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Hunden Loppe bliver en dag fundet af
en mand, der næsten uden at tænke
over det inviterer den ind på bagsædet
af sin bil. Loppe er i en slem forfatning,
og da manden kommer hjem, tager han
Loppe med til dyrlægen, der ikke giver
den mange chancer. Ikke desto mindre
får Loppe det bedre og bedre. Kun er der
noget med dens øjne, og det viser sig, at
den efter nogen tid bliver helt blind. Inden
da har den opbygget et solidt venskab
med katten Liste, der på forunderlig vis
hjælper den med at orientere sig. Kun
én gang er det ved at gå galt. Loppe
forvilder sig ned til vandet, men bliver
heldigt nok reddet af nogle fiskere. Og det
er skam ganske vist! Et foto bag i bogen
viser Loppe sammen med forfatteren og
den mand, der reddede den fra en grum
skæbne. Den nu helt blinde Loppe får hver
dag besøg af naboens kat ude i haven,
og Loppe har permanent tilladelse til at
ligge i sofaen. Ursula Seeberg har tegnet
smukke og livfulde tegninger til historien.
”Loppe og Liste”
Tekst: Lisbeth Brun
Illustrationer:
Ursula Seeberg
Gyldendal, 2013
32 sider

”I form i en fart”

Ellen Holmboe har rigtig godt fat i serien
for 2.-4. klasse om den hemmelige detektiv
Filip M. Lund. (Se ”Jeg har lige læst…” i
”Skolebiblioteket” Nr. 10-2013, hvor de seks
første i serien omtales/anmeldes.) Nr. 7 i
serien har titlen ”I form i en fart”, og handler
om nytårsforsætter med slankekure og
løbetræning. Filip M. Lunds labre assistent
Mona (i virkeligheden hans mor) går i gang
allerede d. 1. januar, og Filip M. Lund må
følge efter, da klassekammeraten Børge Bæ
imponerer alt og alle, inkl. skønne Lisa, som
Filip M. Lund er lidt lun på, i en idrætstime.
Filip M. Lund undersøger næsten på
detektivvis en masse motionsformer, men
det hele ender med, at Lisa tilkendegiver,
at hun hellere vil have mænd med hjerne
end mænd med bøffer, men det sætter
også Filip M. Lund under pres. Nu skal den
stå på hjernetræning. ”I form i en fart” er
velskrevet, lun, sjovt tegnet (Karla von
Bengtson) og godt skruet
sammen.
”I form i en fart”
Tekst: Ellen Holmboe
Illustrator: Karla von Bengtson
Forlaget Løse Ænder, 2014
56 sider

INDHOLD

IBBY har fundet modtagerne
af the 2014 Hans Christian
Andersen Award

The Hans Christian Andersen Award Jury of
the International Board on Books for Young
People (IBBY) har besluttet, hvem der skal
modtage Hans Christian Andersen-Priserne
2014, nemlig forfatteren Nahoko Uehashi
(f. 1962), Japan, der
modtager Forfatterprisen, og illustratoren Roger Mello
(f. 1965), Brasilien,
der skal modtage
Illustratorprisen. Hans
Christian AndersenPriserne vil blive
overrakt i forbindelse Roger Mello, Brasilien
med IBBY´s Verdenskongres i Mexico City
onsdag d. 10. september 2014. Ingen af
de to prismodtageres
værker er – efter søgninger på bibliotek.
dk – udkommet på
Forfatteren Nahoko
dansk.
Uehashi, Japan

”Kokseby”

Forfatteren Jens Blendstrup har i tæt samarbejde med illustratoren Lars Gabel skabt
første bind – ”Det røde tårns venner” – i en
ny serie til børn i alderen 8-11 år. Fortælleren
er den 10-årige Wilma, som bor sammen
med sin far, der er astrofysiker, men p.t. med
job som varechef i Føtex, og sin mor, som
har et internetfirma, der designer og sælger
tøjkollektioner til hunde under sloganet
”Til hundeejeren, der tror, han har alt”. Om
natten må hun dog arbejde som hjemme
hjælper i den lille provinsby Kokseby
(Korsør, vist nok!). Wilma og hendes venner,
Jonas, Johanna, Kajsa og Franko og ikke at
forglemme hendes hund Susi finder sammen i den gamle Basta-fabrik, der har stået
tom i mange år, og danner den hemmelige
klub ”Det røde tårns venner”.
Jens Blendstrup og Lars Gabel laver kærlige
portrætter af den lille familie i UdkantsDanmark, og Jens Blendstrup ville ikke være
Jens Blendstrup, hvis han ikke også kigger
med sit skæve blik på tilflyttere, øko-iværksættere, provinsoriginaler, m.fl. Herlige løjer,
hvor man kun kan glæde
sig til næste bind i serien.
”Det røde tårns venner”
(”Kokseby”)
Jens Blendstrup
Illustrationer: Lars Gabel
Gyldendal, 2014
49 sider
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usikkerhed og impulskontrol.
Red.) til Eton-drengene, står
det straks klart, hvad det er,
der bremser dem. De har
overlegenhed i rå mængder.
Men de har ikke megen
usikkerhed og kun begrænset
impulskontrol, da hele kulturen bygger på at få en bedrift
til at se ubesværet ud.”
(Lucy Kellaway,
”Financial Time”, i ”Politiken”
d. 19. februar 2014)
Deadlines:
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Samarbejde mellem
læringscentret og
folkebiblioteket
I mange kommuner er der – og har der i mange år været – et tæt samarbejde
mellem skole- og folkebibliotek. I andre kommuner har samarbejdet været mere
sporadisk. Uanset hvordan det er i din kommune, er jeg sikker på, at der i dette
forår spekuleres over, hvordan samarbejdet kan udbygges, så vi kan leve op til
folkeskolereformen.
I disse spekulationer er det vigtigt at kigge på, hvilke andre ting der er fokus på
i reformen. For hele skolen er det helt store fokus på elevernes læring, hvilket
formodentlig er medvirkende årsag til, at skolebiblioteket som pædagogisk
servicecenter skifter navn til pædagogisk læringscenter. Det vil sige, at vi på
læringscentret i vores aktiviteter hele tiden skal have elevernes læring for øje.
Og det gælder naturligvis også i vores samarbejde med andre uden for skolen.
De samarbejder vi indgår med folkebiblioteket kan selvfølgelig også fremover
være meget forskellige, og de fleste af de samarbejder, der allerede er i
gang, kan formentlig fortsætte, men vi skal vænne os til at skifte fokus fra de
aktiviteter, vi udsætter eleverne for, til den læring eleverne skal opnå. Den
mål-tænkning er nok en del anderledes end den tænkning, der er herskende på
folkebiblioteket. Mange af de aktiviteter, folkebiblioteket traditionelt tilbyder, er
jo netop tilbud, så deltagelse er op til den enkeltes lyst. Derfor skal vi fra læringscentrets side være ekstra opmærksomme på at få formuleret nogle tydelige mål,
når vi indgår samarbejde med folkebiblioteket.
Men når det er sagt, er det jo fantastisk inspirerende at samarbejde med nogle,
der ser verden gennem lidt andre briller, og når begge parter har mulighed for
at få noget ud af samarbejdet, kan det jo kun gå for langsomt med at komme i
gang. Skolen får nogle nye muligheder og flere facetter i undervisningen, mens
folkebiblioteket får kontakt til de fremtidige brugere, der kan blive præsenteret
for alle de muligheder, vi som danskere har på folkebiblioteket.

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

Om vores samarbejde så drejer sig om forskellige kulturelle tilbud såsom
forfatterbesøg eller skriveværksteder, eller det drejer sig om et kursus i
ophavsret og kopiering eller en workshop i forbindelse med projektopgaven
eller noget helt andet, er for så vidt ligegyldig. Det er et samarbejde, vi sagtens
kan gå aktivt ind i, mens vi venter på, at den ny bekendtgørelse bliver sendt i
høring. Og mon ikke det er sket, når dette læses?

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

God sam-arbejdslyst!

