var selvstændig
erhvervsdrivende og havde en lille
forretning som importerede frugt
og grønt fra de varme lande, så han
tog frem og tilbage til Grøntorvet i
Valby hver dag. De første mange år af
min barndom var min mor hjemmegående, men senere gik hun ind i
min fars virksomhed og begyndte at
stå for regnskaberne.

Frihedens bagside

- Senere, fra 7. klasse, kom jeg på en
større skole, Holmegårdskolen, hvor
der var en fire-fem spor. Det var godt
for mig, for der fik jeg nogle venner
som var mere nørdede og interesserede sig for foto, film og for at
høre Pink Floyd og mærkelig musik
ligesom mig.

Hvordan vil du karakterisere din
barndom – som lys eller mørk
eller noget helt andet?
- Som en blanding mellem lys og
mørke. Der var fredsfyldt, hvor
jeg voksede op, og mange gode
oplevelser i naturen. Samtidig havde
jeg det svært derhjemme med min
far, der var alkoholiker. Han havde et
stort temperament og jeg lærte nok
aldrig at forstå ham. Han er død i dag
– han døde faktisk af det, fortæller
Morten Dürr og fortsætter:
- Den der uforudsigelighed, den var
svær … Egentlig var han ikke streng,
hvis jeg havde gjort noget … En
gang hvor jeg gjorde noget rigtig
dumt sammen med nogle andre
drenge - vi fandt en riffel og skød
med den - var sanktionerne mod de
andre drenge enormt hårde, du ved,
stuearrest i 17 år. Den slags var han
ikke tilhænger af, men raseriet kunne
godt løbe af med ham …
- Der var en utilregnelighed, som også
kunne blive fysisk, sådan noget med at
vride et øre om. Den der grænseløshed
og trussel om vold, det vi i dag vil
kalde vold, den var ikke let at leve med.
Jeg synes ikke mit hjem var så åbent,
som det kunne have været, og det var
pinligt at tage venner med hjem.
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Jeg hadede skolen

- Min barndom har været præget af
både det gode og det dårlige, men
fremfor alt af en ekstrem høj grad
af frihed. Både på grund af mine
forældre, men også bare tiden. Der
var en tillid til at man nok skulle klare
sig. Jeg tog ud og fiskede og kunne
håndtere knive og den slags, som jeg
oplever mange af nutidens forældre
siger ”pas nu på” til. Bagsiden af
medaljen var, at man ikke snakkede
om følelser. Så jeg gik ikke til mine
forældre og sagde ”det går ad helvede
til i skolen”!

Foto: Ditte Bolt

Gjorde det da det?
- Jeg hadede at gå i skole! Jeg syntes
det var et fængsel, lige fra
starten af og hele vejen
“Jeg hadede at gå i skole! Jeg syntes det
igennem, så man kan jo
var et fængsel, lige fra starten af og hele
undre sig over hvorfor jeg tog
vejen igennem, så man kan jo undre sig
en uddannelse … Jeg tror
over hvorfor jeg tog en uddannelse …”
at skolen fik mig til at miste
lysten til at gå ud og virke og
jeg er faktisk kommet meget sent i
Han tilføjer at han var vild med en
gang med at lave det jeg vil, mener
forfatter som Kurt Vonnegut, som
Morten Dürr og tilføjer:
han stort set læste alt af.
- Desværre oplever jeg ikke at
- Men jeg læste også sådan noget
skolen har forandret sig til det
som Krig og fred og kedede mig ad
bedre i dag, der er stadig de der
helvede til. Og jeg har læst hvert et
meget faste rammer, hvor der ikke
ord i Ulysses uden at forstå noget
er plads til børnenes medansvar og
som helst, indtil jeg en dag tænkte
ejerskab for tingene. Det hele er i
”hvorfor gør jeg det her mod mig
virkeligheden meget bogligt og – i
selv?” Det er slut med det nu. I dag
hvert fald hvis man spørger mine
læser jeg rigtig meget – og meget
piger – kedeligt! De var så glade da
bredt - for at blive underholdt og
de begyndte i børnehaveklassen,
overrasket, fx er jeg en stor fan af
men det har aldrig været lige så
Murakami, som jeg både synes er
sjovt siden …
dybt original og underlig og alligevel
- Heldigvis fratog skolen mig
– mod alle odds – når så bredt ud.
Det er en stor inspiration!
ikke lysten til at læse, men jeg
lavede ikke lektier - eller hvis jeg
- Først da jeg kom på universitetet
gjorde, kun med venstre hånd. Jeg
holdt jeg helt op med at læse
skrev også en del som teenager.
fiktion. Jeg læste film- og Anders
Jeg sendte nogle digte ind til
And-videnskab, altså film- og medieHvedekorn, og fik svar fra Poul
videnskab, og jeg synes det var et
Borum, som skrev at de var lovende,
men at jeg nok lige skulle arbejde
fuldstændig tåbeligt studie. Jeg ved
lidt mere med dem.
stadig ikke hvor det videnskabelige

kom ind. Men de optog 100 elever
og skulle kun bruge én forsker, så jeg
ved egentlig ikke hvad alle vi andre
lavede der.

Du fik da et job som film
anmelder ud af det …
- Det kan du sige! Og jeg fik drukket
en masse øl i fredagsbaren og jeg
fik også nogle gode venner. Vi var
en masse mennesker, som kunne
sidde og snakke om hvor dumme
dem, der læste jura var, vi var lidt
ligesom sådan en lille stamme …
Og så fik jeg selvfølgelig set en
masse fim.

Lærte du ikke også noget om plot?
- Tjo, måske … Måske lærte jeg et
eller andet? Jeg tænker bare på om
ikke jeg kunne have lært det samme
på et år eller endnu kortere tid,
hvis der nu havde været et effektivt
skrivekursus.
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Ned i substansen

- Senere lavede jeg en masse
freelance-journalistik, bl.a. på
tv-programmet Jepardy, og så tog
jeg også – sammen med min kone i
øvrigt – til Kina i tre måneder, hvilket
der kom både foredrag, lysbilleder,
en fagbog og en hel masse artikler
ud af. Jeg mødte min kone på studiet
da vi var 25.

