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OPSLAGSTAVLEN
Undervisningsmiddelprisen
2017
Førstepladsen
Filmiske virkemidler. Analyse og produktion
i undervisningen. Bogen med tilhørende
webside, der er forfattet af Jan Frydensbjerg
og Ole Brynaa Solkær og udkommet på
GeGe Forlag, er en unik og grundig gennemarbejdet kilde til at studere filmanalyse
og filmproduktion ved hjælp af letlæselige
og letforståelige instruktioner. Materialet er
velegnet til tværfaglig undervisning med
mediefag og som materiale i alle fag, hvor
det giver mening at
arbejde med filmiske virkemidler og
den filmiske fortælling. De beskrevne
undervisningsforløb
tager udgangspunkt i
Forenklede Fælles Mål,
og målgruppen dækker såvel mellemtrin og
udskoling, samt ungdomsuddannelserne.
Andenpladsen
Ordet er dit. Fokus på mundtlighed i 5.-6. klasse er en solid og motiverende elevhenvendt

Ny bog af Jesper Juul

Siden udgivelsen af kæmpehittet Dit kompetente barn har Jesper Juul viet sit arbejdsliv
til at bidrage til børn og familiers trivsel. Han
har i dag stor succes i Tyskland, hvor hans
bøger sælger i hundredetusindevis, og hvor
han er fast skribent i en af landets største
aviser. Efter længere tids sygdom er han på
banen igen i Danmark med en ny bog, hvor
han på sin sædvanlige indsigtsfulde og ligefremme måde tager fat i det, han ser som en

INDHOLD
bog med tilhørende QR-koder til video- og
lydmateriale. Lærebogen, der er forfattet af
Pernille Hargbøl Madsen og udkommet på
Dansklærerfore-ningens forlag, er baseret
på, hvordan man kan arbejde systematisk
med at udvikle elevernes mundtlige kompetencer via tale- og lytteøvelser, oplæsning, samtale og debat, fremlæggelse og
det at kunne opbygge og fortælle sin egen
historie (livsfortællingen).
Andenpladsen
RoS/Test Gange, der er udarbejdet af Pernille
B. Sunde og Pernille Pind på forlaget Pind
og Bjerre, er en funktionel test henvendt til
de elever, der ses at have vanskeligheder
ved at gange.
Materialet henvender sig primært til 3.-6.
klasses elever, men kan også med fordel
anvendes af ældre elever med
matematikvanskeligheder.
Præmiesummen er på i alt 95.000 kroner.
Prisen er sponsoreret af Undervisningsministeriet, Center for Undervisningsmidler og
fagbladene ”Folkeskolen”, ”Gymnasieskolen”,
”Uddannelsesbladet” og medlemsmagasinet ”Frie skoler”.

stor udfordring for forældre
i dag. I bogen opfordrer
Jesper Juul forældre til at
opføre sig som førerulve.
For at trives har børn nemlig brug for forældre, der
udviser et kærligt og konsekvent lederskab.
Førerulve – Det livsvigtige
lederskab i familien udkom i marts 2017 på
Akademisk Forlag.
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Kulturministeriets
Illustratorpris for børneog ungdomsbøger 2017
De nominerede til ’Kulturministeriets Illustratorpris
for børne- og ungdomsbøger’ er indstillet af et udvalg,
som består af Bodil Nielsen,
Mai Misfeldt, Nina Christensen og Lars Vegas Nielsen.
Illustratorprisen 2017 går
til: Lars Horneman: Zenobia.
Cobolt, 2016 (tekst: Morten Dürr)

Begrundelse: ”Zenobia” er en mesterligt komponeret billedroman om et barn på flugt. Lars
Horneman forstår, hvordan det enkle kan være
det allermest udtryksfulde og fortællende. Han
har en grafisk sikkerhed, han arbejder effektfuldt og filmisk med lys og skygge, og samtidig
har han blik for at gestalte den nærhed, der gør,
at vi kan identificere os med den lille flygtningepige Amina.
Fakta om priserne
’Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og
ungdomsbøger’ er blevet uddelt siden 1954,
mens Illustratorprisen er uddelt siden 1979.
Priserne er begge på 75.000 kr.

Claus Deleuran Prisen 2017

Danske Tegneserieskabere har uddelt Claus Deleuran Prisen i Øksnehallen lørdag
25. februar under Copenhagen Comics 2017:
Bedste danske tegneserie: Zenobia
Tekst: Morten Dürr. Tegnet af: Lars Hornemann. Forlaget Cobolt. 100 sider.
Bedste danske tegneseriedebut: Vand til blod
Tekst: Morten Dürr.
Tegnet af: Lars Gabel Carlsen. 256 sider.
Bedste danske tegneserietegner: Det Cubanske Efterår
Skrevet af: Morten Hesseldahl.
Tegnet af Henrik Rehr. Fahrenheit. 80 sider.
Bedste danske tegneserieforfatter: Dansker
Skrevet og tegnet af:
Halfdan Pisket. Fahrenheit. 156 sider
Bedste danske tegneseriefarvelægger: Turbo Fang
Skrevet, tegnet og farvelagt af: Rune Ryberg. Rune Ryberg. 70 sider.
Læs mere om Claus Deleuran Prisen på:
http://clausdeleuranprisen.dk/

Palle Rosenkrantz-prisen

Den islandske bestsellerforfatter Yrsa Sigurðar-dóttir (f. 1963) modtager Palle Rosenkrantz-prisen for bedste krimi i 2016. Prisen gives af Det Danske Kriminalakademi for DNA
og overrækkes på Krimimessen i Horsens 1.og 2. april. Anden bog i den nye serie, HÆVN,
udkom på dansk 21. marts.

Kulturministeriets Forfatterpris
for børne- og ungdomsbøger 2017
De nominerede til ’Kulturministeriets Forfatterpris for
børne- og ungdomsbøger’ er
indstillet af et udvalg, som består af Kamila Slocinska, Anita
Brask Rasmussen, Merete Flensted Laustsen og Søren Fanø.
Forfatterprisen 2017 går til:
Hanne Kvist: Dyr med pels - og
uden. Gyldendal, 2016.

Begrundelse: Fortællingen om delebarnet Freddy
fra Herlev er en nyskabende hybrid mellem en
tween-roman, en graphic novel og en tegneserie.
Freddy orker næsten ikke flere nye steder eller flere
nye papsøskende. Han ønsker sig bare en hundehvalp; men Freddys mor kan ikke tåle dyr med pels.
”Dyr med pels - og uden” rummer både humoristiske
og alvorlige skildringer af det senmoderne, kompetente barns livsvilkår med skilsmisse og hyppige opbrud; men den rummer også et skønt indblik i børns
verden, logik og gamingkultur. Det hele bliver fortalt
med en prisværdig fortælleøkonomi og balance mellem alvor og humor som holder læseren fanget.
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Jeg undres…
Danmarks Læringsfestival 2017 er slut for denne
gang, og igen var dagene fyldt med mange
mennesker opfyldt af visioner og engagement i
forhold til at gøre folkeskolen til et endnu bedre sted
at lære.
Årets fokus var på Fremtidens kompetencer, hvilket
afspejledes i hele programmet, - og særligt i de
store fællesoplæg med blandt andre Anders Hvid fra
Dare Disrupt og fremtidsforsker Anne Skare Nielsen.
I alle de oplæg jeg nåede at høre, blev der sagt,
at de vigtigste kompetencer for fremtidens unge
mennesker er kreativitet, samarbejde, innovation,
kommunikation samt modet til at turde fejle.
Det blev også påpeget, at det måske ikke er det, der fylder mest i den danske
folkeskole lige nu. Og det blev nævnt flere gange, at det store fokus, der for
tiden er på målstyring og test, måske ikke er optimalt i forhold til at udvikle de
kompetencer, fremtidens unge har brug for.
Og så er det, at jeg undres. Det er som om undervisningsministeriet er delt i to
lejre, som sender modsatrettede impulser ud til skolerne og kommunerne.
Siden folkeskolereformen holdt sit indtog, har der både fra ministeriets ene lejr,
fra KL og fra kommunerne været et voldsomt pres for at få udbredt ’den læringsmålstyrede læring’ i alle fag og i alle timer. Ministeriets læringskonsulenter har
vejledt mange kommuner og skoler om den læringsmålstyrede læring.
Fra andre sider har der været kritiske røster fremme, men først nogenlunde
samtidig med, at lektor Keld Skovmand udgav bogen ’Uden mål og med –
Forenklede Fælles Mål?’, ændredes ministeriets sprogbrug til at fokus nu var på
’den læringsmålsorienterede læring’. På det tidspunkt var kommunerne dog så
langt i deres arbejde med at indføre læringsmålstyret læring, at der ikke blev
ændret nogle kommaer her.
Den anden lejr i ministeriet arrangerer så en uddannelsesmesse med fokus på
Fremtidens kompetencer, hvor flere af oplægsholderne problematiserer det
store fokus på den læringsmålstyrede undervisning, fordi det giver dårlige odds
for at fremme lige netop de kompetencer, de unge vil have brug for i fremtiden.
Denne anden lejr har i flere år også arrangeret en stor konkurrence for elever i
netop disse kompetencer (Toolcamp, nu C.R.A.F.T.), mens den almindelige lærer
stadig skal have fokus på nogle af de 3990 mål, som de forenklede fælles mål
består af.
I mine øjne er det modsatrettede impulser, der sendes ud, og det mudrer
tingene ude i skolen. Vi kan ikke bare sætte fokus på begge veje, hvis de er
modsatrettede, og vi risikerer, at vi kommer alt for sent i gang med at have fokus
på fremtidens kompetencer, hvis ikke det tydeliggøres, at det er den vej, vi skal
– alle sammen.
Det har også betydning for PLC, for hvis vi skal understøtte arbejdet med det 21.
århundredes kompetencer, skal vi lægge kræfterne et andet sted, end hvis det
er den læringsmålstyrede læring, vi skal understøtte. I mine øjne er det dog det,
skolen har brug for: At PLC understøtter en eksperimenterende undervisning,
som lærer eleverne selv at stille spørgsmål, lærer dem at arbejde kreativt med
en problemstilling, inden de arbejder med at finde nye eller bedre løsninger på
spørgsmålene. Her kan vi gøre den største forskel!
Birgitte Reindel, Formand
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Horneman med en grafic novel,
Zenobia, i samarbejde med forfatter
Morten Dürr, om den syriske flygtningepige Amina, og Johan F.
Krarup med tegneserien Styrelsen,
der handler om en sagsbehandler i
Udlændingestyrelsen, som bliver en
del af en korruptionssag.

