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Norske Lars Mæhles stærke ungdomsroman Fuck Off/I Love You (Vild Maskine,
2015) er elementært spændende, skrevet
på en knap og koncis måde, gør et dybt
indtryk på sin læser og indeholder en
masse interessante refleksioner om vold
m.m. Hvilken indflydelse har arv og miljø
på en persons livsbane? Og kan man
bryde et mønster? Hovedpersonen, den
lidt vege og ubeslutsomme Vemund, 16
år, funderer på side 13:
”Man dræber ikke ondskaben med en
økse, siger psykologen.
Nej, vel? Men jeg havde aldrig noget
ønske om at gøre nogen ondt. Det skete
bare, uden at jeg kan forklare hvorfor.
Andre har selvfølgelig forsøgt at forklare
min situation for mig. De siger: Du var
sårbar. Du blev vildledt. Du kunne ikke
overskue at tænke selv længere.”

INDHOLD

Slut med skolebøger

Fra 2012 til 2014 er der blevet brugt
over en milliard kroner på it i danske
skoler. Det betyder, at skolebøger bliver
et sjældent syn om bare fem år, spår Cathrine Hasse, der er professor ved Aarhus
Universitet ved Institut for Uddannelse
og Pædagogik.
”Vi bygger det bl.a. på vores undersøgelser af, hvad lærerne selv forklarer,
er deres vigtigste arbejdsredskaber i
skolen. Set i det lys og i forhold til de
store investeringer der har været i ny
teknologi i folkeskolen, så er det nok
ikke noget helt forkert gæt, at der i løbet
af en fem års tid ikke er mange bøger
tilbage i folkeskolen”, siger hun.
Kilde: DR Tekst TV d. 18. februar 2015
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”Jeg har alle aldre i mig på én
gang. Egentlig burde alle
mennesker have det, men når
jeg ser mig omkring, virker
det som om, visse personer er
kommet ud af moderlivet som
færdige kommunaldirektører.”
(Astrid Lindgren i Expressen,
12.12.1992)
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Uddannelse og kompetencer
I forbindelse med folkeskolereformen og den ny bekendtgørelse for det pædagogiske
læringscenter bortfaldt uddannelseskravet for medarbejdere i læringscentret. Det
betyder, at skolelederen kan ansætte hvem som helst til arbejdet i PLC. Eller hvem
som helst er måske lidt overdrevet, for medarbejderne i PLC skal tilsammen kunne
løfte opgaverne i lovteksten og bekendtgørelsen, og det er ikke hvem som helst, der
kan det.
Det kræver mange forskellige kompetencer at løfte alle opgaverne, og det er
bestemt ikke sikkert, at de er tilstede hos de nuværende medarbejdere i PLC. Derfor
skal skolelederen sætte sig grundigt ind i bekendtgørelsens ordlyd for at kunne
vurdere, om det er den rigtige sammensætning af temaet omkring PLC, han har.
Han skal vurdere, om der skal tilknyttes andre medarbejdere, eller om
efteruddannelse af de nuværende medarbejdere vil være tilstrækkeligt.
Det bør derfor være muligt at finde efteruddannelse, der svarer til de kompetencer,
der er brug for i PLC fremover. Og det bør være muligt at finde den efteruddannelse
over hele landet. Derfor er vi i Pædagogisk LæringsCenterForening glade for det
initiativ, der er i gang om et samlet udbud af uddannelse fra UCC’erne. Hvis det
lykkes, vil det have en positiv effekt på området. Til gengæld mener vi, at det skal
være et nyt udbud og ikke bare en mindre justering af det eksisterende.
Det vil fx kræve gode kompetencer inden for proces- og projektledelse at løfte de
beskrevne opgaver, men det er ikke nok med et enkelt to-timers-modul presset ind
i et andet fag. Der skal være mulighed for at gå i dybden og arbejde med, hvordan
udviklingsprojekter bedst får succes i en uddannelsesinstitution, hvor projektet
indgår i en didaktisk sammenhæng.
Det kræver også gode kompetencer inden for målstyret undervisning og evaluering
at kunne vejlede og ’understøtte det undervisende personales planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter’. Det
kræver, at man virkelig forstår den virkelighed det undervisende personale står i,
men også at man kan sætte sig i helikopteren og vejlede med det udsyn in mente.
Dette er bare et par eksempler på nødvendige kompetencer i det PLC, vi gerne ser
udfoldet fremover. Og vi håber derfor, at man på UCC’erne vil tænke nyt.
Når skolelederen sammensætter teamet omkring PLC, skal han også vurdere,
hvor mange af opgaverne hver enkelt kan være med til at løfte. Det nytter ikke at
sammensætte et team, der er så stort, at der ikke kan skabes sammenhæng i PLC’s
aktiviteter, eller et team, der er så smalt, at opgaverne ikke alle kan løftes.
Skulle skolelederen få den idé at ansætte en uden didaktisk baggrund i PLC-teamet,
må han i det mindste vurdere, hvor stor en del af opgaverne
som kan løses uden en uddannelse med pædagogik og
didaktik. Og så er det ikke sikkert, at idéen er helt så god.
For selv om der også er administrative opgaver, der skal
løses, er det ikke de opgaver, der fylder mest – hverken i
bekendtgørelsen eller i hverdagen på PLC.

Birgitte Reindel,
formand for Pædagogisk LæringsCenterForening
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Af Marie Kjestine Ebsen, læsevejleder
på Rødding Skole

april 2015

Skolereformen og de nye
forenklede fællesmål, mindre
tid til lærernes forberedelse
og ønsket om øget målstyring
af undervisningen og kravet
om at mindst 80% af eleverne
afslutter Folkeskolen med
minimumskarakteren 02
kræver en ny pædagogisk
dagsorden.
I Vejen Kommune arbejdes der seriøst
på at finde redskaber til at imødekomme disse nye udfordringer. Alle
kommunens skoler er i gang med at
implementere Vurdering for læring
som et pædagogisk og målstyrende
redskab.
Assessment for learning er en global
bevægelse, der målrettet arbejder med
at øge elevernes udbytte af
undervisningen. Ved at kommunikere
tydelige mål om undervisningen tilvejebringes en større forståelsesramme hos
eleverne, så de ved, hvad de skal lære og
undgår at arbejde i blinde. En forbedret
og præcis kommunikation til elever og
forældre om, hvad børnene skal lære
og er i gang med at lære i de eksakte
lektioner giver en større bevidsthed
hos både elever og forældre. En klar
instruktion i hvordan de skal lære, fulgt
op af en kontinuerlig vurdering af, hvor
det enkelte barn er i forhold til målet er
med til at øge læringsudbyttet.
Assessment for learning er i den nordiske
udgave blevet til Vurdering for læring,

også kaldet VFL. Assessment for learning
bygger på formative vurderingsprincipper og skal ses som et modtykke
til den summative teststyrede skole.
Forskning viser, at formativ vurdering,
der har den fremadrettede læring i
fokus, har større effekt på elevers l
æringsudbytte end summativ
vurdering, som er bagudrettet.
Når det hedder Vurdering for læring og
ikke Vurdering af læring skal det netop
sættes ind i en fremadrettet forståelsesramme , hvor man vurderer for at
lære mere og for at vide, hvor man er
i forhold til målet og for at finde ud af,
hvad næste skridt skal være. Vi er hele
tiden på vej til at lære mere, til at blive
dygtigere.
Flere skoler i bl.a. Canada og Norge
arbejder systematisk med Vurdering
for læring, som et værktøj til at øge
læringsudbyttet for den enkelte elev, for
at sikre at den formative vurdering bliver
en integreret del af undervisningen.
I Canada er man meget optaget af at
bruge mange forskellige vurderingsværktøjer og løbende indsamle data
– ikke bare for at have dem, men for at
bruge dem. Her går man fra vurdering
af læring (som kontrol) til vurdering for
læring (som udvikling).

VFL i Vejen Kommune

I Vejen Kommune skal Vurdering for
læring ses og forstås som et pædagogisk
redskab, der skal medvirke til udvikling
i undervisningen, til at medinddrage
og medansvarliggøre eleverne i deres
læring, udbygge lærernes delekultur
for at lette planlægningen og sikre at
læringsmålene i de forskellige skolefag
opnås.

Erfaringerne i Vejen kommune er opsamlet på baggrund af Trude Slemmens
introduktion til systemet samt via
skolebesøg, hvor 25 deltagere (lærer-,
ledelses- og forvaltningsrepræsentanter)
i januar 2014 har været på besøg på
2 skoler i Oslo, der arbejder med
systemet.
Efter skolebesøget anbefalede
deltagerne systemet med følgende
begrundelser:
• VFL og norsk skoletradition ligger 		
tæt op ad dansk skolekultur.
• Der ses et fint samspil mellem VFL
(formativ vurdering FOR læring) og
VAL (summativ vurdering AF læring) .
• VFL lægger vægt på såvel faglige
som sociale mål og lever på den
måde op til de nye udfordringer i
skolereformen.
• Arbejdet med VFL systematiserer
arbejdet med forældre- og
elevinddragelse.
• Planlægning og pædagogik i én
pakke.
• En systematisk tilbagemeldingskul
tur med læring som mål.
• En delekultur. Lærerne deler plan
lægningen og hver især har områder/
fag, som de har det overordnede
ansvar for bliver planlagt.
Grundelementerne i VFL er at bringe
elevernes forståelse i spil, hvilket er
beskrevet med disse fire overordnede
principper:
• Eleverne forstår, hvad de skal lære, og
hvad der forventes af dem.
• Eleverne får tilbagemeldinger, som
fortæller dem om kvaliteten af deres
arbejde eller deres præstation.
• Eleverne får råd om, hvordan de kan
blive dygtigere.