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

Birgitte Reindel,
formand for Danmarks Skolebibliotekarer

Næste nummer af Skolebiblioteket
udkommer juni 2014.
Udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2000 – ISBN 0105-9556
Design og grafisk produktion
CS Grafisk A/S
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Af Anna Barbara Bach, konsulent i
København

Mens vi venter…. og det
gør vi lidt endnu… på den
bekendtgørelse, så kan vi
vel fundere lidt over hvad
der mon kommer. Det er der
mange andre der også gør
i artikler og på konferencer,
og det er bl.a. på baggrund
af det, jeg her funderer.
Læringscenteret er ikke ”en institution
i institutionen”! Sådan stod der på
en af de slides Jens Juelsgaard viste
ved en konference d.5.3. i Vejle. Eller
sagt på en anden måde, det der
gælder for skolen og undervisningen
gælder også for læringscenteret. Man
kan ikke dukke sig! I skolen skal der
arbejdes målrettet, læringsmålrettet.
Skolen skal være åben, skolepædagoger skal ind og dagen skal være lang.
Det skal skolen finde ud af, og det
skal læringscenteret finde ud af.
Lige nu ved vi ikke, hvad ordlyden
bliver i den nye bekendtgørelse,
men helt sikkert er det, den føjer sig
til r eformen. Så kan man forsøge at
dukke sig, dvs. lade som om man
ikke har hørt det der med reformen,
fortsætte sit virke på skolebiblioteket
med udlån af bøger og iPads, ad hocvejledning af lærere og elever osv.
Eller man kan stille sig og skolen det

spørgsmål: Hvilket læringscenter har
min skole (kolleger, elever og ledelse)
brug for i denne reformtid?
Kan læringscenteret være med til at
indsluse de nye skolepædagoger?
Kender de Intra, de digitale lære
midler, skolens ressourcer og kultur
i det hele taget? Og hvad tilfører de
nye? Er der en ny kompetence, som
skal promoveres i huset? Det kan
læringscenteret være med til.
Åben skole er et vidt begreb, som
både dækker samarbejde med kultur
og erhverv. Hvad er der i skolens
lokalområde? Hvem skal afsøge
mulighederne og kende kontakt
personerne? Det kan læringscenteret
være med til. De nye Fælles Mål er
lige på trapperne med indarbejdede
mål for it, innovation og sproglig
udvikling i alle fag.
Vejledningsopgaven kan være mere
end at finde det rette materiale, der
ligger også for læringscenteret en
stor opgave i at blive dygtig til at
forenkle, konkretisere og formulere
læringsmål. Til at deltage i undervisningsforløb på den ene eller
anden måde og i den efterfølgende
evaluering.
Evaluering er ikke hver gang en test,
evalueringen er måske en eller anden
form for digital dokumentation til
skolens infotavler eller hjemmeside.
Det kan læringscenteret være med til.
Den længere skoledag/arbejdsdag

er på forhånd frygtet ... Hvor skal
lærerne være, hvor skal lektiecafeen
være, kan man finde arbejdsro, kan
man overhovedet nå sit arbejde?
Måske skal læringscenteret indrettes anderledes, måske skal pladsen
prioriteres anderledes? Måske kan
læringscenteret være med her?
Og dagen skal ikke bare være
længere, undervisningen skal være
mere varieret. Hvad vil det sige på den
enkelte skole? Skal der opbygges en
helt alternativ samling undervisningsmidler, der kan bruges til en langt
mere kreativ og innovativ dag? Skal
de digitale muligheder gøres langt
mere synlige, bruges mere kreativt
eller formidles helt anderledes?
Uanset hvad der kommer til at stå
i bekendtgørelsen, så er der noget,
der ligger fast:
1. Der er mange, rigtigt mange
opgaver, der skal løses i skolen
lige nu og der er brug for alle
gode og udviklingsorienterede
kræfter.
2. Der skal være et pædagogisk
læringscenter på hver skole
I stedet for at vente på bekendtgørelsen, kan man på den enkelte
skole lige nu afsøge opgave
bunken og byde ind. Hvad giver
rigtig god mening på din skole???
Og hvem skal være i lærings
centerteamet for at løse opgaven
bedst?
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– nyt gratis læringssite
Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

I april åbnede det d
 igitale
læringssite SmåP – små
produktioner, som er udviklet af Station Next med
henblik på at træne børn og
unges mediekompetencer.
SmåP er udviklet af Station Next i
samarbejde med eksperter i digitale medier, en fokusgruppe samt
flere testskoler, bl.a. Ådalen Skole
i Frederikssund, som undervejs er

kommet med gode råd og forslag.
Baggrunden for projektet, som er
finansieret af Kulturministeriet,
Filminstituttet og Nordea-fonden,
er at det for mange skoler ofte har
været for tidskrævende og dyrt at
arbejde med digitale medier. Derfor
har Station Next nu udviklet et online
værktøj, hvor elever i grundskolen
med enkle midler og på få lektioner
kan optræne deres mediekompetencer uden at være nødt til at kaste sig
ud i store produktioner, som kræver
dyrt og tungt udstyr.
- Med SmåP kan alle være med – fx
med deres iPads eller mobiltelefoner –

for her har vi skabt et værktøj, som kan
bruges i alle fag af alle elever og lærere,
uanset om de har medieerfaring eller
ej, fortæller lanceringskonsulent Ditte
Mejlhede og fortsætter:
- Sitet henvender sig mest til elever
på mellemtrinnet og i udskolingen,
selvom der også er nogle få aktiviteter for elever i indskolingen og der
kommer stadig flere til. Sitet er ikke
kun rettet mod medie-ildsjæle, som i
forvejen har styr på tingene, for SmåP
er undervisningsdifferentieret og har
aktiviteter på forskellige niveauer,
som eleverne kan arbejde med
enkeltvis, på gruppebasis eller klasse
plan alt efter ønsker og
interesser.
SmåP består foreløbig
af 27 læringsaktiviteter
til små medieproduktioner, der ifølge Ditte
Mejlhede er velegnede
til alle fag, tværfaglige
forløb, understøttende
undervisning og
produktionsorienterede
læringsforløb. Materialet
tager udgangspunkt i
at de digitale medier
bygger på syv kernekompetencer, nemlig
billede, redigering, lyd,
ide, tekst, kodning og
univers. Læringsaktiviteterne er tilrettelagt

sådan at eleverne kan fokusere på
én kernekompetence ad gangen og
skifte imellem, men ikke nødvendigvis
behøver at inddrage, dem alle.
Som eksempel på hvordan sitet
kan bruges, nævner Ditte Mejlhede
muligheden for at supplere
afleveringen af fysikrapporten med
at man filmer sine forsøg og lægger
billeder og lyd ind som powerpoint.
- I natur og teknik kan man fx lave en
ebog om egernet, og i m
 atematik,
hvor nogle elever jo godt kan opleve
at det er lidt op ad bakke virkelig at
forstå indholdet, kan man fx bruge
et spil som minecraft til at beregne
areal og rumfang. Jo mere hands
on desto bedre indholdsforståelse
– man glemmer jo heller aldrig

hvordan man cykler, når man først en
gang har lært det!
Selv i idræt mener Ditte Mejlhede at
man kan bruge materialet, fx til at
måle løbetider eller i forhold til kost
og motion, fordi kun fantasien sætter
grænser for hvilke aktiviteter der kan
indgå i undervisningen. Hun tilføjer
at der ind imellem nok vil blive
nødvendigt at konsultere skolernes
it-vejledere om forskellige spørgsmål,
bl.a. hvis skolen mangler et af de
programmer, som kræves, fx Prezi,
eller når et program skal opdateres.

lige nu og her. Læreren får i højere
grad rollen som guide og vejleder
og så selvfølgelig som den, der stiller
krav til indholdet og sikrer det faglige
niveau, siger Ditte Mejlhede og
tilføjer:
- Samtidig ligger sitet jo lige til
højrebenet i forhold til skolereformens krav om at it skal indgå som
Fælles Mål i alle fag og hvor en øget
og kvalificeret brug af it kræver at
området fremover bliver en integreret del af undervisningen.
www.SmåP.dk

- Men fordi SmåP er selvinstruerende
kan læreren til gengæld koncentrere
sig om det pædagogiske. Som lærer
kan man dykke ned, hvor man vil, og
tage udgangspunkt i hvor klassen er
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Af Søren Fanø, lektor ved VIA UC,
læreruddannelsen i Aarhus, cand.pæd.
i dansk og master i børnelitteratur

Om Jesper Wung-Sungs
forfatterskab og tilblivelsen
af en forfattermonografi.
Læserne af dette blad vil være
fortrolige med dele af Jesper WungSungs forfatterskab. I hvert fald
ungdomsromanen ”En-to-tre-NU!”,
som på trods af at den udkom helt
tilbage 2001 endnu engang, ifølge
publikationen ”Prøver, evaluering,
undervisning, 2013” (2014), var det
værk der hyppigst blev opgivet til
folkeskolens afgangsprøve i mundtlig
dansk sidste sommer.
Det kan jeg godt forstå, for romanen
siger stadig unge læsere af begge køn
rigtig meget – den rummer en tragisk
kærlighedshistorie til pigerne og en
basketballfortælling om sportslige
ambitioner til drengene. Men samtidig mener jeg, at Jesper Wung-Sung
har skrevet mange andre væsentlige
nyere romaner og noveller, der
med fordel kan og fortjener at blive
inddraget i danskundervisningen.
Jeg er, efter at have læst rub og stub,
og efter at have skrevet om hele
forfatterskabet, stadig enig med professor Torben Weinreich, der i 2011
mente, at det kræver sin forfatter at
skrive sig ind i børnelitteraturen på
den måde som Jesper Wung-Sung
har gjort det siden debuten i 1998.
Hans bøger skaber på én gang
grundlag for væsentlige eksistentielle

diskussioner i litteraturarbejdet i
klassen, og de har en sådan litterær
kvalitet, at de mere end lever op til
undervisningsvejledningen for folkeskolens krav om at være ord-kunst.
Eller formuleret med Jesper WungSungs egne ord, så er ”litteratur
kommunikation, og når den er
god og væsentlig, indgår den i en
eksistentiel diskussion. I denne
diskussion er en god formidler
essentiel.”