4

Men selvom de har både forlag
(Cobolt) og deres afsæt i virkeligheden tilfælles, adskiller deres
indfaldsvinkler og arbejdsmåder
sig alligevel en del fra hinanden.
Johan F. Krarups idé bygger på egne
erfaringer fra hans tid som sagsbehandler i Udlændingestyrelsen,
selvom han efter eget udsagn ikke
havde forestillet sig, at han ville
komme til at skrive om det, mens han
endnu arbejdede der.

Nr. 3
april 2017

Af Eline Mørch Jensen

I weekenden den 25.-26.
februar blev den internationale tegneseriefestival
Copenhagen Comics afholdt
for syvende år i træk i Øksnehallen i København – med et
rigt og sprudlende program.
Begge dage var proppet med
workshops, paneldebatter,
interviews, konkurrencer, signeringer,
udstillinger og masser af stande med
tegneserier, grafic novels og antikvariske samlehæfter, merchandise
af enhver art fra StarWars-tekopper
til sparkedragter med Batman.
Derudover var der et utal af
kunstnere fra ind- og udland i aktion
og mulighed for at blive tegnet af en
tegneserierobot, så der var noget for
enhver smag inklusive tøndeslagning
og udklædning for både små og
store – hvorfor der var en hel del
superhelte og – skurke af begge køn.
Et af trækplastrene var svenske Jan
Lööf, som med mere end 50 år på
bagen har opnået klassikerstatus
med sine billedbøger som bl.a.
Historien om det røde æble og tegne-

seriestriben om Felix, og som her
optrådte for første gang i Danmark.
Lööf fortalte bl.a. om arbejdet med
at farvelægge sine gamle sort/hvide
tegneserier, hvilket han i øvrigt
ikke gør i hånden, som man måske
skulle tro, hans alder – 77 år – taget i
betragtning, men bruger et Adobeprogram på computeren til. Farvelægningen skyldes en genudgivelse
af hans værk på forlaget Bonnier/
Carlsen, som i samme anledning har
bedt ham om at ændre nogle af sine
tegninger, fordi de efter forlagets
opfattelse fremstiller forskellige
minoritetsgrupper stereotypt. Noget
han – efter eget udsagn: ”en gammel
venstrefløjs-hippie” – ikke lige havde
set komme og derfor kun delvist har
efterkommet, når det ikke virkede for
dumt, men gav mening for ham selv.

5FHOFTFSJFSPNEFO
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Blandt de mange interessante indslag
under Copenhagen Comics var bl.a
en samtale mellem tegnerne Lars
Horneman og Johan F. Krarup med
Mads Bluhm som moderator, hvor
de talte om deres indfaldsvinkler til
at lave tegneserier om den virkelige
verden. Begge er nemlig aktuelle
med hver deres udgivelse, Lars

- Jeg begyndte på historien et par
år efter at jeg stoppede, så langt
tilbage som i 2008, og har tegnet
den igennem to gange. Mit problem
var at finde vinklen og stramme
min storyline op, hvilket jeg hen ad
vejen har fået god hjælp til af Benny
Bødker og min redaktør, Pernille
Arvidsen, fortæller Johan F. Kraup og
tilføjer:
- Den ene del af min research var
altså min egen hukommelse, fx om
hvordan sagsmapper og kontorer ser
ud, den anden del er den konkrete
korruptionssag i Udlændingestyrelsen, som jeg tager udgangspunkt i
og har læst om i medierne.
Lars Horneman: - Jeg har jo lavet
Zenobia sammen med Morten Dürr,
hvilket foregår som et samarbejde
hvor vi sender en masse ideer og
skitser frem og tilbage. Min research
er millioner af Google-søgninger
– af tanks fx – og så fylder flygtningespørgsmålene jo også meget
i medierne. Jeg vil egentlig bare
gerne beskrive virkeligheden, vise et
forløb, jeg har ikke lyst til at prøve at
forklare tingene eller komme med et
partsindlæg, selvom jeg selvfølgelig
har mine holdninger ligesom alle
andre.

LÆSNING 0.-2. KLASSE

LYDRETTE LÆSEBØGER
– meningsfulde og
spændende historier

NYHEDER
Lydrette læsebøger er en serie af selvstændige
læsebøger til den første læseundervisning.
Bøgerne er skrevet med elementære lydrette og
lydnære ord, som begynderlæsere selv kan læse.
Lydrette læsebøger er velegnet til læsning i fx mindre læsegrupper, så eleverne kan stabilisere og automatisere deres
elementære læsefærdigheder og udvikle deres lyst til at læse.

A025

■

Selvstændige læsebøger

■

Kortfattet guide til læreren

■

Indbundne bøger på 80 sider

■

Fire forskellige læseniveauer.
Bestil på på gyldendal-uddannelse.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Sløngeldage i maj
Af Uffe Høj, Formand for Di Heslige
Slønglers Klup
LæringsCentret
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Når foråret melder sin
ankomst, kigger vi forventningsfuldt efter anemoner,
violer og andre forårsblomster. I Skanderborg Kommune glæder mange sig også
til en buket af frie, frække,
fantasirige Sløngeldage med
appel til store og små.
I 2015 ville Ole Lund Kirkegaard
være blevet 75 år. Det blev en oplagt
anledning til at genstarte Sløngelprojektet og hylde Kirkegaard, som
voksede op i Skanderborg, og hvis
bøger i dag er oversat til 26 sprog.
Ole Lund Kirkegaard er af mange
betragtet som en af de største
danske forfattere overhovedet.
Således udtalte professor i børnelitteratur Torben Weinreich: ”Man kan

Foto: Gyldendals Billedarkiv

sige, at han er en af de få forfattere i
den danske børnelitteraturs historie,
som ligger i direkte forlængelse af
H.C. Andersen og når et niveau, der
kan måle sig med H.C. Andersen”
(Information 14.02.08)
Ole Lund Kirkegaard har et stort, flot
og omfattende forfatterskab bag
sig. Bøgerne er fulde af fantasi og
frihedstrang. Han evnede at sætte
sig ind i skæve eksistenser og det at
være barn.
I forbindelse med udgivelsen af
bogen Ole Lund Kirkegaard udtalte
forfatteren Jens Andersen:
”Vi forholder os i Danmark meget
barnligt til børnelitteratur. Der
er en afgrundsdyb kløft mellem
børne- og voksenlitteratur, og kun
voksenlitteratur regnes for rigtig stor
kunst. Med bogen her har jeg villet
vise, Ole Lund Kirkegaard skrev af
indre nødvendighed, at han lavede
kunst for mennesker i alle aldre.”
(Information 20.09.10)

*EFFOCBH4MOHFMEBHFOF
Sløngeldagene i 2015 blev en
overvældende succes. Henover
foråret 15 fik alle kommunens 3. og 4.
klasser tilbudt forskellige aktiviteter
på skolerne: skrive-, tegne-, animations- og cirkusworkshop. Desuden
var der ”levende fortællere” på
skolerne.
På Heslig Lørdag 30.05.15 var der
over 2.500 publikummer, der fik
mulighed for at opleve DR’s uddeling
af Orlaprisen, besøg af Hella Joof,
Line Kyed, Kenneth Bøgh Andersen,
Steffen Larsen, Peter Sommer og
mange flere. Desuden var der på
Kulturtorvet og Byparken levende
musik, Drengestreger, Cirkus Benito
i Cirkus Krones telt, gadeløjer og
meget mere.
Efter denne succes besluttede Di
Heslige Slønglers Klup, som står

”Fantasien er en lige
så vigtig faktor i vor
tilværelse som de ydre
realistiske omgivelser.
For at kunne foretage
et nyt skridt skal man
have fantasi nok til at
forestille sig, at man kan
gøre det. På den måde
bliver fantasien en form
for mod eller en evne til
at bruge sig selv og sin
tilværelse - den sætter
blomsterne i gang med
at gro”.
(Ole Lund Kirkegaard)

bag projektet, at Sløngeldagene
skulle være årligt tilbagevendende.
Bogdagen for Bette Lorte blev derfor
afviklet i maj 2016 med besøg af
Kim Fupz Aakeson, uddeling af DR’s
Orlapris, Anne Sofie Hammer, Sigurd
Barrett og mange andre spændende
gæster. Publikum svigtede ikke.
I Kulturhuset, på Kulturtorvet og
Byparken havde vi besøg af 3.000 –
3.500 glade mennesker.
Sløngeldagene har et fremtidigt
potentiale. Derfor har Sløngelkluppen besluttet, at følgende
præmisser skal være fundamentet for
projektet:
t0MF-VOE,JSLFHBBSETUJEMTF
forfatterskab.
t%FOHPEF öOVSMJHFPHMJWTLMPHF
børnelitteratur.
t%FUGBOUBTJSJHFPHTLBCFOEFMJW
tyPHTQFDJFMUGPSFOGFKSJOHBG
50 år for nybruddet i dansk børnelitteratur, hvor forfattere som Ole
Lund Kirkegaard, Flemming Quist
Møller, Benny Andersens, Cecil
Bødker og Halfdan Rasmussen
havde epokegørende udgivelser.
Om 1967-børnelitteraturen sagde
forfatteren Jens Andersen:
”Det er spørgsmålet, om der er
kommet noget så stort, som der
kom i 1967. Det var en frisættelse af
fantasien i dansk børnelitteratur ”
(DR 21.09.10)

Foto: Per Bille

Bette Lorte 20. maj får endnu flere
gæster fra hele landet. Næsten alt
er gratis. Måske bliver vi nødt til
at opkræve en minimal deltagerbetaling på et par koncerter. Dog er
udgangspunktet, at alle skal have
mulighed for at deltage. Skulle
skoleklasser fra andre egneaf landet
have lyst til at besøge Skanderborg
den 20. maj, skal de være hjertelig
velkomne.
Hvordan vi på sigt får inddraget
resten af landets skoleklasser – ud
over invitationen til Bogdagen
for Bette Lorte og muligheden for
en byvandring I Ole Lund Kirkegaards
fodspor– er stadigvæk et ubesvaret
spørgsmål. Vi er stadigvæk en ny
forening med få medlemmer og store
visioner!!

projektet har potentiale og muskler,
som endnu ikke er blevet fuldt
realiseret og udviklet.
Slønglerne har en tro på projektets
langtidsholdbarhed og ser det som
et kulturelt fyrtårn, hele Danmark
med tiden skal have kendskab til og
glæde af.
Der er ikke blot tale om en fortjent
hæder til en kanoniseret fødselar,
men et projekt som også rummer en
kraftig inspiration til kreativiteten,
fantasien og friheden som essentielle
livsværdier for børn og voksne.