Find de
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VILD DINGO
LÆSNING TIL 2.-6. KLASSE
Vild Dingo er Dingos spændende serie til både
piger og drenge. Håndboldpigerne er en realistisk
og livsbekræftende serie af historier om pigeliv
med håndbold som omdrejningspunkt. Sproget er
finurligt, forfriskende og i øjenhøjde med læseren
i alderen 10-13 år.
■

Tro på dig selv LIX: 18

■
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Kig ind på dingo.gyldendal.dk
og få et overblik over udgivelserne i Vild Dingo.
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I Vejen skal Vurdering for læring forstås som et pædagogisk redskab, der skal medvirke til udvikling i undervisningen, til at
medinddrage og medansvarliggøre eleverne i deres læring, udbygge lærernes delekultur for at lette planlægningen og sikre at
læringsmålene nås.

•

Eleverne er involveret i egen læring
ved bl.a. at vurdere eget arbejde og
egen faglige udvikling
Eleverne er aktive medspillere i planlægningen af egen læring og kommunikation om mål i undervisningen

og opfyldelsen af disse er afgørende i
processen. En del af arbejdsprocessen
bliver også at skue tilbage på tidligere
arbejder/opgaver for at kunne udvikle
sig i næste opgave. Vurderingen undervejs og til slut er vigtig for hele tiden at

holde fokus og understøtte eleverne i,
at de er på rette vej.
I undervisningen skal der hele tiden
fokuseres på, om kursen er rigtig. Er vi
på vej til London, og holder vi kursen,

eller lander vi i København?
Slutvurderingen er Afgangsprøven i 9.
Klasse, mens alle andre karakterer er
undervejs-vurderinger.

Hvordan vurdering?

Undervisningens/dagens/ugens/
periodens mål forklares og eksemplificeres
for eleverne, og der opstilles kriterier
af læreren - evt. i samarbejde med
eleverne - for, hvornår og hvordan målet
opnås. Mål opstilles, så de er i samspil
med kompetence- og færdighedsmål
fra Forenklede Fællesmål. Efter endt
arbejde vurderes resultatet ved hjælp af
udleverede redskaber/ skemaer.
Vurderingen kan foregå på flere måder:
• Egenvurdering/selvvurdering :
Eleven vurderer og reflekterer over
eget arbejde ud fra de opstillede
kriterier for målopnåelse.
• Kammeratvurdering: Eleverne er
på skift hinandens læringspartnere
og giver feedback ud fra de
opstillede kriterier for målopnåelse.
• Lærervurdering: Eleverne vurderes
ud fra de opstillede kriterier for
målopnåelse. Hver elev vurderes i
forhold til de for faget opstillede
kompetencemål for at samle
information om eleven.
Viden om elevens kompetencer og
færdigheder analyseres og bruges af
eleven selv og læreren sådan at:
1. Læreren kan justere egen læring
2. Eleven kan justere egne
læringsstrategier
Vurdering/Feedback begrundes ud fra:
• Opstillede og kendte mål
• Opstillede og kendte kriterier
Og er:
• Konkret
• Fremadrettet

VFL - som redskab
for læsevejledere

På Rødding Skole, hvor jeg er læsevejleder er vi i gang med at gøre Vurdering
for læring til en del af vores praksis. Det
er en meget stor opgave. Den praktiske
del i undervisningen er godt i gang, især
i de yngste klasser. Planlægning ved
hjælp af Vurdering for læring med afsæt
i Forenklede Fællesmål, som er den
langsommelige tidskrævende del af
arbejdet, er på grund af tidspresset svær
for alvor at komme i gang med. Der er
lavet en 5-års-plan til at få Vurdering for
læring til at fungere på kommunens
skoler.
I læseundervisningen og på
læseområdet er der i løbet af de sidste
5-7 år sket store fremskridt. De fleste
skoler har uddannede læsevejledere,
og flere nye systemer er med til at
fremme og kvalificere det generelle
læseniveau.
Med alle disse nye tiltag kan man fristes
til at spørge, om Vurdering for læring
overhovedet gør en forskel på
læseområdet, og i givet fald hvilken?
Da Vurdering for læring i høj grad
handler om elevinvolvering og
elevernes egen forståelse af læring og
træning i at tilpasse læringsstrategier
til det, de skal lære, kan VFL byde ind
i læsefeltet, især i forhold til
læseforståelsesstrategier og
elevernes træning i at reflektere
over det, de læser.
Udgangspunktet er de fire overordnede
principper for VFL:
• Eleverne forstår, hvad de skal lære, og
hvad der forventes af dem.

Eleverne skrives ind i et LUS-skema
(Læseudviklingsskema) og får
herigennem forklaret deres læseniveau,
og ser hvad næste trin i skemaet
indebærer. Samtidig kan de aflæse
hvilke bøger/hvilket lix-tal, der passer
til deres udvikling.
• Eleverne får tilbagemeldinger, som
fortæller dem om kvaliteten af deres
arbejde eller præstation.
Ved hjælp af med læseforståelsesstrategier, ordkendskab og opgaver til
bøgerne får eleverne tilbagemeldinger
og feedback om deres arbejde.
• Eleverne får råd om, hvordan de kan
blive dygtigere.
Eleverne har kendskab til LUS-skemaet
og informeres om hvad næste trin på
skalaen indebærer.
• Eleverne er involveret i egen læring
ved bl.a. at vurdere eget arbejde og
egen faglige udvikling.
Eleverne vurderer ved hjælp af LUSskemaet, læseforståelsesstrategier og
opgaver eget læseniveau og reflekterer
over egen læseudvikling.
På PLC er vi i fuld gang med at
planlægge kurser for eleverne om
lix- og lettal, så eleverne selv har
mulighed for at skabe sig et overblik,
når de vælger bøger. På PLC skal det
være muligt for eleverne at have
både det uforpligtende og nysgerrighedsskabende møde med bøger og
vidensgivende materialer - ligesom de
skal kunne forholde sig til deres egen
læseudvikling og vide, hvad næste
skridt er i denne. Det sidste er der, hvor
VFL kan få betydning.
Litteratur: Trude Slemmen: Vurdering
for læring i klasserummet
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Kun hjernen bør holde fri når
bevægelsen får mere plads i
undervisningen – ikke kroppen
eller koordinationsevnen.
Sådan siger bevægelsesvejleder Signe
B. Jensen, som siden august 2014 har
været ansat på Bellahøj Skole,
Københavns idrætsskole, i Brønshøj.
Også på Bellahøj Skole er det nyt at
tænke bevægelse ind i den almindelige,
daglige undervisning, så første opgave
for den nyansatte bevægelsesvejleder
var at gå i gang med at formulere en
funktionsbeskrivelse for bevægelsesvejlederen (se side 9, red.).
Signe B. Jensen, som blev færdiguddannet som lærer i dansk, engelsk
og idræt i 2011, arbejder desuden med
læring og bevægelse for Undervisningsministeriet og EMUen, hvor hun er
web-redaktør på området. Om arbejdet
med funktionsbeskrivelsen siger hun:
- Fra starten af tænkte jeg rollen som
bevægelsesvejleder som todelt, nemlig
hhv. en indadrettet og en udadrettet,
da jeg skulle udarbejde opgavebeskrivelsen. Dels skal jeg jo lige som
bevægelsesvejledere på andre skoler
vejlede mine lærerkolleger i hvordan de
bedst muligt får indarbejdet bevægelsen
i undervisningen. Dels er vi som
idrætsskole en profilskole, som gerne
også skal inspirere de andre skoler i
København til at få sat bevægelsen på
skemaet, fortæller Signe B. Jensen og
fortsætter:
- Arbejdet har været lidt ensomt fordi
jeg som bevægelsesvejleder er den
eneste af slagsen, men jeg har haft et
godt samarbejde med skolens ledelse,

Det er utrolig vigtigt at give lærerne nogle didaktiske værktøjer, så vi sikrer at der
er en klar sammenhæng mellem læringsmål og bevægelse, mener Signe B. Jensen

som er meget åbne over for
nytænkning inden for læring og
bevægelse – også når det kommer til
at bruge og udvikle skolens fysiske
rammer og faciliteter.

Deling af ideer

- For at få nogen at sparre med inviterede
jeg desuden en håndfuld fagfolk fra mit
personlige netværk til at mødes med
mig, bl.a. kontakter fra Dansk Skoleidræt
og gamle studiekammerater blandt
idrætslærere og idrætsvejledere. Vi har
indtil nu mødtes én gang og har planer
om at gøre det snart igen. Vi har også
oprettet en side på Facebook, hvor vi
deler ideer og erfaringer og lægger de
nyeste forskningsresultater på
bevægelsesområdet ud. Og ellers får
jeg selvfølgelig inspiration på
distriktsmøder eller når jeg er ude at
holde oplæg på skoler.