Myreflittig

Jeg sendte i 2007 en forespørgsel om
et foredrag til den norske professor
Sigmund Ongstad pr. mail og fik
dette skønne positive svar fra ham i
min indbakke: ”Man bliver rørt, når
man bliver spørt.”
Samme betænkningstid og svar
kunne jeg have givet, da Anette Øster
fra forlaget Høst & Søn i maj 2012
pr. mail forespurgte om jeg kunne
være interesseret i at skrive en slags
udvidet ”litteraturguide” til Jesper
Wung-Sungs forfatterskab.
Det tog heller ikke mig mange
minutter at svare positivt. Dels
havde jeg året i forvejen arbejdet
intensivt med netop Jesper WungSungs ungdomsromaner og
drengene i dem i forbindelse med
min a fsluttende masterafhandling
på DPU, dels mente jeg at have styr
på stoffet. Men havde jeg dengang
anet, hvor udvidet en litteraturguide
bogen ville blive, for ikke at tale om,
hvor mange timer jeg ville bruge på
projektet, sågar på ferier i New York,

på Fanø og på Ærø, og at der ville gå
to år før bogen så dagens lys, så ……
Noget af det første, der kom bag på
mig var forfatterskabets omfang her
blot 16 år efter debuten med novellesamlingen ”To ryk og en aflevering” –
der i øvrigt senere blev til ungdomsspillefilmen af samme navn - og som
jeg som klasselærer på Mårslet skole,
måtte give tre af mine 10. klasses
fodbolddrenge fra AIA Tranbjerg lov
til at medvirke som statister i.
Lige nu består forfatterskabet af elleve
romaner, seks novellesamlinger, en
billedroman, to billedbøger samt
diverse artikler, essays, klummer, filmmanuskripter og kronikker. I de to år
jeg har arbejdet med det, er forfatterskabet vokset med novellesamlingen
”Tretten tynde teenagere og syv små
(eventyrlige) skravl”, ungdomsromanen ”Skolen” og senest den meget
anmelderroste voksenroman ”MEN.”
De sidste tre værker har jeg måttet
forholde mig til under skriveproces
sen og få med. For de to sidstes
vedkommende, ”Skolen” og ”MEN”,
har jeg haft det privilegium at læse
dem i flere udgaver under de mange
gennemskrivninger Jesper WungSung har foretaget, og derigennem
kunnet følge hvor meget de har
forandret sig, både sprogligt og indholdsmæssigt, fra version til version.

Nærværende læsning

”Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab”
har det hele med, men kan læses på
mange måder. Bogen kan selvfølge
lig læses fra ende til anden, men

Omslag: Bettina Kjærulff-Schmidt.
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læseren kan også vælge at foretage
nedslag på enkelte værker eller
genrer efter behov og interesse.
Bogen rummer et ultrakort b
 iografisk
afsnit, en introduktion til den valgte
litteraturdidaktiske måde at læse
værkerne på, hvad jeg kalder en
”nærværende læsning”, og som er
en tillempet tekstnær læsning.
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"Det glæder mig, at det kun er på 9
ud af 10 punkter, at du har mere styr
på mit forfatterskab end jeg selv!"
(JWS i mail, 6. 5. 2013)
Foto: Jacob Nielsen

Herefter følger en kronologisk præsentation af de seks novellesamlinger
og læsninger af udvalgte undervisningsrelevante noveller. Det samme
sker med romanerne, billedbøgerne
og udvalgte avistekster. Hver læsning
afsluttes med ideer til hvordan teksten
kan indgå i undervisningen, men der
er tale om ideer og ikke fuldfærdige
undervisningsforløb.
Udgivelsen rundes af med et fyldigt
mailinterview med Jesper WungSung om skriveprocessen. Det har
været væsentligt for mig, at ”Jesper
Wung-Sung. Et forfatterskab” også
giver forfatteren ordet og lader
hans forfatterstemme være tydelig.
Derudover bliver de enkelte værker
citeret flittigt under læsningerne, som
ofte afsluttes med en anmeldelse af
værket fra udgivelsestidspunktet. Det
sidste ud fra en tanke om at give så

mange vinkler på værket, som muligt.
Anmeldelserne er udvalgt af Jesper
og deres funktion er henholdsvis at
underbygge mine læsninger eller
også at gå i dialog med dem.
Desuden fik Jesper som opgave at
foreslå to noveller fra de seks novelle
samlinger, jeg skulle lægge særligt
fokus på i mine læsninger. Sjovt nok
var vi ret enige om, hvilke det skulle
være. Endelig har jeg flere gange
under skriveprocessen oplevet Jesper
som en skarp og veloplagt oplægsholder og oplæser.
Mit samarbejde med både forlag og
forfatter er forløbet gnidningsløst,
til tider helt venskabeligt. Vi har ikke
altid været enige om hvad der skulle
ske, og en enkelt gang har drengene
måttet rotte sig sammen mod pigen.
Men generelt har redaktør Anette
Øster fungeret som en slags ”go between” mellem Jesper og jeg, idet jeg
ikke var interesseret i al for megen
”indblanding” fra forfatterens side.
I mine tre A4 mapper med anmeldelser, kronikker m. m. er der også
udskrifter af en efterhånden fyldig og
ikke helt kedelig mailkorrespondance
mellem os, hvor der har også været
plads til Manchester United, New
York, Ærø, Langeland, fadbamser og
gode henvisninger til litteratur om
forfatterskabet.

Drenge- og manderoller

Første gang, jeg hilste på Jesper var
mens han skrev hovedværket ”Ægte
brøker” og sad til møde med redaktøren i Dansklærerforeningen tilbage i
2009. I forbindelse med dette projekt
mødtes vi i september 2012, da jeg
troppede op på Høst & Søn, nervøs,
med nyklippet hår og rensede negle,
fordi både jeg og projektet skulle til
”godkendelse” – af Jesper. Dette skete
og under hele arbejdsprocessen har
han været yderst samarbejdsvillig og
givende, når han blev spurgt, og ikke
mindst holdt sig pænt i baggrunden.

Jesper har læst med undervejs og
haft konkrete rettelser af faktuelle
fejl til manuskriptet, men har ellers
i sine mails, og når vi mødtes, været
særdeles forstående for mine valg,
og det jeg har skrevet.
I min erindring står et spændende
besøg hos forfatteren i Svendborg
særdeles klart, hvor jeg på vej hjem
fra en skriveuge på hans fødeø Ærø,
fik indblik i hans arbejdsværelse og
arbejdsmåde, hans bog- og dvdhylder og ikke mindst den systematik
og disciplin, Jesper har som forfatter.
Et besøg hvorfra jeg hjembragte
adskillige fotokopier og gode pointer
til mit videre arbejde.
Hvad er det så der fascinerer ved
Jesper Wung-Sungs forfatterskab?
Gennem hele forfatterskabet har
drenge og mænd været i centrum
– både som litterære figurer og som
fortællestemmer. Læseren møder
med andre ord, det nogle har kaldt, en
af Danmarks fremmeste drenge- og
mandeskildrere eller mandeforskere i
værkerne. Skildringerne af mænd fra
debutsamlingen ”To ryk og en aflevering”, den svigtede marstalske værfts
arbejder, Flemming Brønd, i debut
romanen ”Kender du ikke akkusativ” og
frem til drengene i de seneste noveller
og romanerne ”Skolen” og ”MEN”,
er (også) en skildring af drenge- og
manderollen under pres og forandring
her i det senmoderne.
Måske mest hjerteskærende i
skildringen af den seneste voksen
romans Jon og Peter, hvor den
hjemvendte akademiker Jon er en
omflakkende rodløs mand, mens
hans gamle ven, håndværkeren Peter,
forgæves prøver at fastholde mere
traditionelle værdier i forhold til både
arbejde og familieliv. Begge oplever
de, med et alkoholmisbrug som
ledsager, en nedtur af samme dimensioner som Jastraus i Tom Kristensens
klassiker ”Hærværk”. Og de to mænds
møde 17 år efter deres livs trauma-

tiske oplevelse på Langelandsbroen
bliver katastrofalt.

