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The Mildred L. Batchelder Award
Den amerikanske pris The Mildred L. Batchelder
Award er i januar 2017 givet til Glenn Ringtveds
og Charlotte Pardis smukke billedbog Græd blot
hjerte… (Cry, Heart, But Never Break) i kategorien ”bog, der er oprindeligt er udgivet på et
andet sprog end engelsk i et andet land end
USA”. Græd blot hjerte... udkom på dansk i 2001
hos Gyldendal, men blev oversat til engelsk og
udgivet i USA i 2016. Glenn Ringtved har hentet
inspiration til historien fra sin egen mors død.
”Jeg var med hende, da hun fik at vide, at der
ikke var mere at gøre ved hendes
kræftsygdom. Det var selvfølgelig meget trist,
men hun sagde blot: ”Græd blot hjerte, men
brist ikke”. Et meget smukt udtryk, der satte mig
i gang med at finde ud af, hvordan jeg skulle
forklare døden for mine drenge. Historien er
skrevet i ét stræk på mine følelser og tanker
helt uden dikkedarer.” (Bent Rasmussen: Danske
børne- og ungdomsforfattere 1,
2005).
Hjerteligt til lykke
til Glenn Ringtved
og Charlotte Pardi!
Mildred L. Batchelder (1901-98) var direktør for
the Association for Library Service to Children.

Skolemessen 2017 i Aarhus
Onsdag den 26. og torsdag den
27. april 2017 er der Skolemesse i
Aarhus og igen i år er det gratis.
Messen finder sted i Scandinavian
Congress Center få minutters gang fra
banegården. Masser af udstillinger,
foredrag og interviews og inspiration
til din undervisning og overblik over,
hvad der rører sig i dine fag.
http://www.skolemessen.dk/
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Sondemad og flødeboller
er en vigtig bog
Sondemad og flødeboller – en portrætbog
om søskende til mennesker med handicap
handler om 15 personer mellem 8 og 64 år,
der er vidt forskellige steder i deres liv og
deres rolle som søskende til et menneske
med handicap. De fortæller om at være
pårørende og på helt unik vis formidler de
et kig ind i en verden og en hverdag, som
kun de færreste kender. Det er specialpædagogisk konsulent Malene Gerd
Petersen, der står bag denne vigtige og
nødvendige bog. Hun har tidligere i
samarbejde med produceren Lars Feldballe
lavet en dokumentarfilm, ”Men jeg vil ikke

bytte”, om søskende til børn med handicap.
Filmen er det første resultat af dette
samarbejde, og siden har makkerparret
produceret tre film mere.
Sondemad og flødeboller – en portrætbog
om søskende til mennesker med handicap
Malene Gerd Petersen
Special-pædagogisk Forlag, 2017
168 sider

Steder og BUM
Børne- og ungdomslitteratur magasinet BUM er udkommet.
Denne gang har man sat fokus på ”STEDER – Ting & steder &
svinerier”. Svinerier går fx på gerningssteder. Der er masser af
læsninger af bl.a. Jesper Wung-Sungs

ZAM, om Tintin & Bruxelles – huse og gader, om
Fantasier og lege i Tove Janssons Billedhuggerens datter…
og meget, meget mere.
Om BUM: Oprettelse: 1982 Udgiver og ansvarshavende
redaktør: Finn Barlby. Redaktion og ekspedition: Finn Barlby,
Holmegårdsvej 4, 1.th., 2920 Charlottenlund. Mobil: 24 61 93
17. E-mail: finn.barlby@mail.dk Antal numre pr år:1. Abonnement 2017: 380 kr. Private: 285 kr. ISSN: 0108-4976 Medl: FDK
Den store ordsprogsbog

Ole Dalgaard

om Martin Luther

Ole Dalgaard hævder, han har skrevet sin sidste bog, der har titlen
Viae Deus Audet Scire (Veje Gud tør kende) og er en bog om Martin
Luther, som ifølge forlagets omtale var en melankolsk sjæl, som i
et forsøg på at finde en nådig Gud, nødtvunget og intetanende
om konsekvenserne, bliver reformator og overhalet indenom af
mere radikale folk end han selv. I romanen følger vi Martin Luther
fra barndommen over hans modvillige karriere som reformator til
hans død. Smukt indbundet roman fra forfatteren Oscar K., som nu
lægger pennen fra sig for at nyde sit otium. Romanen har vignetter
(såkaldte Røskner) af Dorte Karrebæk.
En røsken er et lille typografisk ornament.
Viae Deus audet scire - veje Gud tør kende eller Den melankolske
reformator Oscar K.
Vignetter af Dorte Karrebæk Jensen & Dalgaard, 2016 , 313 sider

90 danske
tegnere illustrerer ordsprog
Mange bække små
… gør en stor bog

I Den store ordsprogsbog finder
man 150 ordsprog fra hele verden – 90 af

dem med billeder af tegnere fra illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening. I bogen
er der også inspiration til selv at give sig i
kast med at tegne til ordsprog eller finde på
nye. Og så er der quiz og idéer til spil og lege
med ordsprog. Ganske enkelt et pragtværk.
Originalbillederne var udstillet på Vanløse
Kulturstation i forbindelse med Selskabet for
Børnelitteratur, IBBY Danmarks statusseminar
den 20. januar 2017.
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It som fag i folkeskolen?
Februar måned startede for mig med flere
interessante arrangementer i København. Først
inviterede it-brancen til en høring i det smukke
Børsen med temaet: Nyt it-fag i folkeskolen?
Der var fuldt hus med en meget forskellig skare fra
undervisningsminister Merete Riisager, tidligere
undervisningsminister Christine Antorini, tidligere
uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen og
folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen over en hel del
erhvervsfolk fra it-branchen til forlagsfolk, ansatte
i Styrelsen for It og Læring, forvaltningsfolk samt
skoleledere og lærere.
Programmet var spændende med bl.a. de første
spæde erfaringer fra Øster Farimagsgades Skole, som har deltaget i projektet
Coding Class, hvor en række 5. klasser har haft kodning på skemaet i en periode
i efteråret. Elever og lærere fortalte, hvad eleverne havde fået ud af forløbet,
og det blev fulgt op af to forskere, som har fulgt projektet, Mikala Hansbøl fra
Professionshøjskolen Metropol og Stine Ejsing-Duun fra Aalborg Universitet.
De er endnu ikke færdige med resultaterne, men de løftede sløret for nogle af
de ting, de havde set på dette tidlige sted i processen.
Der var oplæg om Informatik som skolefag ved Michael E. Caspersen, leder af
Center for Computational Thinking, og han fortalte også om faget i resten af den
vestlige verden. Det sidste, jeg nåede at overvære, var en paneldiskussion med
en bred repræsentation af politikere, skolefolk samt folk fra it-branchen.
Desværre var tiden knap, for det var – og er - en spændende diskussion. Skal it
være et selvstændigt fag i skolen, eller skal skabende it ind i alle de eksisterende
fag i skolen? Der er mange aspekter i den sag, så en nuanceret debat tager tid.
Uanset hvor den diskussion ender, er det vigtigt, at det efterslæb, der er i forhold
til kompetenceudvikling af lærerne, tages alvorligt, for ellers vil det tage alt for
lang tid at gøre noget ved det.
Også læreruddannelsen skal følge med, så de nye lærere har de nødvendige
kompetencer med sig, når de træder ind i folkeskolen. Foreløbig glæder jeg
mig til at høre mere om erfaringerne fra Coding Class-projektet til sommer. Selv
om ikke alle skal programmere i fremtiden, så tror jeg på, at det at have prøvet
at kode giver en større forståelse for teknologien og en forståelse af de til- og
fravalg, der indgår i produktionen af teknologierne.
Samme eftermiddag afholdt undervisningsministeriet sammen med Danske
Underviserorganisationers Samråd en konference om Lærerengagement,
professionelt ansvar og god undervisning. Det vil føre for vidt her at komme
ind på hele programmet, men fagbladet Folkeskolen har skrevet mere om det
på deres hjemmeside, og de 12 pejlemærker for god undervisning, der blev
præsenteret på konferencen, kan også findes på ministeriets hjemmeside.
Jeg er dog af den overbevisning, at får lærerne den kompetenceudvikling,
de har brug for, og den tid til forberedelse, der er nødvendig, så kommer der
massevis af god undervisning ud af det – både med og uden pejlemærker.
Men pejlemærkerne er et godt udgangspunkt for en drøftelse i teamene ude på
skolerne, så vi igen får diskuteret pædagogik og didaktik, - men det kræver en
smule luft i hverdagen, og hvordan den luft tilvejebringes, var der ingen
arrangementer, der handlede om. Forhåbentlig kommer det i løbet af foråret.
Birgitte Reindel, Formand
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Stjernerne fra Nyhedsugen 2016
Af Eline Mørch Jensen
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Stort tillykke! Vinderne af
Nyhedsugen 2016 er fundet,
nemlig 7. a fra C. la Cours
Skole i Randers med avisen
”Stella Nova” og 9.k fra
Mørdrupskolen i Espergærde med avisen ”Teleskopet”.

marts 2017

”Stjerner” var temaet for Nyhedsugen
2016 og netop som sådanne blev
de to vinderklasser betegnet af
formanden for årets dommerkomité,
Anna Stensig Holmsbäck, i hendes
tale ved kåringen på Københavns
Rådhus, hvor de stolte vindere
blev præmieret med en check på
hver 25.000 kr. til en klasserejse og,
traditionen tro, bagefter fik serveret
de berømte rådhus-pandekager ved
en reception.
Dog var 7.a fra C. la Cours Skole
kun virtuelt til stede via deres
skoleleders iPhone, da de fysisk
befandt sig i Alperne. Forinden
havde de udarbejdet en kortfilm,
hvor de fortalte om arbejdsprocessen og takkede for prisen, som de
blev indstillet til af Kids´ News. Om
begrundelsen for at det var lige
netop deres avis, der løb af med
sejren i gruppen af 6—7. klasser,
sagde Anja Stensig Holmbäck bl.a.:
- Der var slet ingen tvivl om, hvem
der skulle vinde. Jeres avis er både
velskrevet, veldisponeret, gennemarbejdet og også meget vel-layoutet.
En meget, meget kreativ avis!
9.k, som blev indstillet af Berlingske,
mødte til gengæld talstærkt op for
at modtage deres hyldest. Og også
de fik flotte ord med på vejen fra
dommerkomiteens formand, som
kaldte artiklerne ”fantastiske” og
layoutet ”stjerne-flot”, selvom det
havde været lidt sværere at finde
en vinder i gruppen af 8.-10. klasser,
fordi der her havde været mange
virkelig gode aviser at vælge mellem.
Herudover fremhævede Anja Stensig
Holmsbäck 9.k´s klasselærer, Lise
Nørskov, ”for sådan en avis kunne
ikke være blevet til uden en lærer,
som ser jeres potentiale – som ser
stjernerne i jer”.

