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Slutrapport 2018  

Rødovre Bibliotek  

Projekt: LITTLAB – et litteraturlaboratorium  

 

Formål og aktiviteter  

Formålet med LITTLAB var at åbne bibliotekets døre og litteraturen for kursister i faget dansk fra 

Vestegnens HF og VUC i Rødovre (VUC).  Kursisterne skulle gennem afprøvning og udvikling af nye og 

spændende litteraturformidlingsformer og –metoder opleve, at biblioteket, litteraturen og læsning både var 

overkommeligt, underholdende og sjovt. Arbejdet med disse former og metoder skulle ændre 

undervisningsformen på VUC og derigennem gøre kursisternes læsenød til læselyst, øge deres besøg på 

biblioteket samt mindske deres fravær og frafald fra uddannelsen. 

For at opnå dette indgik biblioteket et samarbejde med kursisterne og underviserne fra VUC om at skabe 

rammerne for et eksperimenterende samskabelsesprojekt. Gennem samskabelse og socialt 

entreprenørskab blev kursisterne og underviserne inddraget i transformationen af biblioteket til et kreativt 

og innovativt læringsrum kaldet LITTLAB – et litteraturlaboratorium. Her blev der i fællesskab afprøvet og 

udviklet nye og spændende litteraturformidlingsformer og –metoder.  

LITTLAB blev opdelt i tre projektfaser; udvikling, afprøvning og evaluering. Udviklingsfasen forløb fra 

februar til juli 2017. Her blev der afholdt en workshop for kursisterne og underviserne, som fik afprøvet og 

videreudviklet på seks nye og spændende litteraturformidlingsformer og –metoder; digtoplæsning, 

billedcollage, performance, e-learning, Virtual Reality (VR) og digital litteratur. Afprøvningsfasen forløb fra 

august 2017 til april 2018. Her blev udvalgt fire formidlingsformer og –metoder, som blev afprøvet af to nye 

hold kursister i faget dansk. Disse var digtoplæsning, performance, VR og guidet fælleslæsning. Der blev 

foretaget løbende evaluering under hele forløbet. Dette i form af spørgeskemaundersøgelser ved projektets 

påbegyndelse og afslutning samt narrativ og visuel dokumentation i både ord, lyd og billeder ved hvert 

enkelt formidlingstiltag (bilag 1-9).  

   

Samarbejder  

Bibliotekets primære samskabelsespartnere var VUC samt velfærdsteknologikonsulent Sune Buch Sloth fra 

Rødovre Kommune. Det var første gang, at biblioteket havde et så tæt samarbejde med både kursister og 

undervisere, idet alle var samskabere af LITTLAB. Inddragelsen af Sune Buch Sloth bevirkede, at projektet 

blev tildelt ekstra midler fra Rødovre Kommunes Velfærdsteknologipulje til udvikling af VR. I samarbejde 

med firmaet Liquid Media blev der udviklet en VR–viewer, hvor der kan være op til 15 brugere på samt en 

VR–webplatform, som biblioteket selv kan uploade litteraturorienteret VR–indhold til. På sigt skal 

webplatformen fungere som en app. Som prototypen fungerer nu, styres VR–oplevelsen fra en tablet. Her 

kan der aktiveres forskellige punkter med ord, lyd og billeder i 360 graders stillbilleder og videoer.  Det 
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litteraturorienterede indhold blev lavet i samarbejde med kursisterne og underviserne fra VUC. På 

opfordring fra disse blev to litterære perioder levendegjort; Oplysningstiden og Romantikken. Disse 

perioder blev repræsenteret ved henholdsvis Ludvig Holdbergs komedie ”Jeppe på bjerget” og Adam 

Oehlenschlägers digt ”Guldhornene”. Kursisterne fik bl.a. mulighed for at opleve en 360 graders video af en 

scene fra ”Jeppe på Bjerget” samt høre rapper Per Vers rapversion af ”Guldhornene”, mens de stod og 

kiggede på dem ved hjælp af et 360 graders stillbillede fra Nationalmuseet. Det var en stor succes med 

ligeledes stort potentiale for videreudvikling (bilag 10).  

Udover det tætte samarbejde med VUC og velfærdsteknologikonsulenten blev forskellige eksterne aktører 

inddraget løbende. Forfatter Victor Boy Lindholm deltog et par gange i forløbet, hvor han optrådte med 

digtoplæsning samt fortalte om sig selv og sit forfatterskab. Kursisterne og underviserne fik ved den 

lejlighed Victor Boy Lindholms digtsamling ”Guld” med hjem samt mulighed for at få den signeret. 