Perspektiver for fremtiden

Derfor har bysbarnet, sangeren
Peter Sommer, endog skrevet en
hyldestsang til det skæve, fantasifulde og livskraftige univers, som
Sløngelprojektet repræsenterer.
Hør sangen på:

Sløngelkluppen er af den bestemte
opfattelse, at Sløngeldagene skal
udvikles de kommende år, da

https://www.youtube.com/
watch?v=hG9SiJp97Eg&t=20s

Overordnet er ønsket med Sløngeldagene, at børn og voksne mødes i
en hyldest til bøgernes livsbekræftende univers og med ”modet til
at opleve tilværelsen” (Ole Lund
Kirkegaard). Aktiviteterne er rettet
mod børn og voksne fra hele
Danmark. Dog vil skolebørnene i
Skanderborg Kommune få en speciel
placering.

4MOHFMEBHFOF

Planlægning af Sløngeldagene i 2017
er i fuld gang og slønglerne arbejder
på flere fronter:
Vort håb er, at vi på Bogdagen for

Foto: Per Bille
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Sløngelprojektet er – for os at se et nødvendigt åndehul med plads
til den muntre latter og den dybe
eftertanke for børn og voksne i alle
aldre og fra alle sociale lag. Sløngelkluppens langsigtede mål er derfor
at blive ambassadører for landet
Jappien! Intet mindre!

8

Det bedste af det hele er, at ingen
mennesker behøver at arbejde. Blot
man råber hurra, kommer de dejligste
solstråler løbende ind i ens mund. Og
de smager som jordbær og blommer
og figner og marcipan og saftevand.
Ingen mennesker græder nogen sinde i
Jappien, og ingen keder sig eller er sure.
(Kong Gulerod i Lille Virgil)
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Foto: Per Bille

Sløngelnæring til skolebørn
I foråret kan 3. og 4. klasserne bl. a møde:
Carl Quist Møller
Emil Blichfeldt
Nana Torp
LG Jensen
Tirsdag 16.05:
Charlotte Abildgaard
Film ”Drømmen”

Onsdag 17.05:
Skrallebang

Torben Weinreich
Fl. & Carl Quist Møller
Torsdag 18.05:
Carl Quist Møller

Tegneworkshop/
fortælling
Foredrag
Animation
Forfatter og skriveworkshop

Sigurd Barrett

Sigurd fortæller
danmarkshistorie
Quist Møller & De Onde Løgnehistorier og koncert
Teater
Nonverbalt gadeteater
Lørdag 20.05:
Anne Lise Kirkegaard
Spirekoret

Byvandring ”I Ole Lund
Kirkegaards fodspor”
Optakt v. Anne Lise
Kirkegaard og Jørn Severinsen

Sang, musik. Nye tekster/
sange til fejring af
1967-arven.
Foredrag: Arven efter 67
Foredrag: I fantasiens
tjeneste
Tegneworkshop for
skoleelever

Heslig Fredag 19.05:
for 700 skolebørn i Kulturhuset Skanderborg:
Katrine Assels
Makirullen der ikke ville
makke ret
Nicole Boyle Rødtnes & De skjulte dæmoner mm.
Bodil Bang Heinemeier
Marianne Verge
Om sit forfatterskab
Jan Kjær
Nomerne mm.
Anne Sofie Hammer
Pellerøv
Anne Lise Kirkegaard
Om Ole Lund Kirkegaard

Marianne Verge
Emil Blichfeldt
Rene Toft
Anders Mattesen
Brian Ørnbøl
Sigurd Barrett
Nana Torp
Forlagsstande
Teater

Kulturskolen
Peter Sommer
Kulturskolen
Frank Damgaard
Cirkus Fyr og Flamme
Rollespil
Drengestreger

Adelgade

- Bogdag for Bette Lorte:
Velkomst – om baggrunden for
Lille Virgil
Koret synger bl.a. ”Byens
største Bette Lort”
Winnie og Leo bøgerne
Jagten på den gule dæmon
Skurkistan
Ternet Ninja
Ørnbøls ABC
Koncert
Filmhåndbogen – animation
Bl.a. Libris, Calibat, Maneno,
Rum for Undren m. fl.
SKAEGT – professionelle
skuespillere med nonverbalt
gadeteater
Workshop: Tekstil & design,
tegning animation, billedkunst
Koncert
Koncert
Musik & fortælling
Forestilling for børn
Afsæt i Ole Lund Kirkegaards
univers
Skæve konkurrencer i Byparken
for piger og drenge: sejlads på
søen, løbehjulstyven, remoulademadskast, sæbekasseløbm.m.
Roll ups i forretningerne

Seriøst? Nabosprog er drittkull!
Noora, Jonas, Eva, Vilde, William og Isaac og slænget fra Hartvig Nissens Videregående hooker med den ene og
kødder med den anden, de er i kosegrupper, de er venner; men det er sproget i serien, der kan glæde en dansklærer.

Af Bodil Christensen, lektor ved
Læreruddannelsen i Aalborg og
Master i børnelitteratur

- der spiller bold. Der er festbilleder,
fast-food-close-up, druk, politi og
koncert med musik.

”SKAM” har skabt en
interesse for norsk og
nabosprog, som ingen
formelle undervisningsmaterialer nogensinde ville
være i stand til at skabe.

Serr! SKAM er en drittkull serie, der
nu kører på fjerde sæson på norske
(tv)medier (de tre første sæsoner
har været vist på DR). Man når netop
at tænke: Serr? Hvad handler det
her om? Så kommer Noora, Jonas,
Eva, Vilde, William og Isaac og hele
slænget fra Hartvig Nissens Videregående.

Introen til første episode af tv-serien
”SKAM” lyder: ”En verden hvor
drømme kan gå i opfyldelse. Det
lyder jo helt fantastisk. Og det er det
også. For en lille andel af os. Men
for det store flertal, for langt over
halvdelen af verdens befolkning er
det kapitalistiske system blot en ting:
død og lidelse.”
Mens denne voice-over kører, vises
billeder fra en beach volleyball-bane
med unge, smækre og lækre jenter
og gutter - med lyst hår og blå øjne

Serien ”SKAM” er norsk. Norske problemer, norsk slang, norsk hverdag,
norsk skole og russebus-forberedelser, den Norske Opera og BarCodebygningerne i panoreringerne i
bedste Beverly Hills-stil, og så er det
samtidig alle de globale (eller vesteuropæiske) ungdomsproblemer, der
sættes på dagsordenen. De unge
har bøvl med veninderne, med seksualiteten, med skolens krav, med
forældrene, med religion, med fester
og fritidsjob, de har vors (forfester),

de hooker med den ene og kødder
med den anden, de er i kosegrupper,
de er venner; men det er sproget i
serien, der kan glæde en dansklærer.
Her er norsk med slang, her er norsk
på sociale medier, norsk som det
bruges i hverdagen: mangfoldigt og
multimodalt.

7JGPSTUÌSIJOBOEFO
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Der er mange grunde til, at nabosprog er med i danskfagets formålsparagraf, stk. 3, hvor der står:
”Eleverne skal i faget dansk have
adgang til de skandinaviske sprog
og det nordiske kulturfællesskab.”
Begrundelserne herfor er kort sagt:
1. Svensk, norsk og dansk er meget
ens. Kan du det ene sprog, så kan
du også forstå de andre.
2. Du kan tale dit modersmål, og du
kan samtidig blive forstået i det
sprogfællesskab, der udgøres af
mere end 20 millioner mennesker.
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3. Norden er vores nærområde. Det
beriger os at vide noget om den
verden, der er rundt om os.
Den bedste tilgang til andre sprog får
man når man bruger sproget.
LæringsCentret
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Man kan bruge sproget gennem
at tale, lytte og kommunikere med
sproget, men med de nordiske sprog
er det netop ”den nemme løsning”,
der rækker: Vi kan tale dansk, og
kan så bruge energien på at forstå
de særlige nuancer, begreber, ord
og tonefald, der findes i norsk og
svensk. ”SKAM” har skabt en interesse
for norsk og nabosprog, som ingen
formelle undervisningsmaterialer nogensinde ville være i
stand til at skabe.

Den svenske graphic novel ”Iggy
4-ever” af Hanna Gustavsson foregår
i en svensk forstad, hvor hovedpersonerne Iggy, Julle, Jasse og deres
venner og fjender går i 8. og 9. klasse.
For denne gruppe er det (som for alle
unge og ældre) vigtigt for det sociale
liv, at man har en smartphone. Alt
foregår i de virtuelle rum: der spilles
spil, udveksles døde-dyr-videoer,
sendes sjove prutte-film, tages
billeder af hinanden og sig selv og
der laves aftaler. Der er i det hele
taget en hel verden i det virtuelle
rum, der følger og interagerer med
den virkelig verden.

”Iggy 4-ever” har et interessant replikskifte, hvor Iggy og Julle diskuterer,
om det er vigtigt, at Iggy får afleveret
svensk stil:
”Har du skrivit den där svenskagrejen
än?”
”Jag börjada lite men dog
af tristess typ. Hur gammal
mästa man vära för at gä i
förtidspension?”
”Du fär väl google. Jag
tror tyvärr inte du kvalifiDFSFSyw

Når de unge har set ”SKAM”,
er der dog fortsat en lang vej
til at få vakt interessen for
Ibsens dramatik, Bjørnstjerne
Bjørnsons nationalromantik
og Amalie Skrams rå realisme
fra 1900-tallet; men det kan
være et afsæt til Erlend Loes
”Doppler” (og andre ”voksenforfattere”). Det kan også motivere
til læsning af graphic novels,
der også (set fra en dansklærers
synsvinkel) har fokus på
nabosprog.

De unges humor og indforståede samtale bliver fulgt
på vej af billedteksten,
så man uden videre
forstår verbalteksten. Det
giver også kendskab til
særligt svenske ord som
Grattis, Julklapp, Tråkig,
Jättemeningsfullt, Det är
lugnt, Affären, Gillar, Jäg
är ledsen, Att du gillade
getost, Rotmos, Trevligt,
Tvättade, Underbar, Prater
og Forlåt.

.VMUJNPEBMFUFLTUFS

Nabosprogsundervisningen har
mange multimodale tekster,
der kan findes på de respektive
platforme (se litteraturlistens
link), men man kan også tage et
litterært afsæt i de to billedfortællinger ”Hundedagar” af Anja
Dahle Øverbye og ”Iggy 4-ever”
af Hanna Gustavsson.
Begge bøger kan man læse for
deres litterære kvaliteter, men man
kan gennem læsningen udvide sit
ordforråd på norsk og svensk, man
kan få en række hverdagsord og et
vist slangord-beredskab, og man kan
forhåbentlig erkende, at børn og
unge i de nordiske lande har meget
til fælles.

sådan siger moderen til Iggy, da
hun har fejlet igen. Det er ikke nemt
at være fjorten år. Iggy, som Ingrid
kaldes, har ødelagt sin mobiltelefon,
da hun forsøgte at tørre den i mikroovnen. Det kunne hverken ovn eller
telefon klare. Nu har hun ingen
smartphone og som hun siger: ”Jag
kan jo inte INTE ha en mobil”.