Det glokale

I min bog kalder jeg Jesper WungSung for en samtidig hjemstavnsforfatter. Han tager i forfatterskabet
udgangspunkt i fødeøen Ærø,
Sydfyn og Svendborg, og har med
”MEN” skrevet den store roman om
det afviklingstruede Langeland. I
sine værker tager han de helt store
almenmenneskelige, og eksistentielle, problemstillinger op, og viser
i dem, at det ikke kun er i storbyen,
at de helt store og helt små dramaer
udspiller sig. Med andre ord tager
han udgangspunkt i det lokale for at
beskrive globale problemstillinger,
det der kaldes det ”glokale”.
Jeg læste i efteråret i toget på vej
mod den lille, Bruce S pringsteenske
provinsby, Poughkeepsie ved Hudson
floden nord for New York, ”MEN” på
min iPad. Det vakte til eftertanke, at
jeg her mødte akkurat de samme afviklingstendenser som på Langeland
i form af tomme huse, stor arbejdsløshed, narko- og alkoholproblemer
og andre sociale problemer.
Endelig er det spændende at arbejde
med en forfatter, der tro mod sin
tid arbejder både metafiktivt og
bevidst med et hav af intertekstuelle
referencer i sine værker. Jesper
Wung-Sung skriver sig ovenpå
både film, rocknumre, Franz Kafka,
moderne amerikansk litteratur
og danske klassikere. Senest J.P.
Jacobsens klassiske novelle, ”Pesten
i Bergamo” i ungdomsromanen
”Skolen” og Tom Kristensens
”Hærværk” og meget andet i ”MEN.”
Novelleskriveren Jesper Wung-Sung,
skal også kort nævnes her. Den
wung-sungske novelle har udviklet
sig meget, både tematisk og sprogligt gennem årene. De seneste tre
novellesamlinger, ”Trælår” og de to
”Tretten tynde teenagere”-samlinger

kan genrebestemmes som en ungdomsnovelletrilogi, der sætter fokus
på det at være ung i disse år med det
store fokus både på krop og psyke
– og på kravet om, at: ”I have to be
perfect.”

alle tidsperioder. Det er her Jesper
Wung-Sungs noveller og romaner
har sin berettigelse med deres høje
litterære niveau og deres behandling
af relevante eksistentielle problemstillinger.

Sproget i novellerne og i romanerne
er på samme tid både ekstremt
præcist, økonomisk, fornyende og på
sin vis lyrisk. Hver tekst er gennemkomponeret og sprogligt bearbejdet
ned i den mindste detalje. Og midt i
alvoren er der tit et lille humoristisk
frikvarter – ”grill-slang” er et område
Jesper Wung-sung har haft med
igennem hele forfatterskabet.

Det er både befriende, men også lidt
trist nu at være færdig med arbejdet
med dette spændende bogprojekt;
men jeg tror, det er et godt tidspunkt.
Jesper Wung-Sung er mere aktuel
end nogensinde med både ”Skolen”
og ”MEN” – på den anden side er
der så meget på vej i det dynamiske
forfatterskab, jeg ikke når at få med.
Der er planer om både en børnebog
og en billedbog senere i år, og i 2015
udkommer ”Kopierne” som graphic
novel, illustreret af Søren Jessen.
Endelig rumsteres der i kulissen med
både teater- og filmprojekter, ”Den
sidste henrettelse” oversættes og
udgives i Amerika og ”Skolen” i Tyskland. Så en så flittigt producerende
forfatter er man jo før eller siden bare
nødt til at give slip på.

Meget at tage fat på

Så der er mange grunde til at læse,
anbefale og til at arbejde med
forfatterskabet i dansktimerne. For
selv i disse Pisa-fikserede tider, hvor
litteraturen er under pres i danskfaget,
så er det stadig værd at påpege, at
det er i faget dansk, at udviklingen
af elevernes sprog, relations- og
empatiske kompetencer, samfundsforståelse og basale dannelse skabes.
Skolen har ligeledes en opgave i
at sikre, at kulturel dannelse, som
eksempelvis litteratur, ikke reserveres
til middel- eller overklassens poder,
men gøres til et grundvilkår i alle
elevers liv. Dette kræver gode
litterære tekster i alle genrer og fra

Derfor: ”Jesper Wung-Sung. Et
forfatterskab” has left the building”
og er på vej ud til de mange læsere
af forfatterskabet. Kan min bog øge
interessen for dette væsentlige forfatterskab, ikke blot hos dansklærere
og studerende, men også blandt
voksne fritidslæsere, vil jeg være
endog særdeles tilfreds.

Litteratur:
Søren Fanø, 2014: ”Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab.”, Forlaget Høst & Søn
Søren Fanø, 2011: ”De unge drenges lidelser. Om ungdomsromanen og
drengeskæbner i den, eksemplificeret ved nedslag i Jesper Wung-Sungs forfatterskab”, Aarhus Universitet, Center for børnelitteratur, Masterafhandling.
Bente Morre Madsen og Søren Fanø, 2010: ”Nærværende læsning –
procesorienteret arbejde med ældre tekster i dansk”, Dafolo
Lise Stadelund og Charlotte Rytter, 2014: “Prøver, evaluering og
undervisning”, Ministeriet for børn og undervisning, http://www.emu.dk/
gsk/fag/dan/uvm.htmlTorben Weinreich, 2011: ”Forfattere i nyere dansk
børnelitteratur”, Forlaget Høst & Søn,
www.wung-sung.dk
http://www.hoest.dk/Books/9788763831628.aspx
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Når bøgerne læner
sig op ad klodserne
Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

Hvilke krav stiller det til
skolebibliotekaren og itvejlederen, når eleverne har
indlærings- og funktionsvanskeligheder – og hvad
betyder det for udvalget af
bøger og materialer?
Charlottegårdens skolebibliotek
ligner de fleste andre skolebiblioteker med sine reoler fra gulv til loft og

fatboys, men ser man nærmere på
udstillingshylderne får man alligevel
et lille hint om at eleverne her på
flere måder adskiller sig fra gennem
snittet i den danske folkeskole.
Titlerne, der springer én i øjnene, er
nemlig bl.a. Der er en løve inde i mig,
Da Gustavs søster blev syg og alt blev
anderledes, Mismodig, Stiktosset og
Det er bare DAMP drengen i mig.
Charlottegården ligger i Københavns
Nordvestkvarter og er en skole for normalt begavede elever med vidtgående
indlæringsvanskeligheder, som ikke
kan dækkes af distriktsskolernes tilbud

om specialundervisning. Eleverne er
typisk præget af k omplekse problem
stillinger og har - eller har risiko for at
få - sociale og f ølelsesmæssige problemer. Herudover har de funktions
vanskeligheder i forhold til alder og
intelligens inden for områder som
koncentration, perception, kognition,
hukommelse, sprog og motorik, som
i de fleste tilfælde betegnes som
organisk betingede.

Hvad betyder dette for vejledningen af både elever og lærere?
- I udgangspunktet er opgaven den
samme, efter som Charlottegården er
en del af folkeskolen, men vi har flere
laborative materialer, som det hedder
med et fint ord, dvs. konkrete materialer – ting du kan have i hånden. Noget
mange elever jo kan have gavn af,
og som heldigvis også benyttes i vidt
omfang på andre skoler, men som er
et absolut must her hos os ved siden
af de mere traditionelle lærebøger og
undervisningsmaterialer, siger Lars
Hall, som er bibliotekar og it-vejleder
på Charlottegården og har været
ansat på skolen siden 1985.

Lars Hall underviser i Lego WeDo, hvor
eleverne bygger modeller efter elektroniske
arbejdstegninger og programmerer robotter.

- Vi kan ikke nøjes med at vælge en
linje, når vi køber undervisnings
bøger og –materialer. Typisk for os er
det, at vi skal have noget til de børn,
som ellers ville ramme loftet. Børn,
som ville komme til at kede sig og
måske stå helt af, både hvad angår
taskebøger og fagbøger, fortæller
Lars Hall og tilføjer:

arbejde med 12 faste modeller eller
lave deres egne, typisk i tværfaglige
samarbejder mellem fagene dansk,
matematik og natur og teknik.

en del af vores elever der har svært
ved at forholde sig til frit fabulerende
tekster, bl.a. i danskundervisningen.
I stedet får de mere ud af at arbejde
med mere konkrete opgaver, hvor

Som eksempel på hvornår eleverne
ofte oplever at komme til kort,
nævner Lars Hall de traditionelle
undervisningsmaterialer i faget
matematik, specielt fra 4. Klassetrin
og op, hvor bøgerne typisk går fra at
være i A4-format med både luft og
illustrationer til et mindre format med
færre illustrationer og mere tekst,
hvilket kræver nogle kompetencer,
som en del af Charlottegårdens elever
ikke er i besiddelse af.

der fx indgår billeder. For nogen
kan det eksempelvis være nemmere
at lave en billedfortælling end at
sætte ord på noget følelsesmæssigt,
forklarer Lars Hall.

- Her på biblioteket har vi desuden
en overvægt af letlæst fag- og
skønlitteratur, for selvom vi har de
samme forløb og kører efter de
samme teknikker og begreber som
andre skoler, er elevernes tilgang til
stoffet ofte en anden, hvorfor vi ind
imellem må gå nogle omveje.

