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OPSLAGSTAVLEN
Claus Deleuran-priserne

Årets bedste danske tegneserie 2018:
Fuglemanden af Sarah Engell og Lillian
Brøgger
Årets bedste danske tegneseriedebut 2018:
Pyt af Kim Schou og Morten Voigt
Årets bedste danske tegneserietegner 2018:
Peter Snejbjerg for Ork Sagaen
Årets bedste danske tegneserieforfatter
2018: Lars Kramhøft for Fandenivoldsk
Årets bedste danske tegneseriefarvelægger
2018: Laura Blicher for Fandenivoldsk
Priserne blev uddelt den 23. februar på
Copenhagen Comics i Øksnehallen i
København, og med priserne følger en
statuette modelleret af Bente Bech. Prisen
er opkaldt efter tegneren Claus Deleuran
(1946-1996).

Kulturministeriets priser for børne- og ungdomsbøger
De nominerede til Forfatterprisen er:
• Jonas Kleinschmidt: Drengene
• Marianne Iben Hansen: Lille Frøken Pingelpot
• Jesper Wung-Sung: Alfred og gabestokken

De nominerede er indstillet af et udvalg bestående af Kamilla Slocinska (formand), Anita Brask Rasmussen, Betina Falsing og Søren Fanø.
De nominerede til Illustratorprisen er:
• Anna Jacobina Jacobsen for Ø
• Sofie Louise Dam for Stur Stur Nummer
• Kamila Slocinska for Tomat
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De Gyldne Laurbær
På den sidste dag i januar blev
forfatteren Leonora Christina
Skov tildelt Boghandlernes pris,
De Gyldne Laurbær, bl.a. for sin
roman Den, der lever stille. Da
Leonora Christina Skovs mor
døde i 2015, besluttede hun at
fortælle om sig selv og sit liv.
Om den ensomme Christina,
der voksede op i et rødt
parcelhus i Helsinge med en
plan: Hvis bare hun opførte sig
almindeligt, fik topkarakterer
og ikke gjorde sin mor ked af
det eller sin far vred, kunne det
være, at de ville kunne elske
hende …

De nominerede er indstillet af et udvalg
bestående af Søren Assenholt (formand), Marianne Eskebæk Larsen, Caroline Sehested og Kasper Heron Købke.
Med hver pris følger 75.000 kr.
Man kan læse udvalgenes begrundelser
for de nominerede på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Priserne blev
uddelt den 21. marts 2019.

Årets Sveske

Dommerfuldmægtig Nina Palesa Bonde modtog i uge 8 skoleverdenens
ytringsfrihedspris ”Årets Sveske”. Normalt går prisen til en person, der har
markeret sig i debatten om folkeskolen, men Nina Palesa Bonde får prisen som
tak for sin store og samlende indsats som aktivist under
overenskomstforhandlingerne sidste år.
Årets sveske tilfalder en person eller gruppe, der på markant vis har fået
svesken på disken i året, der gik – med åbenhed om sin dagsorden, sine
meningers mod og med forbindelse til folkeskolens virkelighed. Formålet med
prisen er at få svesken på disken i folkeskoledebatten – at erstatte løgne,
fortielser, sammensværgelser, lukkede fora og skjulte dagsordenen med det
modsatte.
”Nina Palesa Bonde skabte sammenhold mellem de forskellige faggrupper,
som kæmpede for bedre arbejdsbetingelser foran Forligsinstitutionen,
forklarede formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening,
Jeanette Sjøberg, i forbindelse med
overrækkelse af Svesken”.
” OK18 var sidste års største og
vigtigste begivenhed.
Ytringsfrihed er at sige, hvad
man mener, hvilket Nina gjorde
på alle mulige måder. Men den
vigtigste funktion, hun havde foran
Forligsinstitutionen, var, at hun
sagde højt, hvad vi andre tænkte,
tilføjede Jeanette Sjøberg”.

Robert-prisen til Årets børne- & ungdomsfilm
Ternet Ninja / A Film Production, Sudoku & Pop Up Production,
Producere: Trine Heidegaard &
Anders Mastrup, Instr.:
Anders Matthesen &
Thorbjørn Christoffersen.
Filmen bygger på Anders
Matthesens succesrige
børneroman Ternet Ninja
(2016), der handler om Aske,
der er forfulgt af klassens
bølle, Glenn, og hemmeligt
forelsket i Jessica, så Aske
har brug for lidt held.
Det kan en ganske særlig
fødselsdagsgave fra onkel
Stewart måske gøre noget
ved.
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Hvilket læringssyn skal
vi bygge på i folkeskolen?
Forleden deltog jeg i konferencen ’Fremtidens digitale skole’ arrangeret af ATV
(Akademiet for de Tekniske Videnskaber, som er en uafhængig medlemsdrevet
tænketank), DIKU (Datalogisk Institut under Københavns Universitet) og DABAI
(Danish center for Big data Analytics driven Innovation).
Der var mange spændende oplæg fra forskellige vinkler. Jeg blev især inspireret
af de oplæg, som blev leveret af lærere, der har deres daglige gang blandt
eleverne. Det var meget inspirerende at høre, hvordan de fik inddraget it i
undervisningen, så eleverne både kunne lære med, om og gennem teknologien
og arbejde kreativt og skabende. Det er også elementer i faget Teknologiforståelse i det forsøg, undervisningsminister Merete Riisager har sat i gang, og
som kører de næste tre år, og som bliver meget spændende at følge.
Det læringssyn, der lå bag den undervisning, vi fik beskrevet, var det kulturelle
læringssyn, der uddanner til kreativ tænkning. (Peter Kemp)
På konferencen var der også oplæg, der handlede om en undervisning, der
byggede på det tekniske læringssyn, som er formidling af allerede kendt stof,
og hvor udbyttet derfor kan testes. (Peter Kemp). Der blev beskrevet en undervisning, hvor eleven ved hjælp af teknologi kunne lære sig et givet stof gennem
et program, der overvågede elevens fremskridt (eller mangel på samme), og
som dermed kunne give eleven de data, der lå på næste niveau, altså et adaptivt
læringssystem, hvor læreren kunne udtrække data for hver enkelt elevs læringskurve.
Det sidste kan lyde besnærende, - altså at vi kan finde ud af, præcist hvordan
hver enkelt elev kan lære sig stof, men det er ikke der, vi skal have det største
fokus i vores fælles folkeskole i min optik.
I stedet for at fokusere på enkeltindivider hele tiden er det vigtigt, at vi har
fællesskabet i fokus. Det at lære sammen og med hinanden. Det, at vi har en
fælles folkeskole, er med til at understøtte sammenhængskraften i samfundet,
og det er der brug for. Samtidig med at eleverne lærer faglig viden, er der så
megen social læring, de også skal tilegne sig, så de kan blive aktive deltagere i
vores demokratiske samfund. Og selvom der er fokus på fællesskabet, udelukker
det ikke, at eleverne bliver så dygtige, de kan. De kan netop være med til at
berige hinanden og hinandens læreprocesser.
Vi har ikke brug for, at al fokus kommer på at lære et givet kendt stof, (selvom
det også er en del af skolen), - vi skal der imod have fokus på, at eleverne lærer
at arbejde kreativt og skabende sammen og hver for sig, så de lærer at arbejde
i problemløsende processer, - for det har vi brug for. (Det blev på konferencen
også beskrevet i de læringspakker, der udvikles af LIFE-læringscentret under
Novo Nordisk Fonden).
Forskningen viser, at det vigtigste for elevernes motivation for læring er, at de
har en vis grad af selvbestemmelse, at de er i samspil med andre, og at de føler
sig kompetente. (Louise Klinge). Derfor er en undersøgende og problembaseret
tilgang med til at motivere eleverne, og det er med til at skabe en bevægelse
væk fra, at eleverne kun er digitale forbrugere, til
at de også blive digitale producenter.
Desværre mangler de fleste lærere noget
efteruddannelse, men hvis ledelse og PLC på
skolerne kan sætte mindre projekter i gang,
hvor lærerne lærer at inddrage teknologien,
når det er relevant, og de samtidig får tid til at
forberede deres undervisning i fællesskab, så
de kan skabe rammerne for elevernes kreative
brug af teknologien, så kan vi trygt se frem til
Fremtidens digitale skole, som jeg hellere vi
kalde Fremtidens fælles skole.
Birgitte Reindel, formand
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Bevægelse er et vigtigt
omdrejningspunkt når
organisationen Mundu
– center for global dannelse
udvikler undervisningsmaterialer og koncepter
til skoler, som arbejder
med FNs 17 verdensmål.

U-huset i Aarhus, men betjener skoler
i hele landet og samarbejder med
danske og europæiske fagpersoner
og –organisationer.
- Vi lagde ud med at tilbyde Mål for
forandring-konceptet gratis til
skolerne i Randers, Kolding, Vejle,
Fredericia, Horsens, Aarhus og
Aalborg. I Horsens var der ikke nok

- Vores erfaringer viser at
bevægelse er en god læringsmetode, som når eleverne
deltager i orienteringsløb og
når alle sanser kommer i spil, for
eksempel når de rører ved og
dufter til ting i vores genstandskufferter med temaer fra bl.a.
Latinamerika og Asien, fortæller
Susanne Pascal, som har været
med til at skabe Mundus undervisningskoncept Mål for forandring.
- Eleverne forstår og husker bedre,
når de bevæger sig, så vi tænker
altid bevægelse med ind i vores
undervisningsforløb, ikke bare siden
skolereformen. Der skal helst både
komme noget aktivt og konkret ud
af forløbet; sådan har det været lige
siden begyndelsen i 1990, tilføjer
Susanne Pascal.
Mundu blev dannet i 1990 under
navnet Oplysningscenter om den 3.
verden (O3V), men skiftede i 2014
navn til Mundu – center for global
dannelse. Mundu, som jo kort og
godt betyder verden, er en
selvstændig organisation og
Danmarks eneste med global
undervisning som hovedformål.
Ideen bag er at bidrage til, at flere
opfatter sig selv som verdensborgere
og får den nødvendige globale
dannelse til at være med til at skabe
en god og bæredygtig fremtid for alle
på denne klode. Mundu holder til i

interesserede, så i stedet rykkede vi
til Pandrup, hvor nogle lærere fra
Skolecenter Jetsmark selv henvendte
sig for at spørge, om ikke de kunne få
lov til at være med, fortæller Susanne
Pascal.