Og alligevel var du disciplineret
nok til at gennemføre studiet …
LæringsCentret
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- Ja, måske har jeg været lidt hård
ved universitet … Min kone Ulla og
jeg fik børn sammen fra vi var 33,

SKADERNE

SKADERNE

- Det at dykke ned i noget i et helt år,
at komme helt ned i substansen, det
var godt … Men selve institutionen
Oscars mor dør, og
og undervisningsformen
synes jeg
pludselig føles alting så
trist og mørkt.
var dybt
latterlig.
Spild
af
tid.
,
mørket
i
fanget
Og Oscar er

Så noget godt kom der altså ud
af det?

MORTEN DÜRR

- Jamen, jeg kan jo godt blive meget
optaget af ting. Og der var den der
kæmpe grad af frihed, som betød at
jeg kunne lave opgaver om hvad som
helst. Fx lavede jeg en opgave om
drømme og film og skrev egentlig
bare hvad jeg havde lyst til. Jeg
lavede også et meget mærkeligt
speciale om abstrakte animationsfilm
uden ord og fortælling. Det brugte
jeg et helt år af mit liv på! Det var
jeg nu glad for at jeg brugte tid på,
for det kommer jeg aldrig til at gøre
igen – jeg kommer ikke engang til at
bruge et år af mit liv på at skrive en
bog, tror jeg. Det kan jeg nemlig ikke
overskue, forklarer Morten Durr og
tilføjer:

indtil han får brevet.
Et brev fra hans mor.
Det er skaderne fra haven,
som kommer med brevet.

Hvad sker der så i dit liv i de 10 år
fra 1994, hvor du blev cand.mag,
til 2004, hvor du debuterede?
Skaderne er en fortælling om
sorg og om at miste et nærtstående
familiemedlem.

- De første tre år var jeg selvstændig
som sådan en slags kulturprojektiværksætter, bl.a. inden for lyd,
lydkunst og radiodrama, både på
nettet, for lokalradioer og Museet for
Samtidskunst. Vi var gode til at søge
fonde. Samtidig var jeg journalist på
Kulturnyt og Harddisken på P1.
9 788771 057706

Morten Dürr
Alvilda

Illustreret af
Peter Bay Alexandersen
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projektet aldrig blev til noget, for så
god var historien nemlig ikke, men
den var god nok til at sætte mig i
gang med at skrive historier.

Hvorfor blev det bøger til børn?
- Lidt tilfældigt. Den første bog jeg
skrev var romanen Skodfilm. Den var
inspireret af det miljø, jeg var i, og var
bare en for-sjov-bog, som jeg skrev
uden at vide hvem den henvendte
sig til. Den var rundt på forskellige
forlag og endte hos Carlsen, hvor
jeg vist præsenterede den som en
alternativ ungdomsbog. Samtidig fik
jeg mit første barn og kom pludselig
ind i det univers og begyndte at
tænke en hel del over min egen
barndom, så det virkede naturligt
at skrive for børn.
- I øvrigt passede det godt til det
sprog, jeg havde lært mig at bruge
som journalist, med korte sætninger
og den her korte form. Og endelig
fandt jeg ud af noget andet, som er
meget banalt, nemlig at som børnebogsforfatter kan du skrive noveller
og få dem udgivet som en hel lille
bog. Og når man er utålmodig som
jeg er, er det jo helt forrygende, for
ellers mister jeg troen på det. Det
er ekstremt banalt, men det er en
kæmpe drivkraft for mig. Og det er
det stadigvæk!

skaderne omslag_done.indd 1

- Jeg tog også et års uddannelse i
London, en MA i radiojournalistik
på Goldschmidt Collage. Her mødte
jeg en universitetsform som var helt
anderledes, hvor man kom i praktik
og lærte at lave noget konkret, fordi
sigtet var at arbejde med det man
faktisk blev uddannet i. Det er det
sidste, MA-overbygningen, der lærte
mig at skrive kort og præcist.

først Karla og så Annika. Min kone
døde i 2013 efter halvandet års
sygdom. I dag bor jeg alene sammen
med pigerne i en lejlighed på
Amager. Et rigtig fint sted i øvrigt lige
ved stranden.

Børnebogsforfatter ved
at tilfælde

- Inden da, i 2010, skete der det nye i
mit liv at jeg fik et freelancejob som
filmanmelder på Børsen, som var
så velbetalt, at jeg fik mulighed for
endelig at prøve at gå i gang med
at skrive bøger. Først skrev jeg en
billedbog og det gik okay, selvom

Du er ikke bare utålmodig, men
også utrolig produktiv og flittig
– holder du aldrig fri?
- Jo, jeg kan sagtens finde ud af at
holde fri og slappe af. Og jeg skriver
ikke hver dag og hele tiden. Men
når jeg er i gang med en bog skal
der ske noget, det er rigtigt. Det, jeg
gør, er at jeg skriver flow-skrivning,
altså hurtig-skrivning, hvor jeg går
i gang uden at planlægge kapitler
eller noget.

Eller plot – på trods af at du har
kaldt dit eget forlag for Plot?
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- Eller plot, nej, det kan jeg ikke.
Men jeg kan rigtig godt lide plot!
Når det lykkes at få plottet til at gå
op er det godt, rigtig godt, men det
kommer bagefter. Først er der en
masse spildtid og besvær og det er
ikke altid lige sjovt, men når historien
tager form og kommer godt i gang,
er det sjovt.

