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OPSLAGSTAVLEN INDHOLD

Lærerne kan godt…

”Drop de ansatte, og gør 
dem til medarbejdere. 
Lærerne kan godt tilrette-
lægge deres undervisning 
uden detaljerede arbejds-
tidsregler. Arbejderne kan 
godt forbedre kvaliteten, 
uden ingeniørerne behø-
ver at få alle de nye ideer. 
Politifolkene ved godt, hvor 
de skal sætte ind, uden at 
Folketinget blander sig. Det 
betyder mindre tidsspilde 
og dermed større værdi.”

(Erhvervsmanden Lars Kolind 
i ”Morgenavisen Jyllands-

Posten” d. 7. april 2013)

"SIGTATET"

”Elliot fra Østerby”
Det er socialpædagog og adoptivmor Iben Krarup Høgs-
berg, der står bage denne søde og livlige billedbog om 
Elliot fra Østerby. Elliot er et ønskebarn, bor ude på landet 
sammen med sin mor, far 
og storebror, og nu er fa-
milien på vej til Etiopien for 
at hente lillebror. En dejlig 
lille positiv og optimistisk 
billedbog.

”Elliot fra Østerby”
Iben Høgsberg
Illustreret af Anna Gellert 
Abelin
TURBINE, 2013 
30 sider

Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfat-
terpris 2013
Forfatteren Mette Winge modtog d. 13. marts 2013 Edvard 

Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris 2013 ved Danmarks 

Biblioteksforenings Årsmøde i København. Hun er født 

1937, mag.art., dr.phil. 1976 med Dansk børnelitteratur 

1900-45. Hun debuterede i 
1973 med bogen ”Dansk bør-
nebogskritik og i 1988 med 
romanen ”Skriverjomfruen”. 
Hun har tidligere modtaget 
Danmarks Biblioteksfor-
enings Jubilæumspris (1988), 
Rosenkjærprisen (1981), 
Publicistprisen (1987) og 
Kritikerprisen (1988). Fra 1999 
til 2005 var hun formand for 
bestyrelsen for Center for 
Børnelitteratur.

•  Opslagstavlen indeholder 7 omtaler.  side 2
•  Lederen kan læses på . . . . . . . . . . . . . . .  side 3
•  Læs børne- og uddannelsesdirektør i 

 Kolding Kommune, Ib Hansens  
”Synspunkt på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 4

•  Forfatteren Bent Rasmussen præsenterer sit 
essay nr. 2 på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 6 

•  IT & medier – stof, der bringes i samarbejde 
med Danmarks IT-vejlederforening  
– handler denne gang om Statens  
Museum for Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 11 

•  Artiklen ”Computerspil i skolen  
– hvor sku´ vi vide det fra?” er skrevet af  
energiske Ella Myhring, lærer & skole-
bibliotekar. Læs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 14 

•  Konsulent Lone Thomsen beretter om sko-
lebibliotekets rolle mht. inklusion.  
Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 17 

•  Zulmir Bečević er en talentfuld svensk 
forfatter med bosniske rødder har været på 
besøg i Vejle. Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 19

•  Jakob Høgh Sørensen ”har  lige læst”  
”Verdensredderne” af norske Simon  
Stranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 22 

•  Peter Høgsberg, skolebibliotekskonsulent 
i Holstebro Kommune, står for ”Konsulent-
Klummen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 23

”Bibelguide”
I ”Bibelguide”, der også rummer et overskueligt bibel-
leksikon, kan man skaffe sig overblik over fortælleforløbet 
i Bibelen, en forståelse af Bibelens tid samt viden om, 
hvornår de forskellige tekster er skrevet og hvorfor. Inger 
Røgilds (f. 1945) er tidligere seminarielektor og står bag en 
række vellykkede undervisnings-
materialer, bl.a. Den røde tråd i 
kristendommens historie med 
illustrationer af Otto Dickmeiss 
(Bibelselskabets Forlag, 2012). 
Hun er læreruddannet, cand.
pæd. i religion og livstolkning 
samt Master i citizenship 
education.

Bibelguide
Inger Røgild
TURBINE, 2013 
78 sider

Norsk børnebogspris
Skolebibliotekarforeningen i Norge har valgt at tildele 
Litteraturprisen 2013 til forfatteren Lars Mæhle (f. 1971), 
der debuterede i 2002. Han får prisen for sit forfatterskab, 
der er på o. 25 bøger. Eneste bog på dansk iflg. bibliotek.dk 
er ”Harry og Ivar opfinder krudtet” (Gyldendal, 2008) med 
tegninger af Peter Bay Alexandersen. Oversættelse: Camilla 
Schierbeck. Historien handler om 
Harry og Ivar, to mænd i deres 
bedste alder, de bor i et mærkeligt 
lille træhus sammen med deres 
hund, Kåre Albert. Ejeren af huset 
vil sælge det, men Harry og Ivar 
har ingen penge, men måske kan 
de vinde en million kroner i en 
opfinderkonkurrence

I forbindelse med Kronprinsparrets officielle besøg i Chile 
10.-15. marts lancerede det chilenske forlag LOM (www.
lom.cl) 3 titler fra Dansklærerforeningens Forlag oversat til 
spansk. Nu får chilenske børn lejlighed til at møde Benni 
Båt, Engelbert H og Morten Johansen. De er hovedpersoner 
i tre børnebøger fra Dansklærerforeningens Forlag, og nu 
udgives de tre bøger af det chilenske forlag LOM. 
”Vi er både stolte og glade for at tre af vores bøger nu 
udkommer i Chile. Da vi i 2004 udgav de første bøger i 
serien ”Billedromaner”, var det med henblik på at udgive 
en ny type børnebøger. Det ligeværdige forhold mellem 
illustrationer og tekst skulle sammen med temaerne især 
appellere til 9-12-årige drenge. Billedromanerne blev en 
helt ny genre som flere danske forlag har taget til sig, og 
som nu er et kendt begreb for alle, der beskæftiger sig med 
børnelitteratur. Vi havde ikke drømt om at forlag i andre 
lande skulle få øje på bøgerne, men et par af bøgerne er 
allerede udkommet i Norge, og nu udkommer der altså 
tre i Chile,” siger Charlotte Paaskesen, der er direktør for 
Dansklærerforeningens Forlag. Hun var i øvrigt med på 
kronprinseparrets rejse til Chile.
Samarbejdet går flere år tilbage, og Charlotte Paaskesen 
har arbejdet sammen med både Den danske Ambassade 
og børnebiblioteket i Valparaiso, som er grundlagt af den 
danske ildsjæl Anne Hansen. 
”Illustrator Tove Krebs Lange og jeg har arbejdet sammen 

med chilenske lærere, forfattere og illustratorer om at 
udvikle bøger til de første læsere, og i den forbindelse 
oplevede vi en enorm interesse for dansk børnelitteratur,” 
fortæller Charlotte Paaskesen.
Lanceringen af de tre bøger til det chilenske publikum 
skete i forbindelse H.K.H. Kronprinsesse Marys besøg på 
børnebiblioteket i Valparaiso. Besøget blev anvendt til at 
sætte særlig fokus på dansk børnelitteratur og til at under-
støtte den positive udvikling af chilenske forlags udgivelser 
af dansk børnelitteratur. 
De tre titler fra Dansklærerforeningens Forlag, som nu 
lanceres i Chile er:
Kim Fupz Aakeson: ”Engelberth og den sidste chance”. 
 Illustrationer: Per Dybvig
Oscar K.: ”Benni Båt”. Illustrationer: Dorte Karrebæk
Kenneth Bøgh Andersen: ”Sisdæ Sjangsæ”.  
Illustrationer: Mårdøn Smet

Bents Bogomtaler

Ulf Stark i OPSIS
Det svenske børnekulturtidsskrift OPSIS havde i Nr. 3-2013 

sat fokus på den fremragende svenske forfatter Ulf Stark. 

”Ulf Stark i ord, bild och ton”, og ca. halvdelen af bladets 64 

sider var helliget Ulf Stark. 
Man skriver bl.a.: ”Det finns 
en stark livskänsla i Ulf 
Starks måanga böcker. Och 
en inlevande medkänsla 
med personerna vare sig 
de är barn, farfäder, apor, 
änglar eller jävlar.” Det er en 
stor, stor glæde at læse om 
en forfatter, som jeg bilder 
mig ind, at jeg forstår helt 
og aldeles. 

”Sine og Ósk”
Fin lille historie med masser af skønne hestebilleder om 

Sines islandske hest Gæfa, der efterhånden er blevet 20 

år, og en pensionering forestår. Derfor skal Sine have en 

ny ridehest, og det bliver 
store og stærke Ósk på 4, der 
endnu ikke har haft en rytter 
på ryggen. Bagerst i bogen 
kan man finde ordforklarin-
ger og letlæste fakta om de 
skønne islandske heste. 

”Sine og Òsk”
Af Marianne Jørgensen
TURBINE, 2013 
48 sider
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Åbent brev til Anders Balle – Formand for Skolelederforeningen