I alt var der 1200 klasser fra hele
landet som tilmeldte sig Nyhedsugen
2016 og cirka 800 gennemførte.
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”Teleskopet” indeholder bl.a.
artikler om det amerikanske præsidentvalg, om verdens lykke-ligste
folk, danskerne, ifølge FNs World
Happiness Report, om børnestjerner
og den nyopdagede planet Proxima
b. Desuden indeholder avisen – ret
overskuds-agtigt - også en tegneseriestribe, en anmeldelse (af et
World og Warcraft-spil) og endda et
horoskop. Og så er alt ikke engang
nævnt det, herunder diverse gode
illustrationer, hvorfor avisen blev
fremhævet for sit layout.

Foto: Aslak Gottlieb
9.k fra Mørdrupskolen i
Espergærde på trappen foran
Københavns Rådhus, mens 7.a
fra C. la Cours Skole i Randers
var på skitur i Alperne.
holdet i klassen, måske ikke mere
end andet gruppearbejde ... Men
det er klart at det generelt styrker
samarbejdet, når man byder ind
på det samme produkt og hjælper
hinanden, hvis noget glipper, fordi
man – har et fælles ansvar.
Til gengæld har Lise Nørskov efterfølgende tydeligt kunnet se på
elevernes terminsprøver, at de har
rykket sig fagligt. Hun oplever at de
har fået en større bevidsthed om
måden de går til opgaverne på, som
bl.a. betyder at de er begyndt at
præsentere flere vinkler og anvende
flere kilder.

Selv sagde eleverne fra 9. k at de
havde haft det rigtig sjovt og fået
meget – både fagligt og socialt – ud
af arbejdet med avisen, bl.a. havde
de fået styr på nyheds-trekanten
og lært at forholde sig kildekritisk
til et emne. Frem for alt havde det
været inspire-rende at arbejde med
egne ideer hele vejen igennem. Og
igen og igen fremhævede eleverne
at forløbet havde styrket klassens
samarbejde og sammenhold.
Deres klasselærer, Lise Nørskov,
supplerede:

- Som lærer har jeg deltaget i
Nyhedsugen med andre klasser og
altid fået gode tilbagemeldinger,
som vi har kunnet bruge i det
videre arbejde, selvom vi ikke har
vundet. Lærerrollen er en anden
end i den almindelige undervisning, man vejleder nok mere end
man underviser, og det sker mere
individuelt. Som sædvanlig har vi kun
arbejdet med avisen i dansktimerne,
for selvom jeg inviterer klassens
lærere med, er der ikke rigtig nogen
der byder ind med noget, fortæller
Lise Nørskov og tilføjer:

- Generelt er vi lærere jo vildt
begejstrede når eleverne kommer
ud af klasseværelset og møder den
virkelige verden, det er jo lige præcis
dét åben skole handler om. Jeg ved
dog ikke ligefrem, om jeg vil sige at
avis-arbejdet har styrket sammen-

- Det er ærgerligt – og for mig også
lidt uforståeligt – for vi ville alle
kunne få en masse ud af at gøre
forløbet bredere og mere tværfagligt.
Men det ser ud til at Nyhedsugen
mest appellerer til dansklærere.

DANSK 0-2. KLASSE

Klar til nye tider

Grib elevernes naturlige sprog-undren, og styrk evnen til
samarbejde og innovation.
På dansk0-2.gyldendal.dk finder du nu 5 nye sprogforløb,
hvor eleverne arbejder reflekterende og eksperimenterende
med kommunikation og sprogforståelse. Bag forløbene står
Rum for Undren, som arbejder med elevers læring
ud fra en filosofisk tankegang.
■

5 nye sprogforløb

■

Styrk elevernes sproglige bevidsthed

■

Sæt fokus på dialog og samarbejde

■

Arbejd innovativt og reflekterende

A004

Se mere på dansk0-2.gyldendal.dk

Mere
end 50

undervisningsforløb

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

Kære 7.a og 9.k
LæringsCentret



- Nå ja, sagde han og så op på os.
- I kan bare gå i gang. I skal lave en
radioudsendelse. Den skal vare en
halv time. Og så fik vi udleveret en
båndoptager og en mikrofon.
- Og hvis der er andet, så bare spørg,
sagde han. Og så gik han.

Nr. 1
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Det viste sig meget hurtigt, at Henrik
faktisk kunne tale. Og når han ikke
var sammen med de andre drenge i
klassen, legede han slet ikke politi. Så
Henrik og jeg lavede radio. Helt uden
at ane hvad vi foretog os. Og her,
næsten 30 år senere, husker jeg den
stadig som en af de bedste uger i min
skoletid.

Foto: Aslak Gottlieb
Formanden for årets dommerkomité
Anja Stensig Holmsbäck kaldte vinderklassernes aviser for “stjerne-flotte”.
Af Katja Gottlieb, Dansklærerforeningen
Tillykke med, at I har vundet
Nyhedsugen 2016. Det er en stor
oplevelse. Og jeg tror, at den
oplevelse vil vise sig at række meget
længere ud i fremtiden, end I aner
lige nu.
Jeg vil tage jer med på en rejse
tilbage i tiden. Næsten 30 år tilbage
til året 1989. Det er det år, hvor
Berlinmuren faldt, og hvis I ikke
har haft om det i historie endnu,
så får I det helt sikkert. For jeg har
efterhånden levet så længe, at min
ungdom nu står i historiebøgerne.
Det tænkte jeg ikke over den gang.
For 1989 var også året, hvor jeg gik i
9. klasse.
Jeg boede i Århus dengang. Og jeg
var helt overbevist om, at jeg skulle
være journalist, når jeg blev stor. Så
da vi det år skulle i erhvervspraktik,
ønskede jeg at komme i praktik som
journalist. På en eller anden måde
fik min dansklærer tryllet en praktikplads frem på en radiostation inde

i Århus. Og jeg glædede mig helt
vildt. Dog viste det sig, at Henrik fra
min klasse også skulle i praktik det
samme sted. Det vidste jeg ikke rigtig
hvad, jeg syntes om.
Jeg havde nemlig aldrig talt med
Henrik. Jeg havde måske spurgt,
om jeg måtte låne hans blyant eller
sådan noget. Men jeg havde aldrig
talt med ham. Og så var han vildt
barnlig, syntes jeg. Han og nogle af
de andre drenge legede stadig politi
i frikvartererne. De sparkede døren
til klassen op og råbte Freeze, Police.
Og så pegede de rundt i klassen
med fingrene, som om de havde en
usynlig pistol i hånden. Jeg tænkte,
at det vist godt kunne gå hen og
blive en ret lang uge på den radio.
Han har helt sikket syntes, det var
lige så akavet, som jeg gjorde, men
under alle omstændigheder mødte vi
begge op på radiostationen mandag
morgen. Og der stod vi så.
Vi blev sendt ind til en journalist, der
tydeligvis havde glemt, at vi skulle
komme.

Jeg kan ikke huske særlig meget fra
de timer, hvor vi bare gik almindeligt
i skole. Men jeg kan huske, at jeg
lavede radio med Henrik. Og selvom
jeg gik i skole længe før læringsmål
blev moderne, så lærte jeg virkelig
meget, af at være journalist i en uge.
Og ikke mindst lærte jeg meget
mere, end jeg var klar over den gang.
Jeg lærte selvfølgelig en hel masse
om at lave radio. Og så lærte jeg
noget om at gå på arbejde. Noget
om at stå til ansvar. Noget om at
samarbejde. Og en hel masse om mig
selv.
I har helt sikkert også lært en hel
masse, mens I lavede jeres aviser.
Og jeg har haft fornøjelsen af at se,
hvad der kom ud af, at I fik lov til
at være journalister i en uge. Både
7.a’s avis, Stella Nova, og 9.k’s avis,
Teleskopet, er ikke alene nogle flotte
aviser. De bærer også præg af, at I er
super-super dygtige.
7.a: I har lavet en avis, der henvender
sig til børn og unge, og I har haft
fokus på både lokalt stof og mere
landsdækkende stof. Den opgave
har I løst virkelig flot. Og som jeres

chefredaktør Kirstine skriver i lederen,
kan ordet stjerne forstås og fortolkes
på mange måder. Man kan være en
stjerne, eller man kan se en stjerne
i nogen. Man kan have stjerner i
øjnene eller være stjerneklog. Der er
stjerner overalt. Det har I ret i. Og I
har i hvert fald leveret et stjernegodt
arbejde. Tak for det.
9.k: I har lavet en avis, der er så super
tæt pakket med stof, at man næsten
ikke kan se det hvide papir den er
trykt på. Og alligevel har I formået
at lave et stramt og lækkert layout.
I har lavet alt fra bunden, og I har
leveret en lang række spændende
artikler, der er originalt vinklet. Og så
fik I os til at grine helt vildt over jeres
vanvittige horoskoper på bagsiden.

Fx forlyder det i mit horoskop: Tvillingerne. Din byfest bliver ødelagt, da
en aggressiv gruppe nybagte mødre
angriber festen. Det syntes jeg lige i
skulle vide, hvis I nu pludselig ser et
hav af barnevogne her i salen.
Men alvoren har I også mestret. Jeres
chefredaktør Laura skriver i lederen:
Det at være berømt, måske endda for
ingenting, bidrager ikke til løsninger
af de store problemer, som vores
verden står overfor. Og så fortsætter
chefredaktøren: Mit håb for fremtiden
er, at vi kan få vendt denne tendens,
så det kan være, at noget for nogen
vægter højere end de fifteen minutes
of fame.
Og jeg er sikker på, at den tendens

nok skal blive vendt. For dem, der
skal vende den, det er jer. Det er jo
jer, der er fremtiden. Og derfor skal
I huske, at livet ikke er en jagt mod
stjernerne i lysets hastighed. Gør,
som I siger. Sluk for reality en gang i
mellem. Virkeligheden er lige nu og
her. Og gå så ud en sommernat og
læg jer i græsset under stjernerne.
Og se hvor små vi alle sammen er, der
under himmeltæppet. Tag en med, I
kan holde i hånden, for man kan godt
blive lidt rundtosset, når man ligger
der og ser verdensrummet dreje
rundt om sig. Og når I så mødes igen
om 30 år, håber jeg, at I vil tale om
den gang I lavede avis.
Tak fordi, vi måtte læse med. Endnu
en gang tillykke.

Foto: Aslak Gottlieb
Traditionen tro bydes eleverne på de
berømte rådhus-pandekager ved en
reception efter kåringen af vinderne.
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Holdet bag Coding Pirates,
Lyngby Microsoft afdelingen.