Man kan mere end
man tror

Morten Dürr & Lars Gabel

- Efter at jeg er blevet eneforælder
er der blevet mere at se til og jeg har
også måtte drosle ned her i efteråret,
hvor jeg fik så meget stress at det løb
helt af med mig og jeg ikke kunne
sove. Nu har jeg lavet en
struktur, hvor jeg holder fri
midt i ugen. Selvom
jeg jo
for at tjene til føden.
Paco, Maria og Manolo samler skrald
. Men en
Alt skal afleveres
til de voksne.
ikke
holder
fri,
vel?
Jeg
skal
De sælger skraldet
plager om at beholde.
dag finder Maria en dukke, som hun
alt?
for de voksne, når de spørger: »Er det
Men kan Maria lyve
stadig
gøre
rent
og
købe
ind
Gemmer I noget?«
og
alt
det
der
møg,
man
ikke
n. Den beretter
Marias dukke er en billedbog for skolebør
søskendekærlighed,
om gadebørns vilkår og handler om
kan løbe fra. Og det er faktisk
venskab, fattigdom og overlevelse.
ikke spor tilfredsstillende, for
næste uge er det der jo bare
igen, ikke? Og så er det bare
forfra en gang til.

som jeg tror på. Og så kræver det
også at jeg frigør den tid der skal til
for at inspirationen kan få frit løb.
- Når jeg er deroppe arbejder jeg
halvanden time ad gangen, så holder
jeg pause, hvor jeg går tur eller
drikker kaffe og læser. Og så arbejder
jeg igen. Jeg lever en ren munketilværelse og det er helt forrygende.
Man kan mere end man tror, når man
koncentrerer sig og er væk fra alle
distraktioner, men jeg tror jeg ville
blive sindssyg hvis det blev ved – altså
jeg bliver så ensom og mærkelig og
inspireret at jeg begynder at snakke
med mig selv. Det er superfedt!

Skaderne. Her var det jo ikke fordi
jeg satte mig ned og sagde ”nu vil
jeg skrive en bog om hvordan det
er hvis mor har kræft og dør”. Det
er ikke en historie-ide, det er en
tematisk ide. Ideen til historien var
et billede, jeg fik fra min kone, hvor
hun fortalte om dengang hun var
barn og kravlede i træer og fjernede
skadereder. Hun kravlede så højt
op at det var pissefarligt - men
igen: det var i 70’erne. Når jeg så
begynder at skrive om det visuelle
billede kommer historien og bliver
koblet til forestillingen om skader
der samler på glitrende ting.
Morten Dürr fortæller at
det er forskelligt, hvor
meget han researcher
inden han går i gang med
en bog. Til Marias dukke,
som handler om to børn
der bor og arbejder som
skraldesamlere på en
losseplads, var det igen et
billede der satte historien
i gang. Denne gang fra
hans tur i Kina, hvor
han havde interviewet
skralde-samlere og besøgt
lossepladser, hvor alting
var sorteret i bunker:

Morten Dürr & Lars Gabel

Marias
dukke

Marias dukke

Høst

- Jeg skriver typisk fire dage
om ugen i formiddagstimerne hvor hjernen fungerer
bedst. Oveni kommer så alt
det praktiske vedrørende
bogudgivelser, fx korrektur og
pressetekster, bogføring og forberedelse af skoleforedrag. Jeg arbejder
enten derhjemme eller på Det
Kongelige Bibliotek.
- Engang imellem, når jeg har fået
en rigtig god ide, kan jeg finde på at
tage op til mit sommerhus i Sverige,
hvis jeg kan få min mor til at passe
ungerne i fire dage. Så sker der
pludselig det mirakuløse at jeg får en
helt ny hjernehalvdel forærende! På
de par dage kan jeg sagtens lave en
40-50 siders tekst, som kan omsættes
til en 120 siders bog. Og så skulle
man måske tro at jeg kunne lave 30
bøger om året, men det kan jeg bare
ikke, for det kræver en skide god ide,

Høst & Søn
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Vi må håbe dine børn ikke flytter
hjemmefra lige foreløbig …
- Ja, mon ikke! Tænk hvis man havde
sådan en hverdag – det blive være
sindssygt! Men man ville nok også
skrive nogle helt andre bøger, hvis
livet altid var sådan.

Det begynder med et
billede
Hvorfra kommer ideerne til dine
bøger?
- Det, jeg skal have for at komme i
gang, er en dramatisk situation. Det
kan fx være en visuel ide som med

2:47 PM

- Da jeg begyndte at skrive om det
billede, kom historien frem, så det hele
foregår meget intuitivt. Jeg har fx slet
ikke lavet research om ADHD, men min
redaktør Birgitta fortalte mig om en
dreng, som var nødt til at sidde inde
i en kasse for at kunne koncentrere
sig i skolen. Det billede kunne jeg
umiddelbart bruge. Her levede jeg mig
bare ind i hvordan det må være at have
det sådan, men selvfølgelig trækker
jeg også tit på erfaringer fra mit eget
liv, fx erfaringen med at have en far
der er alkoholiker, hvor jeg skriver
på følelsen af utryghed i barndomshjemmet.
- Bogen Hviskeleg, som handler
om vold mod børn, kom også af
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et billede af når mine børn legede
hviskeleg. Den der forundring der
er i ansigtet, når nogen hvisker en i
øret, fik mig til at tænke på hvad der
ville ske, hvis det man fik at høre var
meget alvorligt og forundringen blev
til frygt.

14
Nr. 7
november 2016

- Så det er altid på en eller anden
måde billeder der sætter tingene i
gang. Det er også det der gør, at jeg
tror jeg kan forsvare at skrive de her
temabøger, for nogle af dem ender jo
med at blive ret tematiske og måske
ligefrem pædagogiske, men de
starter som noget andet. De starter
ikke med at jeg tænker nu vil jeg lave
en bog om vold mod børn og det
er også synd og for dårligt, at der er
nogen der kan finde på at slå. Hvis
jeg gør det, kommer der ingenting
frem. Jeg har prøvet at et forlag siger
”skriv om et tema”, fx mobning, men
så sker der absolut intet.

Det at skrive
bøger er et
dybt egoistisk
projekt, så hvis
jeg ville virke
til samfundets
fremme, burde
jeg i stedet blive
lærer.

Foto: Ditte Bolt

Humor og klamhed
Humoren går igen i mange af
dine - også mere alvorlige bøger
– hvad er det den kan?
- Humoren er meget genreoverskridende. Humoren som genre
indkapsler alle de andre genrer, den
kan både indeholde elementer af
magi, kærlighed, drama og sociale
eller svære emner.

Fx er Lines rekordbog, som
handler om farens alkoholisme,
lidt over i det humoristiske …
- Den er sådan lidt g
 algenhumoristisk,
ja, og det samme med Bomben i
madkassen, en gammel bog som
handler om mobning, hvor der er et
humoristisk element, eftersom det er
lidt sørgeligt, men også lidt grotesk,
siger Morten Dürr og tilføjer:
- Lige meget om det er humor, gys
eller alvor må det gerne være lidt
overdrevet. Og meget gerne både

klamt og ulækkert. Hvis en historie
giver mig en sørgelig følelse,
jamen så er det det der ligger i
den, tænker jeg. Hvis jeg får lyst til
at finde en sjov måde at slå nogle
mennesker ihjel på, en lystbetonet
sadisme, så er det det der ligger i
den historie.