Ideer til fri afbenyttelse

- I alt 1425 elever fra 5. og 6. klasse fra
21 skoler var med i første omgang,
hvor tilskud fra Danida gjorde det
muligt at tilbyde konceptet gratis, og
derudover har Mundu holdt kurser
for lærerstuderende i Aarhus. Siden
da har skoler i hele landet kunne
købe Mål for forandring-konceptet
for 5.000 kr.
Susanne Pascal oplyser at Mundu gør
en særlig dyd ud af at koncepterne
også når ud på landet, fx i Vestjylland
og på Bornholm, hvor mulighederne
ellers ikke er så mange som i

Københavnsområdet, hvorfor man
også ind imellem yder rejsetilskud i
tyndtbefolkede områder.
Hun understreger samtidig at
alle er velkommen til at gå ind på
hjemmesiden og bruge hvad de vil
fra lærervejledningen og forskellige
ideer til, hvordan man kan klæde
sine elever på til at arbejde med
verdensmålene. Fx ideer om
forandringsprojekter, hvor man
samler skrald ind i lokalmiljøet,
eller en opskrift på hvordan man
organiserer et orienteringsløb,
som nemt kan gennemføres
lokalt uden at man behøver at
blive ”nurset” igennem af folkene
fra Mundu. Det hele ligger der
med andre ord til fri afbenyttelse!
- Det er også vigtigt at sige,
at Mål for forandring ikke er
noget, vi propper ovenpå
den globale undervisning der
allerede foregår ude på skolerne.
Bevægelsen kan fint puttes ind
i de forløb lærerne er i gang med.
Ideelt set skal de to ting jo helst
foregå parallelt, fastslår Susanne
Pascal.
Mundu tilbyder bl.a. også forløbet
Trommer og tale, hvor gæstelærere
kommer ud på skolerne og holder
oplæg og underviser i sang og
dans og brug af instrumenter fra fx
Senegal og Zimbabwe.
Desuden er de leveringsdygtige i
undervisningsmaterialer målrettet
forskellige klassetrin, bl.a. om pigers
rettigheder, fairtrade og børnearbejde, og råder som nævnt også
over små genstandskufferter med
diverse temaer fra bl.a. Indien og
Indonesien, som kan lejes for 200 kr.
i 14 dage.
Læs mere på hjemmesiden
mundu.dk

Gode læseoplevelser
starter på læsløs.dk

læsløs.dk er et nyt frilæsningssite med 370 letlæsningsbøger til eleverne
i 0.-6. klasse. Hver bog har tilknyttet opgaver, som er særligt tilrettelagte,
så de understøtter elevernes læseforståelse. Websitet indeholder desuden
kreative værksteder. I værkstederne arbejder eleverne kreativt, skriftligt,
mundtligt og visuelt med de bøger, de har læst. Hvert værksted indeholder
modellerende eksempler, instruktionsvideoer m.m.
Prøv det nye frilæsningssite gratis i 30 dage på læsløs.dk
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Eleverne elsker at komme
ud af klasseværelset og
den vante undervisningssituation. Og mange har
lettere ved at forholde sig
til emnet, når de mærker
at det, de lærer, kan bruges
i virkeligheden.
Sådan siger Tina Derving Olsen, der
som klasselærer for en 5. klasse på
Engdalskolen i Brabrand ved Aarhus,
har haft stor glæde af at afprøve
Mål for forandring-konceptet sidste
år. Tina Derving Olsen har arbejdet
på Engdalskolen i 21 år og er i år
startet forfra som klasselærer i en
1. klasse. Hun underviser i dansk,
billedkunst og håndværk og design
og er desuden ULF-ambassadør på
skolen (ULF formidler gratis undervisnings- og læringsforløb i Aarhus,
red.), hvorfor hun modtager ULFs
nyhedsbreve om de nye forløb der

udbydes, fx af Moesgård Museum,
Aros og Mundu.
Tina Derving Olsen beskriver Engdalskolen som kulturbærende og
fremhæver bl.a. at miljø-patruljen
samler skrald ind på skolens område
sammen med to venskabsklasser en
gang om ugen.
- Vi arbejder også jævnligt med
Verdensmålene. Min klasse havde
også haft om dem i 4. klasse, så da
jeg læste om Mål for forandring
tænke jeg, det var en god anledning
til at arbejde videre med noget
genkendeligt. Oveni købet med fokus
på bevægelse, fortæller Tina Derving
Olsen og tilføjer:
- Vi arbejdede selv med at blive klædt
på i forhold til FNs 17 verdensmål
i klassen, hvor eleverne søgte
information og derefter i håndværk
og design-værkstedet skulle
omsætte deres viden i praksis. Bl.a.
byggede eleverne i grupper nogle
kasser i træ i 30 X 30 cm, sådan lidt

á la en Montana-reol, hvorefter de
fik tildelt et verdensmål, som de
skulle illustrere i reolens rum med
materialer som fx perler, mælkelåg,
filt osv. Eksempelvis blev sult
illustreret med nogle reagensglas,
som blev fyldt mere eller mindre op
med perler alt efter hvor mange der
sulter i hhv. i- og u-landene, mens en
indkøbsvogn kom til at symbolisere
problemet med madspild. Kasserne
blev udstillet på biblioteket.
Herefter var det tid til orienteringsløbet, som to repræsentanter fra
Mundu stod for afviklingen af, hvor
eleverne skulle bevæge sig rundt
i Aarhus – fra Dokk1 over Aros og
rådhuset og tilbage igen - for at
finde posterne med de forskellige
klimamål, inden de kom i mål og
fik saftevand og til sidst kunne tage
bussen hjem.

På egne ben

- Man kan sige at det foregik efter
hjemme-ude-hjemme-modellen,
hvor det at man bryder med den

Elevernes billedtæpper er lavet af cowboybukser fra den lokale genbrugsbutik, kasseret plastik og
andet, der kan genbruges. Der var fokus på mål 1 om at afskaffe fattigdom, mål 5 om ligestilling
mellem kønnene, mål 7 om bæredygtig energi, mål 14 om livet i havet og mål 15 om livet på land.

ppen
almindelige klasseundervisning
betyder at emnet bliver meget mere
relevant for eleverne. De kan mærke
at de ting, de lærer, ikke bare er
noget man kan læse om i en bog,
men noget der kan bruges i virkeligheden, mener Tina Derving Olsen.
- Orienteringsløbet er helt sikkert
noget eleverne husker tilbage på
som en sjov og positiv oplevelse. Dét
at komme ud på egen hånd, når man
går i 5. klasse og kan klare mere selv,
gør at de føler et medansvar på en
helt anden måde, simpelthen fordi
de bliver vist tillid.
Mener du ligefrem at de får
større udbytte af at kombinere
bevægelsen med det faglige?
- Ja, eleverne både husker og forstår
bedre, når de har kroppen med. Vi
lærer på forskellige måder og ikke
kun ved at sidde ned og læse i en
bog, men også ved at få andre sanser
med. For mig er der ingen tvivl om
at eleverne i min 5. klasse har fået
verdensmålene bedre ind med
bevægelsen. I det hele taget gør dét
at komme ud af klasseværelset og
den vante undervisningssituation det

Tema om bevægelse
lettere at forholde sig til emnet – om
det så er Verdensmålene eller noget
andet, siger Tina Derving Olsen.
Er det vigtigt for elevernes dannelse
at de føler, de selv har indflydelse på
den globale udvikling?
- Verdensmålene er en god ting og
efterhånden er der ved at komme
mere opmærksomhed på bl.a.
klimaforandringerne, men vaner
er svære at ændre på. Derfor er det
vigtigt at begynde allerede i skolen,
sådan at eleverne kan påvirke deres
forældre i en positiv retning. Det skal
komme nedefra.

Verdensmål i fokus

Heidi Rasmussen er naturfaglærer
på mellemtrinnet på Skolecenter
Jetsmark, afdeling Pandrup, hvor
eleverne fra 0. til 6. årgang under en
emneuge om Verdensmålene havde
stor glæde af at deltage i Mål for
forandring.
På det tidspunkt rummede skolen
indskoling, mellemtrin og udskoling
under ét og Heidi Rasmussen var
klasselærer for en 5. klasse, men
siden er skolen blevet delt op og
Heidi Rasmussen er rykket videre til
mellemtrin/overbygningsskolen.
- Alle lærere og elever som deltog i
Mål for forandring var begejstrede
og fik utrolig meget ud af forløbet,
hvor eleverne var både fysisk og

håndværksmæssigt aktive, dels i
orienteringsløbet for 5. og 6.
klassetrin, som de yngre elever ikke
var gamle nok til at gennemføre,
dels på værkstederne, hvor eleverne
bl.a. lavede et genbrugs-billedtæppe
med udvalgte verdensmål, fortæller
Heidi Rasmussen og tilføjer at der
også blev indlagt andre øvelser med
bevægelse, som fx når eleverne
skulle bære bøger på hovedet at
efterligne børn i u-landene, når de
henter vand.
- Vi havde i forvejen planlagt en
emneuge om Verdensmålene, da
jeg blev opmærksom på Mål for
forandring, tænkte jeg at det bare
ikke kunne være rigtigt, at vi ikke
kunne deltage, fordi vi boede for
langt ude på landet. Det fik vi så
heldigvis lov til, fordi nogle andre
sprang fra. Jeg kendte til Mundu fra
andre projekter og vidste at det ville
være godt, fortæller Heidi Rasmussen
og lægger til:
- Børnene havde helt sikkert stor
glæde af løbet, men i hverdagen
kan det godt være lidt svært at finde
plads til bevægelsen. Til gengæld
har vi hele tiden fokus på
Verdensmålene på skolen, også
selvom vi ikke er i gang med en
emneuge, fx når jeg som naturfagslærer tager klima, vandmiljø eller
affald op og sætter eleverne til at
undersøge hvilke verdensmål, der
falder ind under de emner.
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Cykling som en del af skolen
Af Johan Heichelmann og Janne
Westfahl, Trafik i børnehøjde
LæringsCentret
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Gennem de sidste fem år har
virksomheden Trafik i
Børnehøjde arbejdet for at
få flere elever til at cykle.
Visionen er at inddrage
eleverne i undervisningen
og derigennem ændre
adfærden på skolerne og
hos forældrene.
Trafik i Børnehøjde har nu i
samarbejde med Odense Kommune
udviklet et undervisningsmateriale,
hvor cyklen anvendes som redskab
til at få bevægelse ind i fx dansk- eller
matematikundervisningen. Eleverne
har medvirket til at finde på øvelser,
som de har afprøvet på andre klasser.
”I stedet for at sidde inde i et
klasselokale og lave et ark eller
noget i bogen, så kommer vi ud.
Vi får stadig lært noget matematik
samtidig med, at vi får noget faglig
bevægelse”, siger Mathias, 3. årgang
på Højmeskolen i Odense.
Mathias har sammen med over 1500
elever i Odense deltaget i projektet
‘Skolen cykler’. Eleverne har sammen
med Trafik i Børnehøjde udviklet

en række øvelser, der skal inspirere
lærere til at integrere cyklen i den
faglige undervisning. Øvelserne er nu
sendt ud til de øvrige skoler i Odense.