Eller måske rettere må skyde
genvej?
- Ja, tag nu bare sådan et læringsværktøj som Lego WeDo, som jeg
lige har introduceret og undervist i
på mellemtrinnet. Her har eleverne
siddet og bygget lego-modeller
efter elektroniske arbejdstegninger
og programmeret robotter. De har
arbejdet tværfagligt, enkeltvis eller
sammen to og to, noget der for
en del af dem betød at de kunne
koncentrere sig langt bedre og
arbejde i længere perioder end
ellers, fortæller Lars Hall.
WeDo er robot-programmering
som henvender sig specielt til
folkeskolens yngste klasser, men
ifølge Lars Hall med fordel kan
benyttes af alle klassetrin og på alle
typer af skoler. Materialet k ombinerer
det at bygge og programmere med
historiefortælling, scenarier og
formidling i tekst, billede og lyd,
hvor eleverne kan vælge mellem at

- Mange trives derfor bedre med
konkrete materialer, fx brøkspil, hvor
de har materialerne i hænderne
og får en mere praktisk tilgang til
tingene. På samme måde er der også

Det lyder som om du anbefaler
flere skoler at gøre som jer og
tage flere konkrete materialer
i brug?
- Ja, i virkeligheden kunne jeg godt
tænke mig at undervisningen var
meget mere værkstedsorienteret,
både hos os selv og generelt i skole
systemet, men vi befinder os jo i
en tid hvor alt bliver målt og vejet
– noget jeg personligt ikke synes
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er særlig positivt eller fremsynet.
Folkeskolen arbejder i disse år efter
nogle alt for snævre boglige mål,
hvorfor gode praktiske og konkrete
aktiviteter alt for ofte fravælges og
mange elever tabes på gulvet.
- Jeg har altid selv været glad for min
dobbeltrolle som både skolebibliotekar og it-vejleder, selvom jeg ind
imellem synes at alt det der starter
med i fylder for meget på bekostning af litteraturformidlingen. Du
ved, alle it-spørgsmålene, når både
elever og lærere fx ikke kan logge på
eller h
 uske deres koder til UNI Login
... Men vores fokus på bøgerne må
altså ikke fortone sig i vejlednings

arbejdet - det er stadig rigtig vigtigt
at formidle en god bog, siger Lars
Hall og tilføjer:
- For mig har det altid været det mest
vanskelige ved vejlederfunktionen,
det her med at få tid og rum til at
formidle den rette bog til den rigtige
læser. Og det gælder egentlig både
på her på biblioteket i forhold til
eleverne, men også i forhold til det
faglige samarbejde med lærerne,
hvor det til tider godt kan blive lidt
vedligeholdelsesagtigt …

Hvordan ser du på at der efter
den nye skolereform ikke længere
er et uddannelseskrav?

- Det tror jeg slet ikke er spor
klogt, for læringscentret bør være
bemandet med folk som er forankret
skolekulturen, folk som har en
indsigt i hvad både elever og lærere
har brug for. Personligt har jeg fået
meget ud af at efteruddanne mig og
få en teoretisk overbygning ovenpå
min læreruddannelse, men en cand.
mag vil jo til gengæld komme til at
mangle undervisningsdelen og hele
den didaktiske tilgang.
Lars Hall opfatter fagudvalgene som
en central del af skoleudviklingen og
håber derfor på at lærernes større
tilstedeværelse på skolerne vil være
med til at styrke og udvikle det
faglige samarbejde:
- Det er svært at nå at sætte sig
ordentligt ind i hinandens fagområder og også svært at afse tid til
fagudvalgsarbejdet i en travl hverdag, så det at lærerne fremover skal
tilbringe mere tid på deres arbejdsplads kan forhåbentlig være med til
at gøre kommunikationen enklere og
mere dagligdags, mener Lars Hall og
uddyber:
- I fremtiden vil jeg gerne se læringscentret som en krumtap i udviklingen
af vejledningsopgaven, ja, og af
skolen som sådan. Hvis vi, som jeg tror
og håber, får bedre mulighed for at gå
sammen om at styrke og udvikle det
faglige samarbejde, kan vi påvirke og
løfte hele dette område.

Danmarks Skolebibliotekarer
Lokalkreds Nordjylland
Pensionistgruppen

Sommertur den 27. maj 2014
Program:
10.30	Vi mødes ved Gudumholm Kirke, Aagade 112A,
9280 Storvorde.
Sognepræst Jan Brogaard viser os alterbilledet, som
blev Poul Anker Bechs sidste arbejde. Niels Helledies
skib og krucifiks fuldender udsmykningen i koret.
11.30	Afgang mod Musikkens Hus i Aalborg.
12.30	Let frokost.
13.30	Rundvisning i Musikkens Hus, i 2 hold hvis vi er
over 25.
15.10	Afgang mod Lindholm Høje Museet, Vendilavej11,
9400 Nørresundby.
15.30	Omvisning på bakken med pløjespor, skibssætninger
m.m. fra yngre jernalder og vikingetid, og i selve
museet.
17.30	Spisning. Hovedret: Lindholm-ragout med vildt,
tamsvin og svampe. Dessert: Pandekager med fyld
af hasselnødder, syltede bær, honning og kanel
– serveres med creme af fløde og citrus.

Vi hjælper
Håndværk og
design
på vej med

/2 pris

1

på alle de gode
bøger om håndværk
og undervisning
i april, maj og juni

www.dsforlag.dk

Deltagere
22
Sløjd
01/2014 af Danmarks Skolebibliotekarers pensionistAlle
medlemmer

gruppe med ledsager.
Pris pr. deltager ca. 600 kr. Vi er i den dyre ende med det
hele, og må b
 etale lidt ekstra for at kunne spise på Lindholm
Høje Cafe, men så er vi fri for at køre videre.

Tilmelding
senest 09.05.2014 til jens.holt.andersen@skolekom.dk
Der udsendes deltagerliste med betalingsangivelse hurtigst
muligt efter deadline.
Ret til ændringer forbeholdes.
Bent Hansen, Hanne Nymark, Ernst Beckman
og Jens Holt Andersen

"SIGTATET"
Ærgerligt!
”Jeg er ikke sikker på, at jeg
nogensinde vil kunne forlige mig med, at jeg skal dø.
Jeg synes, det er frygtelig
ærgerligt.”
(Dr. theol. Ole Jensen
i ”Kristeligt Dagblad”
d. 30. januar 2014)
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Billederne giver mig nogle ord,
jeg ikke får ved at læse romaner
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Af Bent Rasmussen, fhv. redaktør af
Skolebiblioteket

Omkring 200 børnebøger
om året – i 42 år! – har
Steffen Larsen anmeldt.
Altså godt & vel 8.000 stk. +
det løse. Han arbejder også
for ”Børn & Bøger” og skriver
desuden bøger og holder
kurser og foredrag over hele
landet.
I en årrække var han medlem af
udvalget vedr. Kulturministeriets
børnebogspriser, og han har ligeledes
været i juryen ved illustratorudstilling
erne i Tallinn og Bratislava. I 1995
modtog Steffen Larsen Selskabet
for Børnelitteratur, IBBY Danmarks
Klods Hans-pris for Det Fri Aktuelts
børnesider, som han redigerede
igennem en årrække. Han har tillige
været engageret i fagligt arbejde
igennem Selskabet for Børnelitte
ratur, IBBY Danmark, hvor han især
har været med til at indstille forfattere
og illustratorer til internationale
udstillinger og priser.
Steffen Larsen er født i Horsens i
1943 og boede her, til han var 10 år.
Derefter flyttede familien Larsen til
Rungsted, der dengang ikke var helt
så fint som nu, men Steffen Larsen
har i øvrigt altid haft et afslappet
forhold til penge og rigdom, får han
lige flettet ind. Han gik på Hørsholm
Kommuneskole, men blev ikke
optaget på Rungsted Statsskole – og

det var både et held og uheld for
ham. Efter eget udsagn var han
rimelig doven i skolen, men alligevel
kom det lidt bag på ham, for han
plejede at klare sig godt til eksamen.

- Jamen, det har jeg vel gået og
længtes efter, og så havde jeg en
kammerat, der hed Steen, og vi gik
begge to og ledte efter et eller andet.
Vi lavede bl.a. et skoleblad sammen,
det hed ”RF”, altså noget med
Rungsted, men i virkeligheden stod
det for ”Rød Front”. Vi var nemlig lidt
røde uden egentlig at vide, hvad det
ville sige. Jeg vil godt lige understrege, at jeg aldrig har følt mig særlig rød,
men det med ”RF” var selvfølgelig for
at drille autoriteterne. Vi blev da også
kaldt til møde og fik at vide, at det vist
var på tide at nedlægge det blad.

Du har vist altid været optaget
af alt det alternative, der foregik
fra begyndelsen af 1960-erne …

Steffen Larsen tog realeksamen
i 1959 og flyttede to år efter
hjemmefra. Han anede ikke, hvad
han skulle, men faderen foreslog,
at han blev shippingelev, og han
arbejdede da også i branchen i
et par år, men blev så engageret i
Kampagnen mod Atomvåben og var
aktiv i bevægelsen i nogle år. Fred har
haft hans store interesse, siden han
som helt ung i 1960 gik med i atommarchen fra Holbæk til København.

Drillede autoriteterne
Hvem fører dig hen til det
alternative?