Kære Anders Balle
Jeg har i de snart 14 år, hvor jeg har været formand for Danmarks Skolebibliote-
karer deltaget i utallige diskussioner, møder og paneldebatter om samarbejde 
mellem skolebiblioteket og folkebiblioteket. Jeg har siddet i forskellige ministe-
rielle og faglige udvalg. Jeg har været med til at skrive rapporterne ”Fremtidens 
biblioteksbetjening af børn” (2008) og ”Det integrerede bibliotek. Nye roller til 
skolen og biblioteket. En kogebog” (2005).
 Ingen steder har jeg mødt, hørt eller læst udtalelser, der blot er i nærheden 
af de udtalelser, som du kommer med på et møde på Ørestad Bibliotek den 14. 
marts i år. Du deltager den dag i en politisk paneldebat arrangeret af Biblioteks-
foreningen. Debatten er optaget på video og tilgængelig på Youtube.
 Dine udtalelser om skolebiblioteket og skolebibliotekarerne på det møde er 
dybt utilstedelige, krænkende og undergravende for et reelt samarbejde mel-
lem skolebibliotekarer og folkebibliotekarer.
 Jeg citerer ordret: ”Man bruger al sin tid på at fortælle om sin specialfaglighed. 
Det drejer sig kun om at redde sin egen røv”. Det sagde du! Formanden for Skolele-
derforeningen.
 Din ironisering over, at du ikke kan se forskel på skolebibliotekarer og folke-
bibliotekarer er virkelig malplaceret. Citat: ”Det er for mig ligegyldigt, hvem der 
udfører arbejdet”. (Sic!)
 Du fortæller de folkebibliotekarer, der sidder i salen, at de har en længere ud-
dannelse end skolebibliotekarer. Derfor forventer du, siger du, mere af dem, når 
de skal ud på skolerne. Og det der med didaktisering, siger du, kan de vel bare 
lære. Du ved udmærket godt, at skolebibliotekarer har en 5-årig uddannelse.
Citat: ”Alle barrierer der måtte være – væk med dem”.
 Du taler om, at vi har to slags biblioteker, og at det er forkert. Du ved udmær-
ket, at det har vi ikke. Vi har ét skolevæsen og ét biblioteksvæsen.  
 Jeg citerer igen ordret: ”Det er helt åbenlyst oplagt, at vi skal have et meget tæt-
tere samarbejde og måske endda en sammensmeltning”. (Sic!)
 Du taler også om, at hvis der er nogen på skolerne, som er imod det, så må der 
være nogle ledere højere oppe, der kan sige ”ud med jer! Sådan må det være.” 
 En spørger fra salen spørger, om det ikke er en god ide, at folkebiblioteka-
rerne kom ud på skolerne, og du nikker bekræftende. 
 Din afskedsreplik er helt forrygende. Du siger og jeg citerer igen ordret:  
”Gå hjem og fusioner!”.
 Kære Anders Balle. Du undergraver fuldstændig det arbejde, som skolebiblio-
tekarer og folkebibliotekarer og deres organisationer har lavet de sidste næsten 
10 år. Et arbejde, hvor respekten for hinandens forskellige fagligheder er blevet 
større og større. I det arbejde har vi ikke brug for en formand for Skolelederfor-
eningen, der blot genopliver fordums tiders faglige kampe, fordi han helt åben-
lyst ikke ved, hvad der foregår. Heller ikke på de skolebiblioteker, hvis ledere han 
ellers er formand for.
 Jeg spørger derfor ganske enkelt: Er de udtalelser, som du kom med på Øre-
stad Bibliotek den 14. marts, udtryk for Skolelederforeningens officielle politik?

Med venlig hilsen

C.C. Rasmussen
Formand for Danmarks Skolebibliotekarer
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SYNSPUNKT

Et skridt frem og to tilbage
Af Ib Hansen, Børne- og uddannelses-
direktør i Kolding Kommune.

Folkeskolen er meget bedre 
end sit rygte. Men det har 
vi åbenbart ufatteligt svært 
ved at få italesat og kommu-
nikeret.

Det er 
som om 
der i den 
offentlige 
debat har 
indsneget 
sig en tendens 
til at overse de positive resultater. 
Når der er en positiv udvikling i 
folkeskolen, som burde påkalde sig 
anerkendelse af folkeskolens ledere 
og ansætte, så kan det ofte virke som 
om, man hellere vil slå folkeskolen 
tilbage til start.

Resultater i verdenstoppen
Gennem det seneste årti har folke-
skolens kvaliteter generelt udviklet 
sig helt enormt. Senest er Danmark 
blevet placereret som nr. 5 i en 
verdensomspændende undersø-
gelse af elevernes læsekundskaber i 
fjerde klasse. En tilsvarende undersø-
gelse for matematik og natur/teknik 
placerer danske elever i fjerde klasse 
på en niendeplads. Dette faktum 
har ikke trukket de store overskrifter 
eller givet sig udtryk i stor offentlig 
anerkendelse for den store indsats 
skolerne har lagt bag for at opnå de 
fantastisk flotte resultater. Siden 1995 
har danske elever forbedret deres 
kompetencer både inden for mate-
matik og natur/teknik svarende til et 
helt klassetrin!
 Internationale undersøgelser har 

vist, at danske elever er verdensme-
stre i at være glade for at gå i skole. 
Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt. 
Men det er en nødvendig forudsæt-
ning for at lære. Som nævnt viser 
effekterne sig også i de nye interna-
tionalt set fantastisk flotte resultater. 
Samtidig er glæde ved at gå i skole 
en helt nødvendig erfaring, man skal 
have med sig, når man i sit voksenliv 
skal indgå i den livslange læring, der 
er nødvendig for, at vi i Danmark kan 
blive ved at klare os i den internatio-
nale konkurrence.

Glade for at gå i skole og for 
demokratiet
I Kolding Kommune har vi da også 
flere gange haft den glæde, at kol-
leger fra PISA-resultaternes højborg, 
Finland har besøgt os for blandt 
andet at finde ud af, hvad det er der 
gør, at vore elever i Danmark generelt 
er glade for at gå i skole.
 Danske unge er internationalt ud-
nævnt til at vide mest om det at være 
borger i et demokratisk samfund og 
have lyst til at indgå i demokratiet med 
de rettigheder og pligter, der følger 
heraf. Det er vel ikke så ringe endda.
 Nu oplever vi så stor tummel i 
forhold til ønskerne om reform af 
folkeskolen og reform i forhold til, 
hvordan vi organiserer arbejdet i 
folkeskolen. Det har jeg som kommu-
nal embedsmand selvfølgelig ingen 
kommentarer til, men er meget opta-
get af eventuelle negative effekter af 
tumlen i for fremtidens folkeskole, 

Tummel kan indvirke negativt 
på folkeskolen
Når man reflekterer over fremtidige 
effekter af denne tummel set i rela-
tion til den omtalte generelt mang-
lende vilje til anerkendelse og det at 
italesætte og fremhæve folkeskolens 

kvaliteter og dokumenterede gode 
resultater. Ja, så bliver jeg ked af det. 
Denne tummel kan få en mangeårig 
negativ virkning og bevirke, at folke-
skolen bliver slået tilbage til start.
 Det er selvfølgelig helt i orden at 
have en økonomisk tilgang til en 
så vigtig samfundsinstitution som 
folkeskolen. Jeg synes blot, at det er 
forstemmende, at man ikke også ud-
viser blot en smule indsigt i de psy-
kologiske faktorer, som alle moderne 
virksomheder bruger, når det gælder 
at skabe motivation og engagement 
hos sine medarbejdere. 

For megen miskreditering og 
for lidt anerkendelse
Det er ikke skæld ud og miskredite-
ring, der fremmer loyalitet, motiva-
tion, ildhu og engagement i arbejdet. 
Al moderne psykologi og HR-forsk-
ning i lederskab og medarbejdermo-
tivation tilsiger der i mod, at anerken-
delse og opbakning kombineret med 
positiv kravstilling og konstruktive 
tilbagemeldinger virker fremmende 
på motivation hos os alle. Det være 
sig folkeskolens ansatte som ansatte i 
alle mulige andre organisationer.
 Som en folkeskolens ven kunne 
jeg derfor håbe på, at man når al 
den nuværende tummel er ovre vil 
inddrage synspunkter fra moderne 
positiv psykologi, moderne sociologi 
og moderne HR-forskning, så folke-
skolens kvalitet og udviklingspoten-
tiale også i fremtiden kan være sikret. 
Måske skulle man ligefrem tænke i at 
supplere de mange dygtige jurister 
og økonomer ved at ansætte nogle 
erhvervspsykologer, nogle sociolo-
ger og nogle antropologer, som kan 
hjælpe, når det gælder at italesætte 
en god folkeskole og vise omsorg, 
anerkendelse og konstruktiv kravstil-
ling over for folkeskolens ansatte.
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der, fx genrer, forfatterskaber og sprogforståelse. Forløbene 
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børnebibliotek bestående af billedbøger, højtlæsnings- 
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præcis den sværhedsgrad, som passer til den enkeltes  
niveau. læsløs.dk udkommer medio 2013.
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Af Bent Rasmussen, forfatter

Engang var der penge i skid-
tet og i litteraturen. Skidtet 
klarer sig, men hvad med 
litteraturen? Forlagene var i 
de dage mange og levede i 
deres forsigtighed som nu. 
Forskellen er, at det den-
gang ikke var så nødvendigt. 

Piger og drenge i øst og i vest synes, 
at Hasselbalchs bøger er bedst. Så-
dan. Og der var Gjellerup og Erichsen 
og Fremad og Hagerup, og jeg skal 
komme efter dig. To ud af mine første 
bøger udkom netop på Hagerup. Et 
forlag i Fiolstræde oven på boghan-
delen af samme navn. Men som en 
forlagsredaktør skrev til mig: ”Udvik-
lingen kan nok begrædes, men ikke 
bestrides.”
 Situationen, som den var i de 
forgangne tider, kan jeg af gode 
grunde ikke beskrive gennem forla-
genes regnskabsbøger. Jeg ved dog, 
at en jysk forlægger for sine egne 
penge byggede et mindre palæ og 
indrettede det til fribolig for pen-
sionerede lærere! Alle skejserne var 
hentet hjem via en givtig nichepro-
duktion over årtier: Julebøger. Min 
barndoms jul var ikke helt vellykket, 
hvis jeg manglede ”Historiebogen 
Børnenes Julebog” fra Grønvald-

Fynbo. Mens folket sad med ”Ved 
julelampens skær”, klingede kas-
seapparatet hos den veldædige 
bogkøbmand .
 I mine allerførste år som ung lærer 
forlystede jeg mig – og forhåbentlig 
også børnene – ved selv at skrive 
de julehistorier, der for skams skyld 
skulle læses op i klassen. Et par gled 
ned i en kuvert og endte hos Grøn-
vald-Fynbo på hans køkkenbords-
forlag i den lille landsby Vammen i 
nærheden af Viborg. Og se, om han 
ikke antog mine fortællinger, der 
strålede af sociale problemer, glim-
mer, fehår, snefnug og blanke øjne. 
To hundrede gangbare kroner, og jeg 
kan garantere for, at der var dækning 
for checken.

Skolelærere!
Fra 1959 og nogle år ind i 60´erne var 
jeg fast leverandør sammen med Ro-
bert Fisker (1913-1991), der siden blev 
min ven og mentor. Han tilskyndede 
mig blandt andet til at skrive letlæs-
ningsbøger, en genre, han var med 
til at opfinde, og hvis nødvendighed 
han hele livet blev en varm fortaler 
for, men som mange forfatterkolleger 
rynkede på næsen af. Og det kan da 
være, at det knappe udtryk og det 
efter formålet disciplinerede sprog ind 
imellem kom på kant med kunstne-
riske dyder og principper. I Forfatter-
foreningen, som var noget andet og 
finere end nu, bar man efter de mere 
”parnaskulredes” mening på et kors, 
der hed skolelærere. Og til grund for 
den grimasse lå jo den ubestridelige 
kendsgerning, at mange forfattere i 
generationer havde en uddannelse på 
et seminarium som deres intellektuelle 
basis. At mange kolleger havde startet 
deres voksenliv som tørvearbejdere, 
arbejdsmænd, op-
vaskere, typografer 
eller sømænd, kom 
kun op til overfladen, 
når vedkommende 
skulle rose sig af at 
have overvundet 
den sociale arv.