Fra elev til elev, fra PLC til
lærer
’Skolen cykler’ er et kursus til lærere,
der ønsker at få mere bevægelse ind
i den boglige undervisning. Kurset
foregår i skoletiden med lærerens
elever som omdrejningspunkt.
Læreren får inspiration udefra, men
får samtidig mulighed for at se
cyklen som ‘redskab til bevægelse i
undervisningen’ i sin egen praksis.
Afslutningsvis skal eleverne
undervise en eller flere af skolens
klasser i faglige cykeløvelser, de
selv har udviklet. På denne måde
udbredes kurset også til andre af
skolens elever og lærere, der således
bliver inspireret til at få bevægelse
ind i deres undervisning.

Kurset har sigtet på at klæde én eller
flere lærere på til at kunne udbrede
kendskabet til metoden. Det vil også
være et godt bud, at Pædagogisk
Læringscenter udbreder kendskabet
til metoden.

Bevægelse på cyklen

Ideen til ’Skolen cykler’ opstod i
forbindelse med et andet kursus,

Elever fra 5. klassetrin på Kroggårdsskolen afprøver
deres ideer til en cykelbane med en 2. klasse.

hvor vi underviste pædagoger i
Odense i cykel-leg med
udgangspunkt i Cyklistforbundets
materiale ’20 cykellege’. Projektet
i Odense viste, at der er store
pædagogiske potentialer i at
inddrage cyklen i undervisningen.
Eksempelvis opstår der ingen
konflikter, når børnene cykler rundt
imellem hinanden, sandsynligvis
fordi alle er interesseret i at undgå at
komme til skade.
Derudover medvirker cyklen til at
alle børn er med på nogenlunde
lige niveau. Drenge og piger er
lige. Motorisk udfordrede elever og
elever i mindre god form har god
har mulighed for at være med til
bevægelse, når de får hjælp af cyklen.
Med disse erfaringer fra børnehaver
var det interessant for os som lærere
at koble faglighed på cykeløvelserne.
Vores tanke er, at bevægelse i skolen
skal kombineres med faglighed,
så den ikke reduceres til løb rundt
om skolen eller et spil rundbold. Vi
oplevede med det samme, at der
opstod en naturlig glæde hos
eleverne, når de cyklede rundt i
skolegården eller i området omkring
skolen.
Derudover viste det sig, at de elever,
der havde modstand mod et fag,

Elever fra 5. klassetrin på Kroggårdsskolen gør skilte klar
til den midlertidige cykelbane som de selv har udviklet.
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Elever fra 5. klassetrin på Giersing Privatskole underviser elever fra 2. klasse i matematik på cyklen.
ofte glemte det, når de sad på
cyklen. Pludselig kunne de facit på
et regnestykke, hvis det betød, at de
kunne cykle videre til næste opgave.
“Det (Skolen cykler-kurset) er et godt
alternativ til bevægelse, til at komme
i gang og komme ud. Det bliver
lynhurtigt det samme med løb frem
og tilbage i skolegården, og det kan
være rigtig godt, men det her giver
et frisk pust.”, mener Pernille Baun
Jørgensen, lærer på Odense Friskole.
Udover arbejdet med at få cyklen ind
i undervisningen, arbejder vi også
med at få elever til at cykle til og
fra skole samt få muligheder for at
cykle i frikvartererne. Fælles for vores
projekter er, at vi tager udgangspunkt i eleverne, og at vi har fokus
på cykling. En sidegevinst fra
erfaringerne i Odense viste, at
når eleverne skulle bruge cyklen i
undervisningen, så cyklede de oftere
i skole.

Cykling til og fra skole

På Endrupskolen i Fredensborg er vi

i gang med et projekt, hvor skolens
Miljøråd har taget initiativ til en
kampagne, der skal få flere elever til
at transportere sig selv til og fra skole
for at nedbringe Co2-udslippet. Som
en del af projektet har en af skolens
5. klasser lavet en konkurrence, hvor
skolens elever optjener point alt efter,
hvor aktive de er, når de bevæger sig
i skole. Eksempelvis får man tre point
for at cykle i skole og nul point for at
blive kørt.
Når eleverne først har cyklet til skole,
er det næsten ærgerligt, at cyklerne
bare står i cykelstativerne resten af
dagen. På Kroggårdsskolen i Odense
udviklede en af skolens 5. klasser en
permanent cykelbane til skolen.
Eleverne udviklede ideer til, hvordan
cykelbanen skulle se ud, og derefter
inviterede de en 2. klasse til at
afprøve banen. Med deres fælles
input kom de til slut med
anbefalinger til kommunen, som
betalte for udførelsen af anlægget.
En dejlig forårsdag blev cykelbanen
indviet for hele skolen, og nu hvor
skolen havde fået en cykelbane,

foreslog eleverne i 5. klasse, at
klasserne på skift skulle bruge
cykelbanen i noget de kaldte for
‘cykelfrikvarteret’.

Cykel-frikvarterer

Mange kommuner arbejder på at få
flere elever til at cykle til skole. Det er
typisk den tekniske forvaltning, der
er optaget af det, og alt afhængig
af kommunen kan det være højt
eller lavt placeret på dagsordenen.
Projekterne i både Odense og
Fredensborg er udsprunget fra
teknisk forvaltning, og der kan være
resurser forbundet med at tage
kontakten til den tekniske forvaltning
i kommunen, hvis man ønsker mere
fokus på bevægelse.
Trafik i Børnehøjde er begyndt at
tilbyde kommuner at løse trafikproblemer ved skolerne. Metoden hertil
er at inddrage elever i at udvikle
trafikløsninger. Eleverne er med helt
fra start til kortlægning af trafikken,
ideudvikling og afprøvning af diverse
kampagner, der skal få flere til at
cykle til skole.
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Pausegymnastik elle
Af Merete Løvgreen, folkeskolelærer,
voksenunderviser og forfatter
LæringsCentret
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Hvordan kan man gøre
læring mere vedkommende,
sjovt og lystbetonet for
eleverne? Hvordan kan man
give dem lyst til at lære
– ikke bare som et fancy
slogan, men helt nede på
linoleumsgulvet?
Hvordan kan man supplere
den stillesiddende
undervisning, hjælpe
hukommelsen på vej og
samtidig styrke de sociale
bånd?
Allerede som lærerstuderende
tilbage i 2002 var jeg meget optaget
af, hvordan jeg kunne gøre kedeligt
terperi mere spændende. Hvordan
jeg som lærer selv kunne undgå
at kede mig ihjel ved kun at bruge
bøger og computere, og hvordan
jeg kunne vende elevernes antipati
til begejstring. Jeg begyndte derfor
allerede på det tidspunkt at
eksperimentere med opgavekort og
fysiske aktiviteter og ja, jeg fik mange
knubs på vejen. Set i bakspejlet gik
jeg nok i samtlige af de fælder, jeg i
dag kan advare andre imod, for jeg
havde ikke meget forskning at læne
mig op ad. Jeg kæmpede med at
finde balancen og undgå, at det blev
mere underholdning end undervisning.
Uden for murene kunne jeg
heldigvis høre rumlen fra den store
læringsstilsbølge, som skulle vise sig
at bidrage med et tiltrængt og frisk
syn på læring og trivsel (udover et
overforbrug af laminering), og det
gav mig kun endnu mere blod på
tanden.

Den perfekte målgruppe

De yngste elever fik jeg hurtigt
fundet rytmen med, men mellemtrin,
udskoling, unge og voksne var en
noget anden boldgade, så der
blev jeg virkelig sat på prøve. Jeg
nægtede dog at slippe tanken om,
at det måtte kunne gøres meget
mere fornøjeligt at lære såvel som at
undervise. Jeg var så overbevist om,
at alle ville få nemmere ved at huske
og bruge stoffet, hvis kroppen også
blev aktiveret, så det satte jeg mig for
at afprøve og udforske. Først i egen
undervisning af både børn, unge
og voksne, så på camps og endelig
som udvikler og kursusholder
for mit forlag ’Sproggren’. Elevernes
begejstring, resultater og engagement talte for sig selv, og tvivlen
forsvandt som dug for solen.
Nu – mere end 10 år senere – er
metoden ’Sprog & Tal i Bevægelse’
ude på mere end 700 skoler i
Danmark, og mange lærere låner
dem på CFU’erne. Fagene er dansk,
engelsk, matematik og dsa, og for
dem alle gælder det, at bevægelsen
bruges som løftestang for det faglige
indhold. Ikke på bekostning af
fordybelse, men som supplement til
dialog, skærm og papir.
Det her er
dog langt fra
en rosenrød
succeshistorie, hvor
jeg bare sad
og klappede
i mine små
hænder, da
reformen
med ét tvang
lærerne til at
integrere en
vis grad af
bevægelse i
deres undervisning.