Af Christian Toft, multimediepædagog
på Fuglsanggårdsskolen i Virum og
Coding Pirate i Lyngby, Microsoft
afdelingen

Programmering har været
på manges læber de sidste
par år. Dette mystiske kodesprog som computere taler,
og som de færreste forstår
at læse - det skal børn over
hele kloden nu til at lære.
Børnene skal lære det gennem Hour
of Codes (hos code.org) eller gennem
forskelligt legetøj, som skal lege
kodningssproget ind under huden på
børnene. Robotter og andre gadgets
er ved at gøre sit indtog i den danske
folkeskole. Hvis der er en lille tekniknørd gemt i dig, så er det alle tiders
tid at være lærer eller pædagog.
Andre organisationer har også fået
øje på behovet for at udvikle børns
teknisk-kreative kompetencer. Mest
kendt er nok Coding pirates!
Coding Pirates er en forening opstartet for at give børn og unge et indblik
i den kreative og produktive brug

af elektroniske teknologier. Der er
et overordnet fokus på at lege og
eksperimentere. Læren om programmering er, qua navnet, fundamentalt
og ofte indarbejdet i de forskellige
workshops, som Coding Pirates
forskellige afdelinger udbyder til
deres medlemmer.
For det meste omhandler læren
om kodning og programmering
i folkeskolen, brugen af sekvenstænkning og enkelte andre vigtige
principper bag programmeringssproget. Dette er næsten et problem
i sig selv, for som voksen bruger man
sin egen erfaring med programmeringssprog og konstaterer, at
det ikke er noget man kan lære fra
sig – eller sågar selv forstå - men
som barn leger man med principper
som gentagelsesloops og IF THIS
THEN THAT tænkning, som er
så indbyggede i deres hverdag i
forvejen, at de slet ikke ved at der
kunne være noget svært ved det.

1ÌVTJLLFSHSVOE

Jeg var selv en smule skræmt over
tanken, at man skulle kunne alt
muligt for at blive Coding Pirate.
Mine egne evner inden for program-

mering består mest i brugen af
Frontpage til at lave hjemmesider.
Jeg lærte at forstå kodeteksten og
kunne også skrive forskellige koder
selv. Jeg prøvede at lære mig selv
flere programmeringssprog (PHP,
Javascript, CSS), men ofte brugte jeg
det for sjældent og det blev derfor
ikke holdt ved lige.
To år efter Coding Pirates blev dannet
af Martin Exner (nuværende formand)
og Christian Hjorth Lund, tog jeg
mig alligevel sammen og skrev og
spurgte om de kunne bruge mig.
Sådan en it-interesseret multimediepædagog fra en ganske almindelig
folkeskole i Virum… Det kunne de
sagtens - faktisk tog de gladeligt
imod - for teknik-specialister var der
mange af i forvejen, men
pædagoger have de ikke nogen af.

-FHNFESPCPUUFS

Efter sommerferien 2016 startede jeg
derfor som Coding Pirate, og bruger
nu hver tirsdag aften mellem klokken
17 og 19, sammen med en masse
andre frivillige og børn, på at lege
med robotter med Lego Mindstorm,
lave musik med Presonus, lege med

grafik og bygge spil, programmere
hjemmeside-funktionaliteter og kode
MicroBits - og hygge ikke mindst.
Stemningen er god i blandingen af
unge og “gamle”, kvinder og mænd,
tekniknørder og legebørn. Coding
Pirates er nemlig båret af de frivillige
og deres evner og lyst til at køre
forskellige workshops. De forskellige
afdelinger kører meget forskelligt, ud
fra hvad deres medlemstal, frivilligtal, faciliteter og evner tillader, men
fælles for dem alle er en glæde ved at
lege, producere og eksperimentere. I
nogle afdelinger står der eksempelvis
3d-printere og udarbejder de designs,
som børnene har lavet i workshoppen.
De er dog ikke til stede i alle afdelinger
- endnu.
Frivillige er normalt den eneste
mangelvare i Coding Pirates, for
populariteten er ekstrem og der
mangler ikke betalende medlemmer.
I den afdeling jeg er i CP Lyngby
(Microsoftafdelingen) er der pt. 20
års ventetid på at komme til. Vi er
lige nu i gang med at åbne endnu en
afdeling for at få ventetiden ned.

klar til nationale tests, have alle med,
bakke op om de svageste, prøve at
motivere de stærkeste og lige få vendt
det hele med kolleger og forældre.
Hvordan får man noget så besværligt
som programmering til at lyde som
mundrette bidder af rendyrket,
brugbar undervisning. Det gør man
bedst, ifølge mit eksempel, ved at
kaste sig ud i bølgen den blå, satse
på at det værste der kan ske, er at
børnene har haft et underholdende
forløb og måske, bare måske, fik du
tændt en kommende programmør,
designer, grafiker eller kreatør i en af
dem.

'PSTUÌEJODPNQVUFS

For dem får vi brug for i fremtiden
- folk der forstår at snakke med
computerne. Unge og ældre der kan
forstå hvad elektronikken siger og

teknikken kreativt og styre den - i
stedet for at lade den styre dig.
Lyder det som noget de unge kunne
have brug for på din skole?
Coding Pirates har i noget tid haft
et punkt på deres dagsorden som
omhandler muligheden for at føre
Coding Pirates-workshops over i
folkeskolerne. Problematikken er
klar: de frivillige som driver Coding
Pirates er på arbejde eller studie, når
folkeskolen kunne have brug for dem
i lokalet.
Så det at melde sig ind i Coding
Pirates Lyngby handlede for mig
om at tilegne mig viden, mingle
med ligesindede, og tillære mig nye
kompetencer, som jeg kunne bringe
med tilbage i min dagligdag i mit
multimedieværksted i fritidsdelen,
som multimedie-forløb i indskolingen,

'SJWJMMJHoTBNNFONFE
BOESF

Det mest sælgende argument og det
der får flest frivillige inden for dørene
er muligheden for at tage sit eget
barn med, når man kommer som
frivillig. Når jeg spørger i Lyngbyafdelingen, startede de fleste
frivillige af netop den grund, og nu
bliver de ved, fordi de glæder sig til
at lave fede ting med børnene, og
så også grundet kammeratskabet i
afdelingen blandt de voksne.
Jeg har taget meget viden og mange
gode ideer med fra Coding Pirates
til mit arbejde som multimediepædagog på Fuglsanggårdsskolen i
Virum. Her samarbejder jeg med mit
læringscenter og it-vejleder team
om hvordan vi kan bringe emner
som programmering og kreativ og
produktiv brug af digitale medier ind
i en travl folkeskole-hverdag, som
oftest handler om at nå pensum, være

Workshop med grafik - der undervises
i Krita og Photoshop.

hvordan de kan få den til at arbejde
for dem. Men det vigtigste ved dette
arbejde med computere er faktisk
den kreative og eksperimenterende brug af dem. Det gælder om
at kunne tænke nye tanker, bruge

og som spændende indspark i mit
multimedievalgfag i udskolingen.
Det har jeg aldrig fortrudt at jeg
gjorde. Og eleverne de jubler og
strømmer til vores multimedieværksted for at lære mere!

Foto: Kay Wong

IF THIS THEN THAT i børnehøjde:
“Hvis det regner udenfor skal jeg tage
gummistøvler på” - Hvis ikke det regner udenfor,
så skal jeg ikke tage gummistøvler på.
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At bygge robotter kræver samarbejde
Af Lis Bæhr, Humlebæk skole
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Det kan virke vanvittigt at
skulle få børn på 12-13 år
til at programmere robotter, men serveret på den
rette måde ligger det ikke
nutidens teenagere fjernt at
tænke innovativt inden for
teknologi og projektarbejde.
Den første lørdag i november står
hvert eneste år i First Lego League’s
tegn. Og for mit eget vedkommende
er det den dag på året, hvor jeg
sammen med elever fra 6. Årgang på
Humlebæk Skole tager til DTU for at
dyste i en vanvittig spændende og
nervepirrende konkurrence, med lige
dele fokus på robotkørsel og naturvidenskab.
Det er dagen, hvor eleverne skal
præstere deres yderste inden for
programmering og kørsel med
LEGO-robotter samt vise evner inden
for innovation, markedsføring og
samarbejde. Det kan virke vanvittigt
og nærmest uoverskueligt at skulle
få børn på 12-13 år til at tænke og
præstere i de baner, og der ligger
da også et stort arbejde forud for
konkurrencen, men serverer man
opgaven og mulighederne på den
rigtige måde, finder man ud af, at
det bestemt ikke ligger nutidens
teenagere fjernt at tænke innovativt
inden for teknologi og projektarbejde.
Selve projektet starter i august
og her er det min opgave at være
koordinator/vejleder for 6. årgangs
lærere og elever hele vejen gennem
forløbet. Efter 10 år med FLL har
de fleste lærere heldigvis været
igennem forløbet og ved hvad det
handler om. Det giver mig ro til ”kun”
at skulle tage mig af programmering
og robotkørsel.

4UPMUFWJOEFSF

Denne lørdag i november 2016
var en af de helt særlige, og da
Ballerups borgmester skulle afsløre
hvilket hold, der havde vundet
hovedkonkurrencen og dermed
også billetten til den Skandinaviske
finale i Norge, var stemningen foran
scenen højstemt. Da hold nr. 35 fra
Humlebæk Skole, Team Sunshine,
blev udråbt som vindere, brød
samtlige elever og deres forældre ud
i jubel. Begejstringen ville ingen ende
tage og det var nogle meget stolte
unger, der gik hjem med en stor flot
LEGO-pokal efter en hård arbejdsdag.
Det var samtidig kulminationen på
tre ugers intensivt arbejde med at
programmere en LEGO-robot til at
klare en særlig bane med forhindringer så godt som muligt på under
2,5 minutter, samt finde en løsning
på årets FLL-udfordring: ”Animal
Allies”. En udfordring der kort fortalt
gik ud på, at eleverne skulle finde
en innovativ løsning på alliancen
mellem dyr og mennesker. Det var
ikke en let opgave og eleverne fra 6.
årgang havde da også svært ved at
forholde sig til en problemstilling,

der kunne tilgodese både mennesker
og dyr.
Der var mange forskellige indgangsvinkler til alliancen mellem dyr og
mennesker lige fra honningbier,
mishandlede hunde til vinderprojektet, hvor Team Sunshine havde
valgt at beskæftige sig med spøgelsesnet. Spøgelsenet kalder man de
fiskenet, som fiskerne mister, når
de er ude på havet. Hvaler, sæler og
andre havdyr vikles ind i nettene og
mister på den måde legemsdele,
bliver kvalt eller dør. Dertil kommer
at fiskerne mister deres værdifulde
net.
Altså et rigtig godt bud på en problematisk alliance, der kræver handling
fra menneskenes side for at løse
problemet. Team Sunshine fandt selv
frem til problemet og skulle også
selv finde en løsning på det, hvilket
gav dem store problemer. For hvad
pokker skal man finde på?
For at forstå problematikken fra
både dyrenes og fiskernes side, blev
eleverne opfordret til at opsøge
nogle fagpersoner, der havde styr på

gelse og markedsføring til at hænge
sammen.
At det er vigtigt at give plads til alle i
en gruppe og samtidig gøre eleverne
bevidste om, at det kan være i diskussionerne de gode ideer opstår. I FLL
kan man vinde mange forskellige
priser, deriblandt en samarbejdspris.
Eleverne skal fortælle om deres
samarbejde og de bliver således
tvunget til at være bevidste om det
gode samarbejde.