Fanger du tidens sprog?
Gennem Robert Fisker fik jeg min ad-
gang til det børnelitterære syndikat, 

ET RETROSPEKTIVT ESSAY – NR. 2 – MED AFSÆT I BØRNEBOGENS LITTERÆRE PERIODE 1960-2010

Hvad laver De her? 

Robert Fisker
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hvor jeg kunne modtage vise råd af 
fagets gamle drenge: Poul Jeppesen 
(1909-1986), Jens Sigsgaard (1910-
1991), Ib Spang Olsen (1921-2011), 
Svend Otto S. (1916-1996), Franz 
Berliner (f.1930) og Thøger Birke-
land (1922-2011). Vidt forskellige 
af temperament og tilgang til den 
fælles metier, men alle optaget af 
det at fortælle for børn. Ikke som en 
engangsforestilling, men som et mål 
for et livsværk
 I det kollegiale samvær med er-
farne folk blev jeg ydmygt opmærk-
som på det forhold, at det stykke 
fiktion, man digtede sig frem til og 
lod forme til noget enestående, ikke 
svævede for sig selv i et vakuum. 
Men brød man i formen, i stilen, i 
emnevalget, i sproget – altså vovede 
pelsen – kunne man blive offer for 
enten et skuldertræk eller det at 
blive udråbt som et nytænkende 
talent, der gav en god dag i det 
vedtagne. 
 Naturligvis var det mere blæret 
end frimodigt at sætte sine ofte 
usikre skriverier ind i en sammen-
hæng med børnelitteraturens 
udvikling eller erklære dem som væ-
sentlige nedslag i flommen af tidens 
udgivelser. Følelsen af at være aktiv 
i den levende organisme, som den 
uophørlige strøm af udgivelser var 
det fysiske udtryk for, greb somme 
tider en om hjertet eller i hvert fald 
om kuglepennen. Fanger du tidens 

sprog? Hvorhen går tendenserne? 
Hvad optager læserne, uden hvilke 
du intet er? På hvilken baggrund læ-
ser de din bog – hvis de gør det? Og 
hvilke forudsætninger og muligheder 
giver vi de unge i deres møde med 
det gamle medium, bogen?

Den gyldne birkelandske 
periode
I et foredrag, som den svenske 
forfatter Stig Ericson (1929-1986) 
holdt på en kongres for skolebib-
liotekarer, gav han udtryk for den 
bekymring, at der efterhånden ikke 
var så meget, vi forfattere kunne 
imponere børnene med. ”De har 
alle set polarisen fra undersiden, 
månen fra bagsiden og Anita 
Ekberg fra siden,” sukkede han. Og 
det var i de dage, da Fellini havde 
ladet den barmfagre Ekberg bade i 
Trevifontænen.
 Som en af de yngre forfattere 
med ubeskadiget selvværdsfølelse 
måtte man ryste på hovedet. Hvad 
lignede det at lægge en apokalyptisk 
tordensky ned over børnebogens 
selvfølgelige eksistens i den gyldne 
birkelandske periode?

”I kan lære noget af Palle!”
Efter min prunkløse debut med ”Alt 
kan gro” (1966) og ”Et hul i vejen” 
(1967) syntes jeg mig kompetent 
til deltagelse i den nordiske børne-
bogskongres på Krogerup Højskole 

i 1968. Svenskerne var i overtal og 
lagde stærkt ud med en advarsel om 
al den ”skräpkultur”, vi bød børnene. 
De var sådan set i deres gode ret 
til at tage teten, eftersom alt det 
spændende og mest kontroversielle 
kom från hinsidan. Politiske under-
toner var der nok af. Det tog man nu 
ikke så ilde op, for der blev serveret 
en fyrstelig middag om aftenen – 
delvist betalt af Nordisk Kulturfond 
og delvist af de tilstedeværende 
forlæggere. Alle mislydenes mørke 
tanker var borte med blæsten og 
rødvinen. Under middagen kom en 
forlagsredaktør fra det forlag, som 
allerede havde udgivet mig, hen til 
bordet, hvor jeg sad med flere af ko-
ryfæerne. Efter at have hilst, så han 
mig inkvisitorisk i øjnene og stillede 
bramfrit spørgsmålet: ”Sig mig, hvad 
laver De her?”
 Var der ikke plads til lille mig i 
logen?  Jeg tænkte senere over 
situationen, da jeg ved lejlighed sad 
over en kop kaffe sammen med Palle 

Palle Petersen
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Petersen, Gerd Rindel og den ideali-
stiske forlægger, Jarl Borgen. I løbet 
af vores smalltalk ved bordet fyrede 
Borgen en replik fra hoften: ”Gerd og 
Bent, I er ikke så gode til at sælge jer 
selv, som Palle er. I kan lære noget af 
Palle.”

Svenskerne gik foran, men…
Men jeg blev i branchen, og jeg blev 
i Krogerup. De gamle drenge ville 
afslutte dagen og tømme et glas 
på Humlebæk kro. Og du skal med, 
foreslog Thøger og Robert, og derved 
oplevede jeg noget så festligt som 
Jens Sigsgaard i en spektakulær per-
formance. ”Jens, syng nogle af dine 
jyske spirituals!” opfordrede Thøger, 
og den på alle måder store psykolog, 
bestsellerforfatter og inkarnerede 
vendelbo sang uden tøven de væk-
kelsessange, han havde hørt karlene 
og pigerne synge under malkningen 
hjemme på gården i Jetsmark. Jeg 
tror, vi kom godt og vel igennem 
perleporten den aften. 
 Af mange og diffuse årsager blev 
1968 stående som et årstal, man sæ-
deligt, politisk, socialt og litterært må 
notere sig, hvis man da er gammel 

nok – eller man i øvrigt er bekendt 
med børnelitteraturens nyere historie 
fra Egon Mathiesens billedbøger til i 
dag. De sidste vidner må i skranken. 
 For mig og sikkert mange andre 
blev Krogerup-konferencen om 
”skräpkultur” til ungerne et vink om 
alt det, der efterhånden kunne lade 
sig gøre, når man satte sig til tasterne 
eller krammede kuglepennen. Sven-
skerne gik foran, men vi bed dem i 
haserne.

Bøger udefra
Der kom bøger listende ind ude fra 
den store verden. De var i flere tilfæl-
de anderledes på den gode måde og 
sært vedkommende. De gjorde, at vi 
blev frækkere ind i 70´erne og skrev 
den ene kontroversielle bog efter 
den anden. Bent Haller nåede længst. 
Han blev skammet ud i pressen og fik 
bøger fjernet fra biblioteket i den by, 
hvor han nu bor. Jeg kom først under 
observation, da min bog ”De hvide 
hænder” (1976) blev til filmen ”Mig 
og Charly” i 1978. 
 Af bøgerne udefra gik Hans Peter 
Richters ”Drengen Friedrich”(1963) 
i stort tal ind på skolebiblioteker-

nes hylder, ligesom Karl Bruckners 
”Sadako fra Hiroshima” (1962) gjorde 
det, mens en virkelig nyskabelse 
som tjekkiske Ota Hofmans ”Flugten” 

(1968) kun slog an som et forbillede 
for flere af os, der sad i gyngen og 
skulle gynge videre – om redaktører 
og forlag ellers ville det. 
 Fornyelse kombineret med bryd-
ningstider har været et kontinuerligt 
opdukkende fænomen i det hjørne 
af litteraturen, hvor børnebogen 
og ikke mindst ungdomsbogen har 
siddet placeret på sin ofte vaklende 
taburet. Hvis så bestræbelserne lå 
i det at give nogle starutter fred 
til ud fra hjertets renhed blot at 
passe skriveriet og ikke spilde tid på 
markedsføringen af sig selv og sine 
fortræffeligheder, ville meget være 

Fra ”Mig og Charly”  
– Foto: Vibeke Winding

Gerd Rindel
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godt. Forfatterne researcher, inspi-
reres, tænker og skriver, og forlag og 
formidlere klarer resten. Det kræver 
resurser at sælge sig selv, skønt 
velmenende Jarl Borgen dengang 
syntes noget andet. 

Nostalgisk lyksalighed
Tiden har vist, at den, der skriver, 
nok skal overleve, såfremt selektivi-
teten af kommercielle hensyn ikke 
indsnævres mere, end at der stedse 
bliver plads og råd til seriøsitet, 
kunstneriske overvejelser og eks-
perimenter. At der engang imellem 
kan skydes en smal bog ind blandt 
alt det, der sælger sig selv. Og hvis 
boghandlerne er rædde for at tage et 
bredt udvalg hjem og præsentere det 
anstændigt mellem Ken Follett, en vis 
Jussi, svenske krimidamer og ligegyl-
dige biografier, så opfylder branchen 
ikke sit formål og bliver uinteressant 
for den, der i videste forstand holder 
af bøger. 
 Når man nu og da tillader sig selv 
at falde hen i nostalgisk lyksalighed, 
må man have med, at der også i 
bølgen af fantasy og Hobitten-
pasticher dukker perler op, trods det 
at sparsommelighed og populisme 
er nogle hårde odds at være oppe 
imod. Måske er det forkert at satse på 
forfatterskoler og personlige legater 
i stedet for at støtte produktion og 
ikke mindst formidling og udbre-
delse. Skruen, der skruer nedad, kan 
sagtens være skruen uden ende, hvis 
vi giver pokker i vovemod og kvalitet. 
Det er evident, at børnebogen i dag 

kommer til verden under barske ydre 
omstændigheder, hvortil hører en 
yderst beskeden plads i det samlede 
mediebillede efterfulgt af stærkt 
vigende oplag. Selv om man i dagens 
skolepolitik så flittigt snakker om en 
forbedring af børnenes læseevne, 
afspejler det sig slet ikke i nogen op-
mærksomhed omkring den litteratur, 
der er et nødvendigt element i den 
øvelse, nemlig bogen. Den almene 
bevågenhed og den livgivende folke-
lige interesse og debat, som spora-
disk kunne opstå i svundne tider, vil 
være usandsynlig, fordi den generelle 
kulturpolitik ikke har nogen synderlig 
reverens for gesjæften.
 Eller nogen mening om den.
 Om dens indhold og form og 

almindelige udvikling.
 Om børnebogens litterære kvalite-
ter og væsentlighed.
 Om billedbogen, børneromanen 
og ungdomsbogen som kunst.
Men det kan være, at diskussion 
egentlig er overflødig for den skare 
af usmarte nørder, som endnu kan 
glædes ved rigtige bøger.
 ”Hvorfor skal man læse litteratur?” 
spørger Anna Libak i Weekendavisen. 
Og hun svarer prompte: ”Fordi det er 
her, alt det bliver sagt, som ikke uden 
videre kan siges højt mellem men-
nesker.”
 Måske gælder det også for de bø-
ger, vi gerne vil have, børnene stifter 
bekendtskab med.   
 Eller hvad? 