Iggys alene-mor har ikke råd til at
give Iggy en ny smartphone. Hun
får en brugt Nokia, men Iggy må
jo sige det: ”Det er en stenåldersmobil, mamma. Inte ens du har en
sån.” Ikke engang de voksne har
noget så utjekket som en Nokia med
trykknapper.
”Du er for fan fjorten år, Ingrid!”,

Der er også svensk slang
som Lyllos dig, Jävla
dampig, Asläskig gubbe,
Jävla fuckfacen, Sebbe är
bög, Ja ja kul for honom,
Asjobbiga, Kan jag hänga med? og
Den här festen suger ändå. Og så er
der det helt inter-nordiske: ”Seriøst!”
Iggy er fjorten år, men hun er på vej.
Og udfordringerne kan hun møde
(og klare) sammen med Alex, Julle,
Jasse og de andre i ”gjengen”. Det er
vennerne i fællesskabet, der er sikkerhedsnettet under den personlige
udvikling.

/PSTLPHTWFOTL NFO
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Anja Dahle Øverbyes ”Hundedagar”
foregår i en norsk bygd, før mobiltelefonerne fyldte hverdagen. Teksten
er på nynorsk, og det er en glæde at
læse de karske nynorske ord i en billedsammenhæng, hvor der er fjelde
og 4H-klubber (hånd, hoved, hjerteog helbred) og fjorde, man kan bade
i. Tegningerne leverer en kontekst til
forståelsen, så sproget ikke bliver en
uoverskuelig barriere. Nynorsk er så
djærvt med sine mange ”k’er”: Æsj.
Eg veit ikkje, kvifor eg er aleine i
kvelden, eg må skjerpe meg!”.
I bogen finder man en lang række
nynorske ord: Korleis,
Aleine, Ikkje, Kveld, Kva,
Dykk, Kvifor, Kjekt, Eg,
Orsaking, Fjøra, Kvelden,
Bygda og Skjerpe. Slangrod
er der også en hel del af:
Okei, Kult, Klansgreier (altså
noget Ku Klux-klan-noget),
Kjept, Småjentene, Kjeften,
Teit, Erte ho, Kos deg i grava,
Vondt, Æsj og Grine.

nordiske forfattere. Wergelands digt
kan (forhåbentlig) give anledning
til at tale om nationalromantikken
i Norge, Sverige og Danmark, hvor
Ingemann og H. C. Andersen kan
være kendte referencer.
Vi har i Norden et sprogfællesskab,
der er helt unikt. Vi forstår hinandens
modersmål – næsten. Når unge
(og ældre) ser den norske gymnasieungdoms liv på Hartvej Nissens
Skole i Oslo, forstår vi sproget og
handlingen. Det er norsk, men det er
også nordisk, og serien har betydet
meget for nabosprogsinteressen i
såvel Sverige som Danmark. Den
svenske serie ”#Hastag” er det næste

Links til nabosprogsundervisning:
http://www.slangopedia.se
http://www.slang.no/
http://www.vg.no/rampelys/tv/
skam/sjekk-danskenes-herligeskam-ordbok/a/23805940/
http://nordiskesprak.net/dansk/
om-nordiske-sprog/#
http://nordeniskolen.org/nn
http://www.sprogpiloter.dk/
http://www.norden.no/start
http://sverige.um.dk/da/
nyheder/

”Hundedagar” indledes med
Henrik Wergelands nationalromantiske digt fra 1840:
”Den prektigkledde
sommerfugl er fløyet fra Guds
hånd.
Han ga den gyldne ringer
og røde purpurbånd.”
Det kan også være afsæt
til en samtale om ”kulturel
ballast” i de nordiske
lande. Danske elever
er ikke vokset op med
Bjørnstjerne Bjørnson,
Henrik Ibsen, Amalie
Skram og Wergeland. De er heller
ikke nødvendigvis fortrolige med
Selma Lagerlöf, Pär Lagerkvist og
Carl Mikael Bellmann. Til gengæld
kender de jo Thorbjørn Egners ”Folk
og røvere i Kardemommeby” og
alle Astrid Lindgrens figurer lige fra
Pippi og Emil til Brødrene Løvehjerte
og Ronja. Det kunne være relevant
at udvide kendskabet til de store

i Billedromaner i brug, Dansklærerforeningen 2007
Dahle Øverbye, Anja: Hundedagar,
Jippe Forlaget 2015
Gustavsson, Hanna: Iggy 4-ever,
Galaga 2015
Herzog, Annette og Rasmus Brejnhøj
og Katrine Clante: Hjertestorm –
Stormhjerte, Høst og søn, 2016
Nikolajeva, Maria: Billedbogens
Puslespil, Høst og Søn 2004
Nussbaum, Martha: The new religious
intolerance, First Harvard University
Press Paperback 2013
Panofsky, Erwin: i Bent Fausing og
Peter Larsens: Visuel Kommunikation
I - II, Medusa 1980
Panofsky, Erwin: Billedkunst og billedtolkning, udvalgte artikler, NNF
Arnold Busck 1983 (Studies in
Iconology, Oxford 1939, oversat
efter 1962-udgaven)
Seip Tønnesen, Elise (red.):
Jakten på fortellinger, Universitetsforlaget 2014
Von Oettingen, Alexander:
Dannelse der virker – efterskolens
pædagogik, Klim 2011

gode bud i nabosprogsundervisningen. Her følger man instagrammobningens følger i en gruppe unge
på Vetenskapsgymnaset i Gøteborg.
Litteraturliste:
Brinkmann, Svend og Anders
Petersen (red.): Diagnoser, perspektiver, kritik og diskussion, Klim 2015
Christensen, Bodil: ”At læse er at se”,

Newsdisplaypage/?newsid=084062171ff0-4dd1-b1ad-6bb89211992f
https://dansklf.dk/ungdomsuddannelse/det_nordiske
https://www.dr.dk/tv/se/hashtag
newsdisplaypage/?newsid=084062171ff0-4dd1-b1ad-6bb89211992f
https://dansklf.dk/ungdomsuddannelse/det_nordiske
https://www.dr.dk/tv/se/hashtag
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Den visuelle vending
Af Søren Fanø, lektor ved VIA UC, cand.
pæd. og master i børnelitteratur
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Er vi som formidlere klædt
fagligt på til den bølge af
billedbøger, tegneserier,
grafiske romaner og
illustrerede romaner, vi
bliver mødt af i disse år,
hvor litteratur ikke længere
kun er verbaltekst?
Det var et af de spørgsmål,
deltagerne skulle prøve at blive
klogere på da 400 illustratorer,
forfattere, forskere, forlagsfolk,
anmeldere, bibliotekarer, lærere og
andet børnebogsgodtfolk mødtes
til Nordisk Barnebokkonferanse i
Stavangers kulturhus, Sølvberget 6. –
8. februar 2017. Konferencens fokus
lå på det delvist oversete problem
med at formidle billeder i litteraturen
til børn og unge. I løbet af de tre
dage blev der rejst flere komplekse
spørgsmål som alle formidlere bør
forholde sig aktivt til. Måske kneb det
mere med svarene.
Dette fokus på illustratorerne og
den visuelle vending i børne- og
ungdomslitteraturen kunne let
aflæses af programmet som var
centreret om at give et indblik
i illustratorers arbejde med
billedbøger, tegneserier, grafiske
romaner og APPs. Konferencen
rummede, som for to år siden,
et overflødighedshorn af oplæg,
samtaler, diskussioner og besøg af
børnebogskendisser som Ulf stark og
Stian Hole. Dertil en enkelt filmpremiere – på den særdeles vellykkede
filmatisering af Lisa Aisatos billedbog
”Odd er et egg” (”Ib er et æg”).
Uden dygtige illustratorer vil der
ikke være nogen levende litteratur
rettet mod børn og unge. Men det
er desværre langtfra en selvfølge,

at der er fokus på billedsiden hos
formidlere og læsere, og det på trods
af den overflod af talentfulde og
innovative illustratorer der findes,
også i Danmark.
Der er en stadig mere udbredt
tendens til at bøger bliver illustreret.
Ud af 14 nominerede udgivelser til
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris i 2016 var de 9
illustrerede – ikke kun billedbøger og
grafiske romaner, men også bøger
der hidtil har været rene verbaltekstdrevne bøger. Det er fortællinger
der rummer illustrationer, som hvis
de tages alvorligt viser sig at være en
væsentlig faktor i værkets formidling
af indholdet. Der er jo også illustratorer der står for både tekst og
billede som eksempelvis Hanne Kvist
og Stian Hole.
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Konferencen startede med et møde
for undervisere om hvordan denne
billedlitteratur kan inddrages på
nye måder i undervisningen. Med
John Bryants ”flydende tekstbegreb”
er et værk ikke længere kun den
oprindelige tekst, men summen
af alle tekstversioner (teksten,
forskellige adaptioner til film og spil,
genfortællinger, fan fiction, efterligninger, parodier osv.). Den kreative
proces, og arbejdet med værket,
inkluderer alle disse reviderede

Ulf Stark fortalte og
læste op fra et langt
forfatterskab.

Fotos: Andrea Rocha /
John Rodgers

versioner, og detroniserer dermed
både den oprindelige tekst og vores
forståelse af begrebet originalitet.
Kreativitet bliver i denne forståelse
både en individuel og en social
proces som også rummer formidlerens interaktion med læserne.
Målet med enhver formidling må
være at give barnet eller den unge
kunstoplevelser, som den norske
forsker Kristin Ørjasæter formulerer
det. Vi tilskriver i disse år læserpositionen, og dermed barnet og den
unge, stor betydning i læsningen af
værkerne. Derfor er det centralt for
formidleren fortsat at skabe direkte
møder mellem tekst, illustrator og
forfatter og dyrke det mundtlige
(genfortællingen og oplæsningen)
og det sociale fællesskab, både på
biblioteket, i læringscentret og i
klasseværelset.

Stian Hole fortalte om
“Morkels alfabet” og om
at blive oversat til tysk.

Hvad gør vi så med billedfortællingerne? De bør fortsat blive læst op, om
muligt fremskaffes som fysisk bog
i klassesæt, overføres til APP, blive
indlæst på computer eller tablet og
genskabt som musikfortælling med
illustrationerne på power-point.

ningsmæssigt svar på spørgsmålet
om hvorvidt litteraturformidling fører
til (øget) læsning eller noget andet –
og i så fald hvad hos barnet. Her lever
vi indtil videre på ”synsninger” og
erfaringer.