havets dyr. De tog selv kontakt til en
marinebiolog fra Øresundsakvariet
samt en erhvervsfisker og efter et par
interviews var de blevet fodret med
faglig viden fra disse entusiastiske
fagpersoner. Vejen til løsningen gik
pludselig helt af sig selv.
Uden at lytte går det ikke
Det var ikke lige let for de fem
deltagende hold fra Humlebæk Skole
at finde frem til en problemstilling
i forhold til årets udfordring, men
opskriften var ens for alle elever.
Beslut jer for et dyr og opsøg nogle
fagpersoner, research på jeres
problemstilling og find en løsning,
der tilgodeser både mennesker og
dyr.
Eleverne skulle vælge et emne, der
stod dem nært, noget de brændte
for. Netop derfor var de også interesserede i at yde det maksimale, også
selvom det betød ekstra arbejde
efter skoletid. Alle elever arbejdede
intensivt igennem hele forløbet og
inddrog både frikvarterer og eftermiddage til at få projektet i hus og få
deres robot til at klare årets forhindringsbane bedst muligt.
Som ved alle gruppeopgaver opstod
der diskussioner og det har været
nødvendigt at bruge en del tid på
at tale om vigtigheden af at kunne
samarbejde og lytte til hinanden for
at få både robot, projekt, fremlæg-

Hårdt arbejde giver resultater
Humlebæk Skole har nu deltaget
i FLL i 10 år. Vi har flere gange talt
om, at det måske kunne være en ide
at flytte FLL-projektet til et højere
klassetrin, fordi FLL og musical er to
meget store arbejdsopgaver at have
liggende på 6. klassetrin, både for
lærere og elever. Min erfaring er dog,
at det er lettere at engagere eleverne
i 6. klasse i den lange periode FLL
varer, både i forhold til det naturvidenskabelige projekt og i forhold til
programmering af robotter.
Det er bestemt ikke kun robotterne
der trækker i FLL-projektet. Eleverne
gennemgår en fantastisk udvikling i
de uger, projektet står på, og særligt
det at skulle præsentere deres helt
eget projekt med en innovativ ide
for nogle fremmede dommere,
giver dem selvtillid og en styrke de
kan bruge til mange andre opgaver
igennem deres skoleforløb.
FLL-projektet er slut, og lige nu
er 6. årgang og de stolte vindere i
gang med et andet stort projekt,
-at skrive deres egen musical. Også
her gælder det at samarbejde er
et vigtigt element og vi minder tit
eleverne om, at de skal arbejde på
samme måde, som de gjorde under
FLL-forløbet. Der er da heller ingen
af eleverne, der er i tvivl om, at det
betaler sig at arbejde hårdt, at lytte
til hinanden og at samarbejde er
vigtigt, hvis man skal opnå gode
resultater. De ved det - for de har set,
at det betaler sig.
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med robotter i skolerne, samt pege
på de udfordringer disse ind imellem
løber ind i.



Robotter kan ikke selv
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Hovedkonklusionen er at robotterne
sjældent anskaffes på baggrund af
fagfaglige overvejelser.

marts 2017

Cathrine Hasse, professor og forskningsleder på Technucationprojektet og Gertrud Lynge Esbensen, ph.d. og projektleder på RIF.

Af Eline Mørch Jensen

Ny undersøgelse fra DPU
peger på at skolerne
investerer i robotteknologi,
men ikke forholder sig godt
nok til hvad der anskaffes og
hvordan det rent fagligt kan
bruges i undervisningen.
I november 2016 offentliggjorde
projektet Robotter i Folkeskolen (RiF)
en rapport med resultaterne af en
undersøgelse, som blev igangsat
i sommeren 2015 af forskere fra
forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser,
samt en række studenterassistenter
fra Danmarks Institut for Pædagogik
og Uddannelse (DPU), Aarhus
Universitet.
RiF er et miniprojekt under det
mere omfattende forskningsprojekt
Technucation fra 2011-2015 (som er
nærmere beskrevet i LæringsCentret
nr. 7/2014, red.), og peger på nogle
centrale spørgsmål i forbindelse
med indkøb og brug af robotter i
Folkeskolen snarere end at forsøge at
svare på disse.

Undersøgelsen bygger på en rundspørge blandt 272 af landets skoler,
hvoraf 239 har svaret ja til at de enten
bruger, har brugt eller overvejer at
bruge robotter i undervisningen.
I alt 9 skoler, som bruger eller har
arbejdet med robotter, deltog i
studiet, som er baseret på undervisningsobservationer samt enkelt- og
gruppeinterviews med lærere, elever,
en PPR-ansvarlig, skoleledelser og
kommunalt ansatte.
Helt overordnet i RiF projektet står
spørgsmålet om, hvordan skolerne
begrunder deres investering i
robotterne. På baggrund af den
indsamlede empiri finder forskerne
det derudover relevant at stille
følgende spørgsmål: Indføres
robotter helt eller delvis af prestigemæssige årsager? Hvor stor en rolle
spiller de didaktiske overvejelser? Er
skolerne fortrinsvis interesserede i at
bruge robotter på baggrund af den
massive indflydelse, som automatiserede processer og robotter ventes
at få på fremtidens arbejdsmarked?
Endelig har RiF også ønsket at
give stemme til nogle af de lærere,
it-vejledere m.fl., der driver arbejdet

Hvilke begrundelser er det så, der
lægges til grund for indkøbet af
robotter?
- Det, vi kan se er, at det typisk er
nogle få ildsjæle blandt lærere og
it-vejledere, som også ofte bakkes
op af ildsjæle i skoleledelsen eller i
kommunen, som går op i robotter
og gerne vil være first-movers på
området, siger ph.d. og projektleder
på RiF, Gertrud Lynge Esbensen.
- Interessen for og udbredelsen af
robotter, især af typerne NAO og
LEGO Mindstorm, er stor og
voksende, men det er påfaldende at
der tænkes så lidt over, hvorfor man
køber ind som man gør og hvor få
didaktiske overvejelser der ligger bag
på trods af de meget store summer
der investeres.
Ifølge Gertrud Lynge Esbensen er de
begrundelser, der typisk bliver nævnt
fra skolernes side, at det gælder om
at være på forkant med udviklingen
og klæde eleverne bedst muligt på til
fremtiden. Samtidig er der også flere
skoler og kommuner, som lægger
vægt på at profilere sig på det teknologiske område. Hun tilføjer at det er
både positivt og helt på sin plads at
skolerne gerne vil satse på robotteknologi, men at teknologi-forståelsen
desværre halter en del bagefter. Og
uden den risikerer man at bruge
uforholdsmæssigt mange ressourcer
på noget, som måske ikke bliver
anvendt ret meget i undervisningen,
og i værste fald kan det føre til, at
robotterne ikke rigtig kommer i brug.

position. På den måde er han selv
med til at udvikle en ide …

– hvad skal vi med dem?
Hendes kollega, Cathrine Hasse,
professor og forskningsleder af
Technucation-projektet, supplerer:
- Skolerne investerer i mange typer
af robotter, og der kommer hele
tiden ny robotteknologi til, som firstmoverne gerne vil have fat i. Men det
er ikke nok bare at investere i ny og
ofte meget dyr teknologi. Robotter
er hårdt arbejde og kræver en masse
tid, som skolerne ikke har medregnet.
- Mange lærere og ledere bliver
derfor overraskede over, hvor meget
det kræver at få robotterne integreret
i undervisningen. Det kommer bag
på dem, hvor lidt robotterne selv
er i stand til. På YouTube kan man
se robotter, som kan en masse.
Man skal bare vide, at de
kun kan det, de er programmeret til. Robotter kan ikke
improvisere eller lave om på
deres egen kodning af sig
selv, siger Cathrine Hasse.

Hvad bruges robotterne konkret til i
undervisningen?
- Generelt kan vi se at robotterne
mest bruges i valgfag og projektuger,
ikke i de almindelige fag. Mange
lærere har en meget fri og legende
tilgang til robotter. Nogle steder
bliver de bare sat frem så eleverne
kan lege med dem, som de vil,
mens andre har NAO stående ved
katederet så eleverne kan arbejde
med at programmere den, fortæller
Gertrud Lynge Esbensen og
fortsætter:

Af samme grund bliver robotterne
ikke altid brugt lige meget, enten
fordi de bliver ”glemt i et hjørne”
når nyhedens interesse er ovre eller
måske fordi den person, som har
stået for anskaffelsen, skifter job.
Dog er der også kommuner, hvor
robotterne går på omgang mellem
skolerne.

- Men de fleste steder har det snarere
været en efterrationalisering, hvor
man har sagt ”nu står vi med de her
robotter og kan noget, men hvad
skal vi bruge det til?” Bagefter prøver
man så at applicere fagdidaktikken,
men det er en stor udfordring, ikke
mindst fordi den enkelte lærer, står
ret alene med arbejdet med robotter.
Lærerne, vi taler med, fortæller
os ikke om nogen faglige eller
kommunale netværk, de kan dele
erfaringer i, tilføjer Gertrud Lynge
Esbensen.

-SFSFTUÌSBMFOF

Legende tilgange
En anden udfordring RiF peger på
er at det er vanskeligt for ildsjælene
at påvirke og inspirere kolleger til at
tage robotter i brug i undervisningen. Dette skyldes tilsyneladende
ikke først og fremmest kollegernes uvilje mod den nye teknologi,
selvom nogle har svært ved at se
hvad robotterne har at byde på, men
snarere mangel på tid til at sætte sig
ordenligt ind i tingene.

Hun tilføjer at de undervejs er stødt
på skoler, som har haft visioner
om at det kunne være nyttigt at
bruge robotter i bl.a. matematik- og
engelskundervisningen, men at det
ikke har været et gennemgående
træk. Overordnet set handler
visionerne om at blive klar til
fremtidens udfordringer.

NAO i aktion. I følge RiF bliver
mange lærere og ledere
overraskede over, hvor meget
det kræver at få robotterne
integreret i undervisningen.