- Ja, jeg er jo vokset op med det
første ”Anders And”-blad og de første
alternative bevægelser, og så er
musikken jo en af de helt store ting i
mit liv. For både Steen og jeg kunne
lide Billie Holiday, Louis Armstrong,
John Coltrane, Charlie Parker, Miles
Davis… musik griber jo ud efter hele
verden – og så kom den der fantastiske kampagne mod atomvåben, som
er noget af det mest renhjertede,
jeg har oplevet i mit liv, for vi var
hamrende uskyldige alle sammen.
Professor Bent Jensen mener jo, at
fredsbevægelsen blev betalt, men
jeg har aldrig set så meget som en
rubel, siger Steffen Larsen og tilføjer:
- Carl Scharnberg (1930-1995, red.)
var forfatter og digter, højskolelærer
og politisk aktivist og blev kaldt
"arbejderklassens digter" og "den
røde digter fra Vrå" – er i øvrigt mit

livs store inspirator – jeg elsker den
mand.

Men så kommer der et break?
- Som du selv nævnte tidligere
på dagen, så er der ikke noget så
udviklende som ulykkelig k ærlighed,
og jeg havde en kæreste, der var
nogle år ældre end mig, og hun
sagde: ”Du skal tage bort et halvt år
for at blive voksen!” – og så tog jeg
på tommelfingeren til Frankrig, og
det blev ren sult og afsavn, langt fra
nogen luksustur.
- Jeg havde to adresser med
hjemmefra, en i Paris og en i
Clermont-Ferrand i Auvergnes
højland. Jeg måtte klare mig som
tallerkenvasker rundt omkring i
Paris. Jeg måtte sove på trapperne

sammen med en japaner, som jeg
blev ven med. Politiet kom faktisk
og hentede ham en nat. Det var ret
grænseoverskridende for mig at være
ude på kanten, for jeg er en rimelig
lovlydig person. For som Bob Dylan
siger: ”To live outside the law you
must be honest.”
- Da jeg så kom hjem, havde kæresten
jo fundet en anden, men så tog jeg
skeen i den anden hånd og gik i
1962-1963 i præparandklassen på
Blågårds Seminarium og fik samtidig
job på Socialforskningsinstituttet,
duplikatorafdelingen. Det var et
dejligt sted, for det var jo også lidt
alternativt dengang. Jeg droppede
seminariet og begyndte i stedet på
aftenkursus på Statens Studenter
kursus på Frederiksberg, fortæller
Steffen Larsen og fortsætter:

- Jeg arbejdede på Socialforskningsinstituttet til kl. 14, så var det hjem
for at læse, derefter på studenterkurset, og så måtte jeg nogle gange
også læse, når jeg kom hjem. Jeg
har aldrig lært så meget i mit liv, jeg
var ligesom et stykke trækpapir, der
sugede alt til sig – og jeg læste Platon
i min fritid. Historie og oldtidskundskab var mine yndlingsfag.

Droppede ud af skolen

Efter sin studentereksamen i 1966
begyndte Steffen Larsen at læse
historie på Københavns Universitet
og tog 1. del, men stoppede så.
- Hvis jeg har et ry for at være lidt
anti-akademisk, så stammer det i
hvert fald ikke fra universitetstiden,
det var nærmest ligesom at gå i
4.g – jeg syntes faktisk, man var

"Jeg faldt ned fra et
høloft, da jeg var 7
år, og jeg har stadig
uro i benet, måske
er det den uro, der
holder gang i mig,"
siger Steffen Larsen.
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for lidt akademiske. Jeg tog mine
studier meget alvorligt, og jeg
skrev opgave om investiturstriden i
1000-tallet mellem Pave Gregor d. 7.
og den t yske kejser Henrik d. 4., og
jeg syntes, det var vildt fedt – men
pludselig fik jeg nok. Jeg syntes
heller ikke, at mine medstuderende
tog studierne alvorligt nok, fortæller
Steffen Larsen og fortsætter:

maj 2014

- Ungdomsoprøret stak næsen frem,
så jeg sad en dag ved siden af en
pige, som jeg ret godt kunne lide,
vi havde noget om 1. verdenskrig –
jeg husker det meget tydeligt – og
så sagde læreren, som efter min
mening var alt for ung til at være
lærer – noget, som efter min mening
viste, at han ikke havde forstået en
skid af årsagerne til 1. verdenskrig. Så
ringede det ud, pigen sagde: ”Jamen,
vi ses!” – og jeg sagde: ”Nej, det gør vi
ikke!” Det er faktisk den eneste gang,
jeg har foretaget mig noget radikalt,
for ellers er jeg rimelig småborgerlig.
Jeg gik ud af Universitetet på Frue
Plads, og jeg vidste, at jeg aldrig ville
sætte mine ben der igen.

Job ved en tilfældighed

- Lidt ved en tilfældighed fik jeg
i 1967 job som rockanmelder på
dagbladet ”Aktuelt”. Egentlig var
jeg mere til jazz end til rock, men
jeg tog chancen og sagde ja og
fik o
 mgående to billetter til en
koncert med nogen, der hed ”Procul
Harum” – jeg havde aldrig hørt om
dem. Jeg skrev især om, hvad de
havde på af tøj, og næste koncert
var så ”Pink Floyd” på spillestedet
”Revolution” på Åboulevarden, hvor
vi sad o. 30 m
 ennesker og hørte på
dem i efteråret 1967. Og så gik det
ellers derudad, men i efteråret 1972
kiggede min redaktør på mig – han
hed Ole Hyltoft, og ham kan jeg kun
tale pænt om – og sagde: ”Du er
ved at blive for gammel til at være
musikanmelder, nu skal du anmelde
børnebøger!”

- Den første bog jeg fik til anmeldelse, var skrevet af en, der hed Bent
Rasmussen – og jeg syntes, den var
vildt god. Og der udkom faktisk et
væld af gode børnebøger dengang
– ved siden af alle de røde – bl.a.
eksperimenterende billedbøger fra
små forlag, som ikke holdt så længe.
Mht. til de røde bøger var jeg ikke
en del af miljøet og dukkede nakken
lidt, men jeg kendte en del til det. En
af mine meget triste stunder var dog,
da man faldt over forfatteren Thøger
Birkeland – det kom han sig faktisk
aldrig over – jeg har det stadig dårligt
med, at jeg holdt min mund, men jeg
var ikke helt klar over rækkevidden af
det. Jeg satte meget pris på Thøger
Birkeland, han var en fin fyr.
- Jeg var i øvrigt så heldig, at ”Aktuelt”
hele to gange gav mig lov til at
rejse til Sydafrika for at overvære
Sandhedskommissionens arbejde, og
ingen avis i Danmark har skrevet så
meget om Sandhedskommissionens
arbejde som ”Aktuelt”. Min over
værelse af Sandhedskommissionens
arbejde har været en kæmpe inspiration til min bog ”Næsten” og har
været noget af det største i mit liv.
- I 1972 fik jeg job på militærnægterskolen Antvorskov ved Slagelse. Jeg
har her haft bl.a. Søren Vinterberg,
Anders Jerichow og Peter Wivel (alle
er ”Politiken”-medarbejdere i dag.
Red.) som elever på Militærnægterskolen. Vi havde ikke de rigtig hardcore marxister i Slagelse, de blev jo
soldater. Jeg selv blev dog aldrig
en del af de ræverøde, men jeg har
indtryk af, at jeg blev skånet lidt pga.
mit engagement i kampagnen mod
atomvåben, fortæller Steffen Larsen
og tilføjer:
- Jeg rejste meget med militærnægterne, kom fx meget på Tvind – jeg må
indrømme, at jeg har en stor svaghed
for Tvind! Nægterne skulle jo på en
eller anden måde beskæftiges, og de
første år måtte vi næsten gøre, hvad vi

ville. Hvis jeg fortalte, hvad jeg egentlig har lavet med m
 ilitærnægterne,
ville hårene rejse sig på hovedet af
folk. Engang tog vi fx til Bornholm for
at snakke med folk, der havde gået i
skole med Mogens Glistrup. Vi boede
en hel uge på Bornholm, det var
hamrende skægt samtidig med, at det
var seriøst.

Anmelder af børnebøger

”Det Fri Aktuelt” gik ind i 2001, men
efter et par måneder fik Steffen
Larsen en mail fra Bjørn Bredal på
”Politiken”, og fra det øjeblik har han
anmeldt børnebøger i ”Politiken”.
Fhv. ”Aktuelt”-medarbejdere på
”Politiken” som Kim Skotte, Jes Stein
Pedersen, Per Theil, Lise Garsdal,
Steffen Larsen… nikker stadigvæk
indforstået, når de møder hinanden
på arbejdspladsen. Og Steffen Larsen
lægger ikke skjul på, at tiden på
”Aktuelt” var en vigtig tid for ham,
hvor han fik lov til meget, men han
har været meget glad for at anmelde
på ”Politiken”, og Bjørn Bredal er
blandt de bedste chefer, han har haft,
fortæller han.