Du bruger ikke humoren til at
gøre emnet mindre tungt?
- Nej, det bliver bare sådan. Man er
man nødt til at forfølge sin ide, ellers
tjener man ikke historien. Det er jo et
niche-medie jeg er i og ville ikke gøre
nogen forskel hvis jeg skrev mere
folkeligt. Altså, jeg tror ikke at flere
ville købe mine bøger, så jeg skal ikke
ud og ramme alle.

Heller ikke for fx at trænge bedre
igennem med et budskab?
- Nej, for så er der ingen grund til
at beskæftige sig med børnebøger,

hvis man vil det skal man måske
bevæge sig derhen hvor fokus er
større, være mere politisk … Det
at skrive bøger er et dybt egoistisk
projekt, så hvis jeg ville virke til
samfundets fremme, burde jeg i
stedet blive lærer.
- Jeg skriver bøger for at de skal
læses, men jeg vil have de rigtige
læsere. Jeg vil godt have læsere
der læser Marias dukke uden at jeg
skal skrive den sådan, at den helst
skal kunne læses af alle. Det tror
jeg simpelthen ikke på at man kan.
Jeg tror på at børn skelner mellem
hvad de kan lide og ikke lide.
Derudover lægger jeg vægt på at
skrive spændende og overraskende
historier, siger Morten Dürr og
tilføjer:
- Jeg synes man skal respektere
forskelligheder – også når det
kommer til børn og børnebøger. Der
er ikke noget så dumt som når nogen
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siger ”børn kan godt lide …” eller
”børn kan ikke lide …”

Så intet lys for enden af tunnelen
her, hvorfor ikke?

Overraskelsen er også vigtig?

- Historien starter jo med det
emotionelle billede af pigen i vandet,
fortabt og afskåret fra sine forældre,
omgivet af koldt vand, hvor det
bliver mere og mere tydeligt at det
er en kiste hun er i. Når det billede er
etableret begynder jeg at undersøge
hvad modvægten er. Og modvægten
til at være fanget levende under
vandet, er jo hendes gamle liv i
tryghed hos familien, og så giver det
sig selv at der ikke kan findes endnu
en modvægt til dette. Mulighederne
var udtømte for hende.

Du føler dig snarere forpligtet
over for historien end over for at
bringe håb?

- Det ville svare til at Pigen med
svovlstikkerne ikke skulle dø til sidst det ville jo være forkert! Og det er lidt
den samme historie, kan du sige, for
også den handler om hendes fantasiverden. Også hun er på et nutidsplan

- Netop! Jeg føler mig forpligtet over
for historien, plottet og karaktererne,
den indre logik og troværdighed,
som er så svær at forklare, men som
man bare føler er den helt rigtige.
Den vil jeg ikke give køb på.

- Ja, og jeg skal også selv blive
overrasket. Hvis jeg ikke bliver det, er
det ikke godt nok.

Hvordan overrasker du dig selv?
- Jamen, det er når jeg får en ide
hvor det hænger godt sammen, når
plottet forløses, når historien slutter
rigtigt og giver mening. I Marias
dukke tror jeg det overraskede mig,
at der kunne laves så lille en historie
på baggrund af så stort et tema. For
det er jo et stort tema, man hurtigt
kan drukne i, med alle de fattige
børn i verden og hvor det forfærdeligt det er. Men at man kunne
gøre det meget nært med den
der dukke, hun finder og ikke må
beholde, det var en overraskelse.

der er koldt og ondt og flygter ind i
noget varme, hvorfra hun ikke kan
vende tilbage ... Det går simpelthen
ikke, der bare noget galt, ikke?
- Jeg har brugt meget tid på at aflære
mig at analysere tingene forfra og
bagfra, som man skulle i skolen og
på universitetet, så nu forbeholder
jeg mig retten til at arbejde intuitivt
med de her ting og tro på at den er
der, når den er der og det føles på
den helt rigtige måde.

- Det var også overraskende at jeg
ikke behøvede at skrive mere. Jeg
føler at den sluttede på den eneste
måde den kunne slutte, altså meget
åbent, jeg synes ikke jeg havde andre
muligheder.

Den er der, når den er der
I sin nye bog Zenobia, en grafic
novel som udkom i oktober 2916
og er illustreret af Lars Horneman,
prøvede Morten Dürr også at gøre
slutningen åben og på den måde
mere håbefuld. Bogen handler om
en flygtningepige der kæntrer i
en båd på vej over Middelhavet.
Vi følger hendes tanker, mens hun
ligger i vandet, måske kun i ganske
kort tid, og husker tilbage på sit liv,
hvor hun lavede dolmere med sin
mor i køkkenet, på sine forældre der
er forsvundet, og på flugten med
onklen fra krigen i Syrien.
- Det duede bare slet ikke, så
historien slutter på den værst
tænkelige måde ved at hun drukner.
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Af Birgitta Gärtner, redaktør på
Forlaget Alvilda
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En gang imellem sker der noget,
der får en til at spekulere på, om der
virkelig er noget om det der med
skæbnen. Det skete for mig, da jeg
ved en fejl modtog bogen Skodfilm
med posten. Det var min nabo, der
skulle have haft den, men det vidste
jeg ikke, så jeg beholdt den og læste
den. Kort efter blev jeg ansat som
børnebogsredaktør på Carlsen, og
en dag landede der et manuskript af
Morten Dürr på mit bord. Det var jo
ham, der havde skrevet Skodfilm!
Manuskriptet hed Slip aldrig Samiras
hånd. Både jeg og mine kollegaer
fældede en tåre, da vi læste det. Jeg
kan huske, at jeg tænkte: Den bog
fortjener en pris. Året efter fik den
Skriverprisen – en pris der gives
til værker, der har litterær kvalitet,
er skrevet i et læsevenligt sprog
og henvender sig til læseren som
ligemand. Og er der noget, Mortens
bøger gør, så er det at tage læserne
– børnene – alvorligt.
Han ser altid tingene fra børnenes
perspektiv, og jeg ved, at læseren
altid er i fokus, når han skriver. Det er
vigtigt, måske det allervigtigste for
ham, at børnene har lyst til at læse
hans bøger, og han får lys i øjnene,
når han fortæller om sine besøg på
skoler og biblioteker, hvor børnene
har været begejstrede for hans bøger.
Det er en af grundene til, at han også
skriver gys (Fx Sort Chok, Den anden
Freja og Vampyren i 7.a) og bøger, der
kombinerer det socialrealistiske med
humor, som Bomben i madkassen,