Bent Rasmussen er født i 1934 i Silkeborg, hvor han også har boet det meste 
af sit liv. I bogen ”Min bananløse barndom” (1985) fortæller han i erindrings-
form – og på festlig vis – om episoder fra barndommen i den midtjyske by 
med de smukke omgivelser, der har spillet en stor, stor rolle i forfatterska-
bet. Han tog realeksamen i 1951, kom på seminarium og blev i 1956 lærer, 
knap 22 år gammel. Bortset fra en periode på seks år har han altid arbejdet 
som lærer og skolebibliotekar i Silkeborg, og fra 1971 og 24 år frem var han 
tillige skolebibliotekskonsulent i kommunen. I 1995 valgte han at gå på 
pension, men lysten til at fortælle historier er 
heldigvis fortsat mere end intakt. 
 I 2006 fejrede Bent Rasmussen sit 40-års 
jubilæum som forfatter. Han debuterede nemlig i 
1966 med ”Alt kan gro”, der er en eventyragtig hi-
storie om en bjergmand, bygget over ordsproget 
”Den, der ler sidst, ler bedst”. Jubilæet blev bl.a. 
fejret ved, at Høst & Søn udsendte romanen ”Kla-
bauter – mellem land og vand, hav og himmel, 
lys og mørke, drøm og virkelighed, løgn og latin”.
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Af Merete Sanderhoff, mag. art., 
projektforsker på Statens Museum for 
Kunst

Jeg er uddannet kunsthisto-
riker fra Aarhus Universitet 
(2005) og har siden 2007 
arbejdet på Statens Museum 
for Kunst som projektforsker 
i digitale projekter relateret 
til museets samlinger. Jeg 
har blandt andet været med 
til at udvikle Kunsthistorier – 
et online univers om kun-
sten mange historier – og 
stået for at få Statens Muse-
um for Kunst med i Google 
Art Project, Googles indgang 
til verdenskunsten. Jeg har 
selv to store piger på 7 og 
16 år, dvs. "digitale indfødte", 
som går i den danske folke-
skole og hver dag lærer mig 
en hel masse om, hvad man 
kan med digitale medier, og 
hvad den digitale kulturarv 
kan bruges til.   

National kulturarv til fri 
 afbenyttelse
Vidste du, at Statens Museum for 
Kunst tilbyder 160 af sine fineste 
kunstværker til fri download i høj 

opløsning, og at du må bruge dem 
til lige hvad du vil?1 Du kan både 
downloade billederne enkeltvis og 
i tre samlede, komprimerede filer. 
Billederne er i høj opløsning, fra ca. 
10 til 400 MB store, så du virkelig 
kan zoome ind, klippe meningsfulde 
detaljer ud, og bruge dem i præsenta-
tioner, videoer og trykte publikationer.

 Statens Museum for Kunst i Køben-
havn er Danmarks nationalgalleri. 
Vores samlinger omfatter kunst fra 

IT OG MEDIER-STOF I SAMARBEJDE MED DANMARKS IT-VEJLEDERFORENING

Det er vores kunst. 
Brug den

1  http://www.smk.dk/udforsk-
kunsten/samlingerne/vaerker-
til-fri-download/ 

http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/samlingerne/vaerker-til-fri-download/
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1300-tallet og frem til i dag.2 Rigtig 
meget af den kunst er for længst fri 
af copyright, idet kunstneren har 
været død i mere end 70 år. Rent ju-
ridisk betyder det, at kunstværkerne 
befinder sig i "Public Domain"3, dvs. 
de tilhører den almene offentlighed. 
Museerne passer selvfølgelig på vær-
kerne og sørger for, at de ikke går til, 
men vi ejer dem alle i fællesskab. 

Hvorfor åbne licenser?
Alligevel har vi i museumsverde-
nen tradition for at pålægge kunst i 
Public Domain nye restriktioner. Det 
sker, når vi digitaliserer værkerne. 
Det er helt almindeligt, at man 
betaler for museers digitale billeder 
af kunstværker i Public Domain, hvis 
man vil bruge dem til undervisning, 
forskning, publikationer etc. Imid-
lertid er der blandt museer verden 
over en stigende bevidsthed om, at 
det er bedre i harmoni med vores 
samfundsopgave at give fri adgang 
til den digitale kulturarv, i stedet for 
at begrænse adgangen med restrik-
tioner og betalingsmure. Det er der 
mindst tre gode grunde til:

1.  Mission: Vi er sat i verden for at 
udbrede kendskabet til, glæden 
ved og brugen af kunst. 

2.  Teknologi: Når kunsten digi-
taliseres, bliver det muligt at 
dele den og bruge den, uden at 
originalen "går i stykker". 

3.  Brugeradfærd: I informations-
samfundets tidsalder konkurrerer 
museer med uendeligt mange 

linje med en række andre kulturarv-
sinstitutioner verden over, som har 
frigivet digitaliserede samlinger til 
fri afbenyttelse for offentligheden.5 
Hvis jeg skal sætte et billede på den 
udvikling, der sker internationalt i 
disse år, er det at vi kan begynde at 
betragte digitaliserede kunstsam-
linger som værktøjskasser fulde af 
redskaber og byggeklodser, som kan 
bruges i mange forskellige kombi-
nationer og sammenhænge til de 
formål, vi hver især har behov for. 
 Statens Museum for Kunst benyt-
ter en Creative Commons-licens som 
alternativ til almindelig copyright på 
de 160 highlights til fri download.6 

andre kulturtilbud om 
brugernes opmærk-
somhed. Det er ukolgt 
at spænde ben for, at 
folk kan finde og bruge 
vores ressourcer.

Som Peter Leth, der er 
folkeskolelærer, medstifter 
af Lær-IT og uddannelses-
konsulent i Creative Com-
mons Danmark, spørger om 
i sin glimrende bog Creative 
Commons for alle4 :

”… hvad betyder det, at der 
er millioner af billeder på 
nettet, som vi overhovedet 
ikke må røre ved, når der 
samtidig er andre millioner 
af billeder, som vi faktisk 
gerne må bruge?”

Det korte svar er, at de billeder, man 
ikke må røre ved, er i fare for at blive 
sprunget over eller forsvinde i infor-
mationsstrømmen. Og når det gæl-
der museernes billeder – vores fælles 
kulturarv – så er det ikke nogen ef-
fektiv måde at bevare interessen for 
kulturarven på, hvis vi fortsætter med 
at indhegne den.

Et kreativt fællesskab
For mig at se understøtter vi bedst 
museernes mission i det 21. århund-
redes netværkskultur ved at gøre 
vores digitale samlinger frit tilgæn-
gelige og brugbare. Her er Statens 
Museum for Kunst inspireret af og på 

© SMK Foto

Jens Juel (1745-1802), Niels Ryberg med sin søn Johan Christian 
og svigerdatter Engelke, f. Falbe (Det Rybergske familiebillede), 
1797. Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Johan Christian Dahl (1788-1857), Vinterlandskab. 
Nær Vordingborg, 1827. Statens Museum for Kunst, 
www.smk.dk

Merete Sanderhoff
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Det gør vi for tydeligt at kommunike-
re, hvad du må med vores billeder, så 
du ikke skal bruge tid på at henvende 
dig og spørge. Vi har valgt at benytte 
den mindst restriktive licens på mar-
kedet; Creative Commons Attribution 
(forkortes CC-BY), som tillader dig at 
benytte billederne til alle formål – vi 
beder dig blot om at kreditere kilden 
for at hjælpe andre med at finde ud 
af, hvor billedet befinder sig, og hvor 
de kan hente mere viden om det.7

Hvad kan du bruge billeder 
med åbne licenser til i under-
visningen?
Peter Leth, som jeg citerede før, har 
udviklet en række glimrende forslag 
til, hvad digitale billeder med åbne 
licenser for eksempel kan bruges 
til i undervisningen.8 Eleverne kan 
remixe dem i tegneserier og videoer, 
inddrage dem i præsentationer og 
tidslinjer, lave publikationer om 
temaer på tværs etc. Mulighederne 
er mange, og kun fantasien sætter 
grænser.  

Flere frie billeder på vej
Statens Museum for Kunst driver lige 
nu et pilotprojekt sammen med 10 
andre danske kunstmuseer, hvor vi 
sammen udvikler et fælles formid-
lingsredskab til mobile enheder, 
som kan benyttes når man besøger 
museerne og går på opdagelse i vo-
res samlinger. De deltagende museer 
har gjort det til et princip i projektet, 
at de digitale billeder vi deler, skal 
have åbne licenser. Det betyder, at du 

meget snart får adgang til yderligere 
flere hundrede kunstværker, som 
kan bruges frit i undervisningen, fra 
følgende kunstsamlinger:
•  Fyns Kunstmuseum
•  Faaborg Museum
•  Ribe Kunstmuseum
•  Vejle Kunstmuseum
•  Sorø Kunstmuseum
•  KØS – Museum for kunst i det 

 offentlige rum
•  Thorvaldsens Museum
•  J.F. Willumsens Museum
•  Den Hirschsprungske Samling
•  Ny Carlsberg Glyptotek

Det er vores fælles kulturarv. Brug den!

