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Evalueringsrapport BibBoxen.dk 

Indledning 
BibBoxen.dk er et projekt af Favrskov Kommune og Favrskov Bibliotekerne støttet med 

projektmodningsmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2016. En projektgruppe, bestående af en IT konsulent, 

en læsevejleder, pædagogiske IT-medarbejdere og lærere fra Favrskov Kommunes folkeskoler, har stået for 

projektet fra idé til realisering. Projektgruppen har fået af konsulentbistand fra Årstaskolan i Stockholm i 

forhold til koncept og udgivelsesplatform, samt Stig Toke Gissel i forhold til multimodalitet. 

Projektet blev grundlagt med udgangspunkt i ønsket om at skabe en ressource til skolerne, hvor elever 

kunne producere og udgive egne multimodale e-bøger til den virkelige verden. Der var et tydeligt behov 

for, både at styrke elevernes kendskab til multimodale produktioner og kompetencer i at producere dem, 

men også for at kunne gemme elevproduktioner til eftertiden, og dermed over tid få skabt en database af 

faglitteratur med en lokal forankring, som blandt andet kan være med til at afbillede den samtid bøgerne er 

skrevet i.  

Evalueringsmetode 
Projektet er evalueret af en forvaltningskonsulent tilknyttet Favrskov Kommune. Evalueringen er lavet med 

udgangspunkt i observationer og interviews.  

Følgende skoler i Favrskov Kommune har gennemførte eller planlagte forløb:  

- Østervangskolen, Hadsten 

- Søndervangskolen, Hammel 

- Hadsten skole, Hadsten 

- Rønbækskolen, Hinnerup 

- Center10, Hammel 

- Korsholm Skole, Korsholm 

- Skovvangskolen, Hammel 

Beskrivelse af projektet 
BibBoxen.dk er en portal, hvor eleverne kan producere og publicere egne multimodale e-fagbøger, og hvor 

disse bøger ikke blot er tilgængelige på BibBoxen.dk, men også via et link på Favrskov Bibliotekernes 

hjemmeside. Bibboxen.dk er målrettet elever på mellem- og sluttrin i folkeskolen. 

BibBoxen.dk er bygget op omkring tre centrale parametre: Den didaktiske ramme, interaktive assistenter 

og et udgivelsesmodul. En beskrivelse af disse findes i de herpå følgende afsnit. 

På BibBoxen.dk producerer og publicerer eleverne multimodale e-fagbøger, som kan bestå af flere 

modaliteter, eksempelvis tekst, billede, video og lyd. Centralt er det, at eleven bevidstgøres om sine valg af 

modaliteter undervejs i processen, og at eleven ligeledes tillægger kvaliteten af modaliteterne stort fokus. 

Til dette kan eleven hente hjælp i et kvalitetssikringsmodul, hvor eleven, ved hjælp af spørgsmål, guides 

igennem en kvalitetssikring, således slutproduktet opnår et vist kvalitetsniveau inden publicering på 

BibBoxen.dk. I den forbindelse tillægges udviklingen af elevernes viden og kompetencer inden for området 

ophavsret og creative commence ligeledes stort fokus. Det tilstræbes, at de elementer, der indgår i e-

fagbogen, er omfattet af creative commence eller produceret af eleven selv.  

Udgivelsesplatformen BibBoxen.dk tilfører udgivelsesprocessen autencitet, idet modtagerne/læserne af e-

fagbøgerne kan være hvem som helst, og giver folke- og skolebibliotekerne et nyt online udgivelsesunivers.  



Projektets formål var at udvikle et didaktiske grundlag for både en produktions- og en udgivelsesplatform, 

som kan guide lærere og elever gennem processen med at producere og udgive multimodale e-fagbøger. 

Produktionen styres i en faseinddelt didaktisk proces, hvor digitale assistenter guider i brugen af værktøjer, 

modaliteter og metoder.  

BibBoxen.dk kan benyttes i alle fag. Arbejdet med e-fagbøgerne kan have sigte mod et afgrænset fagligt 

indhold i et bestemt fag eller sigte mod det tværfaglige.  