- Jeg husker et eksempel, hvor en
assistent observerer en elev, der
kommer op til læreren fordi han
ikke kan finde på, hvad han skal
få robotten til at gøre. Så spørger
læreren ham om han laver noget i sin
fritid, han kan bruge som inspiration.
Eleven fortæller at han går til
skydning, så læreren foreslår ham
at få NAO til at indtage en skyde-

I har ikke kunnet videregive
nogle erfaringer og formidle
gode ideer fra skole til skole?
- Det har jo ikke været vores
opdrag her, men vi kan da
henvise til nogen, som har fået
forskningspenge til at lave nogle
gode didaktiske redskaber, fx
FremTek (Fremtiden teknologier i
uddannelsen, red.) som bl.a. kan ses
på Folkeskolen.dk, siger Cathrine
Hasse og uddyber:
- RiF bunder i en undren på det her
felt - for der er så meget der går
på hvor fantastiske robotter er og
at man kan gøre både det ene og
det andet, og for pokker da, hvor er
det bare spændende! Der er rigtig
meget man kan gøre, som desværre
ikke bliver gjort. Af gode grunde
som ingen taler om. Dét, synes vi, er
vigtigt at give en stemme!
Gertrud Lynge Esbensen supplerer:
- Og de grunde er jo at det kræver
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meget tid at få robotterne til at
kunne noget, til at gøre lærerne i
stand til at bruge dem, til at få dem
ind i en undervisningssammenhæng
og få et fagdidaktisk aspekt på – alt
det kommer bare ikke frem i alle de
ambitioner om hvad man kunne gøre
med robotterne …
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- Alt i alt er der stor forskel på
hvordan skolerne griber det an, og
stor forskel på robotterne selv. LEGO
Mindstorm kommer fx med nogle
forslag til aktiviteter, som mange
bare vælger at bruge. Det er bare
ikke fagdidaktiske forslag, i hvert
fald ikke dem vi har set, men konkurrencer som fx Byg en robot.
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- Vi kan se at robotter i høj grad
bliver brugt i konkurrenceøjemed,
bl.a. i First Lego League, hvor en hel
årgang fx kan gå fra for at øve sig til
en konkurrence, der handler om at
bygge robotter, siger Gertrud Lynge
Esbensen.
Og det er ikke i tråd med folkeskoles
ånd?
- Det er ikke vores opgave at sige.
Det, vi åbner op for her, er at spørge
ind til hvilke overvejelser, man har
gjort sig ude på skolerne. Og det,
vi ofte hører, som jo kan være helt
legitimt, er at konkurrence fremmer
motivationen. Så man kan sige at
begrundelsen for at bruge konkurrencer er, at der er nogen, der gerne
vil have eleverne til at interessere sig
for robotter, og det kan de åbenbart
ikke komme til uden det motivationselement, som konkurrencen er, siger
Cathrine Hasse og tilføjer:
- Hvorfor er det blevet sådan og er
der måske et mønster her? I hvert
fald kan vi se i applikationer på
tablets, apps og den slags at konkurrenceelementerne fylder meget i det
fagdidaktiske software-materiale. Det
er nyt. Det har ikke altid været sådan i
Folkeskolen, at når du læste Mads og
Mette, så handlede det om hvem der
kom først.

Der har vel altid været konkurrence,
også før robotterne, fx når eleverne
løber om kap i idræt?
- Det er klart, ja. Men måske ikke så
meget i matematik, hvor man nu
siger at drengene skal konkurrere
med pigerne om hvem der først
bliver færdige med et regnestykke,
som det er indbygget i nogle
softwareprogrammer og også fx i
First lego League.
Der er jo mange måder at motivere
på, én af dem er at engagere sig i
elevernes liv og hverdag, så
motivation er da bestemt meget
vigtigt. Vores spørgsmål tilbage
til lærerne – for igen er det ikke os
der skal svare på det – er, om den
form for motivation er den nemme
løsning. Eller om det er den bedste
løsning, tilføjer Cathrine Hasse.

Stærke og svage sider

Man kunne måske også fremhæve
nogle nye muligheder for samarbejde og demokratisering i form
af peer to peer-undervisning i
forbindelse med robotter i undervisningen?
- Robotter kan garanteret også
bruges demokratiserende, men vi ser
især at de bruges til konkurrencer. At
nogen arbejder sammen i grupper er
jo ikke nødvendigvis peer to peerlearning, for der skal være en der
ved noget mere end en anden, og
vel at mærke er i stand til at åbne for
den andens forståelse, siger Gertrud
Lynge Esbensen.
Nogle elever er selvfølgelig stærkere
på det her felt andre, men er det
ikke sådan med alt skolearbejde,
hvor nogle fx er bedre til tekstanalyse end andre?
- Til en vis grad. Men så er det jo at
lærerens kompetencer kommer i spil
i forhold til hvordan man strukturerer og organiserer undervisningen.
Det, vi hører, er, at der er flere elever
der bliver koblet af på grund af den
meget ustrukturerede undervisning.
Robotterne har en vis appel i starten,
hvor eleverne er nysgerrige, men når

det kommer til programmering, begynder flere og
flere at falde fra.
Ifølge Gertrud Lynge
Esbensen er tendensen
faktisk den samme
hos eleverne som
hos lærerne: Dem
der allerede er
interesserede
i og har
nemt ved
teknologien
er også
dem,
der får
mest ud af at
arbejde med
robotterne.
Desuden er
der en skæv
kønsfordeling,
hvor
drengene
er klart

overrepræsenteret i gruppen
af elever, som holder ved, ligesom
ildsjælene blandt lærerne næsten
altid er mænd. Til gengæld er der
ikke belæg for at sige at fx jyder eller
byboere er mere på.

&OUFOGPSFMMFSJNPE

- I den internationale faglitteratur
taler man her om boomsters og
doomsters, altså henholdsvis dem der
booster det her helt vildt og så dem
der er afvisende. Derudover er der
så the critical, en position som det
faktisk er meget svært at
indtage, for vi ser gang på gang at
hvis du ikke er boomster bliver du
parkeret som doomster. Men det er vi
ikke. Og det er der også rigtig mange
af lærerne, som ikke er, men vi stiller nogle kritiske spørgsmål, siger
Cathrine Hasse og fortsætter:

Skolerne investerer i mange typer af robotter, og der kommer hele tiden
ny robotteknologi til, men det er ikke nok bare at investere i ny og ofte
meget dyr teknologi. Robotter er hårdt arbejde og kræver en masse tid,
som skolerne ikke har medregnet, konkluderer RiF

bliver det en reklametale, som ikke
forholder sig bevidst eller stiller krav
til teknologien.

,MEUQÌUJMGSFNUJEFO

- Der er ingen tvivl om at vores børn
skal lære at arbejde bedst muligt
med de tilgængelige teknologier,
som jo hele tiden forandrer sig, men
de skal også lære at forstå dem! Fx
skal de lære om dannelse inden for
it og alt det her med at dele billeder
på nettet. Der er hele tiden noget
nyt at lære for at kunne begå sig
og bruge teknologien. Det er en
kæmpeopgave for lærerne – både at
lære det selv og at lære det fra sig,
fastslår Cathrine Hasse.
- Vi ser på den
her teknologi
som noget der kan
være superfedt
og brugbart, mens
andet ikke er. Noget skal
justeres og gøres bedre, lige
som der skal kunne stilles faglige
spørgsmål til den, men så bliver man
hurtigt kaldt for et brokkehoved.
Vores forskning viser at der er nogle
boomsters, nogle engagerede
ildsjæle, derude – og uden dem til at
drive det, ville robotterne sikkert ikke
være der - men også en berettiget
skepsis. Og der er nye måder at
tænke det her område på, som er
relevante.
Gertrud Lynge Esbensen skyder ind:
- Der er en tendens blandt nogle
lærere og skoleledere til at sige at
”det handler om at turde at slippe
kontrollen”. Det bliver ofte italesat
i nogle utrolig flotte termer, men
man kan jo ikke forestille sig det
samme gælde inden for matematikken – at man bare skal slippe
kontrollen og ikke have nogen plan
for undervisningen … Dermed

Hun understreger derfor vigtigheden af at læreruddannelsen
bliver bedre til at inddrage
teknologiforståelsen.
Og teknologiforståelse handler vel
at mærke ikke om at
lærerne bliver bedre til at
programmere NAO, men derimod
om at forstå at der er et spektrum af
valgmuligheder at arbejde med og
blive bevidst om hvorfor man fx skal
vælge NAO fremfor Lego i en given
situation.
Gertrud Lynge Esbensen er enig:
- Det er absolut relevant at eleverne
får kendskab til hvad der rører sig på
det teknologiske område såvel som
på alle mulige andre områder, men
det er problematisk når skoler går ud
og investerer i en specifik teknologi
ud fra en antagelse om at hvis
eleverne lærer at gøre noget med én
robot, så er de pr. automatik bedre
gearet til fremtiden …

'SFNNFEPSJHJOBMJUFUFO

- Dem, der forsker i det her, siger
faktisk at når robotterne kommer
ind og overtager en masse jobtyper,
så er løsningen netop ikke at vi alle

sammen skal lære at lave robotter og
programmere. Det er der selvfølgelig
nogen der skal, men det kan vi jo ikke
alle sammen leve af, selvom det er
godt at få programmeringsviden ind
i Folkeskolen, fastslår Cathrine Hasse.
Og hun tilføjer:
- Fordi vi kan se at nu kommer robotsamfundet, så virker det naturligt at
fokusere på robotter. Ifølge forskere
som Osborne, Frey og Holmes, som
laver de her fremskrivninger, vil op
mod halvdelen af alle jobs i USA
blive erstattet af robotter, fx vil alle
chauffører – dvs. 3,5 millio-ner – blive
arbejdsløse inden for de næste 10
år. Der er ingen tvivl om at mange
jobfunktioner vil forsvinde, men der
hvor det bliver interessant er, når
forskerne går ind og identificerer de
områder, som der vil blive brug for i
fremtiden.
- Sygeplejerskers arbejde bliver fx
fremhævet som noget, det vil blive
allersværest at erstatte. Osborne, Frey
og Holmes har identificeret nogle
egenskaber, som robotterne ikke
bare vil kunne overtage, og som man
måske skal begynde at fremme noget
mere i Folkeskolen, bl.a. originalitet.
Dér kan robotterne nemlig ikke være
med. Eksempelvis er kirurg-robotter
superdygtige, de er utrolig præcise
og gør lige det de er programmeret
til, men det at operere er altså ikke
just finere kunsthåndværk, inden for
kirurgi er der ikke meget overladt til
kreativiteten eller improvisationen.
Projektets resultater er udgivet i
rapporten Robotter i Folkeskolen.
Begrundelser, visioner, faktisk brug
og udfordringer, DPU 2016, og kan
downloades her:
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/
artikel/ny-viden-om-robotter-iskolen/
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Arven fra 1967

og katten i sækken, der helt klart
har litterære kvaliteter, men rent
sprogligt ville blive uddaterede i
forhold til den almindelige sproglige
udvikling.