Links
•  Kunsthistorier: http://www.smk.dk/

udforsk-kunsten/kunsthistorier/
•  Google Art Project: http://www.

googleartproject.com/collection/
statens-museum-for-kunst/

•  Blogindlæg om fælles mobil-
projekt: http://openglam.org/ 
2012/10/23/the-participatory-
museum-of-denmark/

•  Merete Sanderhoffs forskerprofil: 
http://www.smk.dk/udforsk-
 kunsten/forskning/museets- 
forskere/merete-sanderhoff/ 

2  Derudover har vi en Afstøbningssamling med omkring 2.000 gipsafstøb-
ninger af skulpturer fra Antikken og frem.

3  Om Public Domain: http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
4  Download bogen her: http://www.laerit.dk/cc/
5  Den internationale non-profit organisation Open Knowledge Foundation 

har en oversigt over museer, der benytter åbne licenser: http://openglam.
org/open-collections/

6  Læs mere om Creative Commons her: http://www.creativecommons.dk/
7  Nogle museer er gået skridtet videre og har benyttet licensen CC0 (Creative 

Commons Zero), hvormed de afgiver alle rettigheder over deres digitale 
billeder til Public Domain. Det gælder fx Rijksmuseum i Amsterdam. SMK 
benytter CC-BY for at opfordre brugerne til at hjælpe hinanden med at 
finde tilbage til billedernes oprindelse ved at kreditere kilden. Læs mere 
om, hvorfor SMK har valgt CC-BY licensen her: http://wiki.creativecom-
mons.org/Case_Studies/Highlights_from_SMK,_The_National_Gal-
lery_of_Denmark

8  Introduktion til undervisningsværktøjer med frie billeder: http://www.
it-didaktisk.dk/?p=1037

Isaac Oliver I, Selskab i det frie. Allegori på den ægteskabelige kær-
lighed, ca. 1590-1595. Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Jørgen Sonne (1801-90), Landlig scene, 1848. 
Statens Museum for Kunst, www.smk.dk
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Af Ella.Myhring@skolekom.dk,  
lærer og skolebibliotekar

Computerspils popularitet 
som læremiddel er i tilta-
gende. Læs her, hvor du kan 
finde inspiration til for-
midling om computerspil i 
undervisningen. 

Computerspil er efterhånden aner-
kendt blandt mange lærere som en 
kommunikations-, kunst- og kultur-
form med potentialer for læring i 
skolen. Spillene anvendes dels som 
udgangspunkt for diskussioner med 
det formål at gøre eleverne kritiske 
og reflekterende mediebrugere og 
dels som afsæt for faglig læring i 
fag som dansk, engelsk, matematik, 
historie og samfundsfag. Endelig 
bruges spil som digitalt læremiddel, 
hvor læringen ligger i selve spillet. 
Et eksempel på det sidste kendes fra 
Holmeagerskolen i Greve, hvor de 
yngste elever spiller ABCity i stedet 
for at lære efter bøger.  På Columbus-
skolen i Skanderborg, en specialskole 
for normaltbegavede børn mellem 
6 og 13 år med sociale, emotionelle 
og kognitive vanskeligheder, gør 
man i dette skoleår forsøg med at 
basere undervisningen på spil i én af 
klasserne. De spændende erfaringer 
herfra kan følges på lærernes blog 
(se link).

Nyttig viden…
I forbindelse med, at stadigt flere 
skoler/lærere gør forsøg med at 
inddrage computerspil i undervisnin-
gen, skyder forskellige fællesskaber 

Computerspil i skolen  
– hvor skú  vi vide det fra?

WWW.SPILISKOLEN.DK

www.spiliskolen.dk
www.spiliskolen.dk/facebook/ 
www.facebook.com/Gaminghovedbiblioteket
http://weblog.emu.dk/roller/brugit/tags/computerspil
http://www.sporgomspil.dk/
http://folkeskolen.dk/blogs/den-digitale-skole/
https://twitter.com/
Columbusskolens blog http://kortlink.dk/bv5b
Om Holmeagerskolen og ABCity http://kortlink.dk/bv5a

Links

Gaming – når biblioteket  spiller med (Facebook)
Denne åbne Facebook gruppe startede som et projekt om spilformidling 
og spilkultur i biblioteksregi. I dag udveksles der fortsat netværk, ideer og 
erfaringer på 
denne side.

op, hvor lærerne deler deres oplevel-
ser med hinanden. De er alle åbne, 
og her kan hentes nyttig viden og 
værdifuld inspiration til formidlingen 
i skolebiblioteket. 
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Computerspil i skolen  
(SkoleKom)
Den nationale konference på SkoleKom under FSK 
hedder Computerspil i skolen og er et lukket dialog-
forum for undervisere. Undertegnede er ordstyrer på 
konferencen, og i den egenskab informerer jeg om 
nyheder og 
henviser til 
interessante 
spil og sider. 
Spørgsmål 
og kom-
mentarer 
modtages 
med kys-
hånd. 

#skolechat og #dkgame  
(Twitter)
Under hash tagget #skolechat debatteres skole-
relaterede emner. Computerspil er ofte nævnt her.
#dkgame er 
debatforum for 
spil i al alminde-
lighed

Den digitale Skole  
(folkeskolen.dk)
Den digitale Skole er en helt ny blog på folkeskolen.
dk. Undertegnede er én af 5 bloggere her, og jeg 
skriver kun om com-
puterspil. I skrivende 
stund er det blevet til 3 
indlæg, Nordisk Skole 
- i praksis (1), Nordisk 
Skole - i praksis (2) og 
Kan man tale om com-
puterspilsdannelse? 
Alle indlæg indeholder 
enkle og grydeklare 
idéer til inddragelse af 
spil i undervisningen.

It-bloggen (EMU´en)
Skiftende gæstebloggere har i en årrække skrevet 
indlæg om computerspil i skolen. Her finder man 
informationer om alt mellem himmel og jord, som har 
relation til spil, om alle spiltyper, om teori og praksis. 

Spil i skolen (Facebook)
Spil i skolen, en åben Facebook gruppe, er oprettet 
som et supplement til websiden. Mathias Poulsen er 
ophavet til begge initiativer.

Spil i skolen (blog)
Spiliskolen.dk er en nystartet blog, som fokuserer 
på at styrke erfaringsdeling på kryds og tværs af 
uddannelsessektoren. Undervisere melder ind med 
beskrivelse 
af deres un-
dervisnings-
forløb, om 
læserne kan 
kommen-
tere og stille 
spørgsmål.
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Danmarks Skolebibliotekarer

Lokalkreds Nordjylland
Pensionistgruppen

Sommertur d. 6. juni 2013
Program:
Kl. 10.45  … mødes vi ved Aarestrup Kirke,  

Haverslevvej 111, 9520 Skørping. 
Niels Thomsen fortæller. Jens Holt fortæller 
om Niels Helledies glaskrucifiks.

Kl. 11.30  … går turen videre til Testrup Gl. Skole,  
hvor der kaffe/te og lidt frokost.

Kl. 13.00  Afgang mod Testrup Kirke og resterne af 
det gamle kloster, Testrupvej 138, 9620 
 Aalestrup. Erna og Erik Dalgaard fortæller 
om Testrupgård og Kirken.

Kl. 13.45  Afgang mod Farsø, hvor vi skal besøge  
Thit Jensens Mindestue og Johs. V. Museet  
– begge steder med guide.

Kl. 16.00  Afgang til Ertebøllecentret, som ikke er 
åbent, men Sonja kan næsten alt.

Kl. 17.00  Afgang mod Hotel Farsø, hvor vi spiser. 
Maden er med i deltagerprisen  
– drikkevarer betales særskilt.

NB: Se detailprogram på Pensionistkonferencen på 
SkoleKom! Lokalkreds Nordjylland giver 50 kr. pr. 
 deltagende medlem fra Nordjylland.

Deltagere: Alle medlemmer af Danmarks Skole
bibliotekarers pensionistgruppe med ledsager.

Pris: 325 kr. pr. deltager.

Tilmelding: Senest 14. maj 2013 til Jens Holt  Andersen, 
til. 9893 5361/4062 5361 eller  
jens.holt.andersen@skolekom.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Arrangører: Jens Holt Andersen, Bent Hansen,  
Hanne Nymark og Ernst Beckman

Spørg Om Spil
Mange interessenter, blandt andre 
Medierådet for Børn og Unge, er gået 
sammen om initiativet Spørg Om Spil, 
som har til formål at skabe en ramme 
for dialog og debat om det gode og 
mindre gode, som rør sig på spilom-
rådet. Her kan man stille spørgsmål 
vedrørende spil i undervisningen, og 
de besvares af Jeppe Bundsgaard og 
Thorkild Hanghøj.
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Af Lone Thomsen, skolebiblioteks-
konsulent i Randers Kommune

Nedenstående er inspireret 
af et oplæg med samme titel, 
som min kollega Jørgen Schir-
mer Nielsen holdt for sko-
lebibliotekarerne i Randers 
Kommune. Og ja, vi kalder 
det stadig skolebibliotek og 
skolebibliotekar – for det me-
ste – selv om vi nogle gange 
kalder det læringscenter. 

Inklusion
Definitionen på inklusionsbegrebet 
i denne kontekst knytter sig til Man-
chester Inclusion Standard, og som 
blandt andre Rasmus Alenkær forhol-
der sig til. Meget kort beskrevet dre-
jer det sig om at se inklusion som det, 
der kendetegner den vedvarende 
proces, hvori mulighederne for alle 
børns ”tilstedeværelse”, ”deltagelse” 
og ”læring” i de almene arenaer øges. 
Kun når disse tre kriterier er opfyldt, 
er barnet ”inkluderet”. Det kræver, at 
alle skoler fokuserer på at forbedre 
deres tilgang til de elever, der er i 
større risiko for marginalisering, eks-
klusion og dårlige præstationer. 
 Det er en mulighed for at forbedre 
undervisningen på en måde, der 
kommer alle til gode, da skolens fæl-
lesskab lærer at leve med – og lære 
af – mangfoldigheden og det unikke 
ved hvert enkelt individ (http://www.
alenkaer.dk/resources/kvalitativ-
inklusion-og-ic3.pdf )

”Tilstedeværelse” kendetegner insti-
tutionens rummelighed og betyder, 
at barnet er fysisk placeret i institutio-
nens almene arenaer.
 ”Deltagelse” betyder, at barnet har 
en oplevelse af værdi i institutionens 
sociale fællesskab.
 ”Læring” betyder, at barnet har et 
højt udbytte af de læreprocesser, der 
foregår i institutionen.