For til trods for kostbare forsøg, lokale
projekter og masser af forskning, som
igen og igen har vist os, at bevægelse
er godt for koncentration, trivsel
og indlæring, er der stadig mange
skeptikere, og det forstår jeg godt.
Pres og tvang har nemlig aldrig
været en særlig god overtalelsesstrategi over for nogen – og da slet
ikke os lærere. Således er mange af
reformens gode intentioner desværre
endt med skuffede elever og lærere,
som slår sig i tøjret over at skulle
benytte bevægelse i de boglige fag.

Ikke for alle og enhver

Det er da heller ikke nødvendigvis
alle, som vil trives med denne vinkel,
og den bedste undervisning opstår
nu engang stadig oftest med en
velforberedt, tryg og glad lærer
ved roret. De mere stillesiddende
aktiviteter, hvor man bevarer en vis
grad af kontrol, kan sagtens være
knaldgod og meningsfuld undervisning. Ingen – som i slet ingen - har
gavn af, at en lærer kaster sig ud i
noget fuld af modstand, for det kan
eleverne mærke på lang afstand. Og
så træder kaos i kraft.
Jeg synes blot, at alle burde give
bevægelse en fair chance, da der
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er reel undervisning?
simpelt hen er så mange gaver i det
for alle parter, når vi varierer arbejdsformer og stillinger. Det kan nemlig
være ekstremt hårdt med seks timer
efter samme opskrift dag ud og
dag ind – især, hvis ens alder eller
temperament dikterer, at bevægelse,
nysgerrighed og omskiftelighed er et
’must’. For at lære. For at overleve.

Men, men, men

Hvad nu med alt det, der gør
bevægelse vanskeligt eller i bedste
fald besværligt i en travl hverdag?
Alt det, der gør, at man
hurtigt giver op og
vender tilbage til rutinen.
Her har jeg samlet en liste
over undren, skepsis og
modstand, som du måske
kan genkende, måske
inspireres af, når du taler
med og vejleder lærerne
på skolen.
”Eleverne bliver alt for
urolige både før, under og
efter aktiviteten.”
Ja, der kan sagtens være
et øget støjniveau og en
livlig stemning, særligt i
begyndelsen, men det er
noget, der skal gives tid
og plads til – især hvis alle har været
vant til mest at sidde stille. Laver I fx
en aftale om, at der er fysisk aktivitet
i 20 minutter, hvorefter eleverne skal
sidde og skrive, vænner de sig hurtigt
til den nye rutine, som så kan foregå
meget mere gnidningsfrit.
”Bevægelse kræver alt for meget
plads, og vi kan kun være i klasseværelset.”
Selvfølgelig ville det være rart for alle
med ubegrænset plads, hvor man
heller ikke forstyrrer andre, men
sådan er virkeligheden bare ikke. I
stedet inviterer det så til at bruge
rummet bedst muligt, så der kan
sorteres ordkort i de fire hjørner, laves
små bevægelser på og bag stolen,

bruges møbler som forhindringsbane, byttes plads for hvert svar osv.
”Det er meget fint for de yngste, men
udskolingseleverne gider ikke.”
Indrømmet, det kan kræve mere
overtalelse og egen medvirken, men
jo, de gider godt. Du skal naturligvis
overveje de mange sociale spil, der
altid er i gang, og også vide, at det
kan være svært at være cool, når
man kravler rundt under bordet. Det
handler alt sammen om tryghed og
plads til humor, og de ældste elever
tørster efter variation. De kræver blot

en ordentlig begrundelse, et seriøst
og relevant indhold samt aktiviteter
med hensyntagen til både deres
alder og modenhed.
”Det faglige udbytte er for lille i
forhold til mængden af forberedelse.”
Sørg altid for, at det, du bruger tid på
at fremstille, kan bruges flere gange,
på flere måder og på flere niveauer.
Tænk over, hvordan fx 100 substantiver først kan sorteres efter køn,
dernæst efter flertalsendelser.
Hvordan de kan bruges til korte
sætninger, kobles til andre ordklasser,
bruges til rim, digte og sange. Brug
hellere end gerne eleverne til at finde

relevante ord/regnestykker i deres
hæfter, så de allerede der er i gang
med stoffet, og lad dem hjælpe med
at klippe ud. 40 hænder er trods alt
hurtigere end dine to.
”Det er for svært at vide, om de lærer
noget.”
Sørg altid for, at der sættes tid af til
– sammen med eleverne – at tjekke,
om ordene er lagt ved det rette skilt,
opgaverne sorteret korrekt osv. Tag
stikprøver undervejs, hør dem om
deres valg og tvivl, før de løber. Bed
dem om at forklare regler
og undtagelser for dig
eller hinanden.
Vil du være sikker på
udbyttet, kan I
efterfølgende bruge
det samme indhold til
skriftlige opgaver, så du
kan rette dem i fred og ro.
”Jeg aner ikke, om de
arbejder eller bare hygger
sig.”
Læg altid vægt på
at præsentere disse
aktiviteter som undervisning på lige fod med
alt andet, og vær selv
indstillet på en lidt
anderledes rolle, måske med lidt
mindre kontrol. Vis eleverne tillid,
stil dig, hvor der er mest behov, og
lad eleverne hjælpe hinanden. Du
vil højst sandsynligt blive overrasket
over at se nye roller og det fineste
samspil udfolde sig, når der gives
tid og plads. Og overvej så også
samtidig, hvor meget kontrol du reelt
har, når alle sidder på deres plads
foran hver sin skærm?
”Jeg kan jo ikke differentiere, når alle
laver det samme.”
Jo, det kan du sagtens. Selv om
eleverne som udgangspunkt fx har
samme verber til rådighed, kan nogle
bøje dem i datid, andre sortere dem
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enkle sætninger, andre kan kreere
kommandoer med bydeformer. Du
bestemmer jo stadig deres individuelle læringsmål, og det behøver fysisk
aktivitet ikke at være en hæmsko for.
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”Men bevægelse kan jo ikke bruges
til alt?!?”
Nej, men til meget mere, end mange
tror. For mig er bevægelse ikke kun et
spørgsmål om en stafet eller forcering
af en kompliceret forhindringsbane i
hallen. Det kan være så simpelt som
at komme op af stolene, gå rundt
og snakke, vælge ENIG/UENIG med
fødderne osv. Derfor kan man også
godt få bevægelse ind i tekstanalyse,
svære ligninger eller det periodiske
system.
”Og hvad så
med de elever,
som ikke kan
tåle uro? Eller
dem, som bare
gerne vil passe
sig selv?”
Du kender dine
elever bedst,
og derfor bør
du planlægge,
hvordan nogle
elever kan sidde
med en del af
kortene og lave
aktiviteten i fred
og ro, mens andre får røde kinder ved
siden af eller ude på gangen. Måske
kan musik hjælpe med at lukke støjen
ude. Uanset hvad, gør andres gode
humør sjældent skade, og man skal i
hvert fald ikke afskrive det, før det er
prøvet i en tryg og rar kontekst.
Mangler du stadig et par argumenter
til tvivlerne, så har mere end 10 år
med bevægelse vist mig, at
• eleverne vågner i både krop og sind
og har svært ved at være mutte
eller gemme sig
• de glemmer helt deres telefon, fordi
de er mere optaget af at snakke
med hinanden
• de giver hinanden high fives, tager
hensyn og hjælper andre på tværs

af niveauer og sprog
• d
 e har mere fysisk kontakt med
hinanden, hvilket bl.a. er med til at
mindske mobning
• de er meget mere til stede, fordi
de ikke distraheres af chats, apps,
programmer, spil og reklamer
• de motiveres af en lille konkurrence
og kan vise deres fysiske styrker
• de opsøger mig mere som lærer,
fordi vi kan snakke, mens vi går,
løber eller danser
• de sagtens kan løse opgaverne på
forskelligt niveau og er selv glade
for differentieringen
• de spørger mere og deltager aktivt,
når facit gennemgås
•d
 e selv får idéer til den aktive del og
endda også det faglige indhold (Ku’

vi ikk’ prøve det her på torsdag bare
med stumme bogstaver i stedet for?)

PLCs centrale rolle

Gennem årene har jeg været i kontakt
med mange vejledere, konsulenter
og skolebibliotekarer, som har
ønsket mere end bare at have et par
kegler, fire bolde og nogle sjippetov
liggende fremme til bevægelse.
De har især efterspurgt den faglige
dimension og røde tråd i emnerne,
og deres erfaringer og ønsker har
været et godt pejlemærke for mit
arbejde.
Min vigtigste opgave som udvikler
er at kunne tilbyde et supplement
til den øvrige undervisning, at ryste

eleverne mere sammen og få motivationen for at lære til at stige. I tråd
med det har PLC en helt central rolle,
fordi det er skolens epicenter for
materialer og viden. Stedet, hvor alle
lærere – gamle såvel som spritnye
– kan blive klædt ordentligt på til
opgaven og dernæst stille og roligt
finde deres egen balance.
Først og fremmest er det essentielt, at
materialerne er nemme at få øje på,
gå til, orientere sig i og ikke mindst
booke på forhånd, så man ikke går
forgæves eller mangler noget, når
klassen står klar.
Ønsker man virkelig at få engageret
lærerne, bør de på minikurser og
fagudvalgsmøder desuden
få fingrene helt
ned i bolledejen.
Gerne hele
kroppen faktisk.
Kan I derfor
aftale at prøve
en eller to
aktiviteter af til
hvert møde, så
får de meget
bedre øje på
fordele, ulemper,
gevinster og
faldgruber – og
måske endda
udset sig et par
yndlinge, som kan bruges igen og
igen med nyt indhold, indtil de er
trygge, og eleverne har vænnet sig til
en anden dagsorden.
Det er nemlig langt fra kun eleverne,
der har gavn af at bruge kroppen, når
hjernen skal præsenteres for, huske
og kunne bruge noget nyt.
Merete Løvgreen er forfatter
til bogen Læsehygge, som er
en forældreguide med nemme
og praktiske råd til læselyst.
Læsehygge er oplagt, når Bogens
år skal fremme forældres
engagement og støtte til børnenes
læsning. Se mere på
Sproggren-Shop.dk/Forældre
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Mange måder at lære på
Af Eline Mørch Jensen

Børn lærer på mange
forskellige måder og der skal
være noget til alle, mener
Betty Folino, som i en
årrække har brugt – og
undervist i at bruge - leg og
bevægelse i indskolingen.
- Eleverne er altid glade for
bevægelseslege og meget
koncentrerede og aktive, mens
legen står på. Jeg har ikke målt på
om de faktisk lærer mere, men har
dog oplevet enkelte eksempler på
børn, der har fået en aha-oplevelse,
når noget de ikke før har forstået,
pludselig falder på plads. Det er nok
ikke noget, man nødvendigvis kan se
med det samme, men noget lærerne
kan måle over tid, mener Betty Folino.
Hun har arbejdet som indskolingslærer og læsevejleder på Hillerød
Vest Skolen og egentlig skulle være
gået på pension i sommer, men er
stadig tilknyttet skolen elleve timer
ugentligt, hvor hun primært arbejder
med elever med indlæringsvanskeligheder. Inspirationen til at kombinere
leg med indlæring kommer dels fra
at spille brætspil som fx Stratego og
skak med sine egne børn og dels fra
sin tid som ungdomstræner i
orienteringsløb.