Og hvad gør vi med de APPs der i
disse år dukker op? På konferencen
præsenterede Merete Pryds Helle
den nye nabosprogs-APP til de ældre
elever ”Hulda VII,” og Kamila Slocinska
fortalte om hvordan man producerer
APPs som ”WuWu,” og hvordan
man kan arbejde med de digitale
muligheder disse rummer. Læsning
og læring er ikke længere en stillesiddende aktivitet – man skal være
fysisk aktiv for at få udbytte af disse.
For at komme videre i fortællingen
skal læseren op at stå og bevæge
iPaden rundt i det virtuelle rum, tage
fotos, indtale kommandoer eller løse
opgaver.

I ordløse bøger bæres hele fortællingen af illustrationerne, som
i Aaron Beckers ”Rejsen,” Roberto
Innocentis ”Huset” eller Shaun
Tans ”Ankomsten.” Disse ”silent
books” kan i formidlingen bruges
til at overvinde både sproglige og
kulturelle barrierer hos læseren, da
der er tale om fortællinger man kan
læse, selv om man ikke kan læse
verbaltekst. Vi har endnu ingen større
tradition for at arbejde med den
litterære kvalitet (læse på, mellem og
under billederne) i undervisningen
med disse bøger, som findes til alle
aldersgrupper. Det er derfor værd
at overveje, om vi som formidlere
er kompetente nok til at inddrage
billedsiden, eller det multimodale
udtryk, i vores formidling af billedfortællingerne.

Dagen sluttede med Kristin
Ørjaseters konklusion om, at der
stadig ikke er fundet noget forsk-

4JMFOUCPPLT

Et ordløst narrativ kræver andre
tilgange end et verbalt. Helt basalt
er det værd at undersøge, hvordan
fortællingen fortælles – med eller
uden tegneseriens rammer. Hvad
sker der i overgangen mellem to
opslag i en billedbog, når vi bladrer?
Hvad gør vi ved, at tegninger i højere
grad læses bogstaveligt (!), fordi vi
har en idé om, at de er mere knyttet
til virkeligheden, i modsætning til
forholdet mellem bogstav, ord og
det, de betegner, som vi opfatter som
værende mere abstrakt?
Kan disse ”silent books” ligefrem være
med til at øge elevernes læselyst og
læseforståelse også når det gælder
almindelige tekster? Konferencen
gav ikke noget entydigt svar på
disse spørgsmål, men en lyst til at
undersøge dem yderligere.

*OUPUIF8JOE

I forbindelse med konferencen
åbnede en udstilling af børnebogsillustrationer fra de nordiske lande,
”Into the Wind”, oprindelig vist i

Merete Pryds Helle fortæller om
nabosprogs-APPen Hulda VII.
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Berlin. Her var et bredt udsnit af
mere veletablerede illustratorer
repræsenteret, som bl.a. Lilian
Brøgger, Dorte Karrebæk, Nuka K.
Godtfredsen, Bardur Oskarson, Per
Dybvig, Stian Hole, Øjvind Torseter,
Sven Nordqvist fra Danmark, Åland,
Færøerne, Finland, Grønland, Island,
Norge, Sverige og Sápmi (samerne).
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Det var en øjenåbner af karat at
opleve bredden i teknikker, genrer
og forskellige tilgange til det at
illustrere. Og interessant at tænke
over, om der overhovedet er noget
fælles nordisk mellem disse illustratorer, bortset fra at de er dygtige.
Deres arbejde skaber respekt, og gør
i hvert fald at jeg fremover vil fordybe
mig endnu mere i de illustrationer,
der er tænkt så meget over og brugt
så lang tid på at fremstille. Men noget
egentligt nordisk træk er svært at få
øje på, bortset fra fremstillingen af de
enkelte landes natur og lys i illustrationerne. Det er også en vidt forskellig
uddannelsesmæssig baggrund
illustratorerne har – adskillige har
besøgt uddannelsesinstitutioner
langt hjemmefra i Europa, i USA og
andre steder i verden. Det er ikke kun
Designskolen i Kolding der uddanner
illustratorer.
Skal der en anden gang laves en
nordisk udstilling kunne fokus ligge
på de lidt mindre etablerede og til
dels yngre illustratorer, for undervejs
i løbet af de tre dage mødte man
flere af disse illustratorer, som bl.a.
vinderen af Gyldendals dansk-norske
debutant-konkurrence, danskfærøske Kathrina Skardsa, norske
Lisa Aisato, der bl.a. har illustreret
Jesper Wung-Sungs ”Frøen og fluen”
og Agnes–Margrethe Bjorvands
biografi om ”Astrid Lindgren” for
børn, norske Anna Dahle Øverbye
med hendes grafiske roman
”Hundedagar” og svenske Hanne
Gustavson med ”Iggy4ever.”

"ONFMEFSOFTSPMMF

Ikke kun ”menige” formidlere af
billedlitteratur stod for skud hvad

Nuka K. Godtfredsen, Kathrine Stjernefeldt
og Bjørn Ersland diskuterer fag-tegneserier.

angår formidlingen af billedfortællinger. Anmelderne Damian
Arguimbau, Weekendavisen, Lotta
Olsson, Dagens nyheter og freelanceren Anne Schäffer diskuterede
livligt, hvorfor anmeldelser af
billedsiden i bøgerne ikke altid
lykkes. Skal man lave en formel
uddannelse i billedformidling?
Eller er det nok at læse rigtig mange
billedbøger, tegneserier og grafiske
romaner?
De mange nye typer og genremix af
billedfortællinger har gjort det til en
mere kompleks øvelse at anmelde,
lige som kritikere ikke længere er
uangribelige. Det er blevet lettere at
komme i dialog med både dem og
illustratorerne gennem hjemmesider
og på de sociale medier. Dertil
kommer, at der anmeldes stadig
mindre i dagblade og mere på blogs
og hjemmesider. På hjemmesider kan
man brede sig – i avisen får man 2000
anslag, hvis man er heldig.
Endelig er illustratorerne blevet langt
mere verbale og siger til (og fra) hvis

de ikke er tilfredse med den rolle de
tildeles i anmeldelserne.

&UOZUTQSPH

Vi starter som børn med at se på
billeder og lærer først senere at
læse verbaltekst. Det er noget, vi må
kunne udnytte i arbejdet med disse
tekster. At tage fat i vores, barnet og
den unges, umiddelbare oplevelse.
Der var stor enighed om, at vi savner
kurser i at formidle og et opdateret
begrebsapparat om billedfortællingsgenren, et nyt sprog og nye
begreber for at kunne tale og skrive
om billeder.
Med forskeren Ulla Rhedin kan man
inddele formidlingsarbejdet i fire faser.
1. En subjektiv fase hvor der tages
udgangspunkt i den umiddelbare
ureflekterede oplevelse af værket.
Denne oplevelse kan vi kun
beskrive.
2. En objektiv fase som indebærer
refleksion over det læste. Hvordan
kan jeg forklare min subjektive
oplevelse?

Anja Dahle Øverbye, Kathrine Clante
og Hanne Gustavson kendt fra deres
grafiske romaner om piger i puberten
drøfter: kunsten at være pige.

3. En fortolkning af værket ud fra et
kulturelt, etisk, æstetisk, ideologisk
og psykologisk perspektiv.
4. Fortolkning af billedfortællingen
i et samfundsperspektiv. Hvordan
formidler jeg ovenstående i
forhold til bogens indhold og form
– og dens politiske funktion? Tænk
på Oscar.K. og Dorte Karrebæks
billedbøger som ”Idiot” og ”Lejren.”
Ifølge den finske billedbogskritiker
Maria Laukka kan man til en
begyndelse stille to udfordrende
og sammenfattende spørgsmål til
værket: Hvorfor skal jeg læse denne
bog for mine børn? og: Hvorfor er
denne bog blevet trykt?

#PHFOTMÌSJHFO

Skal man konkludere på dagene i
Stavanger må det være, at det hele
ikke bliver meget bedre før vi reelt
ligestiller illustrator og forfatter
under fremstillingen af værket, på
forlagene, i præsentationen og i
den videre formidling af det. Hvis
en romantekst skal illustreres på en
måde så fortællingen beriges, og ikke

blot fungerer som pause for læseren,
skal netop dette ske. Det vil skabe et
nyt fokus i samspillet mellem tekst og
illustration. En udvikling der allerede
ses i eksempelvis Lars Horneman og
Morten Dürrs ”Zenobia,” Hanne Kvists
”Dyr med pels - og uden” og Rasmus
Bregnhøi, Katrine Clante og Anette
Herzogs ”Hjertestorm / Stormhjerte.”
Vi må lære at formidle disse tekster
på en langt mere hensigtsmæssig og
professionel måde, der reelt ligestiller
tekst og billede. Det er ikke kun
kvinderne der kæmper for ligestilling.
Det gør illustratorerne også.

platforme og deres indflydelse fra
bl.a. gamer-kulturen. Den traditionelle bog har ikke tænkt sig at lægge
sig fladt ned på ryggen og overlade
det hele til det digitale. Der udgives
i disse år rigtig mange, særdeles
smukke, billedbøger, tegneserier
og grafiske romaner – i et utal af
formater og genreblandinger. Bogen
slår igen!

Noget tyder på at børnebogsverdenen er begyndt at tage sig selv mere
alvorligt og få et sprog, man kan
bruge til at diskutere spørgsmål på
tværs af faglige særinteresser.

Tre berigende dage i Stavanger er
slut. Nu kan vi så vende opmærksomheden mod eksempelvis børnelitteraturfestivallen i uge 43 i anledning
af at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017 - og mod alle de
andre tiltag der gøres på konferencer,
i skoler og på biblioteker for at
formidle billedfortællingerne. Bare vi
fremover gør os umage med at stille
ind på billeder og illustratorer.

Børne- og ungdomslitteraturen er
i evindelig forandring, og netop nu
sker der meget i spændingsfeltet
mellem bogen, dens måde at være
bog på (dens bookishness) og så
de nye fortællemåder på digitale

http://stavanger-kulturhus.no/
Arran- gementer/Nordisk-barnebokkonfe- ranse http://www.kulturkind
-into-the- wind.com/ausstellungUlla Rhedin m . (red.): En fanfar för
bilderboken (Alfabeta, 2013)
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Børnelitteraturens
LæringsCentret

Af Sarah Mygind,Ph.d.-stipendiat ved
Center for Børns Litteratur og Medier,
Aarhus Universitet
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Børnelitteratur findes ikke
kun i bøger, men indgår
også i nye samspil med andre udtryksformer på tværs
af medier. I mit ph.d.-projekt
undersøger jeg, hvilke konsekvenser disse udbygninger
på tværs af medier har for
børnelitteratur og for vores
måde at læse og forstå den
på. Her følger en foreløbig
konklusion.
Børnelitteraturen, dens karakterer og
fiktive verdener har historisk set altid
haft en stærk, naturlig tilbøjelighed
til at bevæge sig ud af bøgerne og
ind i andre medier; mest almindeligt
i form af filmatiseringer og relaterede
spil og legetøj. Selv den første ikkereligiøse børnebog A Little Pretty
Pocket Book af John Newbery fra
1744 blev ledsaget af en lille bold
til drenge eller en nålepude til piger
som en del af markedsføringen
af bogen: “The use of which will
infallibly make Tommy a good boy,
and Polly a good girl”.
Senere i starten af det 20. århundrede
udvidede den amerikanske forfatter
L. Frank Baum på grund af overvældende efterspørgsel over en længere
årrække sin børnebog Troldmanden
fra Oz (1900) til en bogserie, men
romanen blev også udvidet på tværs
af medier gennem fiktive aviser,
teaterproduktioner, film og andre
materialer.
I Norden tæller tidlige eksempler
på disse såkaldte transmediale
udvidelser og bevægelser værker af
bl.a. Astrid Lindgren og Thorbjørn

Egner. Egner introducerede
eksempelvis først de velkendte
karakterer fra Klatremus og de andre
dyr i Hakkebakkeskoven i daglige
episoder af det norske radioprogram
Barnetimen for de mindste i 1952
gennem mundtlige fortællinger og
sange. Efterfølgende blev fortællingerne udgivet som den børnebog,
vi kender i dag med illustrationer
af Egner selv, og senere endnu
blev fortællingen bl.a. lavet om til
dukketeater.

