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INTRODUKTION
I de forløbne to år har vi på Randers Bibliotek, takket været midler fra
Slots- og kulturstyrelsen, haft fokus på faglitteratur i vores formidling til
børn og unge. Målet med projektet har været at undersøge, om faglitteraturen (også) kan vække børn og unges læselyst. Vores mål var at undersøge, hvad faglitteratur kan, når det kommer til læselyst. Både alene og i
samspil med skønlitteratur.
To år senere er der sket meget, og i denne rapport giver vi eksempler på
ting, vi har afprøvet. De kan kopieres helt eller delvist, men forhåbentlig
også inspirere til helt nye løsninger.
Projektet har taget afsæt i tre indsatsområder, der har haft forskellige
fokusområder og forskellige målgrupper: Indsatsområde 1 har foregået
i grundskolens indskoling, hvor vi som bibliotek har inspireret til forskellige former for læsning af og fordybelse i fagbøger. Indsatsområde 2 har
foregået på biblioteket og har primært omhandlet de forskellige tilbud om
faglitteratur, vi har til elever i grundskolens mellemtrin. Indsatsområde 3
har fundet sted på skolerne, såvel som på biblioteket. Arbejdet med de tre
indsatsområder har medført, at der er blevet igangsat en masse forskelligartede aktiviteter, der alle har haft det formål at stimulere skoleelevers
videlyst ved at læse faglitteratur. Det har været et essentielt aspekt af projektet, at samarbejdet mellem bibliotek og skoler har været i centrum, og
igennem den toårige projektperiode har mindst 300 elever fra 2. klasse til
og med 8. klasse været involveret i projektets konkrete aktiviteter. Reelt er
dette elevtal meget større, idet projektet har haft indflydelse på mange af
vores eksisterende skoletilbud, hvor vi på årligt basis servicerer cirka 2500
elever i grundskolen.

Denne afsluttende rapport er opdelt i tre dele:
I den første del redegøres der for de metoder, som er blevet benyttet
i projektperioden. Her er der primært fokus på metoder til udvikling og
forfinelse af projektets produkter samt de metoder, der er benyttet til at
evaluere de forskellige aktiviteter og produkter. På den måde redegøres
der kort for vores overvejelser om Design-Based Research, vores brug af
spørgeskemaer, forskellige former for interviews samt vores brug af egne
observationer
I den anden del er der beskrivelser af indsatsområdernes gennemførte
aktiviteter, en evaluering af aktiviteter samt en overvejelse over, hvorvidt
projektets indsatsområder er levedygtige efter projektperioden, og der
redegøres for, hvordan visse dele af ”Lyst til faglitteratur” kan duplikeres af
andre biblioteker.
Til slut er der en samlet konklusion for de tre indsatsområder,
hvor det vurderes, om projektets mål er blevet opfyldt.
God læselyst.
Signe Winther Brinkmann
Bettina Boddum
Sanne Brøndum Andersen
Jacob Holm Krogsøe
Marts 2020
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METODISKE
OVERVEJELSER
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METODISKE OVERVEJELSER
”Lyst til faglitteratur” har gennem tre store indsatsområder igangsat mange aktiviteter. Vi har
derfor benyttet os af forskelligartede metoder i
forbindelse med udviklingen af projektet og i forbindelse med den løbende evaluering af projektets produkter og aktiviteter.
Vi har bestræbt os på både at inddrage kvantitative metoder i form af spørgeskema og statistik
og kvalitative metoder ved at benytte os af blandt
andet interviews, fotodokumentation og egne
observationer.
I det følgende vil de forskellige benyttede metoder kort blive gennemgået.

Design-Based Research
I udviklingen af de forskellige undervisningskoncepter har vi været inspireret af undersøgelsesmetoden Design-Based Research, der har
sit udspring i didaktisk forskning. Principperne
for Design-Based Research kan fungere som en
form for struktur i dette arbejde – særligt i arbejdet med følgende undervisningskoncepter:
• Fagbogen som tema (indsatsområde 1)
• Design Thinking i fagskoven (indsatsområde 2)
• Faglitteratur i galaksen (indsatsområde 3)
Kort fortalt er Design-Based Research er en
innovationsmodel, der har det udgangspunkt,
at ny viden etableres i en proces, hvor et design
afprøves og forbedres. Processen består af iterative processer, som omhandler designafprøvning,
evaluering, analyse og forbedring. Denne proces
skal helst gentages tre gange - men i princippet
kan denne cyklus, hvor man udvikler, afprøver, reflekterer og forbedrer gentages, til produktet lever
op til de ønskede krav (Christensen et al 2012:5).