Plads til bevægelse

- Det må kunne bruges i undervisningssammenhæng, tænkte jeg!
De sidste cirka 10 år har jeg derfor
med jævne mellemrum præsenteret
klasser og lærere i indskolingen for
flere forskellige lege, i håb om at de
ville finde plads til at fortsætte med
aktiviteterne og passe dem ind i
deres daglige undervisning, hvor de
syntes der var behov for og tid til det,
siger hun og tilføjer:

Bevægelseslege gør børnene glade og mere koncentrerede.
- Eleverne melder altid positivt
tilbage og spørger mig tit, hvornår
jeg kommer igen, når de møder mig
på gangene. Også lærerne mener
det er en god afveksling fra den
almindelige undervisning, selvom de
ofte synes de har for lidt tid. Det sker
desværre i stigende grad, oplever jeg.
Bevægelseslegene, Betty Folino
har udviklet, er bl.a. et bankospil
med 60 ord, som læreren skal ud
og hænge op. Hver elev får så en
bankoplade, hvor efter de skal så
finde ordene, som står på pladen.
Inspireret af brætspillet Stratego har
hun også udviklet et spil om vokaler
og konsonanter, en fangeleg hvor et
blåt hold kæmper mod et rødt hold,
som på skift får udleveret blå og røde
laminerede kort med konsonanter
og vokaler, hvor vokaler slår
konsonanter, og Å er det stærkeste.

Leg med ord, tal og dyr

- Eleverne løber så rundt og udfordrer
hinanden og siger ”Jeg har et K, hvad
har du?” Der er en spil-fordeler på

hvert hold, som man kan aflevere
de kort, man har vundet, til, og som
man kan få et nyt kort af, når man har
mistet et. Spillet slutter, når det ene
hold har mistet alle deres kort til de
andre, forklarer Betty Folino.
Hun tilføjer at man også spille med
tal, hvor det højeste tal slår det lavere,
lige som hun har udviklet et spil
med dyr, hvor hun på den ene side af
kortet har tegnet en pyramide med
dyr, hvor myren er i bunden mens
løven er øverst i hierakiet, så eleverne
under fangelegen kan læse navnet
på det dyr, der står på deres kort.
Endelig har Betty Folino også udviklet
en ord-stafet, hvor eleverne opdeler
i n- og t-ord eller bøjer ordet, en leg
som i øvrigt fint kan differentieres i
forhold til klassens niveau.
De laminerede kort står i et depot
til fri afbenyttelse, og når hun kan
se sit snit til det genopfrisker hun
indskolings-klassernes erindring om
bevægelseslegene og deres mange
spændende muligheder.
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Mange lærere i udskolingen
mener ikke der er tid til
bevægelse, hvis eleverne
skal nå det hele. Men jeg
synes ikke der er tid til at
undvære bevægelsen, siger
Sture Wagner Korsgaard.
Siden august 2018 har Sture Wagner
Korsgaard været ansat som lærer i
udskolingen i idræt, dansk og historie
på Hillerød Vest Skolen, og stort set
lige siden har han været optaget af at
få bevægelsen med ind i sine timer.
Derudover er han vejleder i dansk
som andetsprog og har netop taget
en kandidatuddannelse i general
pædagogik på DPU, hvor han har
kigget nærmere på effekterne af
den nye folkeskolereform, herunder
anvendelsen af bevægelse i
undervisningen.
Jeg lægger ud med at spørge Sture
Wagner Korsgaard om hvorfor det
virker som om at bevægelsen, hvis
den overhovedet forekommer uden
for idrætstimerne, oftest indgår i

indskolingen og på mellemtrinnet,
mens udskolingslærere sjældent
prioriterer den - angiveligt på grund
af tidsnød.
- Det er helt rigtigt at det er sådan!
Bevægelsen hører mest hjemme i
indskolingen, og ja, det argument
man som regel hører er, at der ikke
er tid til det, hvis eleverne skal nå
at blive klar til afgangsprøverne,
siger Sture Wagner Korsgaard og
fortsætter:

- De få udskolingslærere, der bruger
bevægelse i udskolingen, som
fx på de to skoler, jeg besøgte i
forbindelse med mit speciale, bruger
det enten som almindelig motion
eller som brain break, altså en form
for nulstilling, som en lærer kaldte
det med en ikke så pæn metafor. Det
vil sige at man sidder og arbejder
i klassen i en halv time, hvorefter
man som en anden robot skal ud
og bevæge sig, fx løbetræne, for at
blive nulstillet … Bevægelsen bliver
altså ikke set som en stilladsering for
at opnå noget fagligt, ikke som en
læringsaktivitet, hvor man blander
faglighed og aktivitet.
Men du ser helt anderledes på det,
hvorfor det?
- Jeg synes at det har en positiv effekt
på eleverne, derfor mener jeg, at hvis
jeg ikke gjorde det, ville de faktisk
ikke lære nok.

Slip kontrollen

- Hvis man nu som udskolingslærer
kun har en historielektion om ugen
på 9. klassetrin, forstår jeg selvfølgelig godt at man kan tænke sådan.
At man mener man bliver nødt til at
prioritere lærerens tid til at undervise
højest, men er det nu også så sikkert
at der er læreren, der skal være den
aktive, kunne man så spørge?

- Mange lærere er bange for at miste
kontrollen, bange for at afgive kontrol
og miste deres lærertid så klassen
ikke når gennem pensum, men
måske er det vigtigere at eleverne
bliver aktiverede. Jeg vil omvendt
sige, at der ikke er tid til at undvære
bevægelsen. Jeg bruger selvfølgelig
ikke bevægelse hele tiden, men som
en variation i undervisningen, både
når vi arbejder med forforståelse eller
evaluerer et forløb og somme tider
også hen ad vejen, hvor det kan være
supervigtigt at stoppe op og se på
hvad eleverne har lært indtil videre,
mener Sture Wagner Korsgaard.
Han tilføjer at nogle lærere nok også
har svært ved at se, hvad formålet
med bevægelse skulle være. En del
mangler måske konkrete ideer til,
hvordan de kan bruge den til at
understøtte fagligheden, hvorfor det
ville være godt med noget vejledning
i bevægelsesøvelser og aktiviteter fra
kolleger –evt. plc-vejledere – lige som
der kunne være en ide i at oprette
ide-banker, man kunne søge støtte i.

Bevægelses-brainstorm

Én kreativ måde at bruge en enkelt
ugentlig historie-lektion på kan være
at sætte fokus på sproget, noget man
ifølge Sture Wagner Korsgaard kan
have en tendens til at glemme i det
daglige. Her kan man med fordel

Tema om bevægelse

STORE elever
arbejde med at lade eleverne
skrive nogle centrale begreber,
begivenheder og personer fra en
historisk periode, fx Renaissancen,
ned på sedler. Bagefter samles
sedlerne i en Margretheskål, hvorefter
to elever ad gangen kommer op og
trækker en seddel, som der fx står
Christian den 4. på. Og så går man
ellers i gang med at lege Gæt og
Grimasser, hvor eleverne på skift skal
illustrere en person eller et begreb,
som klassen – opdelt i grupper - har
et minut til gætte.
- De bevæger både arme og ben på
livet løs – der må nemlig ikke tales
eller tegnes - så det er noget der
virkelig giver sved på panden. Et
andet eksempel kunne være
Oplysningstiden, hvor eleverne skal
forsøge at illustrere begreber som
frihed, fornuft og rettigheder. Det er
altså ikke nemt, men sjovt!
En lignende ide bruger Sture Wagner
Korsgaard i dansk, hvis klassen
eksempelvis skal arbejde med
eventyrgenren. Alle har jo en
forforståelse om eventyr, så her kan
man dele klassen op i grupper, som
på skift løber op til en planche, han
har hængt op på tavlen, og skriver så
mange forskellige ord og begreber
op, som de hver især forbinder med
eventyr. En form for bevægelses-

brainstorm ...

- Det virker altid motiverende på
eleverne, for der er faktisk ikke nogen
mulighed for at lave fejl. Og det er vel
at mærke en gevinst for alle parter.
Dem som normalt ikke synes det er
så fedt at løbe, kan byde ind med
nogle fede begreber, mens dem der
har meget krudt i røven, typisk nogle
af drengene som ikke er så boglige,
også kommer på banen. Men det
hele skal jo samles op bagefter, så det
handler ikke bare om hvem der har
været hurtigst, forklarer Sture Wagner
Korsgaard.