Digtsamlingen indgik senere som et værk i undervisningen og blev således en del af pensum. Både kursister 

og undervisere var meget begejstrede for ham (bilag 4). 

Guidet fælleslæsning som metode blev præsenteret og gennemført af to læseguider fra Læseforeningen. 

Biblioteket fik i samme forbindelse også gjort brug af bibliotekets to læseguider. Metoden blev overvejende 

modtaget med begejstring af både kursister og undervisere (bilag 5).  

Ved formidlingstiltaget performance blev litteraturen levendegjort via performative greb med brug af de 

forskellige sanser. Her blev der afprøvet to forskellige typer af performance med dramaturgerne Astrid 

Holm og Nanna Rohweder. Hvor sidstnævnte modtog en del kritik af kursisterne og underviserne blev 

førstnævnte rost og omtalt med meget stor begejstring (bilag 6 og 8).     

 

Succes, statistik og de gode historier 

Projektets forskellige formål bliver i det følgende behandlet enkeltvis i forhold til de løbende evalueringer. 

 

Afprøvning og udvikling af nye og spændende litteraturformidlingsformer og –metoder 

LITTLAB har i høj grad bidraget til både afprøvning og udvikling af nye og spændende 

litteraturformidlingsformer og –metoder. Nogle af disse former og metoder har været nye i den forstand, 

at biblioteket ikke tidligere har afprøvet dem som en del af et målrettet undervisnings– og læringsforløb i 

samskabelse med kursister og undervisere på VUC. Her tænkes der især på digtoplæsning, performance og 

guidet fælleslæsning, som alle, på nær anden omgang performance, har fået rosende ord med på vejen af 

både kursisterne og underviserne som nye og spændende måder at opleve og lære om litteratur på (bilag 4-

9). Brugen af VR i dansk– og litteraturundervisning er fuldstændig nytænkende, og nyudviklingen af både VR-

vieweren, VR-webplatformen og det litteraturorienterede VR–indhold gør således LITTLAB til et innovativt 

projekt. Det er derfor heller ikke overraskende, at VR–delen beskrives som den mest spændende og 
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succesfulde af de afprøvede litteraturformidlingsformer og –metoder af både kursisterne og underviserne 

(bilag 7-8). 

 

Påvirkning af undervisningsformen på VUC 

LITTLAB har også været med til at påvirke undervisningsformen på VUC. Inden projektet blev igangsat 

besøgte kursisterne og underviserne kun biblioteket en gang imellem for at få den gængse 

biblioteksorientering samt hjælp til at finde litteratur til undervisningen. Besøgene skabte således ikke den 

store variation i forhold til den normale undervisning. Med LITTLAB kommer kursisterne og underviserne 

nu langt oftere på biblioteket og ikke nok med det - nu det sker som en fast del af undervisningen. Hvad 

mere er, oplever kursisterne og underviserne på biblioteket litteraturen på nye og spændende måder, der 

ikke er en del af de faste undervisningsformer på VUC. En underviser roser i den forbindelse LITTLAB for 

at kunne tilbyde kursisterne noget, som den normale undervisning på VUC ikke kan tilbyde dem. En stor 

del af kursisterne giver ligeledes udtryk for, at LITTLAB-forløbet har været et godt og spændende afbræk 

fra den normale undervisning (se bilag 9). 

 

Ændring af kursisternes læsenød til læselyst 

Kursisternes læsenød kan kun delvist siges at være blevet ændret til læselyst i forbindelse med projektet. 

Ved afslutningen af LITTLAB-forløbet læser færre kursister således litteratur udenfor rammerne af 

undervisningen. Denne formindskelse kan dog forklares med en samtidig forøgelse af kursister, der ved 

projektets afslutning læser den litteratur, som indgår i undervisningen (bilag 2-3). En forklaring kan således 

være, at kursisterne har erstattet fritidslæsning med undervisningsrelateret læsning. Dette understøttes af 

en kursist udtalelse om, at projektet har skabt en større lyst til at deltage i undervisningen. Samtidig fastslår 

en underviser, at LITTLAB har skabt en umiddelbar interesse for litteraturen hos kursisterne, som 

underviserne kan gribe og arbejde videre med i den normale undervisning (bilag 9). 