Det er jo også en rigtig vigtig og
fornem ”talerstol”, du har haft?
- Ja, det er jeg helt klar over. Måske
den fornemste plads inden for børnebogsanmelderiet, og presset er, man
ikke skal kunne sætte en finger på noget som helst, for det er jo ”Politiken”.
Jeg har været ansat på ”Børn & Bøger”
siden 1982, og det er jeg meget glad
for, og jeg føler, at jeg her kan skrive
lidt mere frit og sprudlende.

Hvordan har børnelitteraturen
det?
- Jeg kniber mig selv i armen. Hvert år
forsøger jeg at finde et logo, når jeg
skal ud at snakke om de nye børne
bøger. Et logo, der fortæller, hvad
jeg tænker om børnelitteraturen. De
sidste par år har jeg kørt rundt og
vist sodavandstræet fra Vimmerby,

som efter alle solemærker at dømme
burde være dødt. Det er et elmetræ
og det er meget gammelt – men ikke
desto mindre har det det strålende.
Jeg fik Vimmerbyfolkene til at tage
et billede, og det har jeg så brugt
de seneste år. På samme måde med
børnelitteraturen: den burde ikke
være så livlig, men det er den, og den
har det strålende.
- Nu bruger jeg så et billede fra
Anders And, hvor han går ud over
skrænten uden at opdage, at underlaget er forsvundet. De to billeder
fortæller nøjagtigt, hvordan jeg har
det med børnelitteraturen, der er
blevet mere lige med voksenlitteraturen. Man kan helt sikkert skrive og
tegne ting for børn, som man ikke
kan skrive for voksne. Fx ville voksne
efter min mening ikke (kunne) forstå
Erlbruchs billedbog ”And, Døden og
tulipanen”.

Billederne taler
Du har vist en forkærlighed for
bøger med billeder?
- Ja, det må jeg indrømme, men jeg
ved ikke, hvor jeg har det fra. I hvert
fald registrerede jeg det første gang
i begyndelsen af 1970´erne, hvor der
kom en række meget k unstneriske
billedbøger. Jeg får megen god
respons på mine s kriverier om
billeder, og billederne giver mig
nogle ord, som jeg ikke får ved at
læse romaner. Jeg er også meget
optaget af B
 iennalen i Bratislava,
hvor jeg har siddet i juryen. Jeg har
i øvrigt også siddet i juryen i Tallinn.
Jeg er meget optaget af slovakkerne,
polakkerne og iranerne, der laver
strålende billeder. Interessen for
billeder har holdt sig, billeder taler
meget direkte til mig.

Du lavede den fine udstilling
’Billeder fra Iran’, der turnerede
Danmark i 2006-07.

”Da Gud tog bussen – 382 dage der ændrede verden” (Forlaget Alfa) af Martin
Luther King hed tidligere ”Et skridt mod friheden” og udkom i Danmark i 1969
(i USA 1958) og handler om, hvad der skete, da den sorte kvinde Rosa Parks
nægtede at rejse sig for en hvid passager i bussen. Det var 1955, i Alabama,
USA, og blev startskuddet til de sortes borgerrettighedskamp. Nu hedder den
”Da Gud tog bussen” og blev genudgivet i 2012 i en stærkt bearbejdet udgave
til nudansk af Liselotte
Wiemer og Steffen Larsen,
som i bogens efterord
indsætter buskonflikten
i et historisk perspektiv.
I øvrigt har han skrevet
”Vilde veje” (1995) og
”Næsten – en lille bog om
ja & nej” (1999) og oversat
Uri Orlevs roman ’Øen i
Fuglegaden’ (Gyldendal,
1988).

- Ja, iranerne taler dobbelt
til mig. Første gang, jeg
var til B
 ørnebogsmessen
i Bologna, var i 1983, hvor
jeg kom forbi den iranske
stand, som lå lige op ad
den irakiske stand. Det var midt
under deres indbyrdes krig. Jeg blev
meget betaget og har igennem
årene købt billedbøger dernede, og
de har siddet i mig lige siden. Jeg
kom så i kontakt med Lis Andersen,
freelance oversætter og redaktør, vi
kontaktede med det samme iranerne,
der sendte alle de billeder, vi bad om.
Vi fik produceret et katalog, der var
alfa og omega for at komme ud med
udstillingen. I øvrigt var det Lilian
Brøgger og Sebastian Sztafij, der stod
for det smukke katalog. Vi arbejder
p.t. på en udstilling mere.

Hvad har drevet dig – hvad
driver dig?
- Jeg faldt ned fra et høloft, da jeg
var 7 år, og jeg har stadig uro i benet,
måske er det den uro, der holder
gang i mig. Men det er vigtigt at
sige ordene, sætningerne, hvis man
vil et eller andet, måske bliver det
ikke til noget lige med det samme,

men det er sagt… og det har en
stor betydning. Jeg var i øvrigt også
militærnægter, men blev kasseret.
Jeg regner mig selv for at være et
fredeligt menneske, og hvis jeg skulle
være organiseret religiøs, ville jeg
være kvæker.

Bogen i fremtiden?
- Jeg tror, det vil gå fint. Det fysiske
i at have en bog i hånden vil aldrig
forsvinde. Fx har jeg lige modtaget
Rebecca Bach-Lauritsens ”Sommerdrenge”, hvor man tydeligt kunne
fornemme, at der var kælet ekstra
meget for omslaget, og det er fedt
at opleve. Jeg oplever også, at der
kommer nye folk til, at fx Forlaget
Jensen & Dalgaard, som jeg lige har
interviewet til ”Børn & Bøger”, vil
noget særligt. De har en ekstra ild,
og de kæler også for bøgerne. Det
er interessant, og jeg føler, mange
gør, hvad de kan for at genoplive
kvaliteten.
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Det virker … når en elev i 7.
klasse efter præsentationen
i klassen vælger at bruge
Mindmeister – som er et
mindmapping-redskab – til
at lave et tælletræ, der skal
indsættes i en matematik
aflevering.
Det er tirsdag morgen og otte børn fra
3. klasse på Skovbrynet skole er klar på
skolens læringscenter. De er udtaget til
at være mediepatrulje i dette skoleår.
I dag skal de arbejde med endnu et
digitalt værktøj, som de derefter skal
formidle til resten af klassen.
Sådan har det været hver t irsdag
siden skoleårets start, hvor
Skovbrynet skole kunne kalde sig en
digital skole. Når alle børn har iPads,
kræver det ikke bare kompetencer i
at bruge de digitale værktøjer, som
ligger tilgængeligt på nettet, men i
lige så høj grad kompetencer i kritisk
at vurdere disse. Hvad kan det bruges
til? Hvornår? Er det brugervenligt?
Hvad kan vi lære?

Hver tirsdag kommer en gruppe
elever op på skolens læringscenter
og sammen med en bibliotekar
“åbnes” et udvalgt digitalt værktøj
op. Der eksperimenteres, leges og
afprøves i hvor høj grad dette værktøj
egner sig til læring. Undervejs sørger
bibliotekaren for at eleverne reflekterer over værktøjets anvendelighed
ved at stille en række formaliserede
spørgsmål til eleverne. Eleverne skal
efterfølgende videreformidle denne
nye viden til resten af klassen.

Fremlæggelser i klassen

At være en del af mediepatruljen
kræver ingen særlige forudsætninger.
Der udvælges fire elever fra hver
klasse. Disse elever kommer sammen
med eleverne fra parallelklassen op
på læringscentret. De fungerer som
mediepatrulje for et år af gangen
og kommer fire gange i løbet af et
skoleår. Dermed får man “åbnet” fire
digitale læringsredskaber på hver
årgang pr år. På Skovbrynet skole
betyder det, at 36 redskaber spredes
og siver blandt både lærere og elever.
Umiddelbart efter fremlægger
mediepatruljen foran resten af
klassen, dels hvad det givne værktøj
kan, ved at vise det på klassens

Det virker ... når en
lærer straks vil bruge
app´en ArtSet til at
illustrere en opgave,
klassen er i gang med.

digitale skærm, dels fortæller de
om, hvad det kan bruges til i et
læringsøjemed - og selvfølgelig om
det virker efter hensigten. Klassen
skal derefter hurtigst muligt bringe
redskabet i brug i forbindelse med
den undervisning, der i forvejen er
planlagt. Dette er vigtigt for at værktøjet breder sig mens det er friskt i
hukommelsen og dermed bliver en
del af skolens læringskultur.
Nu er eleverne fra mediepatruljen
fremover de eksperter, som alle børn
og voksne på skolen vil kunne spørge
til råds, hvis de vil have hjælp til
netop dette værktøj. Mediepatruljen
har en blog, hvor alle børn, lærere og
forældre altid kan se, hvilke læringsressourcer, der er blevet gennemgået
samt hvilke børn, der har været
mediepatrulje den dag.