LæringsCentret

Torben Weinreich vovede også
det ene øje og bød på to nutidige
udgivelser, der ville kunne stå sig om
50 år, nemlig Mette Hegnhøjs Ella er
mit navn – vil du købe det? (2014), en
helt særlig og poetisk bog om den
12-årige Ella, der bor sammen med
sin mor i et antikvariat, og Kim Leines
og Peter Bay Alexandersens Pigen
skærv (2016), der lever et smukt og
ukompliceret liv i, med og af skoven
lige indtil den dag, hvor Skærvs
forældre forsvinder ind til byen, hvor
pesten hærger. – Vi får se!
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Betina Falsing, uddannet bibliotekar
DB og Master i børnelitteratur fra
DPU, Aarhus Universitet, gennemgik
det enorme og flotte udbud af
billedbøger fra 2016 ud fra et børneperspektiv. Hun havde bl.a. snakket
med og læst højt for børn for at fange
deres perspektiver, kriterier og tanker
mht. at vælge en billedbog. Det var
just ikke entydigt! I Betina Falsings
litteraturliste er det værd at bide
mærke i den indfølte historie Hund af
Tina Sakura Bestle med illustrationer
af Anna Jacobina Jacobsen, en på én
gang barsk og vidunderlig historie
om Rosa, der – næsten – bliver gjort
til en hund af sin stupide far.

Af Bent Rasmussen
Omkring 175 børnebogsfolk havde
fredag den 20. januar 2017 fundet
vej til Kulturstationen Vanløses fine
rammer, hvor Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark i år havde
valgt at lægge sit statusseminar for
børne- og ungdomslitteratur under
overskriften ”Arven fra 1967”. Det var
egentlig også intentionen at afvikle
et lignende seminar i Aarhus, men af
uforklarlige grunde svigtede tilmeldingerne i Europas Kulturhovedstad.
Det bør blive anderledes næste år!

%FLMBTTJLFSF

Professor Torben Weinreich forelæste
spændende og interessant om de
fem berømte børnebøger fra 1967,
der oven i købet udkom inden for
blot 5 uger i oktober-november,
nemlig Silas og den sorte hoppe (Cecil
Bødker), Eigil og Snøvsen og katten i
sækken (Benny Andersen), Lille Virgil
(Ole Lund Kirkegaard), Halfdans
ABC (Halfdan Rasmussen og Ib
Spang Olsen) og Cykelmyggen Egon
(Flemming Quist Møller).
Her mødte man for første gang frie
og selvstændige børnefigurer med
Silas, Lille Virgil og Egon som de

Foto: Bjarne W. Andresen
tydeligste eksempler, der stadigvæk
står stærkt i den danske børnelitteratur – men bliver de så ved med det
i endnu 50 år? Torben Weinreich var
ret sikker på, at Halfdans ABC, Lille
Virgil og Cykelmyggen Egon ville klare
50 år mere, men var mere usikker på
Silas og den sorte hoppe og Snøvsen

Også Prop af Peter Mouritzen med
illustrationer af Lea Hebsgaard
Andersen er interessant, fordi den
fortæller en historie om Bobs
bedstemor, der har fået en blodprop i
hjernen og er kommet på hospitalet.
Bob spekulerer på, hvad det mon er
for en prop, bedste har fået, og om
han mon selv kan få sådan én?
Hovedpersonen Tom i billedbogen
Tom – af brasilianske André Neves –
er en meget anderledes dreng, der
lever i en særpræget familie. Det er
Toms bror – eller måske Toms alter
ego? – der fortæller historien. Tom

er tegnet meget sårbar, næsten
nøgen, som et foster. Tom leger ikke,
fortæller ikke, hvad han tænker…
men alle vil alligevel gerne prøve
at forstå ham. En speciel og fin
billedbog.

Foto: Bjarne W. Andresen
Flemming og Carl Quist Møller
tegner, fortæller og trommer.

Og så er det også lige værd at
nævne Vitello bygger en afskyelig
snemand, Kim Fupz Aakesons og
Niels Bo Bojesens ukuelige og herlige
skikkelse, der er nummer 18 – atten –
i den fantastiske serie.
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Bodil Christensen, lektor ved Læreruddannelse i Aalborg og Master
i Børnelitteratur, tog sig lunt og
morsomt af tween-litteraturen under
overskriften ”Veninder, varulve og
virkelighed” og havde et særligt godt
(og absolut berettiget) øje til Annette
Herzog, Katrine Clante og Rasmus
Bregnhøis strålende Hjertestorm/
Stormhjerte, der er en selvstændig
fortsættelse af den fænomenale
”Pssst!” (2013), der handler om
12-årige Viola og hendes liv.
Hjertestorm/Stormhjerte handler om
den svære kærlighed. Viola, nu 14
år, er igen hovedpersonen, når man
læser bogen fra den ene ende, når
Katrine Clante tegner, og Storm,
Violas udkårne og jævnaldrende, er
med fra den anden ende. Her er det
Rasmus Bregnhøi, der tegner. Bodil
Christensen fremhævede også glad
Hanne Kvists flotte historie Dyr med
pels – og uden, der bl.a. handler om
skilsmisse. Freddy flytter tit og er ret
god til at skifte skole. Heldigvis har
han en rigtig god ven, Eskild.
Bodil Christensen var også meget
optaget af den norske forfatter Jan
Kjærstads fem bedømmelseskriterier
for god litteratur, nemlig:
t5BOLFLSBGU
t#FTZOEFSMJHIFE
t0SJHJOBMJUFU
t&GUFSHME
t4WBHIFE

:PVOH"EVMUMJUUFSBUVS

Forfatterne Emil Blichfeldt og Nanna
Foss havde påtaget sig det store,
krævende og meget brede område
Young Adult-litteraturen (YA), der
ifølge de to kan karakteriseres med
nogle stilmæssige træk og tendenser:
”… YA-bøger er ofte skrevet i nutid
med en jeg-fortæller – som regel
en pige på 16-18. YA har fokus på
unge personer, deres relationer og
udvikling. Coming of age, den første
forelskelse, etc. …”
Emil Blichfeldt og Nanna Foss
havde inddelt området i følgende
tendenser:
t-(#5 MFTCJTLF CTTFS CJTFLTVFMMF
og transpersoner)
t4JDLMJUU
t/ZFQFSTQFLUJWFS BOESFGPMLFTMBH
og religioner)
t(FOGPSUPMLOJOHBGFWFOUZS
mytologier
t(FOSFCMBOEJOHFS TUJMFLTQFSJmenter
t0QHSNFE%FO6EWBMHUFOBSSBtivet
t4DJö EZTUPQJ

t'BOUBTZ
t3PNBOUJL&SPUJL

'BHMJUUFSBUVSGPSCSOPH
VOHF

Skolebibliotekskonsulent fra
Slagelse, Hans Christian Uth, stod for
2016-faglitteraturen, og han slog lunt
og lidt nørdet et ordentligt slag for
decimalklassesystemet DK5 – og ikke
mindst faglitteraturen som bog.
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Til slut trommede Flemming Quist
Møller & søn, Carl Quist Møller, og
farmand fortalte om tilblivelsen af
Cykelmyggen Egon. Figuren var
oprindeligt tegnet til den 3 år gamle
Carl, men blev hurtigt til en større
idé, herunder også en tegnefilm.
Carl Quist Møller diverterede på
smukkeste vis med en af sine
herlige løgnehistorier, og hele dette
pragtfulde indslag sluttede med en
trommebattle mellem far og søn.
Alle litteraturlister kan ses og hentes
på: http://www.ibby.dk
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Cykelmyggens far om at lave

fortællinger med musik i
LæringsCentret

Af Eline Mørch Jensen
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Mine forældre ville have at
jeg skulle blive student og få
en akademisk uddannelse,
så jeg havde noget at falde
tilbage på. Men det ville jeg
ikke – jeg ville tegne og slå
på tromme!
I år er det 50 år siden der udkom
fem banebrydende børnebøger,
som med deres antiautoritære og
originale udtryk ikke bare bragede
igennem i deres samtid, men også
satte så markante spor i det børnelitterære landskab at de har opnået at
få status som klassikere.
Den lille håndfuld børnebøger,
som blev modtaget meget positivt
af både anmeldere og publikum
og i øvrigt blev udgivet i løbet af
bare fem uger i 1967, er: Ole Lund
Kierkegaards Lille Virgil, Halfdan
Rasmussens Halfdans ABC, Cecil
Bødkers Silas og den sorte hoppe,
Benny Andersens Snøvsen og Eigil
og katten i sækken og sidst, men ikke
mindst, Flemmings Quist Møllers
Cykelmyggen Egon.
Sidstnævnte er siden endda blevet
filmatiseret og kommet i musicalform, også med stor succes.
Men hvad skyldes mon dette
ekstraordinære gennembrud for
50 år siden, hvor det ellers mest
var seriebøger om Jan og Puk, der
dominerede børnebogsmarkedet,
og hvorfor har disse fem titler vist
sig at være så langtidsholdbare? Tja,
spørger man én af 50-års-jubilarerne
selv, nemlig Flemming Quist Møller,
som i øvrigt fylder 75 år i maj måned
i år, har han faktisk ingen anelse om
det:

- Det er ikke til at sige hvorfor det
lige blev de bøger, der brød igennem
på det tidspunkt og siden er blevet
stående som klassikere. Hvis jeg
vidste hvad der skulle til, ville det jo
ikke være nogen sag, vel? Jeg aner
ikke hvad det var Cykelmyggen Egon
ramte, mens andre af mine ting, fx
filmen om Prins Piwi, floppede … Jeg
holder heller ikke selv mere af den
ene end af den anden, for når jeg
arbejder på en bog eller film, er det
altid lige dén, der er i fokus. Indtil jeg
går i gang med noget nyt.

eller aftalt noget på forhånd, fortæller
Flemming Quist Møller.
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Flemming Quist Møller tager i
mod i sit hyggelige hus i Taarbæk,
som samtidig også er hans
barndomshjem, hvortil han flyttede
tilbage sammen med sin kone for en
del år siden. Her har han sit arbejdsværelse, selvom de fleste tegninger
bliver til ved spisebordet i stuen. Det
er også her interviewet udspiller sig
på en kold januar-dag og herfra vi
kan skue ud ad vinduerne over den
stejlt skrånende grund, som ender
brat i Øresund. I dag hænger tågen
dog så tæt over vandet, at man knap
nok kan skimte horisonten, og slet
ikke den svenske ø Hven, som man
ellers tydeligt kan se herfra.

Måske ramte I fem et hul, som
trængte til at blive udfyldt med
nogle af tidens nye, progressive
ideer – bl.a. ideen om barnet som
selvstændigt tænkende individ med
egen ret og stemme?
- Det gjorde vi helt sikkert! Men det
var der jo på den anden siden megen
kunst der gjorde i de år. Vi vidste i
hvert fald ikke noget om hinandens
udgivelser – eller det gjorde jeg ikke!
Jeg kendte slet ikke de andre dengang
og var derfor heller ikke inspireret af
det, de gik og lavede. Så det var altså
ikke fordi vi havde snakket sammen

- I øvrigt var Cykelmyggen Egon
ikke mit første forsøg på at lave en
børnebog. Allerede som 17-årig
tegnede jeg en billedbog, den
handlede også om nogle små insekter
i skovbunden, men jeg var nu ikke
selv så imponeret af mit eget arbejde,
at jeg gik ikke til noget forlag med
den. Med cykelmyggen Egon var den
der pludselig bare - tegningerne og
historien hang rigtig godt sammen.