%JHJUBMUTBNTQJM

På internationalt plan har udbredelsen af digitale medier, udviklingen
af ny teknologi og gennemgribende
organisatoriske forandringer i medieindustrien de seneste år medført
en øget opmærksomhed omkring
udviklingen af strategier til at tilbyde
og markedsføre underholdningsoplevelser, der er tilgængelige på samme
tid på tværs af medier.
De nye strategier påvirker børnelitteraturen, dels fordi børnelitteraturens fiktive verdener udbygges på
forskellige måder via andre medier
gennem fx apps og websites, dels
fordi børnelitteratur nu ikke kun
findes i bøger, men også i andre
medier, hvor ord og andre litterære
kvaliteter indgår i nye samspil med
andre udtryksformer. De fiktionsuniverser som er opstået i bøger

bliver altså i dag tilpasset, udvidet og
udbygget i dialog med og gennem
digitale medier, ligesom nye fiktionsuniverser nu også bliver skabt og
udfoldet i og på tværs af medier på
samme tid.

+,3PXMJOHCZHHFSUJM

J.K. Rowlings troldmandsunivers er et
af de mest fremtrædende eksempler
på, hvordan børnelitteratur i dag
kan indgå som central byggesten i
udviklingen af store transmediale
konstruktioner. Harry Potterbogserien var den første bestanddel i
dét der i dag er blevet trademarket
“J.K. Rowling’s Wizarding World”,
altså en fiktiv, men selvfølgelig også
kommerciel verden, som fortsat bliver
udbygget gennem nye fortællinger,
repræsentationer og produkter med
Rowling selv som gennemgående
afsender.
Sidste år blev universet udvidet
tilbage i tiden, hvor det også blev
ekspanderet til at inkludere Nordamerika med filmen og bogversionen
af filmmanuskriptet Fantastiske
skabninger og hvor de findes, der
foregår i 1920’ernes New York, altså
70 år før handlingen i Harry Potterbogserien. Men 2016 blev også
året, hvor vi fik en fortsættelse på
Harry Potters egen historie gennem
teaterstykket og manu-skriptet Harry
Potter og det forbandede barn, hvor

nye tilbygninger
vi møder Harry som familiefar 19 år
efter slaget om Hogwarts.
Når nu Harry Potter-verdenen kontinuerligt bliver udvidet både i tid
og rum, forekommer det så meget
desto mere bemærkelsesværdigt, at
den oprindelige bogserie i disse år
genudgives som gennemillustrerede
udgaver. En overfladisk skimning
af de nye illustrerede udgaver vil
måske nok konstatere, at der ikke
er så meget nyt at hente i bøgerne
andet end illustratoren Jim Kays
fortolkning af teksten. Men Kays
visuelle fortolkning er netop ikke en
1:1-reproduktion af teksten, fordi
den involverer en omformning fra
et medie til et andet: fra bog til
illustreret bog.

*MMVTUSBUPSFOTPN
NFEGPSGBUUFS

Jim Kays “medforfatterskab” af de
illustrerede bøger føjer nye detaljer
og oplysninger til det fiktive univers,
hvormed der opstår et særligt
samspil mellem ord og billede,
ligesom illustrationerne nu også
knytter an til andre udgivelser,
der er kommet til efter bogserien
udkom første gang. Udover at være
en ny visuel personificering og
fortolkning, så placerer Kays portræt
af eksempelvis Professor Dumbledore
sig også i et intertekstuelt netværk,
hvor elementer i portrættet skaber

symbolske forbindelser til fremtidige
og fortidige begivenheder i fortællingen – noget som den oprindelige
tekst ikke kan gøre alene. Portrættet
rummer blandt andet en reference
til Dumbledores pudsige kærlighed
til strikkemønstre, som ellers først
(og kun) kommer til udtryk i teksten i
Harry Potter og Halvblodsprinsen.
Det er således vigtigt at være
opmærksom på, at alle skift mellem
medier potentielt tilbyder nye
oplevelser og tilføjer ny mening.
De illustrerede bøger indoptager
information fra og henvisninger til
resten af det allerede kortlagte Harry
Potter-univers, ligesom de i sig selv
bidrager til denne kortlægning.

%FOGJLUJWFWFSEFO

En central del af Harry Potteruniversets udbygning er sket
gennem Rowlings digitale platform
Pottermore.com. Her har forfatteren
vedvarende offentliggjort små nye
fortællinger om troldmandsuniverset,
ligesom fans har kunnet udforske
universet gennem forskellige
interaktive elementer, fx øve besværgelser og dyste mod andre brugere i
online troldmandsdueller. Pottermore
blev dog fornyelig relanceret, således
at størstedelen af de interaktive
elementer blev sorteret fra til fordel
for encyklopædiske opslag om alt
mellem himmel og jord i Rowlings

troldmandsunivers, suppleret af
Rowlings egne korte fortællinger.
Parallelt med de spektakulære nye
fortællinger fra Rowlings troldmandsverden i form af film(serie) og teaterstykket, så undergår Potter-universet
altså også i disse år en forandring,
hvor nye plot og fortællinger indgår
i en omfattende visuel og tekstuel
beskrivelse eller kortlægning af den
fiktive verden, som motiverer læsere
til at grave dybere ned i den fiktive
verden og følge den på tværs af
medier i jagt på ny information.
På dansk grund har fx Kenneth
Bøgh Andersens Antboy-univers
gennemgået en lignende udvikling.
I dagens børnelitterære kontekst
bliver det således sværere at insistere
på, at bøgernes fiktive univers og
karakterer står alene.
Yderligere info:
De endelige konklusioner på mit
ph.d.-projekt vil blive fremlagt
til det offentlige ph.d.-forsvar,
som bliver annonceret på Center
for Børns Litteratur og Mediers
hjemmeside: http://cfb.au.dk/ samt
via centerets nyhedsbrev.
Artiklen “Børnelitteratur i udbrud”
i tidsskriftet Passage 75. nelitteratur nu! viser hvordan et konkret
værk i digital og analog form
kan analyseres i transmedialt
perspektiv.

17

LæringsCentret

PLC-medar
Af Eline Mørch Jensen
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Thisted kommune afprøver
i 2016/17 værdien af at have
en mobil PLC-medarbejder
på kommunens 15 skoler
der har en stor geografisk
spredning. Forsøget er indtil
nu blevet modtaget meget
positivt.
Projektet ”Mobil PLC-medarbejder
i en decentral skolestruktur” er
knyttet til Biblioteket i Thisted, dels
kommunalt finansieret og dels
støttet med midler (godt en halv
million i 2016 og 2017) fra Slots- og
Kulturstyrelsens Udviklingspulje for
folkebiblioteker og pædagogiske
læringscentre.
Den decentrale skolestruktur i
kommunen udfordrer især de små
skoler i opbygningen af et PLC-tilbud,
der uanset størrelse skal levere
kvalitativ vejledning af lærere i
planlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisningen.
Projektet går derfor ud på at afprøve
værdien af at have en decentral
PLC-medarbejder, der sammen med
to bibliotekarer arbejder med at
understøtte lærere og pædagogers
brug af multimodale udtryk og
entreprenørskab/innovative
læreprocesser i hverdagen.
Ifølge én af hovedarkitekterne bag
udviklingen af projektet, souschef
på Biblioteket i Thisted, Vibeke
Lose, opstod ideen som svar på den
daværende regerings betænkning
om ændring af lov om folkeskolen
tilbage i 2013. Projektet har været

på tegnebrættet siden 2015 og har
med Vibeke Loses ord været
”superkonkret og superstruktureret”
hele vejen igennem.
- I kommunen har man udstyret
alle elever i indskolingen med iPads
og eleverne på mellemtrinnet med
Chromebooks, så vi har valgt at
basere undersøgelsen på hvordan
disse redskaber kan bruges i undervisningen og hvordan man kan søge
oplysninger og finde materialer via
biblioteket. Projektet åbner altså
op for redskabernes nye didaktiske
muligheder, fortæller Vibeke Lose og
fortsætter:
- Udgangspunktet var at vi tog
det pålæg om udviklingen af de
pædagogiske læringscentre, som vi
fik af politikerne, ret bogstaveligt –
og måske mere konkret end man har
gjort mange andre steder. Hvor vi før
havde skolebiblioteker, har vi i dag
pædagogiske læringscentre, hvor
man skal vide noget om materialer
af enhver art samtidig med at
PLC-medarbejderne skal arbejde for
at formidle kulturtilbud til eleverne,
understøtte personalet, hjælpe
dem med evaluering og formidle
forskning.

Videndeling på tværs
Vibeke Lose oplyser at kommunens
andel i projektet har været at stille
med ”to garvede bibliotekarer”, der
bidrager til projektet med deres
biblioteksfaglige ekspertise, mens
bevillingen fra Udviklingspuljen
bl.a. går til at betale for en it-kyndig
PLC-medarbejder i tre dage om ugen.
- PLC er nok ikke dét sted hvor man
har haft størst fokus på implementering af skolereformen, simpelthen

fordi man har fået så meget man
skal nå på så kort tid – typisk syv
timer ugentligt. Men Den åbne skole
lægger op til et større samarbejde
i kommunen og især i en lang og
stor kommune som vores, hvor man
virkelig kan få et kompetenceløft ved
at dele erfaringer på tværs, mener
Vibeke Lose og tilføjer:
- Der har selvfølgelig altid været
et samarbejde mellem skoler og
biblioteker, men der er meget store
forskelle på forhold og muligheder i
kommunen, alt efter om vi taler om
en lille skole langt ude på landet i
Bedsted eller en af byskolerne.
- På Biblioteket i Thisted har vi
eksempelvis arrangeret flere forløb
– bl.a. med udgangspunkt i syv
malerier af Jens Søndergaard, der
hænger på biblioteket - hvor der kun
kom besøg fra to-tre skoler. Og vel
at mærke mest byskoler, for mange
steder cykler man rundt og besøger

bejder to go
tage fat på når børnene kommer i
puberteten, men nej, de skal dæleme
lære om det fra de er bitte-bitte små!