Signe B. Jensen har også holdt et
inspirationsmøde på Bellahøj Skole
for at få ”sine egne” lærere i tale og
klæde dem på til de nye tider, bl.a. med
præsentation af konkrete forslag til
bevægelse i undervisningen og gennem
orientering om ny viden på feltet.
- Det var nødt til at være et frivilligt
møde, efter som det ikke på forhånd var
skemalagt, men ud af næsten 80 lærere
mødte lidt over halvdelen op, så jeg var
godt tilfreds. Det er jo rigtig svært at
finde tid til at holde møder og workshops, hvor vi kan arbejde med det her.
Samtidig er det utrolig vigtigt at give
lærerne nogle didaktiske værktøjer, så
vi sikrer at der er en klar sammenhæng
mellem læringsmål og bevægelse.
Heldigvis er ledelsen indstillet på at
det skal prioriteres højt fremover, siger
Signe B. Jensen.

samme som frikvarter!
Brain-break

Konkret foreslår Signe B. Jensen fx
lærere at introducere to-tre såkaldte
brain breaks i hver time - alt efter hvordan
det bedst kan passes ind selvfølgelig.
Det kan fx være klappe- eller vende-rundtøvelser, hvor man fx skal rundt og røre
ved rummets fire vægge. Hovedsagen
er at det er koordineringsevnen der
aktiveres og at der helst ikke må være
et fagligt indhold. Hjernen skal netop
holde fri og lades op med ny energi.
- Det kan også være en walk-and-talk
rundt på skolen eller udenfor i det fri,
hvor man kan få gang i blodomløbet og
ilt til hjernen, men det er vigtigt at slå
fast , at det skal styres med hård hånd af
læreren! Mange lærere og elever tænker
bevægelse som et ekstra frikvarter. Det
er det ikke! Man skal som lærer være
ekstremt struktureret og holde sig
målet – mere og bedre læring - for øje,
hvis ikke det hele bare skal ende i uro og
manglende koncentration, understreger
Signe B. Jensen.
- Den nyeste forskning i læring – bl.a.
den amerikanske forsker David Sousa
- viser, at vi har brug for pause ca. hvert
20. minut. På den måde kan man regne
ud, hvor lang tid lektioner bør vare og
hvor ofte man bør indlægge pauser for
at opnå de bedste resultater, dvs. den
højeste grad af læring, som opnås når
læringen lagrer sig i langtidshukommelsen
frem for i arbejdshukommelsen.

Tænk ud af boxen

Opgaven som bevægelsesvejleder
består ifølge Signe B. Jensen ikke mindst
i at vidensdele på området læring og
bevægelse, bl.a. via Skoleintra, hvor
lærerne bl.a. kan gå ind og læse indlæg
om den nyere forskning og ideer til
øvelser. Endnu er det ikke lykkedes at
få lærerne selv til at dele deres forløb
og erfaringer i nævneværdig grad, efter

som de ofte føler de har for travlt til at
bruge tid på at skrive eller filme indlæg,
så i stedet afsættes somme tider de
første 5-10 minutter af et personalemøde
til erfaringsudveksling. Endelig hører
det med som en vigtig del af opgaven
at synliggøre kampagner som fx Sæt
skolen i bevægelse, Aktiv rundt i DK og
Alle børn cykler.
- Og der kommer mere til, vi er jo kun lige
begyndt at tage fat på opgaven! Der skal
arbejdes meget mere på at udvikle de
fysiske rammer på skolen, ude i skolegården og områderne omkring. Indtil
videre har jeg bl.a. indført leg-på-streg,
hvor man ved hjælp af opstregnings-kit
tegner figurer, fx taltavler fra 0-100 eller
bogstavbaner, hvor man bevæger sig
frem i alfabetisk rækkefølge, fortæller
Signe B. Jensen og tilføjer:

- Jeg tænker også i skrift på gulvet, hvor
man fx taper ord og skriftstykker fast på
gulvet og hinker rundt, i trappetræning
og hvordan vi bedre udnytter
gangarealer og mellemrum, når
eleverne alligevel bevæger sig fra lokale
til lokale. Hvordan udnytter vi
overgangen mellem ude og inde?
Måske ved at lave stjerneløb og
hænge poster ud.
- Tilgængelighed er nøgleordet!
Midlerne er jo begrænsede, så hvordan
bruger vi det vi har? Det gælder om at
tænke ud af boxen når vi skal bruge
nogle nye knagerækker, for kan man
mon ikke lave en kombineret klatreog knagerække-væg? Eller hvad med
den lille bakketop vi har udenfor kan den mon bruges til at lave en
rutsjebane på?

Bevægelsesvejleder: Opgavebeskrivelse
Opgaven som bevægelsesvejleder er todelt. Bevægelsesvejlederen skal:
1. indadrettet fungere som vejleder, inspirator og koordinator på Bellahøj
Skole i forhold til at få bevægelsen implementeret i undervisningen.
2. udadrettet promovere Bellahøj Skole og inspirere andre skoler i Københavns
Kommune til at få bevægelsen implementeret i undervisningen.
Inden for førstnævnte opgave vil vejlederen tilbyde inspirationsoplæg og best
practice-eksempler på afdelings-, årgangs- og fagudvalgsmøder. Det tilstræbes, at
det på sigt bliver muligt at lave supervision på den enkelte lærer og i den forbindelse
inspirere til at få bevægelsen implementeret i konkrete forløb samt give konkrete
redskaber til at fastholde ro, struktur og klasseledelse ved undervisningsskift i den
varierede undervisning. Ved udarbejdelsen af praksiseksempler er det altid den
enkelte faglærer, der leverer det faglige indhold og læringsmål i tilknytning hertil,
og bevægelsesvejlederen der leverer et forslag til, hvordan der kan arbejdes med
det faglige indhold. På denne måde deles indhold og form op, således at det altid
er faglæreren, der er den professionelle inden for sit fag. Endelig vil vejlederen
medtænke videndeling på skolen, således at lærerne både fysisk og elektronisk kan
tilgå inspiration til bevægelse i undervisningen.
Inden for sidstnævnte opgave vil bevægelsesvejlederen inspirere københavnske skoler
til mere bevægelse i undervisningen. Dette kan bl.a. foregå ved at tilbyde inspirationsbesøg på Bellahøj Skole eller ved at bidrage med inspirerende indspark til møder på
kommunens skoler
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Fra skoleårets start i 2016/17
skal kommunerne i gang med
at indføre en ny brugerportal,
som giver elever, forældre,
lærere, pædagoger
og skoleledere samme
digitale indgang til skolens
it-systemer.
Et nyt fælleskommunalt program skal
hjælpe kommunerne med at finde
de løsninger, der digitalt understøtter
kommunikation og læringsprocesser
i folkeskolen og som dermed hjælper
kommunerne med at nå målet om at
realisere brugerportalsinitiativet. Når
brugerportalen ligger klar vil eleverne
bl.a. kunne arbejde digitalt med deres
faglige aktiviteter, kommunikere
digitalt med deres lærere og dele
materialer med gruppekammerater.
Desuden vil både elever, lærere og
forældre få adgang til læringsforløb, mål
og opgaver.
I følge it-konsulent og rådgiver i KL,
Michael Hald, går brugerportalsinitiativet
på to ben, dels en samarbejdsplatform
og dels en læringsplatform:
- Samarbejdsplatformen er de facto en
afløser for Skoleintra og det siger vel sig
selv at der er god musik i at den er fælles
for alle kommuner og alle institutioner,
sådan at den samme genkendelighed
og grænsebrugeroverflade kommer
til at gælde for alle i folkeskolen. Hvad
angår læringsplatforme er markedet
anderledes. Det er et relativt nyt marked,
og det betyder at der udvikles på alle
dimensioner og er mange forskellige
ideer om hvad der fungerer bedst, så
her forestiller vi os at tiden,

konkurrencen og erfaringerne vil vise,
hvilke løsninger skolerne vurderer som
de bedste..
- Da Skoleintra startede var det rigtig
smart og fremfor alt har det været en
succes fordi det bruges så flittigt.
Efterhånden som der blev brug for for
nye faciliteter har man så bygget til
Skoleintra, men i dag er forventningerne
til en moderne skoleløsning så store, at
det ikke er nogen god ide at fortsætte i
samme spor, forklarer Michael Hald og
tilføjer:
- Brugernes forventninger er i dag
præget af mange nye funktioner som
også fungerer meget mere
elegant på andre platforme, fx deling

af lyd-, film- og billedfiler, og nye
muligheder som Facebook, Twitter
og Instagram. Vi skal bygge videre på de
nye funktioner, så vi kan få en
opgradering af alt det gode, vi gerne
vil kunne. Det ligger også i vores multiplatforms-strategi, som især forældrene
efterspørger. Det bliver helt centralt
at kunne fungere på flere platforme,
fx telefoner og tablets, det vil give et
fantastisk øget brug og betyde at der
kommer flere Apps.
Undervejs i udviklingen af brugerportalen har KL taget forældre, lærere og
skoleledere med på råd for at blive
klogere på forskellige ønsker og behov.
Man har også haft fat i en lang række itleverandører for at finde ud af hvad der