Som udgangspunkt giver udgivelse af e-fagbøger mulighed for at understøtte de tre tværgående temaer i 

forenklede fælles mål: 

Sproglig udvikling 
I arbejdet med elevernes sproglige udvikling er der særlige opmærksomhed på fagenes teksttyper og det 

faglige ordforråd. Undervisningen i et fag er også undervisning i fagets ord og begreber, sproglige registre 

og tekster. At producere e-fagbøger kan netop understøtte at eleverne tilegner sig fagets sprog og tekster.  

I BibBoxen.dk lægges der op til, at eleven udvikler sin viden om informerende og multimodale teksters 

formål og opbygning, herunder hvordan (fag)sproget og de øvrige modaliteter i samspil bruges til at 

formidle viden i faget.  

Innovation og entreprenørskab 
Ved udgivelse af egne e-fagbøger får eleverne mulighed for at omsætte deres viden, så det kan give værdi 

for andre. Processen sætter fokus på at skabe, udvikle og handle gennem kommunikation, samarbejde og 

organisering. Mens udgivelsesprocessen primært har fokus på det entreprenante, så kan arbejdet med 

indholdet have et mere kreativt og innovativt udgangspunkt.  

IT og medier 
Arbejdet med e-fagbøger peger primært mod elevpositionen om eleven som en målrettet og kreativ 

producent, men i forbindelse med informationsindsamlingen er eleven som kritisk undersøger og 

analyserende modtager også i spil.  

I produktionen af e-fagbøger får eleverne mulighed for at afpasse budskab og formål med en produktion i 

forhold til en målgruppe. De skal bevidst vælge udtryksformer (modaliteter) – billedmæssigt, lydmæssigt og 

sprogligt, som har optimal affordans for budskabet. Eleverne kan enten selv producere de enkelte 

medieudtryk, eller de kan blande egne og andres i et såkaldt remix.  

Den didaktiske ramme 
Den didaktiske ramme, som BibBoxen.dk tilbyder, lægger op til en projektorienteret tilgang, hvor der 

arbejdes i 5 faser: undersøgning og planlægning, informationssøgning, bearbejdning og produktion, 

kvalitetssikring, samt udgivelse. Undervejs i processen arbejdes der med evalueringsloops, hvor der gives 

feedback, feed up og feedforward på elevernes arbejde.  

Til start kan elever og lærere orienterer sig i en digitale præsentation om arbejdsprocessen, hvor rammerne 

for projektet præsenteres. Læreren kan enten gennemgå den i plenum på klassen, eller lade eleverne 

gennemløbe den på egen hånd.  

Som tidligere nævnt arbejdes der i 5 faser. Den første fase handler om at undersøge og planlægge. I 

elevernes del beskrives de enkelte indholdselementer i forbindelse med denne fase, og der gives bud på 

værktøjer, som eleverne kan benytte sig af. Den anden fase handler om informationssøgning og tredje fase 

om bearbejdning og produktion. Til begge disse faser knytter der sig uddybende information fra både 



eksterne kilder og interne undervisningsassistenter, samt vejledning i både kildekritik, vinkling og 

beskæring. Fjerde fase omhandler kvalitetssikringen, og også her finder man en interaktiv assistent, der kan 

understøtte lærerens vejledning. I femte fase er elevernes produktioner klar til udgivelse. E-fagbøgerne 

udgives som blogindlæg. Såfremt eleverne ikke er bekendte med at oprette et blogindlæg, kan de se en 

vejledningsvideo, der guider dem igennem processen.  

Den didaktiske ramme kan anvendes på flere måder. Eksempelvis kan en lærer vælge at lade eleverne 

bevæge sig igennem arbejdsprocessen på egen hånd, mens læreren indtager rollen som vejleder og giver 

tid til evaluering og guidning af eleverne. Eller læreren kan føre eleverne igennem arbejdsprocessen under 

tydelig rammesætning og vejledning i både plenum og enkeltvis.  