Frederik fra forstaden (en af mine
yndlingshistorier), og Kessler-effekten.
Bøger, som børnene elsker.
Ligesom Slip aldrig Samiras hånd
har mange af Mortens social
realistiske bøger et pædagogisk
sigte, at fortælle om og få læseren til
at forstå og føle med udsatte børn,
børn, der er på flugt, er ensomme
og bange, har diagnoser, eller er
udsat for racisme eller vold. Flere har
sagt, at Mortens bøger er med til at
nedbryde grænserne for, hvad man
kan tale med børn om.
Det er rigtigt. Men Morten spænder
vidt – og selvom vi aldrig har talt om
det, ved jeg, at han gerne vil afsøge
nye områder, finde nye temaer, og
udvikle sig som forfatter. Derfor er
samarbejdet med Morten uforudsigeligt. Vi har tit spist frokost eller
drukket kaffe på forlaget og talt om
kommende udgivelser. Her plejer
han at spørge ind til, hvad der er
efterspørgsel på, hvad vi mangler, og
så kommer jeg med forslag og ideer.
Fortæller, at vi mangler bøger til den
og den målgruppe om fx mobning
og skilsmisse, temaer, som jeg ved,
ligger hans hjerte nær.
Som regel går der heller ikke længe,
før han sender et manuskript – det
handler bare næsten altid om noget
helt andet end det, vi har talt om.
Jeg er overbevist om, at han har haft
intentioner om at skrive om mobning
eller skilsmisse, men Morten kan
sjældent skrive på bestilling. Han
skriver om det, der er nødvendigt
for ham, om det, der optager ham
her og nu. I stedet for et manuskript

om mobning får jeg en dejlig,
poetisk og usædvanlig (spøgelses)
historie om de tyske soldater, der
ryddede strandene for miner efter 2.
verdenskrig. Og i stedet for skilsmisse
får jeg gys med en overraskende
slutning.
Morten engagerer sig 100 procent
i hvert eneste projekt – fra start til
slut – og han er en forfatter, der ved,
hvad han vil. Han vil give læserne
noget, de kan spejle sig i, lære dem
om livet og verden. Han ved som
regel også, hvem han gerne vil have
til at illustrere sine bøger, og han er
særlig glad, når illustratoren bidrager
med noget ekstra til historien. Han
har stor respekt for illustratorens
arbejde, og af og til sker det, at en
illustrator inspirerer ham til at skrive
en bestemt historie. Ofte ved han
også, hvordan bogen kan hjælpes
ud i verden. Han kommer med ideer
til salg og formidling af bogen,
og han kontakter gerne en masse
mennesker, hvis det kan være med
til at hjælpe udgivelsen på vej.
Morten og jeg har nu lavet 17 bøger
sammen. Den seneste er Vand til
blod, som i den grad har fortjent alle
de stjerner og roser, den har fået af
anmelderne. Også her vidste Morten
præcis, hvad han ville – et format,
der i e-bogsudgaven ville passe til en
iPad, en af landets dygtigste illustratorer, Lars Gabel, og en eller ganske
få illustrationer per opslag. Han fik
det hele, og det er endt med en bog,
som jeg er utrolig stolt af at have
været med til at lave. Heldigvis bliver
det ikke den sidste af Mortens bøger,
jeg kommer til at arbejde med.
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Jeg har lige læst

Vand til blod. Mørke, død.
Marianne Eskebæk Larsen,
lektor v. UCC og freelanceskribent
Min konfirmationsforberedende
datter går i stå hen mod slutningen.
Jeg kan ikke hjælpe med andet end
’død’! Min post-68 generation har
ikke lært den ellers ret nyttige remse
af skoleaktivisten Jeppe Tang fra
1865, hvor han samler Egyptens ti
plager fra anden mosebog i følgende
strofe:
Vand til Blod og Frøers Mængde,
Myg dernæst Egypten trængte.
Utøj, Pest og Bylders Nød,
Hagel, Græshop, Mørke, Død.
Som et refrain i en gysende sang,
optræder strofen i indledningen og
slutningen af den grafiske roman
Vand til blod skrevet af Morten Dürr
og tegnet af Lars Gabel. Strofen
bærer bogens tematik om dogmatisk
religion og overjordisk vrede. Og sorg.
Lea bor på en gård med sin alkoholiserede, voldelige og fanatisk religiøse
far og broderen Lukas. At familien er
ramt af sorg grundet moderens død
fornemmes i både ord og billeder.
Faderen lader sin sorg slå ud over
Lukas og pålægger børnene at læse
i bibelen hver dag. Man må ikke
kysse. Man må ikke drikke. Man må
ikke danse. Man må ikke pynte sig.
Formaner faderen.
Jeg klemmer den kompakte lille
bog, som minder om en bibel.
Det mørkebrune cover brydes af
titlens gullige og rødstænkede
bogstaver og en fin, tynd rød streg.
Det er Lars Gabels tegning af Leas
dramatiske fald. Den røde tynde
streg gengiver hvirvlet under faldet
(klassisk tegneseriesymbolik), men

antyder også at livet hænger i en
tynd tråd for Lea. Hun er tæt på
ikke at overleve et lyn, der slår ned
i hende. Hårløs og skamferet går
hun rundt blandt jævnaldrende og
billedliggør den puritanske livsførelse
hendes far dikterer, og som står i
pinefuld kontrast til kammeraternes
ungdomsliv. Efter lynet er hun besat
af ’stemmen’, der udløser forfærdelige ting. En overjordisk vrede som
er resultatet af sorgen over moderens
alt for tidlige død og faderens brutale
opdragelse.
Brugen af farver angiver
fortællingens tidslige struktur. Det
er et enkelt og glimrende udført
træk. Det starter med den blå
periode, der foregår i en endnu ikke
afsluttet nutid i Leas klasse. For så
vidt en klassisk rammefortælling, da
historien vender tilbage til klasseværelset til slut. Så følger fortiden i
form af grønne sider. Overgangen
er elegant eksekveret af Gabel. I
blåt vises nutidsLea med sit korte
hår, mens hun ligger ned. På næste
opslag ser man igen Lea liggende
og således placeret samme sted
på siden men nu i grønt og helt
anderledes smilende med langt
mørkt vindblæst hår. Det grønne
brydes af et par sider i rødt, der
demonstrerer Leas vrede for så at
vende tilbage til den grønne igen og
afslutningsvis nutidens blå kølighed.
Vi slutter i rædselsvækkende rød!