I forbindelse med udbuddet af samarbejdsportalen er KL ved at konkretisere
ønskerne og lave proces- og begrebsmodeller m.m. som skal bidrage til at sikre
at der kan laves standarder og snitflader så forskellige løsninger kan udveksle
data med hinanden.
De foreløbige overordnede krav til brugerportalen er:
1. At brugerne har adgang til en læringsplatform med adgang til læringsforløb,
elevplan, Fælles Mål, læremidler, resultater fra test og prøver og elevportfolier
(disse kan være integreret i samme platform eller være forskellige platforme
mellem hvilke der sikres mulighed for informationsudveksling).
2. At brugerne har adgang til en samarbejdsplatform, der understøtter samarbejde, kommunikation og vidensdeling mellem alle brugere i relation til både
læringsforløb og skolens andre aktiviteter.
3. At brugerne fra dashboardet kan få overblik over plan for dagen/perioden, at
brugeren fra dashboardets plan for dagen/perioden kan få adgang direkte til
de relevante læringsforløb, og at plan for dagen/perioden er et mere fleksibelt
planlægningsredskab end de nuværende skemasystemer – det sidste for at
understøtte reformens fokus på en mere varieret skoledag.
4. At der kan overføres information fra forskellige kommunale administrative
systemer til elevplanen (fx lokale test/prøver, fravær, evt. trivselsmålinger etc.),
til læringsplatformen/samarbejdsplatformen (fx lokale vidensplatforme), til
UNI•Login (stamdata på elever, forældre, personale og institutioner).

på vej
virker og hvad kunderne efterspørger på
læringsplatforme, hvorefter man nu er i
fuld gang med udarbejde et katalog
henvendt til kommunernes indkøbere
om hvilke standarter, man som minimum
bør gå efter, og hvad man skal sørge for
at få skrevet med ind i sine kontraker.
Michael Hald fortæller at forældrene
generelt er mest optaget af at få en
så smidig kontakt med skolen som
muligt, mens lærerne især er optagede
af læringsplatformene, ikke mindst i
forhold til vidensdeling og udveksling af
erfaringer med kolleger.
- Det ville være godt hvis lærerne i
højere grad kunne dele erfaringer, fx
få del i et didaktiseret forløb sådan at

de kunne spare tid i forberedelsesfasen.
Problemet er at få folk til at afrapportere
og lægge forløb ind, for der ligger
selvfølgelig et mer-arbejde i at
opmærke eller tagge et forløb … En
del af forklaringen er nok at mange ikke
synes, det de har på skrift er færdigt eller
godt nok til at lægge ud til andre, men
her kan man jo lidt frækt bemærke, at
hvis det er godt nok til eleverne, så må
det vel også være godt nok til
kollegerne, siger Michael Hald.
Han tilføjer at der netop på
videndelings-området laves flere
forsøg og at det afgjort er noget, der
skal arbejdes videre med, så man
fremover i stigende grad vil kunne få
adgang til kollegers læringsforløb.

- Pt. er der nok ikke nogen lande der er
digitalt længere fremme end
Danmark på skoleområdet og i forhold
til målsætningerne i skolereformen er
vi også langt i processen, selvom nogle
skoler selvfølgelig er nået længere end
andre med at definere deres behov –
dvs. definere hvad der skal puttes ind i
portalen – og i udviklingen af selve det
pædagogiske værktøj, siger Michael
Hald og lægger til:
- Det er dét der gør arbejdet med
brugerportalsinitiativet så sjovt og
spændende, for det giver nogle helt
nye muligheder, når eleverne kan
arbejde direkte i en digital platform,
og være on-line med hele verden i
undervisningen.

Køb stregkodeetiketter direkte hos Sund Sound.
Danmarks største leverandør af biblioteksprodukter.

11

SUND SOUND APS | ENDRUP BYVEJ 6 | 3480 FREDENSBORG | TLF. 45 76 18 88 | MAIL@SUNDSOUND.DK | SHOP ONLINE PÅ SUNDSOUND.DK

LæringsCentret

12
Nr. 3
april 2015

Med Læseraketten til Guatemala
Af Peter Leth, LærIt

Årets Læseraket 2015 er skudt
i gang! Over hele landet har
skolerne modtaget kasser med
nye bøger, og Læseraketten
sender os i år til Guatemala.
En rejse venter forude fuld
af oplevelser, oplæsning, og
fokus på børns skolegang i
lande fjernt fra Danmark.
I år har IBIS og LærIT samarbejdet om
nogle af de aktiviteter og materialer,
der kan inddrages i undervisningen.
Samarbejdet mellem IBIS og Skoletube
gør det nemt at koble den fysiske bog
sammen med digitale materialer og
værktøjer på Skoletube. Alle de billeder
og film der skildrer Læserakettens
personer, finder man både i bogen og i
digital form på Skoletube - klar til brug.
Dermed kan man gå direkte fra læseoplevelsen i bogen til en række aktiviteter
på nettet. Det betyder også, at man kan
arbejde med bogens indhold på rigtig
mange måder, præcis som man ønsker.
Dermed kan man trække på det bedste
fra bogen, den dejlige fysiske form og

læseoplevelsen, der overgår enhver
skærm, og samtidig få det bedste fra
computeren, nemlig muligheden for at
remediere, genfortælle og iscenesætte
sine oplevelser og refleksioner, muligheden for at gøre noget - og gøre det om,
hvis man vil - og for at arbejde sammen
med andre ud fra ens læseoplevelse.
Via værktøjerne i SkoleTube kan
eleverne arbejde med forskellige
præsentationsformer i relation til arbejdet
med Læseraketten og Guatemala,
bl.a. lave en tegneserie om børnene
fra Læseraketten, få adgang til filmklip
om Læserakettens børn og lave film,
billedfortællinger og mediebøger samt
arbejde med historisk formidling via en
kopierbar tidslinje. For at gøre det nemt
at gå til er der lavet videovejledninger,
der gennemgår alle muligheder og
værktøjer.

Nem og lige adgang for alle

Læserakettens ressourcekanal på Skoletube indeholder mere end 150 film og
billeder, som indeholder vandmærker,
der dels sikrer at IBIS bliver krediteret
retmæssigt, og at eleverne får krediteret
tydeligt og korrekt. Dermed er alle glade
og der kan fokuseres på undervisningen.
For at få adgang til mediesamlingen i

de værktøjer man arbejder med, skal
man først tilmelde sig kanalen. Som
optakt kan man fx se videovejledningen
i klassen. Når man efter et enkelt klik er
tilmeldt, er der frit spil, og masser af
steder, hvor eleverne kan trække
indholdet ind i værktøjer og arbejde
med originale optagelser, der kun er
få måneder gamle, og dermed meget
autentiske. Eleverne kan arbejde med
de samme billeder som de kender fra
bogen plus ekstra materiale (for mere
info: se artikel om museumssamarbejde
i LæringsCentret nr. 1, 2015 eller gå ind
på kortlink.dk/g9r3, red.).
Endelig kan man på videokurset om
Læseraketten på LærIT se hvordan
indholdet konkret kan bruges i en
række aktiviteter og medieværktøjer.
Ikke alle skoler har adgang til Skoletube,
hvorfor der er lavet et særligt tilbud til
de skoler, der gerne vil arbejde med
indholdet, men ikke abonnerer på
LærIT. Disse skoler kan bestille adgang
(på http://kortlink.dk/g9qx, red.) i fire
uger, hvor værktøjerne er åbne for dem,
og hvor lærere og elever kan arbejde med
materialerne, se videovejledninger m.v.
Læs mere på: http://heleverdeniskole.
dk/skoletube/

Konference for fagfolk
Ungdomslitteratur! Børnelitteraturens storesøster eller
voksenlitteraturens stedbarn?
Igen i år holder Litfo.dk konference
for fagfolk, denne gang med fokus på
ungdomslitteraturen. På programmet er
bl.a. oplæg ved forlagschef på Carlsen
Camilla Schierbeck. Forlaget har i
mange år udgivet Young Adult-titler,
hvor især de magiske elementer var
markante, men senest føjet en række
YA-titler til deres program, som griber
fat i både socialrealistiske, romantiske
og dramatiske emner. Camilla
Schierbeck vil både fortælle om gamle
og nye udgivelser.
Hos Gyldendal Børn & Unge er
bøgerne til unge og unge voksne et
fokusområde. Christian Bach, markedsansvarlig hos Gyldendal Børn & Unge,
fortæller om de nyeste tendenser - og
om, hvordan forlaget fortæller om
og forsøger at gøre YA-litteraturen
"levende" på de sociale medier.
Under overskriften ”Bulls eye - at
finde og formidle ungdomsbøger til
ungdommen på 12 - 45 år” vil Sanne
Caft, Vicechef for Københavns Hovedbibliotek, fortælle om hvilke overvejelser
biblioteker og forlag skal gøre sig
vedrørende ungdomsbøger, set i lyset
af, at målgruppen bliver bredere og
bredere.
”Er ungdomslitteraturen blevet voksen”?
Spørger Anette Øster, redaktør og
marketingskonsulent hos Høst & Søn
/ Rosinante&Co. Dækker betegnelsen
ungdomsbog stadig over indholdet
eller vil det give mening at indføre
begrebet Young Adult i en dansk
kontekst? Med udgangspunkt i bl.a.
Høst & Søns udgivelser vil Anette Øster