 

Formindskelse af kursisternes fravær og frafald  

Der er kun forekommet en delvis ændring af kursisternes fravær og frafald ved afslutningen af projektet. 

På det overordnede plan er der ikke er sket en nævneværdig ændring i de deltagende kursisters fravær og 

frafald i forhold til det generelle gennemsnit på VUC. Der kan dog ses en positiv ændring i de deltagende 

kursisters fremmøde til de enkelte LITTLAB-forløb i forhold til deres deltagelse i danskundervisningen, 

hvor der i gennemsnit er et fravær på 28 procent1. Især til LITTLAB-forløbet med VR kunne der ses en 

forøgelse af deltagelse, idet alle kursister på de to danskhold var fremmødt (bilag 1). Kursisterne og 

underviserne forklarer den positive ændring med en stor forventning og lyst til at prøve VR–oplevelsen 

(bilag 7). 

                                                
1 Oplyst af Kirsten Habekost, uddannelseschef på Vestegnens HF og VUC 
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Forøgelse af kursisternes besøg på biblioteket 

Målet om at forøge antal af biblioteksbesøg blandt kursisterne kan kun delvist siges at være lykkedes, da der 

ikke er sket en nævneværdig ændring i kursisternes besøg af biblioteket udenfor rammerne af 

undervisningen. Dette opvejes imidlertid af, at kursisterne kommer langt oftere på biblioteket i forbindelse 

med selve undervisningen, bl.a. i kraft af deltagelsen i LITTLAB-forløbet (bilag 1-3). En underviser fortæller 

tilmed, at flere af kursisterne ved afslutningen af projektet har givet udtryk for, at de har fået mere lyst til at 

komme og sidde og lave hjemmearbejde på biblioteket. Denne udtalelse underbygges af kursisterne selv, 

der udtrykker, at de med LITTLAB har fået øjnene op for, hvad biblioteket egentlig er og kan tilbyde dem 

(bilag 9). En forøgelse i antallet af biblioteksbesøg blandt kursisterne udenfor den normale undervisning kan 

således forventes fremover. 

 

Perspektiver og erfaringer 

Der er blevet gjort en masse erfaringer i forbindelse med LITTLAB af både positiv og negativ karakter.  

Biblioteket har bl.a. erfaret, at brugen af eksterne aktører kan skabe varierende resultater, idet nogle af 

disse blev rost af kursisterne og underviserne, mens andre blev kritiseret (bilag 4-9). En anden erfaring har 

været, at det at arbejde med og udvikle ny teknologi som VR er en meget tidskrævende og kostelig proces. 

Det har været tidskrævende i forhold til det juridiske og rettigheder. Det har blandt andet givet udslag i, at 

både de enkelte LITTLAB-forløb og projektet som helhed har været nødt til at blive udskudt af flere 

omgange, bl.a. for at skaffe mere tid og flere midler. Dette vil dog ikke være et problem fremadrettet, da 

biblioteket på sigt selv vil varetage både VR–delen og andre udvalgte formidlingsformer og –metoder uden 

at være afhængige af eksterne aktører.  

Med det sagt har LITTLAB overvejende været en positiv og lærerig proces med spændende perspektiver 

for fremtiden. Bibliotekets medarbejdere har fået et værdifuldt indblik i kursisternes og undervisernes 

ønsker og behov, som kan bane vejen for en mere målrettet og effektfuld litteraturformidling i forhold til 

målgruppen. Samtidig har underviserne fået øjnene op for, at biblioteket kan tilbyde deres kursister et helt 

særligt rum for fordybelse og læring. Kursisterne udtaler også, at litteraturformidlingsformerne og –

metoderne har tydeliggjort, at der kan arbejdes med litteratur og tekster på mange nye og spændende 

måder (bilag 9). Flere kursister ytrede i den forbindelse et ønske om, at LITTLAB-forløbet i fremtiden skal 

hænge bedre sammen med aktuel undervisning og pensum for at skabe optimalt udbytte. Projektet har 

således skabt et tæt samarbejde med stort potentiale og har samtidig styrket sammenhængen mellem 

biblioteket og VUC. På baggrund af erfaringerne fra projektet er der desuden blevet taget det første skridt 

til et fremadrettet samarbejde med VUC samt Roskilde Katedralskole omkring virtuel undervisning. Andre 

biblioteker, institutioner og undervisere har ligeledes udvist interesse for LITTLAB. 