modsat mange nyere grafiske
romaner er det ikke lykkedes at få
teksten integreret ordentligt. Teksten
er skrevet i en fond og præsenteret
i kasser som afviger for meget fra
det øvrige udtryk. Jeg savner den
visuelle helhed man ser i eksempelvis
Asterios Polyp af David Mazzucchelli
eller Horen H kaster handsken af
Anke Feuchtenberger. Teksten i sig
selv er heldigvis glimrende - Dürr
har en fin balance mellem bibelske
vendinger og talesproglige ytringer
a la ’fucking freak’. Og glimrende
er også samspillet mellem tekst og
billede, som da remsen materialiserer
sig i enorme skulpturelle bogstaver.
Højdepunktet er bogens afskyeligt
medrivende afslutning, hvor Gabel
går i rødt og detaljeret demonstrerer
de ti plager. Det er billeder, som er
svære at glemme.
Vand til blod
Skrevet af Morten Dürr
Tegnet af Lars Gabel
Carlsen 2016

Den monokrome farveguidning
muliggør at vi kan følge med i
den dramatiske og sammensatte
handling. Billedsiden både minder
om og afviger fra klassisk billedbog
og tegneserie, og derfor giver
det udmærket mening at bruge
betegnelsen grafisk roman. Men
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Det er grundlæggende de
samme spørgsmål der optager verdens børn, uanset
hvor de kommer fra og hvad
de har med sig i baggagen –
om alt fra venskab til emner
som identitet, liv og død.
IBBY’s (International Board on
Books for Young People, red.) 35.
verdenskongres, der fandt sted den
18.-21. august i Auckland, samlede
500 børnebogs-entusiaster fra
62 lande, som her kunne dele
deres tanker, ideer og erfaringer,
herunder diverse inspirerende
projekter om børn og læsning.
Sidste nummer af LæringsCentret

bragte en artikel om et lille udvalg
af dem, anden del følger her:
Blandt bidragyderne på
kongressen var bl.a. den new
zealandske forfatter og illustrator
Gavin Bishop, som har udgivet 70
børnebøger og er blevet oversat til
otte sprog, heriblandt dansk. Gavin
Bishop skriver med udgangspunkt
i sin maori-baggrund og de traditionelle myter og historier. Ifølge
ham er det nemlig grundlæggende
de samme spørgsmål, der optager
verdens alle børn, uanset hvor de
kommer fra og hvad de har med
sig i baggagen. Som han bl.a.
formulerede det: ”Det er de samme
små og store historier, fx vores
skabelsesberetninger, vi fortæller
over søndagsmiddagen, med få
regionale variationer.”

Børnebogen som spejl

Japanske Nahoko Uehashi, som
i 2014 modtog IBBYS Christian
Andersen Award, var helt enig.
Hun er selv forfatter til en række
børnebøger, bl.a. den prisbelønnede
historiske fantasy-roman Seirei
no moribito (på engelsk Moribito:
Guardian of the Sacred Spirit, 1996),
som er filmatiseret til tv, udkommet
som manga m.v. og i øvrigt er
blevet oversat til elleve sprog.
Nahoko Uehashi har skrevet en PhD
om den australske urbefolkning,
aboriginerne og er desuden
professor i etnografi.
På kongressen supplerede hun
bl.a. Gavin Bishop med følgende
udtalelse: ”Under mit feltarbejde
blandt aboriginer i Australien stødte
jeg ofte på den holdning at ”de
ægte” aboriginer var dem, der havde
hjemme i ørkenen i modsætning til
dem der boede i byerne, eller meget
stereotype opfattelser af hvordan en
”ægte” aboriginer skulle se ud, dvs.
med et ikke-hvidt udseende.”
”I realiteten er de naturligvis meget
forskellige og ser også meget
forskellige ud – lige som alle andre
mennesker. Det må være sørgeligt og
begrænsende at blive bedømt på den
måde af andre. Jeg er fx japaner, men
selvom jeg kun har haft en kimono
på en eller to gange i mit liv og i
øvrigt elsker det italienske køkken,
er der vel aldrig nogen der har sat
spørgsmålstegn ved om jeg er ”ægte”
japansk,” sagde Nahoko Uehashi.

Hans Christian Andersen Award 2016:
Eventyrslot fra gallafesten for deltagerne
på IBBY-kongressen på Queen´s Wharf i
Aucklands havn, hvor prisoverrækkelsen
fandt sted. Dette års vindere af Hans
Christian Andersen Award er den k inesiske
forfatter Cao Wenxuan og den tyske
illustrator Rotraut Susanne Berner. Prisen,
som Dronning Margrethe er protektor for,
uddeles hvert andet år og er sponseret af
Nami Island Inc. fra Korea.

Særligt i Afrika, hvor der i mange lande
historisk set ikke har været og ofte
stadig ikke er tradition for at udgive
børnebøger, har Meshack Asares
forfatterskab haft stor betydning og
inspireret andre til at give sig i kast
med at udgive bøger for børn og unge.
Som han bl.a. selv formulerede det:

Og hun tilføjede: ”Selv har jeg valgt
at skrive om fiktive figurer og miljøer
for at sætte læserne fri. Men verden
er fuld af diversitet, som beriger og
komplementer os frem for at skille
os ad. Der bør også afspejle sig i
børnelitteraturen, hvorfor vi skal dele
vores historier – både dem der ligner
hinanden og dem der umiddelbart
virker meget fremmedartede – i
stedet for at tro, at børn kun kan
forstå og værdsætte de historier, der
tager udgangspunkt i deres egen
virkelighed og kendte kultur.”