redegøre for tanker og motiver bag
kategorisering af litteratur samt se på
den seneste udvikling inden for litteraturen for unge.
Forfatter Sarah Engell stiller spørgsmålet:
”Hvor råt må det være? - overvejelser
om målgruppe” Sarah Engell vil
fortælle om i hvor høj grad hun tænker
målgruppe, mens hun skriver.
Oplægget tager udgangspunkt i

hendes egne udgivelser, og hun vil bl.a.
læse op fra passager, der har haft
betydning for, hvilken alder hun har
givet sine hovedpersoner, samt løfte
sløret for, hvad hun pt. arbejder på.
Konferencen finder sted den 15. april
kl. 9–16. på Carlsberg Museum,
Valby Langgade 1, 2500 Valby.
Deltagerpris: Kr. 1450,Tilmelding og mere info: www.litfo.dk
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Bare skriv løs! Jo mere desto
bedre – og altid af lyst og
uden hensyn til genrer,
stavemåder og retskrivningsregler, lyder rådet fra
forfatterparret Morten Dürr
og Bo Skjoldborg.
Sammen har de to selv netop skrevet
børneromanen Jagten på den talende
hund i et ret hæsblæsende tempo: 234
sider på én måned, ideudviklet på 3-4
søndags-gåture på Islands Brygge, som
hver gang endte på Emmerys, hvor
den bærbare computer blev tilsluttet
mellem hindbærsnitter og kaffekopper
og ideerne nedfældet på Google Docs,
og herefter udgivet på eget forlag.
Bo Skjoldborg og Morten Dürr har
nydt den korte vej fra ide til færdigt
produkt og overladt alt andet – dvs.
omslag (et meget fint et af illustratoren
Patrick Steptoe!), korrektur, trykning
og pr til udenforstående professionelle
kræfter, mens forfatter Ellen Holmboe
fra deres fælles skrivegruppe har været
inde over som kritisk læser ”på den
gode måde” og stået for redaktionen
af bogen.
De to står tilsammen bag 60 bøger
for børn og unge, Bo Skjoldborg bl.a.
Vild-serien, mens Morten Dürr senest
er blevet indstillet til Orlaprisen 2015
for sin Zombier kysser klamt. Jagten på
den forsvundne hund er en krimi for de
9-12-årige om de to drenge Kurt og
Mikkel, som kidnapper folks kæledyr
og kræver løsepenge for dem. Det hele
går rigtig godt lige til de en dag kommer til at kidnappe en hund, som kan
tale og dermed sladre om dem … Det

er første - ”men helt sikkert ikke sidste!”
– bog, de har skrevet sammen, hvorfor
jeg har sat de to travle fyre i stævne til
en snak om fart og glæde.
Hvorfor så meget hastværk?
Morten Dürr: - For mig er der altid et
stort præstationspres forbundet med
at komme i gang med en bog, men når
først jeg har kastet mig ud i det og er
svømmet ud til 3. revle forsvinder presset.
Det handler om at komme i gang, og
meget gerne ved hjælp af flow-skrivning,
som Bo ved en hel masse om, og som
er baseret på hastighed og bl.a. også
går ud på at overliste sin egen kritiker.
Jeg skriver helt sikkert bedst, når jeg
skriver hurtigt!
- Desuden er det helt lavpraktisk vigtigt
ikke at ramme ind i sommerferien, hvis
man gerne vil sælge nogle bøger til
skolebibliotekerne, tilføjer han.
Bo Skjoldborg falder ind: - Tit skal man
vente i både måneder og år fra man
har sat det sidste punktum og til man
får udgivet noget, så det har været fedt
og virket kreativt forløsende at speede
processen op.
- Forlagene er blevet mere pressede
og er nødt til at tage flere økonomiske
hensyn, så det er ikke svært at forstå
hvorfor det er blevet en tungere
proces. Men både Ellen og vi har jo
arbejdet i årevis med at skrive og har
mange udgivelser bag os, så vi kan
sagtens selv fungere som redaktører
og fint yde den service for hinanden,
siger Bo Skjoldborg.
Han tilføjer at der desuden har været
et økonomisk incitament i at stå for det
meste selv, herunder udgivelsen på
eget forlag (Morten Dürrs forlag Plot),
det har bl.a. betydet at de to forfattere

har kunnet lave en eksklusiv aftale om
at sælge Jagten på den talende hund for
100 kr. på Saxo.dk den første måned.

En sjov bog, tak!

Morten Dürr hæfter sig især ved at
team-skrivningen og det rappe tempo
har tilført skriveprocessen ekstra energi
og været befordrende ikke bare for
kvantiteten, men også for kvaliteten af
det skrevne:
- Det var super-inspirerende at sidde
og skrive i Google Docs og så pludselig
mærke at ”Wow, nu kører det for Bo, nu
kommer teksten bare væltende!” Det
virkede ret godt, det dér med at blive
pustet lidt i nakken, og også det at opleve teksten vokse frem med dobbelt
hast, fordi vi var to der skrev på den
samme historie.
Vi skrev måske 3-4 timer hver dag og
blev hver dag presset – på den gode
måde – når vi så hvor meget den
anden havde skrevet. Efter en dags
arbejde tænkte jeg ”Hey, jeg har
skrevet en eller to sider – men næh, vi
har sammen skrevet fire sider! Man kan
sige at vi jammede historien frem.
Begge understreger at de har haft
rigtig god gavn af Ellen Holmboes
kritik, fordi der altid vil være ting, man
som forfatter ikke selv kan få øje på:
- Hun hjalp os bl.a. med at afklare
plottet og skære karaktererne bedre
til, da hun spurgte os om vi ville skrive
en sjov bog eller en Zappa. Vi ville
helt klart gerne skrive en sjov bog og
troede også selv vi havde gjort det,
men faktisk havde vi skrevet en Zappa,
griner Morten Dürr.
Bo Skjoldborg supplerer: - Det var bl.a.
styrkeforholdet mellem bogens to
hovedpersoner Mikkel og Kurt, den var

ved at skrive

I Jagten på den forsvundne hund skriver Morten Dürr og Bo Skjoldborg på deres egen indre glæde - og ikke mindst på
deres indre glade dreng.

gal med. Oprindelig var Mikkel meget
stærkere som karakter, men i stedet for
den meget ulige konkurrence mellem
drengene, ville vi gerne have et mere
solidarisk samspil skrevet frem.

ville svigte hans karakter ved ikke at gå
dybt nok ind i denne problematik - som
man i virkeligheden godt kunne have
spundet en hel bog over - og derfor hellere burde opgive den. Hvad vi gjorde.

- Til at begynde med havde Mikkel
også et dybt problematisk forhold til
sin far, men Ellen påpegede at vi faktisk

- Mens Morten er meget på plottet,
har jeg en lyriker-baggrund og arbejder mere med tonen og karaktererne,

hvilket måske er grunden til at vi lagde
lidt problemtungt ud … Det er 10 år
siden jeg har skrevet en børnebog og
sidst har jeg udgivet voksenromanen
Så længe vi er lykkelige, der tog mig fire
år at skrive. Jeg er for resten rigtig stolt
af den, men processen var altså en
helt anden og meget tungere end den
i Jagten på den forsvundne hund,
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fortæller Bo Skjoldborg og fortsætter:
- I starten tænkte jeg ”Shit, nu må jeg
lige oppe mig lidt!” Fordi jeg skulle
skrive en børnebog sammen med én,
der havde skrevet 47 af slagsen! Jeg
fik lov til at slå karaktererne an i de to
første kapitler, men når jeg læste hvad
Morten havde skrevet, kunne jeg godt
se at han var en del mere munter, så
det gjaldt jo om hurtigt at få lavet et
homogent produkt. I dag tror jeg ikke
du kan se forskel på, hvilke kapitler
hvem har skrevet.

og makker-skrivningen er med til at
gøre skrivningen mere glædesfyldt.

Plads til det
undersøgende

Er der noget de to forfattere gerne vil
slå et slag for er det netop glæden ved
og lysten til at skrive, som de begge
også underviser andre i. Morten Dürr
holder skrive-workshops og foredrag
på skoler og oplever efter eget udsagn
ofte at børnene synes, at det er tungt
at skrive, svært at komme i gang og
ikke mindst pinefuldt at modtage
feedback fra andre.

Den indre (glade) dreng

Fart og humor, men også glæde, ser ud til
at spille en vigtig rolle for jeres skrivning?
- Glæden er ekstrem vigtig, ja! Én grund
til at vi fandt sammen professionelt er, at
jeg for et par år siden var gået helt i stå
med at skrive og havde brug for inspiration og respons udefra. Der skete det at
min kone blev syg af cancer og efter et
behandlingsforløb døde i februar 2013,
fortæller Morten Dürr og fortsætter:
- I halvandet år prøvede jeg på at
komme i gang med at skrive - men
uden held. Nogle af de bøger, jeg har
fået bedst respons på, er mine sjove
børnebøger. Men jeg kunne bare ikke
sidde og skrive sjove historier for børn
før jeg begyndte at mødes med Bo og
Ellen i vores skrivegruppe. Mit behov
var at komme ind i en proces, hvor der
var faste aftaler, deadlines og feedback,
hvor vi ikke var bange for at sige til
hinanden, hvis noget ikke holdt, og
hvor der ingen skjulte dagordener var.
Samtidig er kritikken altid holdt i en
generøs tone, understreger Morten Dürr.
Som efter ikke at have skrevet et ord
i to år, nu har udgivet ikke færre end
fire bøger siden dannelsen af
skriveklubben i 2013.