Kritisk sans

Det handler om videndeling.
Hvordan forankrer man en ny kultur,
hvor ikke kun lærere, men også
elever vurderer kvaliteten af digitale
læringsressourcer? Eleverne har i
dag fri adgang til en masse online
læringsressourcer, men ofte mangler
de grundlæggende redskaber
til at vurdere disse. En stor del af
mediepatruljens arbejde består
derfor i, at udvikle en form for
vurderingskompetence og kritisk
sans hos eleverne samtidig med, at
de udbreder deres kendskab til et
specifikt værktøj.
Med elever som formidlere i fx
en mediepatrulje muliggøres
videndeling på tværs af gængse
strukturer som klasser, årgange og
teams, samtidig giver det mulighed
for at trække elevernes egen medievirkelighed og mediekompetencer
ind i skolens formelle rammer.

"SIGTATET"
Forberedelse,
forberedelse…
”Det tager også tid at bruge
andres ting, når man skal
gøre det til sit eget. Jeg
er nødt til at læse om den
franske revolution, hvis det
er det, jeg skal undervise
i. Man kan ikke bare tage
en andens forløb og spring
forberedelsen over.”
(Lærer Malene Ibsen,
Firkløverskolen i Give
(Vejle Kommune)
i ”Politiken” om brugen
af KMD Education
d. 4. februar 2014)

Bogplast – hurtigt og billigere!
Dimension

02 cmx30m

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

Pris/stk.

34,25

Antal

Dimension

PVC-fri
Pris/stk.

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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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

Om at stå i skyggen af
sin syge lillebror – og om
at være splittet mellem
at være en moden og
hensyntagende storesøster
og så bare en forelsket og
selvoptaget teenager.
Det er vinter og Evas lillebror har
leukæmi. Ind imellem går det
nogenlunde ok med ham, selvom
han er svag og ikke har kræfter
til ret meget andet end at se den
samme C
 ars-film om og om igen,
andre gange er appetitten væk og
immunforsvaret helt i bund på grund
af den skrappe kemoterapi.
Imens går livet bare videre – eller
rettere: det drøner af sted for fuld
udblæsning!
Eva er nemlig 14 gammel og b
 efinder
sig midt i sin første f orvirrende
forelskelse i en fyr, der går i 10.
klasse og samtidig er hendes nye
danselærer. Eva er rigtig glad for sin
lillebror og bange for at miste ham,
men samtidig også frustreret over
alt det han må (han må spise pølser
og Nutella) og får forærende (han
får en Nintendo selv om Eva har
ønsket sig en Wii ”i hundrede år”) af
deres f orældre, som hun ikke rigtig
føler har øje for hendes behov og
problemer. For hvad er vel hendes

småproblemer sammenlignet
med angsten for om lillebroren vil
overleve?
Glæden og spændingen ved
forelskelsen i den lidt ældre
Alex har derfor en bismag af
dårlig s amvittighed, for kan man
overhovedet tillade sig at gå rundt
og boble af glæde indeni når alle
andre er knugede af angst og
bekymring? Og er det i orden at
være sur på sin mor, låse døren og
holde hende på afstand eller endda
svare igen, når hun trods alt forsøger
at vise interesse, eller er man så
bare urimelig og alt for optaget af
sig selv og sit eget? Oveni i disse
modstridende følelser, er Eva også
bange for at miste sin bedste veninde
Maja til Katrine, klassens vellykkede
og populære pige, som Eva føler
har drevet en kile ind mellem sig og
barndomsveninden.
Som det fremgår rummer Se mig
nu mange helt almindelige – men
derfor alligevel drønbesværlige!
– teenagespørgsmål ved siden af
bogens bagvedliggende tema om
at være pårørende til et alvorligt
sygt familiemedlem. Bogen har en
nærværende og naturlig tilgang til
disse teenageemner, som formidles i
et mundret sprog og bringer læseren
fint i øjenhøjde med Evas rutsjeture
mellem gnavende jalousi og sitrende
tiltrækning, mellem angst, glæde og
spænding og så følelsen af at være
komplet kikset.

Se mig nu er Sandra Schwartz første
roman og bl.a. inspireret af arbejdet
som kommunikations-medarbejder
i foreningen Familier med kræftramte
børn. Se mig nu er dog ikke først og
fremmest en bog om det at være
pårørende til en alvorligt syg og så
i øvrigt teenager, men snarere om
et ganske almindeligt teenageliv,
som bliver sat i et særligt, vanskeligt,
perspektiv i og med at der opstår
alvorlig sygdom i den nærmeste
familie. Bogen henvender sig altså
ikke kun eller mest til børn og unge
i en lignende situation, men til alle
læseglade - nok især piger - mellem
ca. 12 og 14 år.
Se mig nu, Af Sandra Schwartz,
259 sider, Sommerfugleserien,
Carlsen 2014.

Konsulent-klummen

”It-læsekompetencer i fagene”

– et udviklingsprojekt
Af Karin Guldbrand, skole
bibliotekskonsulent i
Ringkøbing-Skjern
Kommune
Kender du det? En
flok elever kommer
på skolebiblioteket for
at få noget at vide om
Australien. De går lige
forbi bibliotekaren, forbi
hylderne med A
 ustraliens
geografi, biologi og historie
og direkte hen til computerne.
Her googler de ”Australien” og får
38.300.000 hits. Det er svært tilgængelige informationer, noget med
rejser til Australien og nogle vragdele
fra et fly fra Malaysia. Eleverne k likker
sig planløst rundt og lander på
Udenrigsministeriets side. Det var
ikke lige det, de ville …
Hvad gik galt? Eleverne m
 angler
kommunikations-kritiske
kompetencer!
Helt banalt handler det alt sammen
om at kunne søge informationer
ved hjælp af de rigtige læse- og
søgestrategier, at kunne vurdere det,
man har fundet, og sætte det ind i
den sammenhæng, man har brug
for. Ud fra ovenstående erfaringer
søgte – og fik – vi i Ringkøbing-Skjern
Kommune midler fra Udviklings
puljen under Kulturstyrelsen til at
gennemføre projektet ”It-læsekompetencer i fagene” fra 2012-2014.
Projektdeltagerne har udarbejdet

undervisningsforløb
til hele skoleforløbet, afprøvet disse
på egne skoler
og har derefter
på kommunens
øvrige skoler
samarbejdet med
lærere og læringscenter-team
om at få forløbene
gennemført i praksis.
Sideløbende er der
arbejdet med at udvikle en egentlig
strategi for it-læsning, der med
udgangspunkt i praksisforløbene
giver anvisninger til, hvordan der
kan arbejdes med elevernes
it-læsekompetencer på de forskellige
klassetrin.
Lige fra skolestart skal der arbejdes
målrettet med læse- og søgestrategier, hjemmesiders opbygning
og et begyndende fagsprog. På
mellemtrinnet fortsættes der med
kommunikations-situationen, mere
strategiske søgninger og kendskab til
multimodalitet. Endelig arbejdes der
i overbygningen på at eleverne opnår
digital dannelse og kommunikationskritiske kompetencer.
Men også forankring har været et
vigtigt element. It-læsestrategien
bliver en del af kommunens handleplan for sprog og læsning. Vi indfører
Netfinder på 6. årgang som en uhøjtidelig dyst, men også som en pejling
på, om man som klasse kan det,

man skal kunne på dagen. Desuden
opfordrer vi til at tage it-læsning ind
i årsplanerne, team-samtalerne og
arbejdet med de digitale læremidler.
Det har været godt at have et
udviklingsprojekt. Vi er mange, der
er blevet meget dygtigere. Dels har
vi fået god sparring, men det er også
blevet synligt, hvor meget viden,
kreativitet og energi, der udfolder
sig på skolerne – og som er blevet
kanaliseret ind i projektet. Tak for
det! Og hermed en opfordring til
at kaste sig ud i udviklingen. Det er
lige akkurat så besværligt, som man
frygter – og lige så udviklende, som
man håber.
Lige nu står vi – konsulenterne – over
for at gennemføre skolebesøg på
kommunens 25 skoler for at udbrede
strategien og fortælle om undervisningsforløbene, der er lige til at tage
ned af hylderne og bruge i undervisningen. Det er nu, projektet skal stå
sin prøve.
Projektet er gennemført med tilskud
fra Udviklingspuljen for Folke- og
Skolebiblioteker under Styrelsen for
Bibliotek og medier. Undervisningsforløb og strategi er tilgængelige i
Projektbanken på Kulturstyrelsens
hjemmeside.
Hermed gives stafetten videre
til Jakob Neergaard Hausted,
pædagogisk konsulent i
Hedensted Kommune.
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Lette bøger
til unge og voksne
Vi kalder vores skønlitteratur LæseLyst, og faglitteraturen hedder FAG-LET

David Lagercrantz:

Jeg er Zlatan
FAG-LET, lix 25
Zlatan Ibrahimovic er vokset op i et råt
kvarter i Malmø i Sverige. Som helt ung
stjal han cykler og sloges. Med sine
egne ord fortæller Zlatan om livet som
en af verdens bedste fodbold-spillere.

FAG-LET

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

Andre kan bestille hos:

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

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