Friske sidst på dagen

Fra sine kolleger hører han jævnligt
at det kan være svært at holde
koncentrationen og gejsten oppe til
timerne sidst på dagen, hvorfor man
somme tider lader eleverne gå hjem
lidt før tid.
- Det oplever jeg ikke længere selv.
Efter jeg har indført en ny praksis
i min 7. klasse, som jeg har fredag
eftermiddag, er der ingen problemer
med at bevare koncentrationen i
sidste time. Hver fredag går vi nemlig
en tur i hallen sammen og spiller
fodbold eller noget andet fra 13.4514.00. Alle synes det er fedt – og de
er ikke vant til at lærerne går med,
fortæller Sture Wagner Korsgaard.
- Og netop fordi jeg selv er med i
hallen – fordi det er noget, vi gør
sammen - ligger der lige som også
det i det, at jeg forventer at vi alle
sammen giver den en skalle i undervisningen bagefter.
På Hillerød Vest Skolen er der
fælles fokus på motion på tværs af
årgangene en gang om året, i uge 6,
hvilket ifølge Sture Wagner Korsgaard
er en succes, men ellers samarbejder

man ikke på bevægelsesområdet,
selvom han mener det ville være en
god ide at indføre motions-bånd
kombineret med fælles faglige
aktiviteter, også for at se om der kan
måles en faglig effekt.
- Under alle omstændigheder kan jeg
selv konstatere, at bevægelsen gør
eleverne mere motiverede. Jeg har
også en 3. klasse, som har glæde af
vores brain breaks, fx pauser på fem
minutter, hvor vi leger Banke Banke
Bøf eller spiller med en terning, hvor
du skal lave mavebøjninger, hvis du
slår en femmer, eller leger hentediktat rundt på skolens område, hvor
jeg har været ude og sætte ord op.
Og de har ikke svært ved at falde til
ro og omstille sig til undervisningen
bagefter?
- Hvis eleverne ikke er vant til at
kombinere bevægelse og aktivitet
med det faglige, skal de måske
trænes lidt i overgangen, især de
yngste af dem, men generelt oplever
jeg ikke det er svært at få dem til
at falde ned. Tværtimod styrker
bevægelsen deres koncentration og
gør dem mere motiverede, slår Sture
Wagner Korsgaard fast. Som hermed
varmt opfordrer sine kolleger til selv
at prøve bevægelse af med både små
og store.

15

LæringsCentret

Overgangen t

16

Af Inger Surrow Jakobsen , Senior
Manager, Business Development &
Sales Systematic.

Nr. 3
april 2019

I januar 2019 inviterede Fælles
Bibliotekssystem som noget nyt
medarbejdere i de pædagogiske
læringscentre til netværksmøder
med mulighed for videndeling på
tværs. Netværksmøderne var blevet
til på baggrund af mange ønsker fra
kommunerne og foregik to steder i
landet: i Slagelse den 10. januar 2019
og i Vejle den 16. januar 2019. Der var
meget stor interesse og mere end 70
deltagere til hvert arrangement.
Mødernes formål var at danne
rammen for videndeling og
inspiration på tværs af PLC’erne.
Videndelingen faciliteredes af Bent
Sejersen fra IKT Digital i Aarhus
Kommune og af Leif Vindbjærg
Nielsen fra PLC – Pædagogik &
Læring i Vejle Kommune. Herudover
var der også indlæg fra KOMBIT og
Systematic.
Der blev givet rigtig mange gode
råd til anvendelsen af Cicero fra Bent
og Leif, og der var en livlig dialog
med salen. KOMBIT lagde derfor op
til, at man skulle gentage møderne
hvert år, så der også fremover
bliver mulighed for denne form
for videndeling mellem PLC´erne
samt information om nyudvikling i
systemet mm.

Opstart 7. maj

Systematic præsenterede bl.a.
Cicero Surf, som alle skoler skifter
over til inden længe. Tidsplanen for
overgangen, oversigt over
pilotkommuner osv. kan ses i denne
måneds nyhedsbrev: Nyhedsbrev
fra Fælles Bibliotekssystem. Alle
kommuner har mulighed for at få

adgang til Surf med det samme, hvis
de ønsker det, men den officielle
opstartsdato er 7. maj 2019. Så først
fra dette tidspunkt er pilotfasen
overstået, og alle funktioner er klar.
Hvis man åbner op for Surf nu,
vil man sagtens kunne anvende
systemet og øve sig i at bruge den
nye brugerflade, men man skal leve
med, at nye funktioner kommer på
hen ad vejen og altså først er helt
klar efter 7. maj. Så her er det op
til den enkelte, om man vil logge
sig på og teste Cicero Surf før tid:
https://surf.cicero-suite.com/. Det
er endda muligt at benytte Cicero
Web samtidig med Cicero Surf i
overgangsfasen, og bookinger
oprettet i Web kan ses i Surf og
omvendt. Så det er jo en rigtig stor
fordel for skolerne i forbindelse med
planlægningen af næste skoleår.
Der er lavet en Generel
brugervejledning til Surf med
illustrationer, hvor man kan orientere
sig i det nye system. Især
funktionerne Bookingkalender
og Avanceret Søgning har været
efterspurgt af PLC´erne, men også
en intuitiv og enkel brugerflade,
der matcher målgruppen, og som
gør det nemt for medarbejderne på
PLC at fremvise materialerne på en
indbydende måde.

Materialerne er
omdrejningspunktet

Kristian Sletting fra Systematic, som
har været med til at udvikle Surf,
fortalte på netværksmøderne om
de undersøgelser, Systematic havde
gennemført ude i praksis. Ved at
besøge forskellige PLC´er og tale med
brugerne var det blevet tydeligt, at
det er materialernes tilgængelighed,
der er omdrejningspunktet for

til Cicero Surf
skolebiblioteket. Det gælder
naturligvis den fysiske tilgængelighed, men især den elektroniske og
den måde som PLC kan udstille og
fremhæve materialerne på.
Det er ikke nok, at brugerne selv
kan fremsøge materialerne; hvert
enkelt materiale skal have mulighed
for at ”blive set/fremhævet”. Det er
bl.a. derfor, at bøger uden forsider
automatisk bliver tildelt en farvet
forside i Surf, så de ikke fremstår
kedeligere end andre materialer.
Man kan også lave flere parallelle
”karusseller” (Inspirationslister) hvor
materialerne løbende skifter, så
brugeren ikke oplever det samme
billede hele tiden og dermed bliver
inspireret til at kigge på andet og
mere. Se brugervejledningen her:
Opsætning af Inspirationslister i Surf.

Udnyt de rige muligheder
Det er vigtigt at være opmærksom
på, at stort set alt i hele verden kan
registreres og gøres søgbart med
en stregkode og en post i Cicero.
Der er altså rig mulighed for at få
lavet ressourcestyring på flere af
skolens materialer, fx spil fra SFO,
termokander fra madkundskab,

dataloggere fra naturfag etc.
Vær især opmærksom på dette i
overgangen fra Skoleintra til Aula.
PLC kan altid sætte en ekstra
udlåns-pc op, så brugerne ikke skal
gå alt for langt for at udlåne materialerne. Systematic arbejder også på en
løsning, der hedder Cicero Quick-PLC,
som er en selvbetjeningsløsning,
hvor brugerne kan låne og aflevere
på fx en chromebook ude i klasserne.
Det betyder, at elever og lærere ikke
er afhængige af hjælp fra PLC-medarbejderne, når de skal låne og aflevere
i selvbetjeningsløsningen. Det bliver
også nemt og billigt at flytte en
afdeling af PLC til andre lokationer:
det er blot at sætte chromebook´en
op på det sted, hvor man placerer
materialerne. På den måde er der
formentlig en større sandsynlighed
for, at kollegerne husker at låne de
materialer, de selv henter i
depoterne.

Implementeringskonsulent
Søren Torp kan fortælle mere om
udviklingen af Cicero Quick-PLC
og kan kontaktes på e-mail: sto@
systematic.com og tlf. 8943 2000.
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For 11.te gang afholdt Vild
med ORD en todages
litteraturfestival i Aarhus
med fokus på nye(re)
strømninger inden for
litteraturen, bl.a. om
klimaforandringer, vinkler på
den ny-feministiske bølge,
køn og kønsidentitet og
graphic novels.
Efter at have været rundt om både
Ridehuset og DOKK1, blev festivallen
nu for anden gang holdt i hyggelige
rammer på kult(ur)stedet Godsbanen
midt i byen, lige bag Musikhuset og
Aros. Vild med ORD er en forening for
alle litteraturinteresserede der ønsker
at støtte og deltage i litterære
aktiviteter, hvis formål er at
planlægge og gennemføre litterære
aktiviteter i Aarhus, bl.a. den årlige
litteraturfestival. Der var – igen i år særdeles pæne besøgstal de to dage
med optrædener på fire scener.

Kim Leine og Søren Mosdal fortæller om deres dystopiske triilogi Trojka.

En perlerække af forfattere besøgte
festivalen, med en klædelig vægt på
de (delvist) lokale, Morten Ramsland,
Signe Parkins, Søren Jessen, Dorthe
Nors, gymnasie-kammeraterne
Jens Blendstrup og Lars Bukdahl
med deres vildt underholdende
lyrik-hypnose-show, blandet op
med spændende møder med
Anne-Cathrine Riebnitzsky, Thomas

Udstilling af kunstner og formidler Trine Juhls skønne litterære dukker.

Korsgaard, Morten Dürr, Kim Leine,
Madame Nielsen og deres bøger.

Magi og kuldegys

Udover optrædener på tre scener
var Godsbanens foyer omdannet til
bogmarked, hvor forlag præsenterede
deres nye udgivelser og der var
bogsalg, Læseforeningen fortalte
om deres væsentlige arbejde med
litteratur, bl.a. blandt syge, der var
oplæsninger - og MagiLaboratoriet,
alias kunstner og formidler Trine
Juhl, udstillede sine skønne litterære
dukker. Den gamle didaktiker tænkte
straks formidling i 3 dimensioner
i skolens litteratur-undervisning
som supplement til foldebøgerne.
Tænk sig at remediere en tekst til
dukketeater med en selvlavet dukke,
inspireret af MagiLaboratoriet, det
være sig Vitello, Astrid Lindgren eller
Johs. V. Jensen.
Et hjørne af festivalen var dedikeret
til den såkaldte ”graphic novel,”
tegneserie eller billedlitteratur,
og her kunne man opleve Kim

det er billeder også!
Leine, sammen med illustratoren
Søren Mosdal, fortælle om deres
fælles trilogi Trojka, hvor det første
bind Skarabæens time (Forlaget
Fahrenheit) udkom sidste år. En barsk
og brutal, dystopisk fremtidsvision
om hvad menneskelige katastrofer
kan betyde for et samfund og dets
sammenhængskraft og som udspiller
sig i et fængsel i Arktis. Kuldegysende.