- Min første bog efter skrivepausen var
ikke sjov eller glad men handlede om
et dødsfald, fordi min måde at tænke
på, at forstå mig selv og systematisere
mine tanker på, er at få det ud mellem
tasterne. I Jagten på den forsvundne
hund skriver vi til gengæld på vores
egen indre glæde – og på vores indre
dreng for den sags skyld, fortæller
Morten Dürr og uddyber:
- Hér handler det om at finde frem til
og genopleve den samme form for
umiddelbarhed, man oplevede som
barn, fx den umiddelbare glæde ved at
læse en bog som Brødrene Løvehjerte
den første gang.
Bo Skjoldborg nikker energisk, når
talen falder på glæden ved at skrive:
- For mig har det at gå i gang med at
skrive børnebøger igen betydet, at jeg
også er vendt tilbage til glæden ved at
fortælle historier, lige som både flow-

Bo Skjoldborg holder kurser i flowskrivning i erhvervslivet, bl.a. for lærere,
som har svært ved - eller somme tider
er decideret blokerede over for - at
skrive, sandsynligvis fordi deres lyst til
og glæde ved skrivningen ikke blev
tilstrækkelig stimuleret mens de
selv gik i skole, hvis man spørger Bo
Skjoldborg (som i øvrigt er forfatter
til lærebogen Flow-skrivning. Vejen til
flydende skriveprocesser).
- Fra forskningen ved vi om voksne
med skriveproblemer, at det typisk gik
galt for dem omkring 11-års-alderen,
dvs. mens de gik i skole. Jeg var selv
dygtig til at skrive, da jeg gik i skole og
fik meget ros for mine stile. Men lidt
efter lidt begyndte jeg at få stilene
tilbage overplastret med røde
anmærkninger, fordi jeg ikke fulgte
den lige vej. Selvom jeg måske i
virkeligheden var en af dem, der skrev
bedst og mest frit i klassen, fortæller
Bo Skjoldborg og tilføjer:
- Det er utrolig vigtigt at skolen får
større opmærksomhed for at skabe
et undersøgende rum, at lærerne
tillader nogle mere undersøgende
skriveøvelser, som tager fat i emner

der nu engang interesserer eleverne i
stedet for den meget resultatorienterede
tilgang til genrer m.v.
Morten Dürr falder ind: - Her vil jeg
godt komme med en lille anekdote fra
det virkelige liv: Jeg arrangerede for
nylig nogle skrive-workshops på et par
skoler, hvor øvelserne var de samme
men resultaterne helt forskellige. På den
ene skole, som lå i det man normalt
kalder et socialt belastet kvarter, hvor
der både var mange meget larmende
elever og mange stille, udeltagende
elever, gik det skide godt! Forløbet var
sjovt nok meget mere vellykket end på
den mere velfungerende skole, hvor
flertallet klarede sig karaktermæssigt
bedre og kom fra bedre uddannede
familier.
- Jeg lavede et hav af øvelser med
elever på kryds og tværs, bl.a.
send-videre-tegninger og –historier, og
på den første skole havde de det rigtig
sjovt. I den slags øvelser er alle nemlig
lige kloge og dumme, der er ingen
facitliste og man behøver ikke bekymre
sig om tegnsætning og stavning.
Succesoplevelser fremmer lysten og
alle kan jo få sjove ideer, ikke?
– På den velfungerende skole gik det til
gengæld helt galt – eller selve processen var sådan set fin nok, men da de
skulle fremlægge deres tekster opstod
der en rigtig utryg stemning.
Eleverne var enormt vurderende over
for hinanden og bange for at blive
gjort til grin og det endte faktisk med
at de nægtede at fremlægge!

Lysten før pligten

Både Morten Dürr og Bo Skjoldborg er
ikke er ude på at fjerne undervisning
i fx stavning, tegnsætning, genrer og
lign. De er også helt med på at

eleverne skal udfordres og stimuleres
fagligt, men opfordrer blot til at vente
lidt med de mere begrænsende og
resultatorienterede opgaver til eleverne
har fået hul igennem til skrivelysten.
- Pyt med om det så foregår ved hjælp
af børnestavning til at begynde med!
Måske var det en mere oplagt ide at
arbejde videre med den samme stil i
stedet for at lægge den væk, så snart
læreren har rettet den med en rød pen.
Hvorfor ikke starte forfra og skrive den
igennem – ikke bare én gang, men
måske to, tre eller fire gange? Spørger
Morten Dürr og tilføjer:
- Faktisk ved jeg slet ikke hvordan man
nogensinde skulle kunne blive bedre
til at skrive eller udvikle sit skrivetalent,
hvis ikke man fik lov til at arbejde
kontinuerligt med sine tekster ...
Bo Skjoldborg supplerer: - En anden
god ide er at få gang i flow- og

makker-skrivning! Det kan gøres på
rigtig mange forskellige måder, enten
som vi gjorde i Google Docs, ved at
kigge hinanden over skulderen og
deles om eller skiftes til tastaturet eller
også bare sidde og skrive i det samme
rum. Uanset hvad fremmer det
skriveglæden at skrivningen foregår
i et fælles rum.
- Og lige som vi skrev sammen, men
hver for sig, skal rum heller ikke forstås
snævert. Det kan fx lige så godt være
at læreren sender eleverne ud på
en gåtur, hvor de skal aftale hvad de
skal skrive om, når de kommer hjem.
Hovedsagen er at de føler ejerskab for
opgaven, siger Morten Dürr og lægger til:
- Skrivning og læsning er lig med
tænkning! Så enkelt er det faktisk.
Derudover kan du jo ikke klare dig her
i livet – i nogen uddannelse eller noget
fag – hvis ikke du er i stand til at
formulere dig på skrift.

Bo Skjoldborg og Morten Dürrs gode råd mod skriveblokering:
De værste “skrivefælder” er:
Forkert eller manglende feedback.
Uklare rammer.
Manglende konstruktivt tids- og forventningspres.
Utryghed når det gælder idéudvikling.
Manglende ejerskab, fællesskabsfølelse.
Manglende frirum til at søge og improvisere.
Derfor:
- Skriv hurtigt! Skriv tre kærestebreve i stedet for kun et
- og få flere kærester.
- Giv positiv feedback! Drop de smarte bemærkninger, ideer
skal udvikles af et hold, som spiller sammen.
- Gør det selv! Vil du være forfatter, så bare kom i gang. På nettet
og igennem workshops, kan du finde andre børn og unge, som
også brænder for den gode historie.
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Af Maria Louise Bjørn Bjerrum og Lisa
Gardum Andersen, skolebibliotekarer,
dansklærere, læremiddelforfattere og
mastere i børnelitteratur

sesmæssige og kompetencegivende
værktøjskasse og argumentere for
billedbogens anvendelsesmuligheder
gennem hele skoleforløbet.

Nogle værker rummer så stor
kvalitet, at de fortjener at blive
læst mere end én gang. Dette
er en velkendt erfaring blandt
mange voksne læsere - at
genlæse et værk på ny og
opleve magien i, at litteratur
kan tale til en på forskellige
måder på forskellige
tidspunkter i livet og som
læser at kunne forstå et værk
på et dybere plan.

Visual literacy – morgendagens vitaminpille

Den oplevelse med litteratur fortjener
børn og unge også at få, og billedbogen
kan i kraft af sin egenart som
multimodalt medie være en
enestående vej til denne erfaring

Den æstetiske billedbog

I disse år strømmer smukke, vilde,
eksperimenterende og til tider
provokerende billedbøger ud til børn
og unge læsere. Der ses i disse
udgivelser en ændring i forfattere og
illustratorers måde at henvende sig til
barnet på. Intentionen er nu at udfordre
børnene med et æstetisk formsprog,
der appellerer til sanseapparatet. Tekstog billedside kalder på en læsning, hvor
læseren mærker værket. På hver sin
måde anstrenger teksten og
illustrationerne sig dermed for at
ramme læseren med en følelse og en
reaktion på det scenarie, der udspiller
sig i værket.
Denne artikel vil stille skarp på billedbogen som et centralt element i litteraturundervisningens fagfaglige, dannel-

I 2014 fejrede vi 200 års dagen for den
danske folkeskole. I den anledning
og i forbindelse med den nye
folkeskolereforms implementering og
de nye kompetencemål ses netop
nu et skærpet fokus på, hvordan
undervisningen fortsat kan udvikle
elevernes faglige kompetencer, så de
passer til den virkelighed, som
ungdommen skal ud at agere
medborgere i.
Flere børnelitterære forskere, heriblandt
Nina Christensen, har i de senere år
pointeret behovet for at udvikle elevernes
kritiske og analytiske forståelse af
billeder samt kombinationer af billeder
og tekst, da langt de fleste udtryksformer
i børn og voksnes moderne hverdag
består af dette. Den såkaldte visual
literacy eller multimodal literacy, altså
visuelle læsefærdigheder, er med andre
ord en nødvendig evne at besidde for
at kunne forstå og fortolke de udtryk,
som vi i dag møder i de visuelle medier
såsom tv, reklamer, billeder på nettet,
film og lignende.
I vores optik har danskfagets litteraturundervisning en kvalitet i sin fagfaglige
egenart, men på samme tid skal den
også interagere og ses i sammenhæng
med den virkelighed, som eleverne
møder udenfor skolen.
Det er en vanskelig disciplin at udvikle
visuelle læsefærdigheder, og derfor
må litteraturundervisningen understøtte dette ved at anvende litteratur,
der udvikler elevernes kompetencer
indenfor det verbale og visuelle udtryk.