Flemming Quist Møller husker at
historien om den opvakte cyklende
myg opstod på en sjov, nærmest lidt
tilfældig, måde, da hans dengang
3-årige søn, Carl, havde fået et
myggestik.
- Hans mor og jeg var blevet skilt
og havde Carl boende på skift. Vi
var i øvrigt ret gode til at få det til at
fungere sammen. Dengang var jeg
ansat som bladtegner på Information
og spillede musik om aftenen og var
ofte på turné. Vi havde så den aftale,
Carl og jeg, at han lå og legede nede
på gulvet mens jeg sad og arbejdede.
Når jeg så var færdig med pligttegningerne, fik han lov at komme
op på skødet, så jeg kunne tegne og
fortælle kun for ham. Altså lyst-tegne i
stedet for pligt-tegne.
- Den dag, hvor ideen til Cykelmyggen opstod, sad jeg og tegnede med
Carl på skødet. Fordi han havde det
her myggestik på låret, som var lidt
hævet, tegnede jeg en naturalistisk
myg med suge-snabel og fortalte
ham om hvorfor det kløede. Og det
gør det jo fordi myggen har sådan
et opløsningsstof, når den skal suge
blod, for at det ikke skal koagulere.

Det er det der irriterer huden.
- Nå, men pludselig fløj der et eller
andet i mig og så tegnede jeg hjul på
de der lange ben. ”Se,” sagde jeg, ”nu
er det en cykelmyg!” Det fik Carl til at
grine højt og længe. Og så tænkte jeg
”ja, det er da egentlig et sjovt ord, det
kan der måske godt bygges en figur
op over.” Derefter brugte jeg vel to-tre
måneder på at lave bogen, fortæller
Flemming Quist Møller.
Han tilføjer at han undervejs ”efterprøvede” historien på Carl og hans
kammerater. Han var derfor sikker på at
bogen ville sige børn noget – det store
spørgsmål var om de voksne, dem der
skulle købe bøgerne, ville være enige.
Efter eget udsagn tegnede og skrev
han bogen i ét hug, inspireret af Elsa
Beskows billedbøger med en sort-hvid
venstreside med tekst og vignetter
over for en farveside.
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- Det blev så ikke sådan, for dengang
var farvereproduktioner svinagtigt
dyre! Min forlægger Hans Reitzel
lavede en beregning på det, hvor han
sagde, at hvis vi gør det på den måde,
du foreslår, kommer bogen til at koste
så og så meget. Du må selvfølgelig
selv om det, men hvis der kun er farve
på hvert andet opslag, er der nok
større chance for at der er nogen, der
vil købe bogen …
Når Flemming Quist Møller gik til
Hans Reitzels Forlag, var det fordi
han havde arbejdet for dem før, bl.a.
havde han lavet omslag og illustreret
en kogebog af Leif Blædel.
- Hans sagde ”det har jeg aldrig
prøvet før, men alt skal prøves!” Og
så havde han sådan et udtryk, han
brugte, når han var glad for noget:
”Dette er en gave til det danske folk!”
Det var nu ikke kun noget han sagde
om min bog, men sådan skulle det
altså være … Selv tænkte jeg i første
omgang kun på at få bogen trykt og
udgivet, om den ville slå an på markedet, havde jeg ikke nogen ide om.

Foto: Morten Hollum

Men det var i de glade tressere og
bibliotekerne købte mange bøger
dengang?
- De købte mange flere bøger, og så
udkom der ikke så forfærdelig mange
danske billedbøger. Der var ikke
nær så mange udgivelser, men
til gengæld blev der solgt meget
mere af hver enkelt titel.
Gik det godt med Cykelmyggen
Egon fra starten af?
- Ja, det gjorde det faktisk. Så vidt jeg
husker kom bogen i et førsteoplag
på 6000, men kom ret hurtigt op på
10.000 eksemplarer og mere til.
Så du fik pludselig penge på
bankbogen?
- Ja, jeg fik i hvert fald meget hurtigt
en ordentlig timeløn for det, jeg
havde lavet, hvilket ikke er de fleste
børnebogsfolk forundt. Derudover
havde jeg fast arbejde som bladtegner og spillede koncerter ved
siden af – og så fes jeg faktisk rundt
og lavede tegne- og illustrationsopgaver for alle mulige forlag, så det var
en pænt blandet landhandel.
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Debuten gav for alvor Flemming
Quist Møller blod på tanden med at
lave børnebøger:
- Både bøger og tegnefilm! For mig
hænger de to ting sammen: Begge
dele er fortællinger med billeder og
tekst, i film har man så oveni købet
også musikken og bevægelsen med.
Det er selvfølgelig den kombination,
der gør film ekstra sjove at lave.
Ifølge Flemming Quist Møller var
hans forældre ikke indstillet på at
deres søn bare skulle ”pjatte tiden
væk” med at tegne eller fortælle
historier – eller med at spille musik
for den sags skyld.
- Mine forældre ville have at jeg skulle
blive student og få en akademisk
uddannelse, sådan at jeg havde noget
at falde tilbage på, som de sagde. Men
det ville jeg ikke – jeg ville jo tegne og
slå på tromme. Men det var dem der
bestemte indtil jeg blev myndig, så de
tvang mig til at gå i gymnasiet.
- Men i slutningen af 2. g fyldte jeg 18
år, det var lige inden eksamen, og så
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gik jeg op til rektor og meldte mig ud.
Det havde de vist alligevel ikke regnet
med, mine forældre, de havde nok
troet at jeg ville holde ud. Nå, men
det kunne de jo ikke gøre noget ved,
så de sagde at jeg godt måtte blive
boende hjemme, hvis jeg begyndte at
betale for kost og logi. Derfor var der
ikke andet for end at få mig et arbejde,
fortæller Flemming Quist Møller.

sidste hurdle, jeg skulle overstå, hvor
andre bestemte over mig!

7PLTFUPQNFE&MTB
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Din stil er jo meget din egen, men
kan du nævne nogle inspirationskilder tilbage fra barndommen?
- Hvis der er én, jeg særligt skal

Pippi Langstrømpe - og Pelle Svanslös
(på dansk Pelle haleløs, af den svenske
forfatter Gösta Knutsson, red.).
Også min far læste højt for mig, især
gamle drengebøger som Den sidste
mohikaner og En verdensomsejling
under havet. Og senere Dickens, fx
Pickwickklubben, og Junglebogen,
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Min drøm var at komme på Kunsthåndværkerskolen og få en illustratoruddannelse, men det havde jeg jo
ikke råd til, når jeg skulle betale for
kost og logi – der var ikke noget der
hed SU dengang. Men så hørte jeg
om et tegnefilm-firma, der hed Bent
Barfod Film, som lavede tegnefilm,
hovedsalig reklamefilm og korte
undervisningsfilm. Dér blev jeg ansat
som elev til en meget beskeden løn
- og der mødte jeg i øvrigt Jannik
Hastrup, som var elev samme sted.
Vi blev venner og har siden lavet film
sammen til både tv og biograferne.
Hans forældre spurgte ham, hvad
han fik i månedsløn som elev. ”1200
kroner”, svarede Flemming. Og det
blev så også det, han skulle betale
for kost og logi derhjemme. Ved
siden af tjente han lidt til sig selv
ved at spille trommer. Især folke- og
verdensmusik, bl.a. i steelband med
”nogle gutter” fra de caribiske øer og
latinamerikansk musik. Han var også
optaget af Balkan- og tyrkisk musik,
bl.a. fra rejser på Balkan, hvor han
jammede med sigøjnermusikere, han
spillede bl.a. i bandet De kaukasiske
havørne og fandt tidligt sammen
med musikerne Christian Sivert
og Mehmet Ozan. Siden, i 1976,
dannede han med Peter Bastian og
Anders Koppel bandet Bazaar, men
det er en helt anden historie, som i
øvrigt sluttede i 2012.
- Hen ad vejen måtte jeg også overstå
min værnepligt - desværre udtog de
mig til sergentskolen, som varede i 2
år – det ville man jo aldrig gøre i dag
med sådan én som jeg, som slet ikke
havde lyst. Men det var så også den

fremhæve, må det blive Elsa Beskow.
Jeg havde en svensk mor, som læste
meget højt for mig, så det var hendes
egne gamle børnebøger hun læste
op på svensk – bl.a. Tante grøn, tante
brun og tante lilla og Puttes eventyr i
Blåbærskoven.
- Min mor læste også Astrid Lindgren
op – jeg er jo jævnaldrende med

som jo selvfølgelig var en væsentlig
ting, eftersom jeg selv har arbejdet
med Jungledyret Hugo.
- Min danske bedstemor, som boede
her i Taarbæk og spiste aftensmad
hjemme hos os hver eneste aften,
læste også højt for mig – så jeg
kunne godt være heldig at få op til
flere historier på én aften.