Som lærer kan med ud over en tydelig beskrivelse af arbejdsprocessen også finde en beskrivelse af det 

multimodale perspektiv samt en henvisning til de forenklede fælles mål, som kan gøre sig gældende i 

arbejdet med BibBoxen.dk. Dermed er der taget hånd om, at klæde læreren på både teoretisk i forhold til 

arbejdet med det multimodale element, samt i forhold til at opstille mål for forløbet.    

De interaktive assistenter 
I BibBoxen.dk findes en række interaktive assistenter, som alle har til opgave at understøtte elever og 

lærere i arbejds- og produktionsprocessen.  

Den første interaktive assistent brugerne møder er en digital præsentation af arbejdsprocessen i form af et 

slideshow. Denne interaktive assistent fører brugerne igennem en beskrivelse af hvad projektet går ud på, 

en beskrivelse af de 5 faser i arbejdsprocessen, samt en kort introduktion til evalueringsmetoden. 

Undervejs gives der eksempler på fokuspunkter eller arbejdsspørgsmål, og der findes henvisninger til 

uddybende forklaringer/materiale.  

De næste interaktive assistenter brugerne møder er 4 videoguides, som omhandler multimodalitet. I den 

første videoguide får brugerne en indføring i, hvad multimodalitet er. I den næste videoguide gennemgås 

modaliteternes muligheder og begrænsninger. I den tredje videoguide forklares modaliteternes samspil, og 

i den fjerde videoguide analyseres en multimodal produktion med henblik på at vise, hvordan modaliteter 

enten kan understøtte eller udbygge information.  

Herefter møder brugerne, i forbindelse med kvalitetssikringen, en interaktiv assistent, der, ved at holde 

musen hen over forskellige elementer i et billede, kort forklarer en række parametre i relation til 

kvalitetssikringen med mulighed for at klikke sig ind til en mere dybdegående forklaring. I forbindelse med 

kvalitetssikringen af tekst, billede, lyd, video og samspil klikker man sig videre til en tjekliste, som passer til 

det enkelte område, og som brugerne enten kan bruge i digital eller udprintet form.  

Sidst men ikke mindst får brugerne mulighed for at se en videoguide i forbindelse med oprettelse og 

udgivelse af deres e-fagbog i udgivelsesmodulet.    

Udgivelsesmodulet 
Udgivelsesmodulet er bygget op med udgangspunkt i blog-formen. Nærmere bestemt benyttes Skoleblogs 

platform som fundament for BibBoxen.dk.  

Eleverne får adgang til udgivelsesmodulet ved hjælp af deres Uni-logins, og kan derefter via kontrolpanelet 

oprette deres e-fagbog som et projekt, der efterfølgende udgives på BibBoxen.dk. Favrskov Kommune har 

som udgangspunkt oprette alle elever fra 4. til 10. årgang som forfattere på BibBoxen.dk, således alle 

klasser på mellem- og sluttrin har mulighed for at arbejde med BibBoxen.dk uden først at skulle oprettes 

hos en administrator.  



Elevernes e-fagbøger oprettes ikke som deciderede blog-indlæg, men som projekter. Når eleverne opretter 

deres e-fagbøger som projekter, har de mulighed for at indlejre medier fra SkoleTube i deres produktioner. 

De kan dermed bruge redigeringsværktøjerne på SkoleTube til at producerer andre modaliteter end tekst, 

og efterfølgende indlejre dem i deres blog-projekt. Denne mulighed løfter kvaliteten af slutproduktet, idet 

det æstetiske udtryk modaliteterne får ved brug af SkoleTube værktøjerne er bedre end det udtryk 

eleverne oftest selv kan få frem ved brug af andre værktøjer.  

Idet opbygningen baserer sig på blogformen, er der layout mæssigt et begrænset antal muligheder for 

hvordan den færdige e-fagbog kan se ud. Tekst, billeder og andre medier kan kun indlejres bestemte steder 

i bestemte positioner på siden. Fordelen er, at e-fagbøgernes udtryk bliver det samme – genkendeligheden 

højnes. Ulempen er, at elevernes kreativitet bremses, og det ensartede udtryk kan komme til at virke 

kedeligt.   