Det store i det små

Blandt andre forfattere som var
på talerlisten på IBBYs kongres og
som samtidig udmærkede sig som
ophavsmænd til bøger for børn, der
er nået langt ud over deres egne
sproglige og geografiske grænser, var
bl.a. Mechack Asare fra Ghana og Witi
Ihimaera fra New Zealand. Begge har
vundet international anerkendelse,
er udkommet på flere kontinenter og
oversat til diverse sprog, heriblandt
dansk. Vel at mærke på trods af – eller
måske netop på grund af? – at de
historier, de skriver, kobler hver deres
kulturbaggrund med hverdagslivets
spørgsmål og emner, som optager
børn overalt.

”Anerkendelsen har hjulpet mit
arbejde med at opnå international
udbredelse, og lige så vigtigt har den
banet vejen for at skabe opmærksomhed om og respekt for udgivelse
af bøger i Afrika for børn og unge.”
Forfatteren, filmskaberen m.v. Witi
Ihimaera er fra New Zealand med
rødder i maorikulturen og har
ligesom Meshack Asare vundet
flere nationale og internationale
priser, bl.a. for sin mytiske roman
for børn The Whale Rider, som blev
filmatiseret i 2002, og som i øvrigt
netop er udkommet på dansk
med titlen Hvalrytteren på Forlaget
Hjulet i september 2016. Også han
gav på IBBY-kongressen udtryk
for vigtigheden af at alle børn får
adgang til at læse historier om
deres egen historiske baggrund og
kulturelle værdier såvel som til at
spejle sig i andres kulturer. Netop
Hvalrytteren er sådan en blanding
af mytisk stof og vor tids problem
stillinger og spørgsmål, hvor konser-

for at bygge bro mellem kulturer
ved at fortælle historier, som kobler
kulturelle traditioner og værdier med
helt dagligdags emner, og brugte sin
egen billedbog Sosu’s Call fra 1999
som illustrativt eksempel:
”Bogen handler om drengen Sosu,
som ikke kan gå men nægter at lade
sig begrænse af sit handicap. Sosu
bliver set ned på og betragtet som
mindreværdig fordi han ikke er og
ser ud som alle andre, men en dag
hvor landsbyens beboere - bortset
fra Sosu, de små børn, de gamle og
de syge – er i marken for at arbejde,
trækker det op til et voldsomt uvejr.
Det lykkes Sosu at kravle af sted og få
fat på en tromme, så han kan lave en
masse larm og advare landsbyboerne,
og det ender med at landsbyen når at
blive evakueret inden stormen.”
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vative (maori-)traditioner støder
sammen med moderne og mere
progressive opfattelser af ligestilling
mellem kønnene.

program, som kan støtte forfattere
til at opnå bedre indsigt i forskellige
muligheder for udgivelse, redaktion
og markedsføring af deres arbejde,
samt desuden udgør en engageret,
digital platform for at skrive gode
børnebøger. (Se mere på
www.coursera.org, red.)
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”Med MOOC kan vi nå folk med
noget som basalt som en mobil
telefon! I dag er det nemlig sådan at
6,7 milliarder af verdens befolkning
har adgang til en mobiltelefon – og
der er faktisk flere mennesker der har
en mobiltelefon end et toilet.”
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Bag programmet med det ikke så
mundrette navn Writing for Young
Writers: Opening the Treasure Chest
MOOC, står The Commonwealth
Education Trust’s (CET). Ideen bag
MOOC er dels at tilbyde et globalt
netværk, international forfatterekspertise og et online-uddannelses-

Svære ord

Baggrunden for programmets
digitale form er ønsket om at nå så
bredt ud som overhovedet muligt,
for som Maria Gill udtrykte det:

MOOC er udviklet i New Zealand
af de to forfattere David Hill og
Maria Gill, som også er ledere af
og undervisere på programmet
sammen med gæsteundervisere fra
bl.a. Indien, Tanzania og Argentina.
Maria Gill, som præsenterede MOOC
på IBBY-kongressen, fortalte bl.a. at
deltagerne kommer fra alverdens
lande og sociale og kulturelle
baggrunde, men at alle har det til
fælles at de mangler den type råd
og opmuntring, man kan få gennem
et skrivende fælleskab. Det drejer
sig konkret om råd i forbindelse
med selve skriveprocessen, fx valg
af form og emner, karaktertegning,
sprog og henvendelsesmåde, samt
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LæringsCentret

Ét af de mange initiativer der tjener
til at støtte udbredelsen af gode
bøger for børn og unge, som blev
præsenteret på IBBYs kongres, er
et digitalt uddannelsesprogram for
forfattere in spe rundt om i verden.
Nærmere bestemt forfattere, der
ønsker at henvende sig til børn og
unge læsere via børnebøger, men
som har begrænsede muligheder
og viden om hvordan man bedst
kommer i gang.
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om fondsstøtte m.v.
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Formidling af faglitteratur til børn
Hvorfor er det vigtigt at arbejde med faglitteratur?
Hvordan formidles faglitteratur bedst til børn?

Mød os på Bogforum 2016
fredag den 11. november kl. 11.00
Debat med Anna Skyggebjerg (DPU, Aarhus Universitet)
og Kristian Pedersen (DTU Space)
Interviewer: pædagogisk konsulent Tina Krogh