Morten Dürr havde på sin side
skrevet Zenobia som en novelle, der
ligeledes blev høvlet ned da illustrationerne kom til. Billederne har i den
grad overtaget, så man skal langt ind
i bogen før den første tekst optræder.
Tilbage står spørgsmålet så, om de
mange billeder udelukkende er en
berigelse eller også en forbandelse.
At læse fiktion er også at kunne
danne indre billeder...

Ydre og indre billeder

Når ordene står i vejen

Graphic novel-genren var ligeledes
temaet for en samtale mellem de tre
meget forskelligartede kunstnere,
forfatter og illustrator Søren Jessen
med sin remediering af Franz Kafkas
novelle Forvandlingen, (Forlaget
Fahrenheit), forfatteren Morten Dürr
fortalte om Zenobia (Forlaget Calibat)
og hans og Lars Hornemans nye
billedfortælling fra Grønland Ivalo,
der udkommer til sommer, mens
forfatter og illustrator Signe Parkins
fortalte om sin visuelt og tekstligt
overraskende og til tider absurde
og morsomme bog om kvindeliv i
Tusindfryd – rim og tegninger (Forlaget
Cobolt). Umiddelbart tre kunstnere
med tre så forskelligartede værker
og baggrunde, at man kunne frygte
at en samtale mellem dem ville blive
lidt træg; men præcis det modsatte
skete.
De tre blev hurtigt enige om at de
værker, der blev samtalet ud fra, ikke
var rigtige graphic novels med flere
fortællespor, men snarere noveller,
fortællinger og rim. Både Morten
Dürr og Søren Jessen kunne fortælle
om, hvordan der var barberet i
teksten under arbejdet med Zenobia
og Kafka, og om hvordan illustrator
Lars Horneman og Morten Dürr
oplevede at billedsiden overtog store
dele af fortællingen, lige som der kun
er 20% af Kafkas tekst tilbage i Søren
Jessens Forvandlingen.

Mest spændende, set i en litteraturpædagogisk kontekst, er Søren
Jessens arbejde med det nye format,
en hybrid mellem billedbogen,
romanen og den grafiske roman,
hvor forholdet mellem tekst og
billede er 1 - 1 og hvor teksten
fortæller et og billedet noget andet,
så det er op til læseren at sætte de
to parallelle forløb sammen. Læs
for eksempel Vildnis og tropehjelm
(Gyldendal, 2018).

I Signe Parkins vilde surrealistiske
billed-rim-bog, der vandt Ping-prisen
for bedste tegneserie i 2017,
undersøger hun sammenhængen
mellem et senmoderne kvindeliv –
her kun gengivet i tekst: ”Bjergfluer/
Fødetuer/Mønsterduer/Æg i stuer.”
Spændende, barskt, fabulerende
og vildt. Både på billedsiden og
verbalteksten. Men mest til læreren.
At befinde sig på en ordfestival og
så høre Morten Dürr gøre rede for
vigtigheden af at ”luge ud i ordene,
fordi der tit er for mange,” er ret
morsomt; men samtidigt overbevisende, for verdenssuccessen Zenobia,
oversat til 18 sprog, er i høj grad en
fortælling gennem billeder. Barske
billeder; men med Morten Dürrs ord:
”skal krig tages alvorligt, skal Zenobia
ende som den gør.” Og til tider må
ordene underordne sig billederne,
når disse ikke kan supplere og udvide
teksten.

Søren Jessen, Morten Dürr og Signe Parkins i spændende dialog om
hvornår ordene må vige pladsen for billederne.
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Nordisk Barnebokkonferanse
2019 i Stavanger. For tredje
gang dannede biblioteket
og kulturhuset Sølvberget
ramme om Nordens største
konference om børne- og
ungdomslitteratur med
et stort og vidtfavnende
program, og med mere end
300 deltagere.
Ser man på nyhederne i disse år,
præges de af forskellige grænsediskussioner knyttet til køn, #metoo,
”fake news,” flygtninge-, migrant- og
asylpolitik og de grænser, vi oplever
i dagens børne- og ungdomslitteratur. Det gælder spørgsmålet om
aldersgrænser, genregrænser og
de æstetiske og etiske grænser - fra
produktion til formidling af denne
litteratur. Kvinder, feminisme og
#metoo bevægelsen fyldte helt
berettiget meget, ligesom drøftelser
af, hvordan de ”brutale bøger” kan
læses og formidles gjorde det. Men
alt kan ikke være med her.

Læs en bog – bliv klog!

Konferencen lagde ud med et
pædagogisk seminar, hvor den norske
skolebibliotekar (det hedder det
deroppe) Line Hjellup Hansens
pointer om bibliotekets rolle i
udviklingen af læseglæde på langs
af skoleforløbet stod centralt.
Med udgangspunkt bogen Skolebiblioteket. Læring og leseglede i
grunnskolen (Cappelen Damm, 2018)
fortalte hun levende om hvordan
der arbejdes med dette på Lindenesskolen, og om den rolle skolebiblioteket spiller i skolens arbejde med at
gøre børn og unge til gode læsere.
Meget kender og gør vi i forvejen

herhjemme. Det inspirerende var
skolebibliotekets rolle i læseindlæringen på skolen. Målet er at få
glade læsere, og at eleverne skal
kunne finde læseglæde og læselyst
på skolebiblioteket.
Lindenesskolen arbejder ud fra 10
fokuspunkter:
1. Drop alt og læs (læsebånd på
skolen hver dag).
2. Find den rette bog til rette tid.
3. Tilbyd ny og aktuel litteratur.
4. ”Bogbad” – mange bøger i alle
genrer tilgængelige.
5. Frist eleverne & smit dem
gennem levende litteraturformidling
6. Vis eleverne interesse og giv dem
opmærksomhed.
7. Læs selv.
8. Vær interesseret og positiv.
9. Skaf dig samarbejdspartnere.
10. Hav et særligt fokus på drengene.

Bøgerne præsenteres med
omslagene vendt udad, der er
udstillinger, hyggedyr, plakater /
billeder, inddelt efter temaer som
passer til aldersgruppen, lige til at
finde, og så er der selvfølgelig roligt,
ryddeligt og hyggeligt.
Det var interessant at høre om
formidling af bøger og læseglæde
med udgangspunkt i det
pædagogiske læringscenters norske
fætter. Vi taler meget om læselyst
i Danmark. Her tager biblioteket

Opdateret på dagens
litteratur

Hvis skolen skal leve op til dette,
er det vigtigt at læreren holder sig
opdateret: Hvad er nyt? Hvad skal vi
have? Hvad læser du for tiden? Med
en skoleleder, der bakker op, også
økonomisk, er det forunderligt at
høre, at Line Hjellup Hansen regner
med at anskaffe bøger for cirka
80.000 kroner i 2019, og som
begrunder det med, at det er
nødvendigt, hvis skolen skal leve op
dens mantra: ”Dagens børn skal have
dagens litteratur.”
Læsning er i fokus hver dag, der er
bibliotekstime for alle klasser hver
uge, der er fællessamling om læsning
hver måned med oplæsning, og
endelig er der læseprojekter på alle
årgange hvert halve år – og ikke kun
det finkulturelle dyrkes her: Tegneserier, spil og nye medier inddrages.
Biblioteket er børne- og bogvenligt,
fortæller Line Hjellup Hansen.

Kristina Aamand og Anne Mia Steno i sam
Foto: Andrea Rocha NBBK19
konsekvent sin del af ansvaret for
løjerne. Endelig findes der hverken
rykkere eller bøder ved for sen
aflevering på biblioteket. Med Line
Hjellup Hansens ord: ”Bogen har det
bedst ude hos læseren, og bøgerne
skal nok finde hjem igen.”

vor går grænsen?
Det må være skønt at have en
skoleleder der mener, at: ”Læsning er
al kundskabs mor.” Det centrale, der
står tilbage, er Line Hjellup Hansens
pointe om at alle på skolen er med,
børn som voksne, og at det er bogen
der er i centrum.

Formidling af det svære

Dagene var propfyldte af forfatteroplæg, samtaler, mingling mellem
deltagerne, og en forunderlig
erkendelse af, at godt nok er vi
nordboer naboer; men vi har hver

(Gyldendal, 2019) om livet i en krigshærget by, hvor bomberne falder og
livet går i stå, fortalt i børnehøjde.
Slocinska fortalte, at bogen netop er
forsøgt gjort udholdelig for børn, fordi
rigtig meget af tolkningen ligger i ”de
tomme pladser” både i billedet og i
teksten.

”Sesam, Sesam er ikke en pornografisk bog; men en bog om det at
se porno på nettet” – en bog, hun i
øvrigt mener er beregnet på børn i
cirka 4. – 5. klasse. Blæksprutten er en
bog til refleksion over et problem,
incest, kun de færreste børn
forhåbentligvis møder.

Og Arne Svingen lægger til at ”det er
de voksne, ofte forældrene, der synes
en bog er for slem for børn at læse.
Børn har ingen problemer med hårde
afslutninger. Hvad børn derimod
hader er åbne
slutninger.”
Børn lever i en
medieverden,
hvor de idligere
end før får
kendskab til
livets skyggesider og skal
lære at
forholde sig
til dem.
”Børnebogen
bør derfor
afspejle virkeligheden,” mener
Svingen.