Hvad med Mumitroldene, Hobitten
og Alice i Eventyrland?
- Jeg kendte slet ikke Tolkien eller
Tove Jansson som barn, Mumitroldene blev vist også først oversat til
dansk senere, i hvert fald opdagede
jeg dem først som voksen. Men Alice
i Eventyrland var jeg vild med! Den
læste min bedstemor højt for mig og

respekt for folk der har været med i
verdens bedste børnebog!” Så den
bog har virkelig præget mig, det må
man sige. Men ellers har jeg som
sagt været meget inspireret af Elsa
Beskow.
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Af danske tegnere, som har inspireret

netop Halfdan Rasmussens Halfdans
ABC, illustreret af Ib Spang Olsen.
Stammer din begejstring for
tegnefilm og tegneserier også fra
din barndom og ungdom?
- Da jeg var lille kom jeg aldrig i
biografen, overhovedet ikke. Alt hvad
jeg så var faktisk Disneys juleshow,
men på svensk oppe hos morfar, når
vi var i Stockholm og besøge ham i
julen. Dér var vi inde og se Kalle Anka
i biografen. Til gengæld blev jeg
taget med i teatret, også til voksenstykker både af min bedstemor og
min far, så på den måde fik jeg meget
input som barn, men ikke fra film.
- Og tegneserier, tja … Jo, jeg
fik engang imellem et Skipper
Skræk-blad. Og så var der jo også
Peter og Ping af Storm P., som de
voksne også læste, og som jeg i høj
grad voksede op med. Jeg skal se
udstillingen med Storm P.s malerier
på Nivågård inden den slutter til
marts. Her i foråret (fra den 28. april
og frem til skolernes efterårsferie
2017, red.) skal jeg for resten selv
udstille på Storm P. Museet, en retrospektiv udstilling med tegninger helt
fra jeg var barn af og op til i dag …
- En del tegninger er selvfølgelig
blevet solgt eller givet væk, men jeg
har også gemt rigtig meget, så der et
stort antal tegninger fra både bøger,
plakater og tegnefilm – og også
scenografi - med. Storm P. Museet har
også en lille biograf, hvor der vil blive
vist klip fra mine tegnefilm og fra
en portrætfilm om mig, som Svend
Johansen har lavet.

jeg er stadig vild med den – jeg tror
det er den bog, jeg har jeg læst flest
gange i mit liv. Jeg kan stadig finde
på at tage den frem, nu læser jeg
den bare på engelsk, siger Flemming
Quist Møller og tilføjer:
- Kålormen er jo med i Cykelmyggen
Egon som en lille hilsen til Alice i
Eventyrland, hvor han siger ”Vis

ham, fremhæver Flemming Quist
Møller Arne Ungermann, ligesom han
nævner samarbejdet med forfatteren
Rune T. Kidde, hvis bog Den sorte
Bastian, han har illustreret, og som
dels er en parafrase over Den store
Bastian (tysk børnebog fra 1845,
skrevet og tegnet af børnelægen
Heinrich Hoffmann, red.) og dels over

Bonus-info: I 2016 modtog
Flemming Quist Møller Storm P.
Prisen, som for tredje gang blev
uddelt af Foreningen Storm P.
Museets Venner. Derudover har han
gennem årene modtaget et hav af
andre priser, bl.a. Kulturministeriets Illustratorpris, en Æresbodil,
Danske Børnefilmklubbers Pris
Pråsen, Gyldendals børnebogspris,
Orla-prisen og Silas-prisen.
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Prøv at være modig!
LæringsCentret
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Henry Miller og Tove Ditlevsen. Der
er ”opslag” i klassikere som Medea,
Æneiden, Romeo og Julie, Anna
Karenina, Den unge Werthers lidelser
og Twilight. Der er et scorespil med
i bogen, der er en gennemgang
af dyrs parring, en undervisningsseance, hvor seksualundervisning er
på skemaet, og der er en definition
på de processer, der sker i kroppen,
når man forelsker sig.

Af Bodil Christensen, lektor ved
Læreruddannelse i Aalborg og Master i
Børnelitteratur
Storm og Viola er hovedpersonerne
i bogen Hjertestorm – Stormhjerte af
Annette Herzog, Katrine Clante og
Rasmus Brejnhøj. Det er en ”dobbeltbog”, hvor Viola og Storms historier
læses fra hver sin side inden de
mødes på midten i et smukt cykelsammenstød på side 65.
Bogen (eller bøgerne) er afvekslende,
underholdende og fantastisk fin
med de to køns perspektiver på
kærlighed og forelskelse. Pigerne
kan med fordel læse drengedelen
og omvendt, det kan i hvert fald
give nogle diskussioner, hvis bogen
læses af flere. Faderen (og de andre
voksne) er glimrende til at formidle
fornuftige svar på forelskelsens store
udfordringer for Viola og Storm,
de to unge klassekammerater og
hovedpersoner. Det er en tegneserie,
hvor der er masser af andre genrer
iblandet: Scorespil, opslagstavle,
info om hormoner, flowcharts og
leksikon. En helt ny genreblanding,
men med et gammelt tema: Kærlighedens veje.
Det bedste råd Storms far giver
Storm kan man læse i dette replikskifte, der finder sted under lapning
af Storms cykel: ”Prøv at være modig.
Det allermodigste er at turde være
sig selv og være ligeglad med, hvad
andre tænker. – Og når du kommer
så langt, så husk at bruge kondom.”
”Far!!!”
Storm er en ung gut på 13-14 år, der
er vildt forelsket i Viola. Han føler
sig mest som en idiot, der gør det
forkerte på de forkerte tidspunkter.
Det vil han gerne ændre. Storm
spørger også faderen: ”Hvordan får
man fx en pige til at falde for én?”
”Ved at være sød og tale med hende.”

”Men det gør jeg jo. Jeg er sød, jeg
læser bøger, og jeg spiller musik. Det
er som om de kun vil have idioterne.”
”Det ændrer sig. Først vil de have de
coole og seje, men til sidst er det os,
der vinder.”
Violas mormor giver lige så gode
svar, da Viola siger: ”Mormor. Storm
har kysset en anden pige. En af
de smukke, som kan score alle
drengene. Sådan en bliver jeg aldrig.”
Og mormoren svarer: ”Hvad vil du
også med ALLE drengene?”
Viola henter viden om kærligheden
og dens vilkår og veje mange
forskellige steder. Hun finder den
hos Tolstoj, Piet Hein og i korintherbrevet af Paulus. Hun finder også
gode citater hos Herman Bang,

Storm henter sin viden fra filosoffer
som Sofokles, Platon, Aristoteles,
Ovid, Aquinas, Spinoza, Rousseau,
Schlegel, Schopenhauer, Freud og
endelig John Lennon. Storm søger
også at finde frem til den rette
måde at handle på ved at tegne et
flowchart, hvor vejen mod Violas
hjerte er målet. Uanset hans bestræbelser, så ender dette flow med:
”jeg er en idiot”. Dernæst skriver
han en sangtekst, om kærlighed
og ærlighed. Det går bedre. Han
smugkigger også i ”Girly”, et pigeblad
på biblioteket, han ser nogle sider
med definitioner på alt fra ”tungeslasker” til ”kønsmoden”, gennemsnitsalder for første samleje og anden
nyttig viden, og så ser han lidt porno
på nettet.
Sådan fører Violas og Storms historier
frem mod det centrale: At de selv er
hovedpersonerne i deres eget liv,
og de må selv turde tage de valg,
det kræver. Det gør de. Endelig. Det
sker så på side 65, hvor de begge
cykler den anden i møde med et helt
analogt brev i hånden.
Det er en bog til de 12-14 årige, - og
til alle voksne, der har glemt, hvor
svært det er at være 13 år.
Hjertestorm-Stormhjerte
Annette Herzog, Rasmus Brejnhøj,
Katrine Clante
Høst og søn, 2016
65+65 sider
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Hvor skal vi hen, du?
Af Henrik Greis Andersen, teamleder,
Pædagogisk Center, Haderslev
Kommune
Jeg kunne også fristes til at spørge,
hvor skal vi hen med PLC ovenpå
Bekendtgørelsen fra 2014?
I Haderslev kommune har vi haft et
langt tilløb til implementeringen af
Bekendtgørelsen for PLC.
Vi er netop nu i gang med et
udviklingsarbejde sammen med
læringskonsulenter fra undervisningsministeriet.

kvalitetsrapportens handlingsplaner,
samt ”Program for læringsledelse”
som vi er blandt de kommuner, der
deltager i.
Til at drive processen er der etableret
en styregruppe, hvor der deltager
en leder fra hver skole, kommunale
konsulenter, samt undertegnede
som teamleder i Pædagogisk Center.
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Forløbet skal sammen med skolerne
udvikle kommunens PLC med afsæt i
Bekendtgørelsen, så det fremstår
understøttende og i tydelig sammenhæng med skolernes øvrige indsatser
f.eks. skolernes lokale handleplaner,

Hele processen skal gerne medvirke
til, at vi i kommunen får etableret
PLC-teams på de enkelte skoler og
får organiseret nye måder at arbejde
på, der understøtter skolernes øvrige
aktiviteter.
Det vil helt sikkert få indvirkning
på måden, vi organiserer vores
kommunale netværksgrupper,
der fremadrettet skal arbejde
tættere sammen omkring den
fælles opgave skolernes PLC skal
løse.
Besvarelserne fra de afviklede
fokusgruppeinterviews, har dog
påpeget et fortsat ønske om,
at de fagfaglige netværk, f.eks.
læsevejledernetværket, også
fremadrettet har mulighed for at
mødes alene.

Samtidigt med implementeringen af skolereformen, har vi de
seneste år sideløbende haft lokalt
fokus på reformer af hele børneog familieområdet, også kaldet
”Haderslevreformen”.
Derfor har vi først nu konkret
fokus på hele PLC-området,
organiseringen af vores læringscentre, samt vores lokale
netværksgrupper, deres struktur,
mødeaktivitet m.m.
Som i mange andre kommuner
har vi vidt forskellige fysiske
rammer, bemanding, uddannelse
og betingelser for arbejdet i vores
nuværende PLC. Trods nedlæggelser og sammenlægning af
skoler siden kommunalreformen,
er der fortsat stor forskel på skolernes
størrelse, hvilket har betydning for
mulighederne i den enkelte skoles
PLC, samt hvilken rolle og opgave
den har.

Desuden er der planlagt tre temadage for det videre forløb over de
første tre måneder af 2017.

Styregruppen har sammen med
læringskonsulenterne tilrettelagt mål
samt proces, der inddrager de øvrige
relevante aktører for PLC (læsevejledere, matematikvejledere, skolebibliotekarer, pædagogiske IT-vejledere,
samt repræsentanter for AKT).
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Læringskonsulenterne har afviklet
fokusgruppeinterview over to dage
med lærere, vejledere og ledere.
Der har ligeledes været afholdt en
Kick-off dag med alle deltagende
skoler og aktører.

Det er en meget stor opgave
at skulle implementere hele
PLC-tanken, både lokalt og
centralt. Drøftelserne af PLC som
en række af kompetencer og
personer på den ene side, der
ikke nødvendigvis er knyttet til et
fysisk sted, og så på den anden
side læringscenteret ”skolebiblioteket”, skolens bankende hjerte, hvis
bølgerne går højt.
Hvem skal værne om det det fysiske
lokale, ja hele kulturdelen med udstillinger osv. når ressourcerne er små?
Hvordan får alle vejledere ejerskab til
indretningen det fysiske PLC? Hvad
skal det kunne og formidle? Hvordan
husker vi Folkeskolelovens § 19 stk. 2?
Det bliver en spændende proces
og Bekendtgørelsen giver mange
muligheder, hvis vi kan gribe og
omsætte dem på den rigtige måde.
Det er der, vi skal hen, du!
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Indkaldelse til Generalforsamling
i Lokalkreds Sjælland og øer
Mandag den 24. april 2017 kl. 17.00 på Ellebækskolen afd Kildemark , 4700 Næstved

Humor og klamhed.
Humor og alvor går igen i Morten Dürrs forfatterskab.
Kom og hør ham fortælle om det.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontigent.
6. Valg ifølge § 5
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 7. april.
Såfremt der ikke er indkomne forslag betragtes denne dagsorden som gældende.
Tilmelding er nødvendigt af hensyn til bestilling af mad senest den 7. april til
formand Mette.vibaek@skolekom.dk