Stand nr. C1-011

n

Endnu et bud på hvordan børns
glæde ved og interesse for bøger
og læsning kan stimuleres er Kid’s lit
quiz, et oprindeligt new zealandsk
fænomen, som siden 1991 er blevet
en stor succes, der indtil videre har
bredt sig til skoler i England, USA,
Canada, Singapore, Australien og
Sydafrika. Ideen er så oplagt at den
her gives videre til fri afbenyttelse –
enten ved at man går ind i og bliver
en del af det allerede eksisterende
foretagende eller ved at man lader
sig inspirere af hele eller dele af det
og selv etablerer en lignende quiz i
mindre national, regional eller lokal
målestok.
Quizzen er udviklet af den new
zealandske universitetslærer
Wayne Mills i erkendelse af at
der ikke fandtes nogen priser for
børns læsning, hvilket han mente
var en fejl, man hurtigst muligt
burde rette op på - for at gøre det
mere attraktivt at sætte sig ind i
og dyste om viden om bøger for
børn og unge. Den går ud på at
elever mellem 10 og 13 år arbejder
sammen om at løse spørgsmål af
vidtrækkende litterær karakter.
Vinderne fra skolerne i hver region
deltager i den nationale finale,
hvorefter de nationale vindere
inviteres til verdensfinalen, som
afholdes hver sommer. Verdensfinalen i 2016 fandt sted på IBBYs

verdenskongres, hvor vinderen New
Zealand’s Wellesley College blev
kåret under stort ståhej.
Spørgsmålene i Kids’ lit quiz kan
omhandle en hvilken som helst
engelsksproget bog for børn, hvorfor
deltagerne opfordres til at sætte
sig bredt ind i fx myter, legender,
eventyr, poesi, klassikere, tegneserier
m.v., lige som de fx skal sætte sig
ind i biografisk stof om forfattere
og illustratorer. Alt sammen for at
fremme glæden ved læsning - og for
at få mest mulig sjov og spænding
ud af arbejdet med litteratur. (Se
mere på www.kidslitquiz.com, red.)

Skole-samarbejde
i Sydafrika

Den sydafrikanske variant af Kids’ lit
quiz hedder Phendulani Literacy Quiz
og blev præsenteret på kongressen af
Marj Brown. Projektet, som har stået

på i syv år og henvender sig til 10-12årige, kobler ressourcestærke skoler,
som allerede deltager i Kids’ lit quiz,
sammen med økonomisk og socialt
udfordrede skoler i nærområdet,
eksempelvis skoler uden skolebiblioteker og skoler som er henvist til at
benytte sig af container-skolebiblioteker i fjerne, mere isolerede egne af
Sydafrika (kun 8 procent af landets
skoler har skolebiblioteker, red.)
Sammenarbejdet mellem skolerne
består bl.a. af gennemgange og
diskussioner af udvalgte bøger, forfatterbesøg, lokale quizzer og udveksling
af bøger. Phendulani-projektet har
indtil nu involveret 50 sydafrikanske
skoler, som gennem årene har
forbedret deres alfabetiserings-niveau
mærkbart, i Johannesburg-regionen
alene er resultaterne i børnenes
læsetests steget fra 35 til 73 procent,
mens en enkelt Phendulani-skole i år

for første gang er med i finalen i Kids’
lit quizzen.
Marj Brown konkluderede på baggrund
af de hidtidige erfaringer at Phendulaniprojektet har bygget bro mellem fattige
og ressourcestærke skoler og styrket
alfabetiseringen på skoler, hvor der
før hverken fandtes velfungerende
biblioteker eller skolebibliotekarer.
Samtidig har projektet vist at børn,
uanset deres sociale baggrund, kan
forholde sig til og blive beriget af et
bredt udsnit af bøger, ligesom det har
udfordret den udbredte, men heldigvis
alt for stereotype forestilling om, at
afrikanske børn bedst kan relatere til
afrikanske historier. I følge Marj Brown
har projektet netop bevist at børn
gennem arbejdet med vidt forskellige
historier kan blive beriget og finde
sammen på tværs af forskelle i
baggrund og livsvilkår. (Se mere på
www.wecanchange.co.za, red.)
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Børnerettighedsdagen
sætter fokus på vold mod børn
Af Jonas Keiding Lindholm,
Generalsekretær for Red Barnet

Vil I være med til at sætte
børns rettigheder på skoleskemaet d. 18. november?
Over 200 skoler er allerede
tilmeldt børnerettigheds
dagen 2016, men der er
plads til mange flere!
Børnerettighedsdagen er en glædelig
dag, hvor vi sammen hylder FN’s
børnekonvention og sætter fokus på,
hvordan vi kan blive endnu bedre til
at sikre børns rettigheder.
I år sætter Red Barnet fokus på at
stoppe vold mod børn i samarbejde
med Børns Vilkår, Børnerådet og
Danmarks Radio med støtte fra
TrygFonden. Det gør vi, fordi alt for
mange børn i Danmark er udsat for
fysisk og psykisk vold. En ny undersøgelse viser, at 17 procent af børn i 8.
klasse har været udsat for fysisk vold,
og otte procent har været udsat for
psykisk vold af deres opdragere inden
for det seneste år. Det er rystende, især
med tanke på at retten til at slå sine
børn blev afskaffet for snart 20 år siden.
Når vi tre store børneorganisationer
går sammen om at sætte fokus på
vold, står vi stærkere. Børns Vilkår
har BørneTelefonen, som når ud og
hjælper en masse børn. Børnerådet
har et børnepanel og en ekspert-

gruppe af børn og unge, som kan
gøre os klogere på børns oplevelser
med og holdninger til vold. Red
Barnet har et stærkt skoletilbud med
kvalitetssikrede undervisningsmaterialer om børns ret til beskyttelse mod
vold. DR sætter fokus på temaet vold
mod børn i hele ugen op til børne
rettighedsdagen, og på den måde når
vi bredere ud til befolkningen. Det er
et samarbejde, vi er meget stolte af.
Vold er et tungt emne, men når børn
ved, at de har ret til beskyttelse, får
de nemmere ved at sige fra, passe
på hinanden og bede om hjælp.
I et idékatalog, vi har udarbejdet
til børnerettighedsdagen, kan I få
inspiration til en række aktiviteter
for elever på alle klassetrin, der på
forskellig vis iscenesætter årets tema
på en positiv og konstruktiv måde.
I får også gode råd til, hvordan I som

fagpersoner kan agere, hvis arbejdet
med temaet afføder, at en elev betror
sig til jer om vold i hjemmet.
Desuden kan I hente inspiration til,
hvordan I kan inddrage forældre, lokalsamfund og pressen i jeres fejring af
børnerettighedsdagen, så budskabet
giver genlyd så langt ud som muligt.
Børnerettighedsdagen ligger godt i
tråd med den understøttende undervisning med fokus på både trivsel og
faglighed, og den er tænkt ind i de
forenklede Fælles Mål for sundhedsog seksualundervisning og familiekundskab.
Tilmeld jer børnerettighedsdagen og
find idékataloget på www.redbarnet.
dk/børnerettighedsdag.
Jeg håber, I får en festlig og lærerig dag!