I forbindelse med udgivelsen skal eleverne tilføje metadata til deres e-fagbøger i form af kategorier (tags) 

og hvilke fag emnet for deres produktion knytter sig til. De skal også tilføje et udvalgt billede, som kommer 

til at gøre det ud for forsiden af e-fagbogen på BibBoxen.dk. Disse faktorer understøtter søgefunktionerne 

for læserne på BibBoxen.dk, som dermed kan vælge at se bøger fra et bestemt fag eller med en bestemt 

kategori for øje.  

Når man som besøgende tilgår BibBoxen.dk, kan man på forsiden se et udsnit af de nyeste publikationer. 

De præsenterer sig som ”forsiden af en bog”, og er med til at give et hurtigt overblik over udvalget.  

Resumé 
Den didaktiske ramme 
Den didaktiske ramme i BibBoxen understøtter i høj grad arbejdet med multimodalitet. Erfaringerne fra 

skoler, der har arbejdet med BibBoxen.dk, har vist, at eleverne klædes godt på til arbejdet med 

multimodalitet, hvad enten læreren har valgt at gennemgå arbejdsprocessen i plenum på klassen, eller har 

spillet en tilbagetrukket rolle og ladet eleverne selv finde vej gennem projektet.  

De interaktive assistenter fungerer, som de undervisningsassistenter projektet har intenderet, og eleverne 

bekræfter, at de bruger dem aktivt undervejs, når de mangler information, vejledning, eller blot vil have 

forklaringen en ekstra gang.  

”Vi så dem, før vi gik i gang - sådan step by step. Man kunne prøve dem af og så kunne vi ligesom, når vi 

var færdige med at lave videoerne, se dem igen.”  

–elever Søndervangskolen  

”Vi brugte den flere gange for at være helt sikre på, hvordan man gjorde.”  

– elever Søndervangskolen  

”Det hjælper rigtigt meget når man ikke har prøvet det før, for så ved man hvad man skal gøre sådan 

100 %”  

– elev Østervangskolen  

Rent praktisk har de lærere, som har gennemført forløb, i opstarten vist og gennemgået de interaktive 

assistenter i plenum på klassen, både for at sikre sig, at alle elever satte kurs i samme retning, men også for 

at sikre sig, at de som undervisere kom omkring det hele i deres introduktion til arbejdet med BibBoxen.dk. 

Dermed har de interaktive assistenter ikke blot understøttet eleverne i deres arbejde, men også fungeret 

som understøttelse for lærerne i den første undervisning på en ny platform.  



Den didaktiske ramme har også bidraget til, at lærere, på trods af sparsom forberedelsestid, alligevel har 

givet sig i kast med BibBoxen, da den didaktiske ramme giver mulighed for at arbejde med ”flipped 

classroom”, hvor læreren får rollen som guide/mentor frem for leder. Læreren kan dermed fokusere på at 

vejlede eleverne undervejs i projektet og skabe rum for en god evalueringskultur i form af feedback, feed 

up og feed forward.  

Erfaringer har vist, at lærerne har kombineret de to måder at gennemføre undervisningen på; En 

stilladserende igangsættelse, hvor alle elever får en fælles introduktion og opstart samt tydelig 

rammesætning, efterfulgt af at eleverne arbejder selvstændigt og mens læreren evaluerer arbejdet med 

den enkelte elev/gruppe i form af feedback og feedforward, således eleverne løbende i processen kan 

forbedre og finpudse deres produkt.  

Det har netop været projektets intention, at læreren skulle indtage rollen som vejleder og skabe rum for en 

god evalueringskultur. Projektet har stræbt efter, at der i undervisningen gives rum til løbende evaluering – 

nærmere bestemt i form af en række evalueringsloops, som det er tænkt, skulle finde sted løbende i 

processen. Erfaringer fra både Østervangskolen og Søndervangskolen har vist, at den løbende evaluering 

med eleverne bidrager til, at eleverne fokuserer på at forbedre deres produktioner på baggrund af den 

feedback, de modtager fra læreren. 