Og hvad betyder det så?
Der skal faktisk temmelig meget til 
for at vi kan sige, at vi inkluderer. 
Og samtidig står inklusion højt på 
den nationale og lokale politiske 
dagsorden, og alle tegn peger hen 
mod, at dette vil fortsætte i mange 
år fremover. Hvad betyder det for 
vores skolebiblioteker? Hvordan 
skaber man et inkluderende skole-
bibliotek, der er et modsvar til den 
aktuelle skoleudvikling? Hvordan 
stimulerer og inspirerer man både 

de svage og de stærke elever? Hvor-
dan støtter man bedst elever med 
særlige behov? Hvordan vejleder 
man som skolebiblioteksteam de 
enkelte lærere i valg af inklude-
rende læremidler? Og hvordan kan 
skolebiblioteket være med til at 
sikre, at hele skolens virke afspejler 
en inkluderende tilgang til læring 
og til mennesker?
 På det nationale plan bygger "Ny 
nordisk skole" på fællesskabets skole 
(den inkluderende skole), udviklet 
gennem partnerskab om folkeskolen. 
En naturlig følge for skolebiblio-
tekerne er spørgsmålet om, hvem 
man skal indgå i partnerskab med 
omkring udvikling af det fremtidige 
skolebibliotek?
 Efter det blev indført, at støtte 
til elever under 12 lektioner pr. uge 
ikke længere skal konteres som 
specialundervisning er holddelingen 
et centralt værktøj i undervisnings-

INKLUSION

Skolebiblioteket i skolen for alle  
- i inklusionens tegn

Tilstedeværelse

Læring Deltagelse
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differentieringen. Åbner det for nye 
handlemuligheder under skolebib-
liotekets vinger? 
 Der er mange spørgsmål – og p.t. 
måske ikke så mange svar.
For hvad er ”det nye” skolebiblio-
tekerne gør, når nu virkeligheden 
er forandret? Hvordan kan vores 
faglighed bidrage til at løse inklusi-
onsopgaven?

Når læring er mere end 
 læsning
Vi ved, at læring er mere end læsning, 
selv om rigtig meget fokus er på 
læsning. Med Edgar Dales læringspy-
ramide (se illustration) må vi afsøge, 
på hvilke andre måder vi kan tilbyde 
eleverne muligheder for læring. 
Læringspyramiden kan give inspira-
tion og stof til eftertanke, når vi til- 
og fravælger tiltag i skolebiblioteket. 
Vi har som bekendt ikke ubegræn-
sede ressourcer, så både indkøb og 
aktiviteter må udvælges med omhu. 
Mange af vores indkøb vil fx typisk 
befinde sig i pyramidens top – hvad 
nu, hvis næste års budget primært 
tog afsæt i at understøtte bunden? 

Det inkluderende læremiddel
At sikre et varieret udbud af inklu-
derende læremidler er ingen nem 
opgave. Hvad kan vi forvente og for-
lange af et læremiddel, hvis det skal 
være inkluderende? Hvordan opnås 
kompetencer i at vurdere netop det? 

Skolebiblioteksteamet og 
holddeling
Kunne man forestille sig, at skolebib-
liotekaren indgår i holddelingstimer-

ne og underviser i litteratur, i læring 
med it og medier, i læsning - eller i 
mange andre områder, hvor lærings-
centerteamet på den enkelte skole 
har spidskompetencer? På hvilke 
måder kan skolebiblioteksteamet 
tænkes med som en ressource i 
forhold til holddeling? Og kan man 
forestille sig, at skolebibliotekaren 
med sin særlige faglighed kunne 
bidrage på nye måder?

Måske!
Måske skulle man invitere sine vej-
lederkolleger – læsevejleder, mate-
matikvejleder, AKT, specialressource 
og så videre - på en kop kaffe og få 
drøftet, hvordan vi sammen kan være 
med til at løfte inklusionsopgaven? 
I Randers skal vi på skolebibliotek-

steamets dag blandt andet arbejde 
med evaluering af skolebiblioteket 
som læringscenter. Mon ikke den 
evaluering skal pege frem mod, hvor-
dan vi arbejder med læringscentret 
som ressourcecenter – i samarbejde 
med vores vejlederkolleger og med 
fokus på det indhold, som er skole-
biblioteksteamets særlige kompe-
tence? 

Skolebibliotek eller lærings-
center
Det handler om mere end bare et 
navn. For mig at se drejer det sig om, 
at læringscenteret er undervejs, og at 
det nye indhold er ved at forme sig. 
Hvordan kan vi bidrage til den inklu-
derende skole, så vi bliver lærings-
centeret i skolen for alle?
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v/ Bent Rasmussen, redaktør af 
” SKOLEBIBLIOTEKET”

I uge 7-2013 var den sven-
ske forfatter Zulmir Bečević, 
der har skrevet den strå-
lende ungdomsroman 
”Svenhammeds journaler” 
(2011), udsendt af Forenin-
gen Norden til folkeskoler i 
Københavns-området og i 
Vejle. ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
hentede ham under besøget 
i Vejle hjem fra Midtbyskolen 
til en frokost og et interview 
på redaktionens adresse i 
Bredballe. Og det blev et 
hyggeligt og inspirerende 
møde med den unge talent-
fulde forfatter.

Det må have været vanskeligt 
for dig at finde din fine sven-
ske sprogtone. Hvordan har 
du gjort?
”Jeg synes faktisk ikke, det har været 
så svært. Min opvækst har altid været 
præget af sprog og tale rundt om-
kring mig, så da jeg kom til Sverige, 
var det naturligvis ikke sådan, at jeg 
vågnede en morgen og begyndte 
at tale svensk. Jeg måtte lære mig 
svensk, men jeg mindes det ikke som 
en plagsom og svær proces. Jeg har 
altid haft et godt gehør, det svenske 
sprog har en fin melodi, og når man 
synes, det lyder godt, går det hele 
lettere, så derfor besluttede jeg mig 
tidligt til at gøre svensk til mit eget 
sprog, så det blev lettere at forstå 
den nye verden, jeg var kommet 
til. Jeg blev altså hurtigt naturalise-

ret, og jeg har i mange år tænkt på 
svensk, der nu er blevet mit første 
sprog. Mit modersmål er jo bosnisk, 
det, der tidligere hed serbo-kroatisk, 
men for mig er det det samme sprog. 
Svensk er blevet mit akademiske 
sprog, mit forfattersprog og altså 
noget helt naturligt for mig.”

Hvordan kom du i gang med 
at skrive?
”Jeg har faktisk aldrig stræbt efter at 
blive forfatter og aldrig gået på skri-
vekurser eller forfatterskole, og man 
vågner ikke bare op og er forfatter, 
men man har noget med sig fra sin 
opvækst. Jeg havde en stor samling 
tegneserier, som jeg brugte megen tid 
på, og selv om jeg ikke forstod alting, 
kunne jeg skabe mine egne fantasi-
verdener, når jeg læste. Det kreative 
har altid ligget i mig, et behov for at 
udvikle mig kreativt. Jeg spillede også 
musik, harmonika, da jeg var lille. Jeg 
kan godt nok ikke spille harmonika, 

men det var mit første instrument, 
og da jeg kom til Sverige, begyndte 
jeg at spille guitar. Jeg spillede i et 
band og skrev også selv musik, men 
da jeg læste statsvidenskab, var jeg i 
praktik på den svenske ambassade i 
Reykjavik, og for første gang var jeg 
afskåret fra min familie, mine venner, 
og havde vældig meget tid til mig 
selv. Jeg begyndte at fundere over 
mit liv. Hvorfor var det blevet, som 
det nu var? Barndommen i Bosnien, 
krigen…? Så jeg begyndte sådan set 
bare at skrive, og jeg tænkte overho-
vedet ikke på, at det skulle blive en 
bog, jeg skrev bare for mig selv. Først 
senere kom tanken om at udgive en 
bog, og resultatet blev så min første 
bog ”Resan som började med ett slut”, 
der udkom i efteråret 2006. Men når 
jeg tænker tilbage på det – vi men-
nesker søger altid en forklaring, der 
måske ikke findes – tror jeg, at min 
kreative tilgang til tilværelsen har haft 
stor betydning for, at jeg nu skriver.”

ZULMIR BEčEVIć, TALENTFULD SVENSK/BOSNISK FORFATTER

”Ingen ved sådan for alvor,  
hvem de egentlig er inderst inde!”

Zulmir Bečević, født 1982 I Orasje, Bosnien-Hercegovina, kom som 12-årig 
som krigsflygtning til Sverige. Han har studeret statsvidenskab og freds- og 
konfliktforskning og i studietiden været i praktik ved Sveriges Ambassade i 
Reykjavik. I foråret 2006 tog han magistereksamen i statsvidenskab fra Växjö 
Universitet, og i efteråret samme år debuterede Zulmir Bečević som forfat-
ter med ungdomsromanen ”Resan som började med ett slut”, som kritikerne 
vurderede som en af de bedste ungdomsromaner i flere år. Romanen blev no-
mineret til prisen ”Slangbellan” som den bedste skønlitterære ungdomsbogs-
debut i 2006, og Sveriges Författarförbund tildelte Zulmir Bečević rejsestipen-
dium for unge, lovende forfattere. I efteråret 2008 modtog han på Bogmessen 
i Göteborg Klas de Vylder-stipendiet for indvandrerforfattere. I 2009 udkom 

Zulmir Bečević´s anden roman, “Svenhammeds jour-
naler” (på dansk i 2011), og for denne roman blev han 
nomineret til Augustpriset I 2009.
Samtidig med arbejdet med at skrive ungdoms-
litteratur er Zulmir Bečević også doktorand ved 
Linköping Universitet. Han regner med at skulle 
forsvare sin doktorafhandling i sommeren 2014. 

Om forfatteren
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Når du skriver, skal dine tanker 
så aldrig omkring dit bosniske 
sprog først – eller hvad?
”Det er et jættebra spørgsmål, men 
det er mit svenske sprog, der – som 
nævnt lige før – er mit første sprog, 
når jeg skriver, men det bosniske 
kommer ofte ind, når fx humoren 
skal frem. Visse fraseringer kan minde 
om det bosniske, man kan bande på 
en anden måde på ens modersmål. 
Engelsk er også et bedre sprog at 
bande på end svensk, men grund-
læggende er det det svenske sprog, 
der kommer først frem.”

I Danmark har der lige været 
en debat om modersmålsun-
dervisning. Hvor vigtigt er det 
at bevare sit modersmål?
”Jeg har aldrig fået modersmålsun-
dervisning i Sverige, men jeg synes, 
at alle sprog er en rigdom i sig selv. 
Der findes billeder i sproget, histo-
rier i sproget, så jo flere sprog man 
kan lære sig, jo bedre er det. Jeg har 
altid snakket med mine forældre 
og mine bosniske venner på mit 
modersmål for at holde det ved lige, 
og jeg forsøger også at lære min 3 
år gamle datter mit modersmål og 
taler bosnisk med hende. Jeg opfat-
ter det som en stor rigdom, som jeg 
gerne vil give hende med. Imidlertid 
kan der også være noget stigmati-
serende i modersmålsundervisnin-
gen, når man fx opfatter det som et 
segregeret miljø frem for et interna-
tionalt miljø.”