Projektets pointe er i følge Eva Sjælland personale-udvikling - og at
fremhæve PLC som et sted, hvor der
foregår videndeling mellem kolleger.

museer og lignende, når man kan
komme af sted med det, fordi kørslen
er så dyr. Og for at få logistikken til at
gå op, har man fx to klasser af sted
med bus, så den ene kan tage på
biblioteket mens den anden er på
museet.

Dyrt at komme ud af huset
Ifølge Vibeke Lose er det altså ikke
fordi interessen for at samarbejde
på tværs ikke er tilstede ude på
skolerne. Problemet er snarere de
enkelte skolers og medarbejderes
manglende ressourcer når det
kommer til at åbne mere op over for
det omgivende samfund.
- Derfor er det nemmere for alle at
den mobile PLC-medarbejder og de
to bibliotekarer tager ud på skolerne
og underviser, bl.a. i sådan noget
som ”hvad er et bibliotek” og ”hvad
er en fagbog” eller i hvordan eleverne
færdes sikkert på nettet. Mange tror
måske først det er nødvendigt at

- Og jeg kan tilføje at det har været
noget af en øjenåbner for vores to
bibliotekarer, Tenna Bregendahl og
Lene Malle, at komme i kontakt med
eleverne ude på skolerne. Det giver
god mening at lære dem om bibliotekets muligheder og det er klart et
arbejde der vil blive videreført. Det
er noget andet end at få besøg af en
skoleklasse på biblioteket – i skolen
er børnene på hjemmebane, så det
har været udfordrende og lærerigt at
møde dem her, vurderer Vibeke Lose.
Hun understreger at der forestår en
vigtig opgave i at videndele denne
erfaring med kolleger på
bibliotekerne i henholdsvis Hurup,
Hanstholm og Thisted samt
kommunens bogbus. Derudover
hæfter hun sig ved at der allerede
kan måles en større søgning fra
skolernes side, bl.a. efter bogsamlinger om diverse emner, som står
i depoterne og som der har været
mindre efterspørgsel på de senere
år, ligesom der har været flere
biblioteksbesøg af skoleklasser siden
projektets start.

ikke ekstra arbejde
Projektets it-kyndige PLC-medarbejder hedder Eva Sjælland og har
en baggrund som lærer, kursus- og
oplægsholder, ligesom hun de to
ugedage, hun ikke arbejder på
projektet, er konsulent i kommunens
skoleafdeling og vejleder i brugen
af digitale læremidler. Herudover
har hun en Master i IKT og læring,
dvs. i information, kommunikation
og teknologi og læring. Om sin rolle
siger hun:

- Dét at jeg ikke bare kommer med
en viden på kommunalt niveau,
men også fra skoleverdenen, er
en stor fordel. Det betyder bl.a.
at jeg kender til skolekalenderen
og ved at alt, hvad der lægges til
det almindelige skolearbejde, skal
passes ind og planlægges nøje, hvis
det skal komme til at fungere. Hvis
lærerne skulle opleve projektet som
et tilbud og en hjælp og ikke bare
ekstra arbejde, var det med andre
ord vigtigt at spørge ind til hvad
deres årsplaner gik ud på, sådan at vi
konkret kunne tage fat på hvordan
de kunne kombineres med børnenes
udstyr, fortæller Eva Sjælland.
Hun tilføjer at skolelederne er blevet
grundigt informeret om projektet
og involveret i at udpege de lærere
og læringscentermedarbejdere,
der skulle deltage i undersøgelsen
fra hver skole. Desuden er der på
de enkelte skoler blevet udvalgt en
klasse fra henholdsvis indskoling og
mellemtrin, sådan at både iPads og
Chromebooks er blevet dækket ind.
- Konkret har vi taget udgangspunkt
i brugen af iMowie - hvilket der ikke
var nogen af lærerne i kommunen
der havde prøvet før – og hvordan
man kan arbejde både etisk,
pædagogisk og fagligt med det. Vi
har holdt to workshops for lærerne
og læringscentermedarbejdere,
hvor vi med afsæt i årsplaner og
læringsmål har undervist i hvordan
henholdsvis iPads og Chromebooks
kan bruges, forklarer Eva Sjælland og
tilføjer:
- I den første workshop valgte
lærerne selv det overordnede tema
”vores natur” for iPads i indskolingen.
Eksempelvis kunne eleverne tage
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deres iPads med ud i naturen og lave
en lille film om hvordan man kan
sanse at det er blevet efterår. I den
anden workshop om Chromebooks
på mellemtrinnet arbejdede vi under
temaet ”Barn i Thy” med at skabe
multimodale tekster, lave blogs og
hjemmesider, lægge billeder ind og
uploade videoer, fx om fuglelivet
omkring Hanstholm fyr.

præcis dét der er pointen: Personaleudvikling! Og at fremhæve PLC som
et sted, hvor der foregår videndeling
mellem kolleger.
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- Selvom man måske skulle tro det
modsatte, har vi anbefalet skolelederne at udpege nogle lærere som
var lidt it-forskrækkede for ikke kun
at nå ud til de, der i forvejen var
interesserede og havde styr på det.
Det har de været gode til at efterkomme – med positive resultater til
følge, må man sige.

- Det er der slet ikke tale om, nej!
Der er i projektet afsat 5 uger til
skolebesøg og da vi har 15 skoler
og jeg er ansat tre dage om ugen,
betyder det ved hjælp af simpel
hovedregning at hver skole får et
besøg af en dags varighed af de to
bibliotekarer Tenna og Lene og så
jeg, siger Eva Sjælland.

Eva Sjælland fortæller at der har
været flest kvindelige deltagere
i projektet, men at dette især
skyldes at der generelt er mangel
på mandlige indskolingslærere i
kommunen. Det er heller ikke sådan
at det først og fremmest har været
de yngre lærere, der har været mest
åbent indstillede; tværtimod har de
lidt ældre lærere været begejstrede
for at blive præsenteret for nye
it-didaktiske input – ifølge Eva
Sjælland måske fordi de ofte er mere
sikre i deres lærergerning og dermed

Hvis man med en mobil PLC-medarbejder forestiller sig en fagperson
som pendler rundt og hjælper til på
kommunens enkelte pædagogiske
læringscentre efter behov, må man
dog lige tro om igen.

- Hvor gerne vi end ville nå ud til så
mange som overhovedet muligt,
ja, helst dem alle sammen, så har
projektet ikke givet os mulighed for
at undervise alle klassene i indskoling
og på mellemtrinnet. I undersøgelsen
indgår to test-klasser pr. skole, så der
er tale om nogle nedslag som forhåbentlig kan gøre os klogere på hvad
der skal til. Mange har ganske vist
troet at jeg kunne være servicevogn
og hjælpe med det tekniske, men
det er der desværre hverken tid
eller penge til. Til gengæld har jeg
udarbejdet en gammeldags manual,
som lærerne kan støtte sig til, hvilket
heldigvis har fungeret fint.
- Derudover har vi som sagt haft to
endags-workshops for lærere og
PLC-medarbejdere fra de 15 skoler,
som foregik på biblioteket i Thisted,
om hvordan man arbejder didaktisk
med iPads og Chromebooks. Her
blev deltagerne også klædt på til
at formidle deres viden videre til
kolleger og elever. For det er jo lige

Undersøgelsen kan give
et praj om hvordan det i
praksis fungerer ude på
skolerne med en mobil
plc-medarbejder, men
ikke sige om de ting, der
er sat i gang, bliver holdt
ved lige.

har mere overskud til at tage noget
nyt ind.
- Faktisk har der ikke lydt nogen
negative røster fra nogen! Og jeg er
ellers virkelig en perfektionist, men
kritikken er fuldstændig udeblevet.
Omvendt kører projektet jo over en
meget kort periode og et år er altså
TWSUBULPOLMVEFSFVEGSBy
- Det er lidt af en Akilleshæl ved
undersøgelsen, at vi laver det her
nedslag – en slags pop up-undersøgelse, kan man sige – som selvfølgelig kan give os et vist praj om
hvordan det i praksis fungerer ude
på skolerne med en mobil plc-medarbejder, men vi kan jo ikke vide
hvordan bolden bliver givet videre
y0NEFUJOH WJIBSTBUJHBOH 
bliver holdt ved lige og kommer til
at forsætte, siger Eva Sjælland og
tilføjer:
- Så jeg er da bekymret for om
erfaringerne tabes på gulvet eller
om vi med det her projekt har fået
tændt en gnist, som er kraftig nok til
at holde bålet i gang på længere sigt.
Det håber jeg naturligvis.

Gør d e t l e t

Besøg os på
Skolebogmessen
i Aarhus den
26.-27. april,
stand 54

Matt Doeden

FAG-LET

Matt Doeden

Bestil bøgerne
hos: Bibliodan,
Låsbygade 67-69,
6000 Kolding

Malala

– et liv med tørklæde

Her er bogen om Malala,
der er kendt for at kæmpe for pigers ret til at få
en uddannelse.

Stand

54

– et liv med tørklæde

Jerker Jansson

Lise Bidstrup

Mit liv med
asperger

Levering fra Japan
Agenten Norma B. Stash er en smuk,
sexet og klog kampmaskine. Med iskoldt
overblik udfører hun sine missioner.

Jerker fortæller om,
hvordan det har været at
leve et liv med asperger.

Jørgen Munck Rasmussen

Vand-tyvene

Vi er i Rom i år 81.
En brutal verden hvor
man ikke ønsker
sig fjender. Balbus og
Flamma skal finde ud
af, hvem der stjæler
vand fra kejseren.
Men det går helt galt og
sammen må de flygte.

Birgitte Bregnedal

Udenfor United
Lasse vil gerne spille
fodbold, men han synes
ikke, han er god nok til
en klub. Men så sætter
han sit eget sjove hold.

Skal du have bøgerne plastet, så tilbyder Bibliodan:
Dimension

Pris/stk.

02 cm x 30 m
04 cm x 30 m
06 cm x 30 m
22 cm x 30 m
24 cm x 30 m
26 cm x 30 m
28 cm x 30 m
30 cm x 30 m
32 cm x 30 m
34 cm x 30 m
36 cm x 30 m
38 cm x 30 m
60 cm x 30 m

37,75
56,50
72,25
200,00
218,50
237,00
258,00
273,25
291,25
309,50
327,50
345,75
546,00

Bibliodan

•

Antal

Dimension

PVC-fri
Pris/stk.