Projektet har derudover erfaret, at den didaktiske ramme har været og til stadighed bliver brugt til at lave 

andre multimodale produkter end inden for den opsatte ramme. Lærere finder de didaktiske overvejelser 

og værktøjerne, som ligger i BibBoxen.dk, anvendelige i andre henseender end til udgivelsen af e-fagbøger.  

Eksempelvis bruges arbejdsprocessen og elementerne deri i forbindelse med planlægningen og 

udarbejdelsen af projektopgaver, og der er set eksempler på, at klasser har fulgt hele forløbet i 

BibBoxen.dk, men i stedet for at udgive som e-fagbøger til sidst, har fremlagt deres arbejde som 

præsentationer på klassen. 

Lærernes manglende digitale kompetencer 
BibBoxen.dk er udfordret i forhold til brugernes tekniske kompetencer. For mange læreres vedkommende, 

så rækker deres tekniske kompetencer sig til, at de ved hvordan teknikken skal håndteres på et overordnet 

plan, men så snart de skal mere i dybden med det – eksempelvis i forbindelse med oprettelsen af en blog, 

så kommer de til kort.  

Dansk IT har lavet en undersøgelse om danskernes digitale kompetencer1. Den fastslår, at der er brug for 3 

digitale nøglekompetencer; digital brugerkompetence, digital skaberkompetence og refleksive digitale 

kompetencer. Det er projektets erfaring, at lærerne ikke fuldt ud besidder disse 3 nøglekompetencer. I 

forhold til den digitale brugerkompetence, så kender og forstår lærerne kun i et vist omfang digitale 

værktøjer: de mangler viden og grundlæggende tekniske færdigheder. Det samme gør sig gældende hvis 

man ser på deres digitale skaberkompetencer. Her mangler de kompetencer, når der eksempelvis skal 

skabes information (designe og udarbejde it-produkter til bestemte målgrupper og formål), eller 

konstrueres it-produkter (at kunne forstå og bruge strukturer og algoritmer…). Sidst men ikke mindst 

opleves der, at lærernes refleksive digitale kompetencer også er udfordrede, idet lærerne med 

udgangspunkt i egne manglende kompetencer på de to førnævnte nøgleområder, udfordres, når de skal 

arbejde med digital dannelse hos eleverne.  

                                                           
1 Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer: ”Dansk IT’s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale 
kompetencer”, 2018 



I Favrskov Kommune laves der derfor blandt andet et kommunalt kompetenceløft af lærerne - i første 

omgang målrettet 250 lærere på mellemtrinnet. Kompetenceløftet er designet som aktionslæring2, med 

udgangspunkt i devisen: ”Man lærer kun, når man bruger det”, da det er erfaringen, at traditionel 

kursusvirksomhed ikke skaber de resultater i praksis, som man havde ønske om. 

Blog-formen 
BibBoxen.dk er bygget op som en blog, og netop valget af denne form har vist sig at være en udfordring.  

For det første på grund af lærernes manglende kendskab til genren blog og dermed udfordringer i 

forbindelse med at lære eleverne, hvordan man skriver blog. Dette kom tydeligt til udtryk ved 

folkeskolernes afgangsprøve i 2017, hvor netop genren blog var repræsenteret som en valgmulighed ved 

den skriftlige prøve i dansk. Eleverne manglede kendskab til blandt andet genren blog, og havde dermed 

svært ved at besvare opgaven korrekt, hvorfor karaktergennemsnittet for denne prøve faldt. Elevernes 

manglende kendskab må tilskrives lærernes manglende kendskab til og undervisningskompetencer i 

genren.  

For det andet fordi der rent opsætningsmæssigt er en del flere færdigheder man skal beherske, når man 

eksempelvis skal oprette indlæg/projekter.  I projektets begyndelse var det planen at bygge BibBoxen.dk op 

omkring applikationen Book Creator fra Apple, idet Book Creator kunne skabe det æstetiske udseende, 

projektet gerne ville, bøgerne skulle have.  Bøgerne kunne med Book Creator udgives som ePub filer, 

hvilket Favrskov Bibliotekerne havde et klart ønske om. Desværre forholdt det sig sådan, at denne 

applikation bandt sig til Apple-produkter, så den blev fravalgt, da projektet ikke ønskede at låse sig i forhold 

til det faktum, at eleverne så kun ville kunne producere på Apple-enheder. Senere kom der via SkoleTube 

en Book Creator applikation, som kunne implementeres på bloggen. Projektet testede den, men den 

fungerede ikke optimalt i forhold til projektets æstetiske mål og ønsker om fleksibilitet, idet erfaringer viste 

at indholdselementer gik tabt, når man vekslede mellem Book Creator og blog formen. 