Hvad er det, du gerne vil med 
det at skrive for børn/unge?
”Jeg begynder aldrig med at tænke, 
at nu skal jeg skrive for børn og 
unge. Det er først og fremmest mit 
eget behov, der driver mig, men det 
er også utroligt stimulerende. Jeg 
trives i unge menneskers selskab, 
hører deres refleksioner og tanker, 
det at skrive bliver fortolket, men 
jeg ser egentlig ikke mig selv som 
ungdomsbogsforfatter, for det hele 
begynder inde i mit hoved. Jeg er 
selvfølgelig tæt forbundet til mig 
selv, til den person, jeg var engang 
før i tiden.”

Du har fået mange fine an-
meldelser for din første ro-
man ”Resan som började med 
ett slut”, der ikke er oversat 
til dansk. Hvordan skal man 
forstå titlen?
”Romanen er inddelt i tre dele. Den 
første del hedder ”Slutningen”, og 
symboliserer slutningen på livet i Bos-
nien. Den anden del hedder ”Begyn-
delsen”, og det er begyndelsen på livet 
i Sverige, og sidste del hedder ”Da 

slutningen tog sin begyndelse”. Rejsen 
symboliserer altså både en fysisk rejse, 
Nino rejser med bus, men det handler 
også om rejsen som en metafor.”

Det er den 12-årige Nino 
beretning, men er det i vir-
keligheden din egen og din 
families historie?
”Ja, meget, men det er svært at 
kvantificere, men det er jo det, der er 
så fantastisk ved at skrive fiktion, at 
man kan blande, som man vil, men jeg 
findes i romanen, men det er ingen 
selvbiografi.”

Hvordan har det været for dig 
og din familie at blive ryk-
ket op med rode og flytte til 
Sverige?
”Jeg var 11, da krigen brød ud, og man 
ved faktisk ikke, hvad der sker. Man har 
ikke værktøjerne til at analysere, hvad 
der sker. Pludselig er der krig, og man 
må flygte. Mine forældre har med ga-
ranti oplevet tingene på en helt anden 
og mere rationel måde, men jeg var 
aldrig bange. I Sverige skulle jeg jo lære 
sproget, og det var jo på sæt og vis me-
get udfordrende, men jeg reflekterede 
først over hændelserne langt senere.”

”Svenhammeds journaler”  
– hvordan fik du ideen til 
bogen?
”Jeg tænkte meget over, hvad det 
ville sige at være svensk i Sverige, 
og hvad svenskhed egentlig er. 
En indvandrer fremstilles ofte i 
to stereotyper, en, det lykkes at 
integrere sig – Zlatan Ibrahimovic 
til eksempel – og den anden, der 
bliver et problem. Jeg ville skabe 
en person, som det ikke var så let at 

kategorisere, en Svenhammed. Det 
er livsfarligt at lytte til mennesker, 
der har recepten på, hvordan tin-
gene får være. Ingen ved sådan for 
alvor, hvem de egentlig er inderst 
inde. Hvis jeg fx kigger på mig selv, 
så er jeg født i et land, som ikke 
længere findes, Jugoslavien. Jeg var 
jugoslavisk frem til krigen, min mor 
kommer fra Makedonien, min far 
er bosnier, jeg flygtede til Sverige, 
da jeg var 11 og har masser af det 
svenske i mig. I Danmark bliver jeg 
opfattet som en svensker, men i 
Sverige ligner jeg ikke en typisk 
svensker, men jeg har det hele in-
den i mig. Når jeg rejser til Bosnien, 
er jeg heller ikke længere bosnisk, 
for jeg bor der ikke længere. Jeg ved 
ikke længere, hvor jeg skal placere 
mig, men jeg tror, at alle mennesker 
er ”mycket”, og det er vel det, bogen 
egentlig handler om. Min redaktør 
var i begyndelsen ikke glad for, at 
han skulle hedde Svenhammed, 
men jo mere han læste, jo rigtigere 
blev det. Humor er vældig vigtigt 
for mig. Den giver mulighed for at 
forklare nogle vanskelige sager, og 
”Svenhammeds journaler” er en 
vældig subjektiv beretning.”

Det er den 12-årige Nino, der beretter. Hans rejse begynder i Bosnien i 1992 
og slutter i det forjættede, men samtidigt hadede land Sverige. Sammen 
med sine forældre deler Nino en lejlighed i en flygtningelejr. 
Nino begynder i skolen, starter bandet ”Svarta Skallar” sammen 
med sine venner og møder en pige. Alt imens man venter på 
den vigtige besked: Får familien lov til at blive eller ej? ”Resan 
som började med ett slut” er en stærk, gribende og humorfyldt 
ungdomsroman om at blive rykket op med rode, klare teen-
agetilværelsen og samtidigt tilpasse sig helt nye levevilkår.

”Resan som började med ett slut”
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Svenhammed kæmper virke-
lig for at få lov til at være den, 
han er!
”Ja, præcis. Det er netop det, det 
handler om. Hans vildsomme og 
søgende adfærd er så jættetypisk 
for ham, der har en indvandrerbag-
grund. Det er formodentlig noget, 
som alle funderer over i teenagealde-
ren, og det, som interesserer mig, når 
jeg skriver, er det irrationelle, at stille 
spørgsmål. Alt, hvad Svenhammed 
siger, er ikke nødvendigvis sandt, det 
er subjektivt. Svenhammed forstør-
rer stereotypen og understøtter 
folk opfattelse af, hvordan de tror, 
indvandrere er.”

Du skriver i en ambitiøs 
blanding – det er på én gang 
en barsk, rørende, intens og 
humoristisk ungdomsroman?
”Det er noget helt naturligt for mig, 
for jeg kan også selv være barsk, 
rørende, intens og humoristisk. Det 
kommer helt naturligt, det er ingen 
strategi, som jeg har udtænkt på 
forhånd.”

Hvor meget Svenhammed er 
der/har der været i dig?
”Svenhammed er ren fiktion modsat 
min første bog. Hvis jeg fx vil skabe 
en 65-årig ældre kvinde, så skal jeg jo 
også finde det hele i mig selv.”

Svenhammeds far en ”kvar-
talstæsker”, uligevægtig og 
har slet ikke styr på sig selv?
”Jeg synes, det er vældig interessant 
at arbejde med stereotyper, og Sven-
hammeds far er en stereotyp, og det 
gælder også Svenhammeds mor, der 
egentlig er stereotypernes stereotyp. 
Stereotyper er uhørt interessante og 
anvendelige at arbejde med.”

Romanens slutning er vel 
egentlig kontroversiel. Sven-
hammed sætter sig op mod 
familiens overhoved, faderen?
”Jeg tror ikke, jeg har tænkt over, 
hvad det skal betyde, men romanen 
er også en slags rejse. Svenhammed 
får nok og reagerer. På en måde 
klipper han båndet, relationen, til fa-

deren over, han vil ikke længere være 
underlagt faderen. Han markerer, at 
noget er slut, han sætter en grænse, 
og det er – tror jeg – noget univer-
selt. Også kærlighedshistorien til 
Emilia slutter, men han har fortfaren-
de sine venner, og det er lykkeligt.”

Du har en statsvidenskabs-
uddannelse og har været i 
praktik på den svenske am-
bassade i Reykjavik. Hvordan 
ser du dig selv i fremtiden – i 
en erhvervskarriere og/eller 
en forfatterkarriere?
”Jeg har faktisk aldrig vidst, hvad 
jeg ville være, men jeg tror, jeg har 
fundet mig selv – selv om det ikke 
er noget definitivt – men jeg arbej-
der med nogle ting, som jeg elsker, 
nemlig at skrive – og det kan være 
hårdt og plagsomt, når man arbejder 
med tekster og ideer – men jeg er 
så heldig, at jeg kan lave mine egne 
rammer. Engang tænkte jeg på, at jeg 
også kunne blive diplomat i uden-
rigstjenesten, men man bliver en 
bureaukrat, og for mig er det mere 
tillokkende med det kreative, det at 
skrive. Men det akademiske har også 

sin udfordringer, for det handler også 
om at lave beretninger, udredninger, 
at man finder frem til noget vigtigt.”

Hvad har du gang i just nu 
mht. dit forfatterskab?
”Just nu er det min afhandling, der 
har førsteprioriteten. Jeg skal være 
færdigt næste år, men jeg har et bog-
manus, som jeg forsøger at få tid til at 
skrive på om aftenen, i weekenderne. 
Min afhandling handler om unge 
mennesker, som har mødt mange 
vanskeligheder i deres liv, både deres 
egne problemer og problemer med 
deres forældre. Afhandlingen kom-
mer til at handle om deres ”livsberet-
telser”, de unges erfaringer og deres 
perspektiv på tilværelsen. Hvordan 
ser de deres fremtidige liv? Hvad vil 
de? Hvad behøver de? … De fleste er 
i stand til at snakke om og formulere 
en mulig fremtid, men ikke alle er i 
stand til det – eller rettere: de ønsker 
ikke at tale om fremtiden. De fleste 
ønsker sig meget forsigtigt en lejlig-
hed, en kæreste, en hund, et plasma-
tv, et arbejde med at hjælpe unge, 
der også har haft det problematisk...  
Det vil bare have et almindeligt liv.”

Svenhammed Mohammed (15-16 år) er ikke glad for sit navn. Lillebroren 
hedder Mohammed Mohammed Junior efter faderen og er en klog og dygtig 
dreng, der bruger sit intellekt. Det kan man ikke altid sige om Svenhammed, 
der i øvrigt har fået den ene halvdel af sit navn fra faderens yndlingssags-
behandler på socialkontoret. Svenhammed kæmper - på sin måde - som en 
bersærk for at finde ud af, hvem han er. For med fødderne solidt plantet i to 
vidt forskellige kulturer føler han sig bare helt udenfor. Derfor begynder han at 
skrive dagbog - eller rettere journal, for dagbøger er bare noget, narrehoveder 
skriver, mener han. Sproget er selvfølgelig meget mundtligt, og forfatteren/
oversætteren rammer den 15-16-årige Svenham-
meds tone - eller måske rettere toner? - meget godt. 
I journalen beskriver han sin hverdag - og han stik-
ker ikke noget under stolen!  - han fortæller om sin 
betagelse af den uopnåelige Emilia, om at være en 
af fætter Bajrams forhandlere (spiritus og cigaret-
ter) og om sin gale far, der er "kvartals-tæsker". Og 
en dag kommer Svenhammed hjem og finder sin 
lillebror temmelig ilde tilredt ude på toilettet efter, 
at faderen har tæsket ham. Så bliver det for alvor 
for meget for Svenhammed, der overrasker faderen 
med sine stærke kræfter - og Svenhammed lægger 
ikke fingre imellem!