Her finder vi, at skolebibliotekarerne
som vejledere har en helt særlig rolle i at
inspirere kollegaerne og udvælge
moderne billedbøger, der har nogle
særlige kvaliteter til at opøve dette.
Billedbogens didaktiske og æstetiske
egenskaber bør og kan ikke skilles ad,
idet både tekster og illustrationers poesi
og æstetik både hver for sig og som et
samlet udtryk har betydning for, hvordan
og med hvilke dannelsesmæssige og
danskfaglige kompetencer mediet kan
byde ind.

Magisk univers

Et eksempel på, hvordan litteratur
undervisningen kan understøtte
elevernes udvikling af visual literacy
findes i Cecilie Eken og Malene Reynolds
Laugesens Mørkebarnet fra 2007.
Her ses blandt andet, hvordan illustrationens perspektiv placerer læseren med
udsyn over hele billedet, og derved
fornemmes uligheden og uretfærdigheden
mellem Mørke- og Lysbarnets vilkår
tydeligt. Derfor kan læserens medfølelse
og sympati for Mørkebarnet vækkes.
Denne sympati understøtter tekstsiden,
der i anden strofe understreger
Mørkebarnets situation blandt andet
med besjælingen af natten og
adverbier, som præciserer og forstærker
læserens mulighed for at danne indre
billeder og erfare sanseligt:
[…]og natten vækker månen så den lyser
Så koldt og sølvhvidt at hun også fryser
(Eken og Laugesen 2007, sonet IV)
Opslagets samlede udtryk taler altså
til læserens følelser, idet teksten og
illustrationens fremhævelse af de
modsætningsfyldte forhold for
Mørkebarnet og Lysbarnet virker
overvældende. Dette fokus på,
hvordan tekst- og billedside tilsammen

ervisningen

kan tale til sanseapparatet og skabe
følelser hos læseren vil udvikle
elevernes visual literacy.
Ovenstående eksempel på
analysenedslag i Mørkebarnet vil kunne
anvendes i både indskoling, på
mellemtrinnet og i udskolingens
litteraturundervisning på forskellige
niveauer. Eleverne vil ad åre have
mulighed for med mere præcise
danskfaglige termer at udvide og forstå
værkets sanselige appel og dermed
kunstneriske kvalitet. Ved at vende
tilbage til det samme værk og tage
udgangspunkt i elevernes tidligere
arbejde, tydeliggøres elevernes faglige
progression, hvilket kan virke som en
katalysator for deres videns- og
læringslyst.

Symbolske ledetråde

Helt konkret vil eleverne i udskolingen
kunne arbejde med værkets symbolske
ledetråde, der foregriber de efterfølgende
opslags handling, ved at se nærmere på
samspillet mellem tekst og billede samt

de to planer hver for sig. Eksempler
på arbejdsspørgsmål kunne lyde som
følgende:
• Findes der besjælinger i teksten?
Hvad gør dette for læsningen?
• Viser billede og tekst det samme,
eller udvider billedsiden det, som
teksten fortæller os?
• Er der symboler på billedsiden,
som kan fortolkes, afspejle og lede
os på sporet af, hvad Mørkebarnet
tematisk drejer sig om?
Desuden er det ved den første læsning
væsentligt at opholde sig ved såvel
for- og bagside samt for- og bagsatsblade
i førlæsningsarbejdet, da en
fortolkningsproces her vil belyse,
hvordan den moderne billedbog
præsenterer et værks tema både gennem tekst og billede.
At anvende betegnelsen kompleks,
når det drejer sig om billedbøger, har i
nogle sammenhænge haft samklang
med kvalitet, og tilskrivelsen kan synes
udvandet i en børnelitterær kontekst. Vi

mener dog, at betegnelsen er dækkende
for mange nyere billedbøger, hvor et
udfordrende sprogligt niveau, brug af
symboler i både tekst og billeder og
fortolkningsmulighederne i dette lukker
op for mange lag i den litterære samtale
i undervisningen og genlæsning af det
samme værk.
Nyere billedbøgers kompleksitet
udfoldes ligeledes ved elementer som
tematikker, der præsenterer eksempelvis
følelsesmæssige emner, som eleverne
kan genkende fra deres eget liv enten
som en egen erfaring eller som en
erfaring, de har mødt hos andre.
Desuden kan kompleksiteten også ses i
kompositionen eller i forholdet mellem
tekst og billede særligt i værker, hvor
billedsiden fremstår ekspanderende
altså udvidende eller ambivalent og
modsætningsfyldt i forhold til teksten.
Et konkret eksempel på en dette ses i
Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss´
Rævefælden fra 2012. Her kommer emner
som selvtægt, had og omsorgsvigt i
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børnehøjde, og billedbogens
oprindelige og ensidige status af
småbørnslitteratur gøres
dermed til skamme. Netop billedbogen
som multimodalt medie, hvor tekst- og
billedside kan eksperimentere med at
udfolde værkers stærke tematikker på
hver sin måde gør en genlæsning på
et senere klassetrin oplagt, da de to
elementer giver plads til mange
fortolkningslag, som i takt med elevernes

øgede faglige viden og kognitive
udvikling kan udfoldes yderligere.
På ovenstående opslag præsenteres
Rævefældens hovedperson Gustavs
elendighed, savn og ubearbejdede
sorg. I fuldmånens skær kravler
maddikerne omkring ham, et
dødningehoved spejler sig i
mælkebøtten, mens han brækker sig i
fortvivlelse. Den opmærksomme læser
vil bemærke det spejlbillede, der

Danskfagets litteraturundervisning har en kvalitet i sin fagfaglige egenart, men
skal også interagere og ses i sammenhæng med den virkelighed, eleverne møder
uden for skolen, mener Maria Louise Bjørn Bjerrum og Lisa Gardum Andersen.

fremtoner sig i brækket og vil få et
forvarsel om den forvandling, Gustav
er ved at undergå. Billedsiden udvider
tekstsiden, der kun sparsomt løfter
sløret for, hvordan Gustav reelt har det.
Dermed bliver det det samlede opslags
udtryk, der er gældende for, hvordan
læseren forstår, afkoder og fortolker
værket.
Den moderne, komplekse og æstetiske
billedbog lukker op for så uendeligt
mange muligheder i folkeskolens
litteraturundervisning. Netop
billedbogen som multimodalt medie
har altså en særlig kvalitet i forhold til
genlæsning, som ingen andre litterære
tekster i samme omfang kan præstere.
Indskolingselever har stærke
kompetencer i at læse og afkode billeder
og vil kunne fornemme de sproglige
virkemidler i et værk, mens elever på
mellemtrinnet og i udskolingen har
udbygget deres fortolkningsniveau
og med mere præcise danskfaglige
termer vil kunne argumentere for,
hvordan et værk appellerer til deres
sanselige erfaringer. I denne
litteratursamtale om tekst- og
billedsides symbolske sproglige og
visuelle virkemidler får eleverne skabt
deres visual literacy.

De moderne, komplekse og æstetiske
billedbøger er ikke småbørnslitteratur,
men kunstneriske værker, der har stor
anvendelighed i hele skoleforløbet. De
kan klæde fremtidens ungdom på til
en verden, hvor det at kunne forstå og
fortolke både tekster og billeder er en
alt afgørende kompetence at kunne
mestre.
Skolebibliotekaren har qua sin viden og
indsigt i nye udgivelser en vigtig rolle i
denne læring.
Maria Louise Bjørn Bjerrum og
Lisa Gardum Andersen kan kontaktes
for workshops, oplæg mv. på:
boegertilboern@gmail.com
Hold desuden øje med deres blog
"Bøger til børn", der snart går i luften.

Ideer til billedbøger, der er
velegnede til genlæsning:
Rævefælden af Lilja Scherfig og Otto
Dickmeiss
(Litteraturguide findes på forlaget
Alfas hjemmeside)
Nattevagt af Synne Lea og Stian Hole
Annas Himmel af Stian Hole
Min mormors gebis af Jakob Martin Strid
Fjerens rejse af Cao Wenxuan
Litteraturliste (hvis du vil vide mere):
Andersen, Lisa Gardum og Maria Louise
Bjørn Bjerrum (2014): Litteraturguide
om Mørkebarnet. Høst og Søn
Bjerrum, Maria Louise Bjørn og
Jon Andersen (2014):
Undervisningsmateriale til Rævefælden.
Forlaget Alfa

Christensen, Nina (2003): Den danske
billedbog 1950-1999. Roskilde
Universitetsforlag,
Center for Børnelitteratur
Christensen, Nina (2012): Billedbøger
for alle. Skyggebjerg (red.):
Børnelitteratur i skolebiblioteket,
Dansklærerforeningens Forlag og
Center for Børnelitteratur
Henkel, Ayoe Quist og Martin Blok
Johansen
(red.) (2012): Billedbøger. En
grundbog. Dansklærerforeningens Forlag
May, Trine (2014): Læs genrer med CL.
Billedbøger. Gyldendal
Nikolajeva, Maria (2004): Billedbogens
puslespil. Høst og Søn

Bogplast – hurtigt og billigere!
Dimension

Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb
over kr. 800,Leveringstid maks. 7 dage.