Projektet har dog på det seneste set eksempler på, at elever alligevel benytter sig af Book Creator via 

SkoleTube.dk, når de uploader bøger på BibBoxen.dk, og må på baggrund af det konkludere, at eleverne, på 

trods af projektets anvisninger og intentioner, vælger den form (Book Creator eller blog), som de mener 

passer bedst til den e-fagbog, de har i tankerne at producere.  

Derudover har det også, i relation til det opsætningsmæssige, vist sig, at eleverne har en tendens til, at 

oprette deres e-fagbøger som blog-indlæg frem for blog-projekter, som retningslinjerne på BibBoxen.dk 

ellers foreskriver at de skal. Det giver en del udfordringer i forhold til det æstetiske udtryk på selve 

BibBoxen.dk, da e-fagbøger oprette som indlæg ikke fremtræder med en forside under nye bøger, men i 

stedet kommer til at ”gemme sig” længere nede på siden under nyheder (som er tiltænkte beskeder fra 

administratorerne). Der arbejdes på at finde en måde at løse denne udfordring.  

Ophavsrettigheder 
I forhold til ophavsrettigheder eller creative commence har en af de helt store udfordringer vist sig at være, 

at på trods af samfundets ønske om, at unge mennesker lærer at overholde ophavsrettigheder og creative 

commence regler, så har det på samme tid svært ved at imødekomme forespørgsler om brug af materialer.  

Eksempelvis oplevede man på en skole, at en gruppe arbejdede med en lokal historisk person, hvor der ikke 

umiddelbart fandtes billeder af. Eleverne kontaktede derfor en journalist, som lå inde med et billede af den 

givne person. Journalisten var dog ikke interesseret i at imødekomme elevernes forespørgsel, uden at få en 

                                                           
2 Metode designet af psykolog Kurt Lewin 



økonomisk kompensation. Eleverne stod derfor fortsat uden billedmateriale til deres bog, og måtte nu 

overveje, hvorvidt de skulle skabe deres eget eller se stort på ophavsretten. 

I et andet eksempel henvendte en gruppe elever sig gentagne gange til Rigsarkivet i forhold til brugen af 

konkret materiale, uden nogensinde at modtage et svar fra Rigsarkivet på, om eleverne måtte bruge 

materialet eller ej. Eleverne valgte i dette tilfælde selv at finde kamera og tegnegrej frem, og i stedet 

producerer materialerne ud fra egen fantasi/fortolkning. 

Projektet har netop gjort meget ud af, at få skabt nogle rammer og guidelines for eleverne omkring 

ophavsret og creative commence, da det er vigtigt, at eleverne lærer herom og tilegner sig viden og 

kompetencer inden for området. Ydermere er det centralt, at materialet i bøgerne ikke er plagieret, når de 

skal offentliggøres via Folkebibliotekerne. Projektet oplever dog, at det er et stort dilemma lærerne står 

med, når ophavsretsejerne enten ikke svarer på henvendelser eller ikke ønsker at samarbejde.  

Autencitet som motivationsfaktor 
Det er i projektets optik motiverende at vide, at det man laver har en reel modtager ude i verden; ens 

produkt bliver autentisk. Erfaringer har vist, at antagelserne i de fleste tilfælde holder stik. Mange elever 

finder det meget motiverende, at deres endelige produkt sendes ud til rigtige mennesker i den rigtige 

verden. 

”Jamen altså det har det, fordi det ikke kun er os der skal læse det. Det kan jo være alle”  

– elev, Center10 Hammel, til spørgsmålet om hvorvidt udgivelsen af e-fagbøgerne på BibBoxen.dk er 

motiverende.  