”Svenhammeds journaler”
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Af Jakob Høgh Sørensen, bachelor-
studerende i litteraturvidenskab

I den norske forfatter Simon 
Strangers roman Verdens-
redderne er hovedpersonen 
Emilie en lykkeligt, stor-
forbrugende teenagepige, 
indtil et klistermærke og en 
fyr kommer ind i billedet. 

Der er vist ingen på denne klode, 
der er det mindste i tvivl om, at der 
findes uendeligt meget elendighed 
ude i verden. Bevidstheden om dette 
ender dog i de flestes tilfælde med at 
forsvinde ud i periferien til fordel for 
det daglige trummerum; om det er 
skolegang og lektier eller afhentning 
af børn, arbejde og madlavning. For 
hvad kan menigmand gøre for at 
stoppe fattigdom, sult og nød i Afrika 
eller kummerlige arbejdsforhold på 
store fabrikker i Kina? Ikke meget 
umiddelbart. Selvfølgelig kan man 
støtte med pengebeløb til organisa-
tioners arbejde, men i Simon Stran-
gers roman Verdensredderne er en 
lille gruppe stærkt opsatte på at gøre 
mere end blot at donere for at redde 
den tredje verdens lande, navnlig 
Afrika, fra udnyttelse af store vestlige 
eller kinesiske firmaer. 
 Til at begynde med skænker Emilie 
ikke verdens grusomheder mange 
tanker, men det ændrer sig prompte, 
da hun en dag er ude at shoppe i 
tøjbutikken H&M og får øje på en fyr, 
der i smug er i gang med at sætte 
klistermærker på tøjets prisskilte. På 

mærkerne står budskabet: ”Hyg dig 
med T-shirten. Det gjorde slaverne, 
som syede den, ikke. [verdensred-
derne.blogspot.com]”.  
 Hjemme foran pc’en finder Emilie 
Verdensreddernes blog og kan her 
læse om, hvilke vilkår store dele af 
den ikke-vestlige verdens befolkning 
lever under og hvordan de udnyttes 
som billig arbejdskraft på eksem-
pelvis kinesiske fabrikker. Det giver 
hende stof til eftertanke, og hun 
kontakter gruppen og bliver snart 
inviteret til et af deres møder. Helt 
som Emilie havde håbet, møder hun 
her fyren fra H&M igen. Han hedder 
Antonio, og han vil gerne have Emilie 
med i gruppen. 
 Det bliver begyndelsen på Emilies 
totale forvandling: det moderig-
tige mærketøj udskiftes med det 
første det bedste fra den nærmeste 
genbrugsbutik og snart er hun selv i 
fuld færd med at sætte klistermærker 
med Verdensreddernes budskaber på 
chokolader i forbindelse med en stor 
aktion. Gruppen får mediernes bevå-
genhed og offentlighedens opmærk-
somhed for deres aktioner, men kun 
for en stund. Spørgsmålet er selv-
følgelig, hvor drastiske midler man 
kan tage i brug i idealismens navn: 
helliger målet virkelig midlet? Kan 
man fx vandalisere biler med god 
samvittighed, når bare ejeren sidder 
på en toppost i en stor virksomhed, 
der formentlig producerer sine varer 
med underbetalt arbejdskraft? Og 
kan man stikke ild til store lagerhaller 
af samme grund? 
 Det er dilemmaer, der kan opstå, 
når idealisme overført til praksis. 

Simon Stranger udforsker gennem 
beretningen om Emilie og hendes 
entré i Verdensredderne. Det er lyk-
kedes Simon Stranger at skildre kam-
pen mod uretfærdigheden i verden 
uden nogen rejste, moralprædikende 
pegefingre, der gør, at man som læ-
ser kan lade sig indrullere i romanen 
om Verdensredderne uden at føle, at 
ens samvittighed er under konstant 
og voldsom beskydning, men får den 
gode læseoplevelse, som Strangers 
roman er.

”Verdensredderne”
Simon Stranger
Oversat af Dorthe de Neergaard
Høst & Søn, 2013 
208 sider

JEG HAR LIGE LÆST…

”Verdensredderne”
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Af Peter Høgsberg, skolebiblioteks-
konsulent i Holstebro Kommune

Et tidlige-
re udvik-
lingsar-
bejde 
omkring 
lærings-
centrene 
i Holstebro kommune var 
mere eller mindre sat i stå, 
da nedskæringer på skoler-
ne også ramte vores område 
med stor kraft. Samtidig 
begyndte større tekniske 
problemer at genere hver-
dagen på skolerne. Det 
vanskeliggjorde integration 
og brug af it overhovedet. 
Denne triste situation gjorde 
rigtig mange lidt modløse.

Efter adskillige møder i diverse styre-
grupper blev det besluttet, at der nu 
skulle iværksættes en ny udvikling. 
Det var simpelthen nødvendigt med 
en ny start.
 Efter sommerferien 2011 blev der 
efter en temadag for alle skoleledere 
og enkelte repræsentanter fra PLC 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
tre skoleledere, to læringscentermed-
arbejdere, to konsulenter, en skole-
chef, en it-chef og tre repræsentanter 
fra kommunens it-afdeling og en 
konsulent fra KMD. Arbejdet i denne 
gruppe sluttede 01.11. 2011 med rap-
porten ”Skole-it 2016 - en ny start”.

Denne rapport havde bl.a. tre klare mål:
-  Indkøb af nyt hardware samt 

etablering af nyt trådløst netværk
-  Et kompetenceløft for alle lærere i 

almindelighed og PLC-medarbej-
dere i særdeleshed

- En redefinering af PLC

”Skole-it 2016…” markerer en ny start 
for skole-it, en ny start, der i 2016 er 
kendetegnet ved:
  •   at skolebiblioteket endegyldigt 

bliver til læringscentret og udvik-
ler sig til et sted: 

 •  −  hvor vi kan søge viden og 
inspiration i og om digitale 
læremidler.

 •  −  hvor lærerne har nem adgang 
til at få vejledning i anvendelse 
af digitale læremidler, herunder 
også mulighed for drøftelse af 
didaktiske overvejelser i for-
bindelse med disse (individuel 
pædagogisk it-vejledning).

 •  −  hvor man kan få vejleding i 
at søge og finde relevante 
materialer.

 •  −  hvor man kan få at vide, hvem 
der ved noget (kontaktfor-
midling). 

 •  −  hvor der findes pædagogiske 
it- og undervisningsvejledere, 
der er professionelle og spe-
cialiserede inden for bestem-
te områder, som de konstant 
videreuddannes indenfor.

 •  −  hvor personalet har indsigt 
i Fælles Mål og kan vejlede 
alle på skolen om læringsmål, 
læreprocesser, læremidler og 
læringsrum.

  •   at vi har en skoleledelse, der 
indgår i tæt samarbejde med 
vejlederne på læringscentret

”Fremtidens skolebibliotek”
Det nye hardware-setup blev im-
plementeret i sommeren 2012, og 
PLC-medarbejderne blev udset til at 
stå for det generelle kompetence-
løft af alle lærerne, hvilket foregik i 
starten af indeværende skoleår. Alle 
lærere fik et 8 timers kursus i det 
nye setup.
 Derudover skulle der gøres en ind-
sats for at sætte ny gang i integratio-
nen af it i undervisningen. Vi indledte 
et samarbejde med CFU Sønderjyl-
land, som lige havde gennemført et 
større projekt
 ”Fremtidens skolebibliotek”. Det 
blev til et lignende projekt i Hol-
stebro med dem som tovholdere, 
og som i øjeblikket kører for fulde 
omdrejninger. Fokus er på de fire 
temaer i Faghæfte 48 og konkrete 
forløb med kolleger og klasser 
på de enkelte skoler. Hvert tema 
starter med et heldagsseminar, 
hvor temaets hovedindhold dels 
videreformidles via diverse oplæg 
dels gennemarbejdes via kon-
kret workshop-arbejde i mindre 
netværksgrupper. Derefter afprø-
ves forskellige tiltag hjemme på 
skolerne gennem en periode på ca. 
2 måneder. Resultaterne af disse 
afprøvningsperioder drøftes så på 
et feedbackmøde á tre timers varig-
hed to dage før et nyt tema sættes i 
gang. I øjeblikket arbejdes der med 
tredje tema omkring analyse - kilde-
kritik og vurdering af websteder.
 Hensigten med disse afprøvnings-
perioder er helt klart at sætte fokus 
på en mere udadvendt og proaktiv 
handling fra det enkelte PLC.
 Den generelle redefinering af alle 
PLCs opgaver og funktioner har vi 
haft lidt svært med at få skudt rigtigt 
i gang og er nu blevet enige om at 
afvente resultaterne af det kontro-
versielle arbejde, der pt. foregår 
omkring både den nye skolereform 
og den efterfølgende nye bekendt-
gørelse for vores område.

”KONSULENT-KLUMMEN”

Vi venter  
på skolereformen  
og bekendtgørelsen!



Forny din 
staveundervisning med CL

Cooperative Learning i dansk - stavning på 
mellemtrinnet A, B, C og D 

Kom godt i gang med at bruge Cooperative Learning 
i staveundervisningen på mellemtrinnet. De fire bøger 
indeholder masser af træningsopgaver og er lige til 
at gå til. 

Hvert materiale består af en kopimappe til læreren  med 
metodisk vejledning, beskrivelse af CL-strukturerne og 
kopisider. Kan bruges selvstændigt eller som supplement
til øvrige stavematerialer.

Kopimappe D indeholder staveområderne:
•  Ordklassen udsagnsord.
•  Bøjningsmorfemer - udsagnsord. 
•  Afledninger - Forstavelser.
•  Afledninger - Endelser.
•  At skelne mellem -ene og -ende.
•  At bruge ejefald.

• Tager afsæt i Kagans Cooperative Learning
• Alle elever deltager aktivt
• Undervisningsdifferentiering

Dansk 3.-6. klasse
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Materialet virker gennemtænkt og fås næppe 
mere tilgængeligt - en håndsrækning, der vil 
kunne mærkes fra den ene dag til den anden!

af Karen Marie Beklar om bog A, Folkeskolen

”
“