Billedbogen ud af
barnekammeret

Den norske
forfatter Gro
Dahle, som
bl.a. står bag
teksten til
billedbøger
om incest
og porno,
mtale med artiklens forfatter om det multikulturelle i udskolingen.
Blæksprutten
(Jensen &
Dalgaard,
2017) sammen med illustratorvores måde at gå til litteraturen på.
gemalen Svein Nyhuus og Sesam,
Der er forskel på, hvad man kan skrive
Sesam, illustreret af datteren Kaya
og hvordan fra. Fx om ubærlige
Dahle Nyhuus (Jensen & Dalgaard,
emner som børn og krig.
2018) udtrykte det på den måde, at:
Norske Arne Svingen og Kamila
”Vi må sætte spørgsmålene i spil, og
Slocinska fortalte om deres fælles
så lade læserne fundere over svar.”
udgivelse Når kaniner bliver bange

At billedbogen mere end har forladt
barnekammeret viste en samtale med
den svenske forfatter og illustrator
Sara Lundberg. Gro Dahle fortalte om
tilblivelsen af Fuglen i mig flyver,
hvorhen den vil (Straarup & Co, 2018).
En smuk, illustreret og fiktionaliseret
fortælling om den svenske
billedkunstner Berta Hansson (f. 1910
- 1994), hendes barndom og formative
år, baseret på hendes breve, dagbøger
og ikke mindst malerier. Fuglen i mig
flyver, hvorhen den vil er en kvindepolitisk frigørelses- og sygdomsbeskrivelse fra dengang tuberkulosen
hærgede de små landbosamfund
omkring 1920. Sara Lundberg fortalte
om Berta Hanssons oprør mod
samfunds-normerne, og mod sin far,
som dog til sidst gav hende lov til at
forfølge sine kunstneriske ambitioner.
For Berta ville tegne og forme fugle i
blåler og, som hendes jævnaldrende
Astrid Lindgren i Småland, klatre i
træer.
Med Berta Hansons ord i bogen:
”Jag kände väldig tidigt att jag ville
bli konstnär, jag visste att jag hade
det i händerna, men tre generationer
tillbaka kunde kvinnorna bli
husmödrar, inget annat”
Bogen var indstillet til Nordisk Råds
litteraturpris for børn og unge sidste
år, og er et eksempel på, at der
findes megen væsentlig litteratur
i nabolandene, der også fortjener
udbredelse i Danmark.
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I en samtale mellem forfatterne Anne
Mia Steno og Kristina Aamand og
denne artikels forfatter blev vi enige
om, at børn og unge bør møde et
bredt udvalg af fortællestemmer,
tekster og perspektiver på den
multikulturelle verden, vi lever i, så
alle bliver set, hørt, spejlet og får
lejlighed til at diskutere, hvor der
end læses og formidles litteratur. Der
skal være tekster til, om og for både
mennesker med brune og blå øjne.

april 2019

Anne Mia Steno, som er antropolog,
beskriver i ungdomsromanen
Imellem grænser (Dansklærerforeningens Forlag, 2017) livet i
Danmark med en udenforståendes
blik. Hun lader en ung indisk antropologistuderende komme til landet
for at undersøge vores kultur i - ja Hvilsager, 8544 Mørke.
Modsat beskriver Kristina Aamand
livet blandt brunøjede piger indefra
i romaner som Mørke rum (Carlsen,
2018), Haram (Gyldendal, 2016)
og Halal (Gyldendal,2019). Hun
skriver på baggrund af en opvækst
i en kulturelt ”mixed zone” med en
dansk mor og en palæstinensisk far
i København. Med hendes brune
øjne beskriver hun pigeliv, fyldt med
kulturelle barrierer som ”brunøjede
unge” må forholde sig til og forsøge
at overvinde.

”Jeg håber, at fortællingen også
vil røre andres hjerter. Og hvis
jeg skal være meget ambitiøs,
og det er jeg, så ønsker jeg mig,
at mine bøger bidrager til at
udfordre de fordomme, som får
unge til at føle sig forkerte, og
kalder til kamp mod de dogmer,
som knuser kærlighed.”
(Kristina Aamand).

Foto: Andrea Rocha NBBK19
De to forfatteres tekster, med deres
modsatrettede synsvinkel på livet
i Danmark, vil på allerbedste måde
kunne supplere hinanden i danskundervisningen i de ældre klasser.
Kendetegnende for dem begge er, at
i deres bøger går den dybeste alvor
hånd i hånd med det groteske og det
humoristiske. Det er befriende at
kunne le over egne og andres
særheder i jagten på en egen
identitet. Det gjorde salen også, både
mens de to læste op; men så sandelig
også mens de fortalte.

Ramallah tur/retur

Herefter var det en voldsom
oplevelse at høre om forlaget Jensen
& Dalgaards samarbejde med Det
danske Hus i Ramallah. Dels om
udveksling og oversættelse af
billedbøger, dels om etableringen af
en workshop for palæstinensiske
illustratorer og forfattere. De to
forlæggeres ophold i Gaza var
præget af daglig uro, men også af
mødet med et engagement og en
menneskelig åbenhed, som ikke kun
mødte dem, men også de to ledere af
workshoppen, Hanne Kvist og Søren
Jessen.
Resultatet blev bl.a., at Mette Vedsø
og Stine Illums billedbog Dumme Lili
(Jensen & Dalgaard, 2016) udkom
på arabisk og at på Kahled Jom’a og

Abdullah Qawariqs lille illustrerede
roman Hvis de lagde skolen ved vandet
(Jensen & Dalgaard) udkom på dansk
i 2018.
Det var opmuntrende at høre Søren
Jessen og de to forlæggere fortælle
om det frugtbare samarbejde på
baggrund af de evindelige overgreb
og chikaner, den israelske besættelsesmagt udsætter befolkningen i
Ramallah for. Tamer-instituttet, som
uddanner palæstinensere, og hvor
det hele foregik, tildeltes i 2009
Astrid Lindgren prisen for deres
vigtige arbejde.
Konferencens mange præsentationer
og debatter om brutale og søde
bøger, grænsesøgende og grænseoverskridende bøger, kønspolitiske
bøger, han-, hun- og ”hen”-bøger,
billedbøger og ikke mindst politisk
korrekte (og ukorrekte) bøger er slut
for denne gang. Mon ikke temaet
for næste års konference i Stavanger
bliver noget med klima, økologi og
bæredygtighed?
Se præsentation af Sesam, Sesam:
https://www.youtube.com/
watch?v=3p7QqtfnBmg
Se indstillingen af Sara Lundberg:
https://www.norden.org/da/
nominee/sara-lundberg
https://www.xn--slvberget-l8a.no/
Arrangementer/Nordisk-barnebokkonferanse

Jeg har lige læst

Hvem skal redde verden?
Af Eline Mørch Jensen
Et kraftigt nys får Jonathan til at
ændre personlighed. Godt nok
overlever han, men da han senere
vågner op på hospitalet, er han ikke
længere 100 % normal … Nu ved
han, at han er nødt til at gå i gang
med at redde verden. Og det haster!
For isen smelter og vandstanden
stiger og dyr og mennesker er ved at
drukne i plastik. Hans første opgave
er rensningen af havene, intet
mindre.
Jonathan skriver en seddel til sine
forældre og stikker af fra hospitalet,
hvor hans far sidder og sover i en stol.
Der er meget at rette op på – også
alt det, han selv har gjort sig skyldig
i, som en usynlig stemme hvisker
ham i ørene: ”Du er faktisk ikke selv
for god. Du smider plastik og papir
ud af bilruden, du lader det varme
vand løbe, når du tager bad, du spiser
mere kød end kartofler …” Nej, det
ikke godt nok at fortryde og være ked
af det, ikke nok at sige ”undskyld”, der
skal handling til!
Heldigvis møder han Josephine og
en dreng – vist nok en uledsaget
flygtning – som de kalder Michael
Jackson, så Jonathan ikke alene skal
tage ansvar for at redde verden. De
tre er både sultne og tørstige, men
Josephine ved hvor der ligger et
supermarked, som hver dag smider
mad ud, så først går de på rov i
containerne. Josephine kender en
af vagterne, så de kan slippe af sted
med deres festmåltid af makrel, kiks,
ost og syltetøj.
Børnene samler bunker af skrald
ind på stranden og befrier en måge,
som er viklet ind i fiskesnøre, men
det er koldt og opgaven virker med
ét uoverkommelig, så efter en tid
ender det med at de sælger flaskerne
og køber slik for panten. Derefter
får de den ide at gå mere radikalt til

værks: de vil kidnappe folks kæledyr,
nærmere bestemt hunde, fordi de
sviner og spiser både kød og korn.
Planer er at fange dem og sende dem
med et skib til Kina for selv at blive til
menneskeføde. ”Red verden, spis din
hund. Selvfølgelig, det er det, vi gør.
Det er kongegenialt!”
Som det fremgår har Dorte Lilmose
skrevet en humoristisk historie om
det at være klima-bekymret, og om
tre børn der tager deres bekymring
lidt for langt med en aktivisme, der
glider over i selvtægt, og i sin iver
efter at gøre en forskel, går ud over
en håndfuld sagesløse hund og
hundeejere. Men alvoren lurer lige
under overfladen, for der er som
bekendt al mulig grund
til at bekymre sig om
klimaet og vores egen –
eller måske ikke så meget
børnenes som de voksnes
– rolle i at det er kommet
så vidt med planeten
jorden.
Bekymringen over de
enorme klimaudfordringer, verden står over
for, kan nemt tage puste
fra de fleste både børn
og voksne, for nogle i en
grad så man nærmest
ikke kan andet end at
resignere og føle sig
fuldkommen magtesløs
over udviklingen, mens
andre igen måske
oplever decideret angst.
Akkurat lige som det kan
være uendeligt svært
at overskue, om det har
nogen som helst effekt
at enkeltindivider - eller
enkeltlande - går over til mere
bæredygtige løsninger – fx i forhold
til at spise mindre kød og mere grønt
eller fravælge biler og flytrafik etc.
Ikke 100 % normal er ikke tung eller

ubærlig. Faktisk er bogens tilgang
til klimakrisen lidt af en lettelse, vel
at mærke ikke fordi den tager let
på selve problematikken. Men på
grund af børnenes lettere ekstreme
aktivisme, bliver det muligt at smile
og grine lidt af det hele og måske
endda lade de anspændte skuldre
falde lidt ned. At slappe lidt af i
stedet for at lade sig overvælde af
angsten. For herefter at gå i gang
med at tale om, hvorfor det nok
ikke er verdens smarteste løsning
på klodens problemer at kidnappe
andre menneskers hunde, som står
fastbundet foran bageren. Og ikke
mindst få gang i en anderledes
konstruktiv snak om hvad vi hver i
sær og sammen kan gøre.

Ikke 100 % normal
LÆS LØS 10
Af Dorte Lilmose
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