”Man blev lidt mere; nu skal vi altså lave noget, for det skal ud til nogen.”  

– elever Søndervangskolen 

Foruden det, at læserne af e-fagbøgerne er mennesker fra den virkelige verden, så er selve dét, at e-

fagbøgerne udgives, motiverende for eleverne. De bliver bevidste om, at det som de producerer skal have 

en vis kvalitet, både i form af tekstindhold såvel som lyd og billeder. Indholdet skal derudover være til at 

forstå for læseren, uanset læserens alder, hvilket mange elever ligeledes havde gjort sig tanker om.  

”Man talte nok lidt mere pædagogisk i forhold til, hvordan man normalt vil tale.”  

- elev Søndervangskolen 

Selvom det betyder noget for eleverne, at deres e-fagbøger kommer ud i verden, udtrykker flere elever en 

smule nervøsitet i forhold til at fremmede mennesker kommer til at læse og bruge deres e-fagbøger. 

Eleverne er jo ikke vant til, at det de laver får nogen betydning for andre end deres lærer og dem selv. 

”Det er lidt mærkeligt at tænke på, at nogen, som man ikke kender, kommer til at bruge den video og 

høre ens stemme og sådan noget.” 

-elev Søndervangskolen  

”Det der med, at man altid har set voksne sidde og lave sådan nogle videoer, hvor de snakker om, 

hvordan man kan gøre ting, og man så lige pludseligt kan finde sin egen video…”   

– elev Søndervangskolen 

For de fleste gør det sig dog gældende, når nervøsiteten tilsidesættes, at de opfatter udgivelsen af deres e-

fagbøger som en gevinst for andre: 



”Det er jo godt hvis der er nogen der kan bruge det til noget. Hvis der er nogen, der har svært ved det, så 

kan de gå ind og bruge det. Der er ikke noget negativt ved det.” 

-elever Søndervangskolen 

”Men vi håber også på, at der er nogen, som kan lære af det.” 

-elever Søndervangskolen  

Eleverne er meget opmærksomme på værdien i det de formidler, og de har gjort sig overvejelser ift. 

målgruppen for deres produktioner. Flere elever tilkendegiver også, at de selv kunne være læsere af bøger, 

såfremt der måtte komme bøger, der kan hjælpe dem til at forstå et emne de arbejder med.  

Projektet har dog også erfaret, at netop dét, at produkterne offentliggøres kan være med til at skræmme 

nogle fra at publicere deres produkt. Bekymringen i disse henseender går på, om det man har produceret 

lever op til den kvalitet, som det gerne skal have, for at det kan sendes ud til læserne.  

”De har fremlagt i dag, og det er gået i kage. Årgangen har ikke kunnet overskue at arbejde så 

selvstændigt, så vi kommer ikke til at udgive det.”  

– lærer Hadsten skole 

I tilfældet i ovenstående citat handler det om elevernes arbejdsmoral, som har haft indflydelse på deres 

slutprodukt. I andre tilfælde kan det skyldes elevens/elevernes faglige kompetencer. Nogle elever kan være 

så fagligt udfordrede, at det som de får produceret, på trods af at de har gjort deres bedste, ikke opfylder 

kvalitetskravene. I de tilfælde vurderer lærer og elev sammen, om slutproduktet skal udgives eller ej. Der er 

set eksempler på, at elever i nogle tilfælde har præsenteret deres e-fagbog for klassen eller en mindre 

gruppe, og i andre tilfælde har man i stedet fokuseret på elevens arbejdsproces, og på hvilke kompetencer 

eleven derigennem har tilegnet sig, frem for slutproduktet.  

Afrunding 
Hensigten fra projektets start har været at finde en ressource til at børn kan udgive multimodal tekst 

matchende den traditionelle bog, krydret med andre modaliteter. Projektet mener at have skabt denne 

ressource i BibBoxen.dk, som kan danne både grundlag for produktion af multimodale e-fagbøger, samt 

danne grundlag for arbejde med produktion af multimodale tekster på andre måder. 