Pris/stk.

Antal

Dimension

PVC-fri
Pris/stk.

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

Antal
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Jeg har lige læst

Selv lidt ude om det …
LæringsCentret
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
LæringsCentret

Nr. 3
april 2015

Æbleskud er en bog om en dreng, som
nægter at være offer. Der er ellers ret
meget i vejen: Hans mor er flyttet til
Afrika med én, der hedder Flemming,
hans far arbejder for meget og har ikke
tid til at lave hans cykel (”og kun en
dårlig far ordner alting for sine børn,
så de ikke selv lærer det.”), han har ikke
rigtig nogen venner og så er der frem
for alt æbledrengene.

Æbledrengene sidder og gemmer sig
bag kirkegårdsmuren og tyrer æbler
og råber efter Bertram, når han cykler
forbi på sin mors rustne damecykel,
som kun kan køre i 1. gear. Det ser nok
også ret fjollet ud, så på en måde er
man jo selv lidt ude om det. Måske ville
man endda selv råbe Ber-tram-pe-dyr,
hvis man altså ikke lige hed det?
Altså går Bertram konstant rundt og
gruer for at blive ramt af en sværm af
æbler – små og hårde eller bløde og
splattede alt efter årstiden.
Men så sker der pludselig noget, som
ændrer alting. En ny pige begynder i
klassen. Pigen hedder Lilly og har hvide
øjenvipper. Hun bliver hans hemmelige ven og siger at han måske er hendes
kæreste. Lilly har en lille sort kanin
som hedder Brorson og en far som er
forsvundet. Hun og moren flytter rundt
og gemmer sig for ham.
Samtidig møder Bertram i skoven en
mand, en tidligere udsendt soldat, som

lærer ham at skyde til måls med sin
Glock 22. Eneboeren, som kalder sig 47,
er meget interesseret i at høre om og
mødes med den nye pige i klassen, som
– skal det vise sig – er hans datter …
Inge Duelund Nielsens Æbleskud ligner
ikke nogen anden bog, jeg kender,
hverken stilistisk eller i sin sprogtone.
Den er helt sin egen. Den består af en
samling korte, absurde og underspillede tekster med overskrifter som fx
Kalasjnikov, Piger, Cykler og Venner.

Originalt og meget charmerende
illustreret med Mia Mottelsons spøjse
sort-hvide vignetter.
Tekstsekvenserne er mundtrette, koncise og fyndige, ofte med en skæv vinkel,
men samtidig også med en snert af
noget ildevarslende. Det er med
voksende bange anelser man bladrer fra side til side, mens man venter
på hvor galt det vil gå, når Bertrams
hemmeligheder tager overhånd og
kommer ud af kontrol. Som fx når han
stjæler slik fra sin fars varelager i sportshallen for at tækkes sine æblekastende
plageånder, når han hjælper eneboeren i skoven med at få sig et varmt
bad eller - værst af alt - da han pludselig står med et ladt våben i hænderne,
som kan skade andre – om så bare en
kanin.
Bertram er på én gang både bange og
overmodig, han er fascineret af våben
og synes at æbledrengene kunne have
godt af at blive truet med en AK47.
Men derfra og så til at lade et våben

og rent faktisk affyre det mod nogen
eller noget er der langt – lige indtil
han en dag har fået malet sig selv op i
et hjørne og ikke kan få øje på nogen
anden udvej. På trods af sin bløde og
hemmelige veninde og hendes lige så
bløde kanin.
Det er ikke let at være Bertram, og
undervejs bliver det sværere og
sværere, men alligevel er det her som
sagt ikke en bog om hvor synd det er
for ham. For når alt kommer til alt er
han jo også selv lidt ude om at det går
som det går, i hvert fald hvis det står til
Bertram selv.
Heldigvis går det hele ikke helt galt til
allersidst; hvorfor skal ikke røbes her.
Og heldigvis for bogens hjertevarme
spøjse humor, som løsner det hele lidt
op – uden den ville Bertrams historie
være blevet for knugende!
Æbleskud
Af Inge Duelund Nielsen
Illustrationer af Mia Mottelson
Jensen & Dalgaard, 2015
103 sider

Konsulent-klummen

Vejledningskultur 2.0
Af Winnie Henriksen,
læringskonsulent i Horsens

personalets arbejde med at planlægge,
gennemføre og evaluere målstyrede
læringsforløb for at øge alle elevers
læringsudbytte. De skal kunne rådgive og
vejlede med afsæt i data om elevernes
læring og på baggrund af forskning.
Og de skal understøtte udviklingen
af professionelle læringsfællesskaber, der udfordrer og udvikler
eksisterende undervisningspraksis
og læringskultur.

Vejlederne står midt i et paradigmeskifte foranlediget af folkeskolereformen og den nye bekendtgørelse
for PLC. Det er en spændende
udfordring, som kalder på nye
vejlederfunktioner og -kompetencer, og som fordrer et tæt
samarbejde mellem skolernes
vejledere, ledelse og kolleger.
Skolens kerneopgave er elevernes
læring, og med folkeskolereformen er målet sat: Alle elever skal
blive så dygtige de kan. For at ”nå
i mål” må vi arbejde med at udvikle
den pædagogiske praksis, så elevernes
læringsprogression bliver stejlere, og så
alle elever udfordres og motiveres.
I Horsens Kommune ønsker vi at øge
elevernes læring gennem en skolekultur,
som er kendetegnet ved åbenhed,
samarbejde og dialog. En kultur hvor
alle oplever sig som lærende og
eksperimenterer med at udvikle egen
professionelle praksis. Ambitionen
er at styrke refleksion og udvikling af
praksis gennem en stærk vejledningskultur. PLCs og vejledernes opgave er at
understøtte udviklingen af kollegernes
pædagogiske praksis. I tæt samarbejde
med kollegerne, skal vejlederne sætte
praksis under lup. Det forudsætter,
at dele af den pædagogiske ledelse
distribueres til vejlederne i PLC.
For at skabe et fælles afsæt for vejledningskulturen i Horsens, er vi undervejs
med at udforme en fælleskommunal
grundkontrakt. Kontrakten skitserer
ledelsens, vejlederens og det pædagogiske personales rolle og danner
hermed en tydelig overordnet ramme

for skolernes brug af vejledning. Det er
meget vigtigt, at ledelsens, vejlederens
og personalets rolle i forhold til den
distribuerede ledelse er tydelig, så alle
parter på skolen har klare forventninger
til vejlederens rolle og ansvar.
I en stærk vejledningskultur opsøger og
deltager det pædagogiske personale i
vejledning med henblik på at udvikle
egen praksis. Personalet er åbne for at
dele egen praksis, og gennem vejledning reflektere over og udvikle praksis.
I vejledningen er det endelige mål altid
for øje: Elevernes læring.
Vejledernes rolle er at indgå i tæt
samarbejde og sparring med ledelsen
omkring faglige pædagogiske strategier
og indsatser. At påtage sig distribueret
ledelse og udøve vejledning i forhold
til indsatserne. En af de væsentligste
opgaver er at understøtte og kvalificere

Ledelsens rolle er altafgørende for
udviklingen af en stærk vejledningskultur. Ledelsen skal definere og
distribuere ledelse af den pædagogiske og didaktiske opgave til vejlederen
og i tæt samarbejde med vejlederne
udvikle og løbende understøtte
vejledningskulturen. Den distribuerede
ledelse skal rammesættes og legitimeres
i forhold til såvel vejlederne, som til det
pædagogiske personale. Vigtigheden
af tydelighed om vejlederens rolle og
ansvar kan ikke understreges nok.
Med afsæt i grundkontrakten og i
samarbejde med vejlederne laver skolelederen en funktionsbeskrivelse for de
enkelte vejledere. I funktionsbeskrivelsen fremgår vejlederens arbejdsopgaver og ressourceforbrug. Ledelsen skal
sikre, at vejlederne i PLC tilsammen har
kompetencerne til at løse de opgaver,
der er defineret i bekendtgørelsen for
PLC. Hvem der løser hvilke opgaver, er
mere flydende.
Vi går en spændende tid i møde – en tid
hvor en stærk vejledningskultur får en
helt central rolle for, hvorvidt vi lykkes
med ambitionerne i folkeskolereformen.
Hermed gives stafetten videre til
Rikke Egeberg Sørensen,
Læringskonsulent i Køge
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Lette bøger
til unge og voksne
Vi kalder vores skønlitteratur LæseLyst, og faglitteraturen hedder FAG-LET
Bengt Fredrikson:

EUROPA
BRÆNDER
HITLER OG ANDEN VERDENSKRIG
FAG-LET, lix 26
Europa brænder følger Adolf Hitlers
liv fra de tidlige ungdoms-år til hans
død i bunkeren. Vi hører om hele
Anden Verdenskrig og alle de vigtigste begivenheder.
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