02 cm x 30 m
04 cm x 30 m
06 cm x 30 m
22 cm x 30 m
24 cm x 30 m
26 cm x 30 m
28 cm x 30 m
30 cm x 30 m
32 cm x 30 m
34 cm x 30 m
36 cm x 30 m
38 cm x 30 m
60 cm x 30 m

43,00
68,50
87,50
232,50
253,50
275,00
296,00
317,25
338,00
359,00
380,50
401,50
634,00

Tlf.: 70 20 71 80

•

Antal

Bogplast

– hurtigt og billigere!
Priserne er ekskl. moms og frit
leveret ved køb over kr. 800,Levering maks. 7 dage
Send bestillingssedlen til:
Bibliodan, Låsbygade 67-69,
6000 Kolding
eller bestil via vores hjemmeside

bibliodan@bibliodan.dk

•

www.bibliodan.dk
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Tænk på Zenobia!
LæringsCentret

Af Nanna Foss, forfatter og
skriveunderviser
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”Her er stort og tomt.” Sådan starter
ZENOBIA, en graphic novel om pigen
Amina, der flygter fra krigen i Syrien.
Sætningen gentages i slutningen, og
efter knap 100 sider har tomrummet
vokset sig så stort og knugende i
læseren, at det næsten er ubærligt.
For tomrum er et koncept, som både
forfatter Morten Dürr og illustrator
Lars Hornemann mestrer til fulde.
ZENOBIA starter på havet, hvor
Amina sidder blandt andre bådflygtninge. Men båden kæntrer, og Amina
slynges i vandet. Herefter overlapper
flere fortællelag, mens den lille
pige synker ned gennem et farvespektrum, der bliver stadig mere gråt.
Bogen fletter det uskyldige
barndomsunivers sammen med
barsk virkelighed i både ord og
billeder. Dette ses bl.a., når nutiden
med den kæntrede båd skifter til
et flashback. ”Her kan ingen finde
mig” står der over billedet af Aminas
silhuet, der opsluges af bølgerne –
og på modsatte side åbner en dør
ind til en gemmeleg mellem Amina
og moren. Smil, kram og nærhed i
flashbacket står i kontrast til opslaget
efter, hvor Amina svæver alene i en
gråligt blå, gemt væk i havet.
Der krydses mellem fortid og nutid,
mellem forskellige farveverdner.
Saltet til middagsdolmerne bindes
sammen med saltet i havet. I
flashbacks ser man, at Aminas
forældre aldrig vender hjem fra en
indkøbstur, så pigen flygter med sin
onkel. Når hun er bange, mindes hun
sagnet om Zenobia, en uovervindelig, syrisk krigerdronning.
”Tænk på Zenobia!” formanede
moren. ”Du må aldrig give op!”

Bogen starter og slutter med blå.
Både som blanke sider og som
himmel og hav. Hornemann og
Dürr arbejder på smukkeste vis med
tekstlige og billedlige gentagelser,
der rammer fortællingen ind – og
gør, at den rammer ekstra hårdt.

masser af analysepotentiale i det
visuelle – farvevalg, kompositioner,
brug af tomhed, billedernes samspil
med teksten. Det er fuldt fortjent, at
bogen netop har sikret Hornemann
Kulturministeriets Illustratorpris for
børne- og ungdomsbøger.

Flashbacks er holdt i gult og brunt.
Hen mod slutningen er der 14 sider
uden tekst, hvor Amina og onklens
tur til flygtningebåden beskrives i
kun tre farver: Sort, sandgylden og
jordbrun. Man kan næsten smage
støvet i munden og mærke solen
brænde på huden. Stregerne er
enkle, men motiverne er ikke. En
død mand i en ruin. Silhuetten af et
nedskudt fly. En sønderbombet, øde
by.

ZENOBIA rammer hårdt. En bølge
mod en skibsside, en bombe i et
boligkvarter, en sagndronnings
spyd i hjertet. Dürr og Hornemann
er skånselsløse i deres fortælling af
Aminas historie, men de har en både
pragmatisk og poetisk tilgang til
krigens rædsler og til de personlige
tragedier, den medfører. Og sådan
skal det være. Nogle ting kan ikke
gemmes væk i lykkelige slutninger.

Da Amina lander i vandet, er farverne
klare og livfulde. Men efterhånden
som pigen synker, suges livet
ud af illustrationerne, der bliver
sygelige og grå. Opslagene
med dronning Zenobia har de
kraftigste nuancer i bogen –
stærk laksefarvet og indigoblå,
ligesom coveret. På et opslag
ser man dronningen på den ene
side, iført rustning, sværd, hjelm
og et fast blik. Modsatte side
viser Amina i havet, iført tyndt
sommertøj, med lukkede øjne
og spredte arme. Farverne er
kølige, dødlignende.

De skal mærkes, selvom det gør
ondt. De skal snakkes om. Og de skal
læses, igen og igen.

Det er kontrasten mellem
krigerkvinden, der står
selvvalgt alene, og det
skrøbelige barn, der gør det
ufrivilligt.
Dürrs sprog er stramt, og
ligesom Hornemann tør
han lade tomrummet fylde. En
iltboble, der brister som et sidste
håb over Aminas hoved, punkterer
tomrummet som et skud. Der er

Forfatter: Morten Dürr
Illustrator: Lars Hornemann
Forlaget Cobolt (2016)
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Udvikling på mange fronter
Af Peter Høgsberg, skolekonsulent,
Holstebro Læringscentre, Holstebro
Kommune

besluttet, at vi (som de første i
kongeriget) ville forsøge os med at
sende dette indkøb i EU-udbud. Det
skyldtes, at der var et ønske om at

I Holstebro Kommune sker der i
lighed med alle andre kommuner en
masse forandringer og udviklinger
i disse tider for forhåbentlig at
skabe optimale vilkår og rammer for
eleverne i den danske folkeskole.
De kommende 3-4 år byder på
massive digitale implementeringer.
Implementeringer, der stiller vores
organisation på hårde prøver i alle
led. Derfor har vi valgt at arbejde
ud fra kapacitetsmodellen, hvor vi
ønsker at etablere en struktur, der
kan operere på både forvaltnings-,
skole-/institutions- og medarbejderniveau. Strukturen skal understøtte
udviklingen og fastholdelsen af
kompetenceudvikling i professionelle læringsfælleskaber.

Meebook
marts 2016

PC 1:1 + One
Drive fildeling

januar 2017

august 2017

Vi valgte i marts måned 2016
Meebook som vores læringsplatform
med de implementeringsmæssige
udfordringer, der ligger her. Efter
Meebooks skolekurser har vi
fokuseret på at hjælpe vores superbrugere videre, så de har kunnet
løfte deres egen skole. I vores næste
trin ønsker vi at producere et antal
videoer, der skal fokusere på et
digitalt mindset, og formålet med
videoerne er at formidle succeshistorier omkring brug af it og
Meebook.

%JHJUBMFMSFNJEMFS

Vi samarbejder her med Herning og
Viborg Kommuner i et større projekt:
”Vi Lærer” (http://xn--vilrer-rua.dk/)
som er støttet af A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal. I projektet bygger vi
forløb som “blended learning”, hvor

Fagportaler
(Gyldendal)

-SJOHTQMBUGPSN

Efter i flere år at have kombineret
indkøbene af digitale læremidler
med både centrale og decentrale
aftaler, blev det i løbet af 2016

opgaven, men da vi er med i en af de
sidste runder, er der allerede rigtig
mange af dette blads læsere, der ved
væsentligt mere end mig om denne
konvertering.
Mange af disse nævnte tiltag
omhandler indkøb af en eller anden
form forhardware eller software, og
det er, om jeg så må sige, den letteste
del. Når det kommer til integration
og forståelse af al den ny teknologi,
er der virkelig bud efter kompetenceudvikling blandt lærerne, for når
kerneydelsen er elevers læring, bliver
kernekompetencen lærernes undervisningskompetence.

lave en totalløsning med en enkelt
leverandør.
Dette udbud forløb i december
måned 2016 og resultatet blev, at
der pr. 1.1.2017 blev indgået en
3-årig aftale med Gyldendal om bl.a.
deres fagportaler samt webprøver.
Implementeringen af disse sker via
omfattende skolekurser her i foråret.
I det kommende skoleår 2017/18
starter eleverne for første gang med
en ny pc til alle. Samtidig overgår
vi til en ny fildelingsplatform – One
Drive og Office 365.

$JDFSP

23.2. 2017 havde vi opstartsmøde
for konverteringen til FBS Cicero, og
det er tydeligt, at her ligger endnu
en væsentlig udfordring, der kræver
organisering og et fast fokus på

Cicero
september
2017

Aula
august - 19

vi kombinerer online materialer og
aktiviteter med fysiske “laboratorier”
i læringsfællesskaber på tværs af
de medvirkende kommuner. Vi står
netop over for at tage projektet ind
i dets 2. fase. En af de spændende
opfølgninger på 1. fase var, at et
forløb med kodning og robotter
resulterede i en investering i et større
antal robotter, som via vores Læringscenterkontor kan lånes af de enkelte
PLC’er.
Man bliver helt stakåndet af at
opremse alle disse tiltag, og det
kræver som tidligere nævnt en
skarp organisering og overblik for at
komme sikkert i mål med det hele,
og flere af disse områder går helt ind
og piller ved kernen i lærerjobbets
DNA. Der er lang vej igen, men vi er
godt på vej.
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Pensionistgruppen i PLCF
Arrangementer for pensionister og ledsagere i 2017:
22. marts

Rundvisning på Rosenborg med efterfølgende frokost

17. maj

Rundvisning i FN-byen, rundvisning i Designmuseum Danmark
”The danish Chair”, frokost på Café Petersborg.
Henry Heerups lille have i Toldbodgade

26. - 27. september Årsmøde i Roskilde: Rockmuseet Ragnarock, årsmøde, 3 retters middag,
rundvisning i Roskilde Domkirke, frokost på Restaurant ”Snekken”,
rundvisning på Vikingeskibsmuseet. Base: Zleep Hotel centralt i byen.
15. november

Rundvisning i Vestre Fængsel. Efterfølgende frokost i nærheden!
Venlig hilsen og på gensyn:
Stig, Grete, Frank & Torben

E-BØGER OG LYDBØGER

Hent app’en
eller gå til
eReolenGo.dk

FOR BØRN OG UNGE

Få masser af inspiration til fritidslæsning
Log på med UNI-login eller lånernummer til biblioteket
UNI-login kan anvendes af tilmeldte skoler
Tjek listen over tilmeldte skoler på eReolenGo.dk
Lydbøger
og e-bøger på
din tablet og
telefon