Projektet havde fra starten et ønske om at være platform uafhængige, og blot skabe de didaktiske rammer 

med bl.a. interaktive assistenter til at støtte lærer og elever undervejs i processen. Desværre fandt 

projektet hurtigt tekniske udfordringer i forbindelse med udgivelsen i ePub formatet. Valget af blog som 

platform har muliggjort, at eleverne kan producere og publicere de bøger, som projektet havde i tankerne, 

men projektet har måtte gå på kompromis med det æstetiske udtryk som bloggen har i forhold til Book 

Creator.  Som det ser ud på nuværende tidspunkt med de ePub editorer der findes, så kan projektet ikke få 

et lige så smidigt og æstetisk brugbart produkt som det SkoleTube pt. kan tilbyde. Når det så er sagt, så 

ligner blogformatet det, som er tilsigtet i denne sammenhæng – nemlig, at det ligner den velkendte bog. 

 

BibBoxen.dk er åbent for alle lærer og elever på mellem- og sluttrin i Favrskov Kommune. Alligevel er der 

stadig mange klasser, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med BibBoxen.dk og mulighederne her. Som 

udgangspunkt skyldes der formentligt en prioritering hos lærerne, som fremfor at tage en ny platform til sig 

og dermed skulle sætte sig ind i noget nyt, vælger at benytte sig af kendte og afprøvede værktøjer. 

Projektet har derfor ført målrettede kampagner mod udvalgte lærere, for derved at få BibBoxen.dk 



introduceret og taget i brug. Det er lykkes på nogle skoler, mens andre skoler fortsat ikke er kommet i gang. 

Projektet har derudover afholdt oplæg for skolernes pædagogiske IT-vejledere, skolebibliotekarerne, samt 

andre interesserede ude på skolerne. Erfaringer har vist, at i de tilfælde, hvor en person med erfaringer i 

brugen af BibBoxen holder oplæg og efterfølgende støtter lærerene i processen med at tage BibBoxen.dk i 

brug, er succesraten markant større end når lærerne selv skal tage initiativ til at gå i gang.  

Projektet har tidligere forsøgt sig med en konkurrence for klasserne, for at motivere både elever og lærere 

til at gå i gang. Kun 1 klasse deltog reelt. Konklusionen blev derfor, at konkurrencer ikke motiverer i høj nok 

grad, men at det motiverer lærerne, når de støttes i processen af personer med erfaring på området.  

 

Projektet har ikke undersøgt, hvordan eleverne ville producere en multimodal e-fagbog, hvis ikke det var 

inden for de opsatte rammer. Sagt på en anden måde; projektet har ikke kastet sig ud i freestyle produktion 

af multimodale bøger. Dog er der på det seneste, som tidligere nævnt, set eksempler på, at elever på trods 

af projektets anvisninger, alligevel inkluderer eksempelvis Book Creator medier i deres E-fagbøger. Dermed 

åbnes der op for, at der måske i fremtiden vil komme alternative (freestyle) produktioner på BibBoxen.dk. 

Dette også set i lyset af den mængde værktøjer SkoleTube tilbyder til medieproduktion, og at disse medier 

relativt simpelt kan indlejres i e-fagbøgerne på BibBoxen.dk 

 

Fremadrettet er der truffet aftale med LærIT, som står bag platformen SkoleTube, om, at BibBoxen.dk 

bliver en del af deres værktøjspakke på Skoletube.dk. Dermed åbnes BibBoxen.dk op for resten af landets 

lærere og elever, som via Skoletube.dk frit kan producere og publicere multimodale e-fagbøger via 

BibBoxen.dk. Projektet har derudover kendskab til konsulenter inden for arbejdet med højtbegavede børn, 

som afventer åbning for brug af BibBoxen.dk uden for kommunegrænsen, da de ser et stort potentiale i 

BibBoxen.dk i forhold til deres brugergruppe. Konsulenterne har fået kendskab til BibBoxen.dk på 

Danmarks Læringsfestival 2018, hvor Favrskov Kommune præsenterede projektet på messen.  

 

 

 