1. Problemidentifikation

2. Udvikling af
løsningsforslag

4. Refleksion

3. Iterative
forløb
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Vi har i projektperioden afprøvet koncepterne i flere omgange: ”Fagbogen som tema” er
afprøvet to gange i projektperioden og er skrivende stund ved at blive afprøvet for tredje
gang. ”Design Thinking i fagskoven” er afprøvet i tre forskellige kontekster, og ”Faglitteratur i
galaksen” er afprøvet tre gange i projektperioden og bliver i april 2020 ”driftet” for fjerde gang
i fire forskellige skoleklasser.
Design-Based Research har hjulpet os med at strukturere processen og skabe fokus i udviklingen af de forskellige koncepter. Lektor Ulf Dalvad Berthelsen fra DPU har fungeret som
konsulent i forhold til brugen af DBR.
Spørgeskemaer
Vi har i forbindelse med indsatsområde 2 og 3 anvendt spørgeskemaer (Google Analyse) for at få kvantitativt materiale fra de deltagende skoleelever.
Her har eleverne svaret på de samme spørgsmål før og efter et forløb eller
en afprøvning. I spørgeskemaerne valgte vi at inddrage mange af de samme
spørgsmål, som optræder i ”Børns læsning” (Reinholdt et al 2017).
I forbindelse med indsatsområde 1 har vi ikke benyttet os af spørgeskemaer,
da vi i samarbejde med lærerne blev enige om, at eleverne ikke havde tilstrækkelige læsefærdigheder til at kunne svare på en hensigtsmæssig måde. Her
har vi i stedet haft fokus på at evaluere og få elevernes respons på andre
måder.

Fotodokumentation
I løbet af projektet har vi brugt fotografiet som dokumentation. Fotografiet er
både anvendt for at dokumentere projektets (og elevernes) proces, men er
også anvendt som en måde at udtrykke elevernes holdninger – eksempelvis
i forbindelse med indsatsområde 1, hvor vi har fotograferet eleverne mens de
har udtrykt en bestemt holdning.

Interviews
Vi har interviewet enkelte elever og de deltagende lærere før og efter afprøvning med henblik på at undersøge effekten.
Disse interviews har haft forskelligartet karakter:
Nogle interviews er optagede og transskriberede, mens andre nedskrevet som
noter under interviewet. De forskelligartede udtryk i vore interviews har været
med til at tegne et broget og mangfoldigt billede af deltagernes udbytte af
projektets produkter og aktiviteter.

Egne observationer
Undervejs har vi været observante og har løbende evalueret processen og
afprøvningen - og har der igennem rettet til efter behov. Vi er klar over, at vi har
befundet os i en speciel situation, idet vi både har været produktudviklere og
en form for ”observerende forskere” på samme tid.
I gennemgangen af de tre indsatsområder vil der gentagne gange blive refereret til de valgte
metodiske tilgange; men i de enkelte afsnit om evaluering, vil metodernes resultater blive
nævnt i samme ombæring.
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Gennemgang
af de tre
indsatsområder
I den følgende del af rapporten gennemgås de tre indsatsområder.
Her tages der afsæt i fire fokuspunkter:
• Beskrivelse af gennemførte aktiviteter
• Evaluering af indsatsområdet
• Indsatsområdets levedygtighed
• Kan indsatsområdet duplikeres af andre biblioteker?
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Indsatsområde 1: Skole - Fagbogen som tema

Her var vores afsæt, at vi ville undersøge, hvad det gør ved læselysten at bruge faglitteratur på kendte
læseformater, der normalt anvendes til læsning af skønlitteratur (læsekontrakter, foldebøger, makkerlæsning med mere). Aktiviteterne foregik i skoleregi, men med inspiration, sparring og indkøb fra biblioteket.
Hensigten var at udvikle et koncept til læsning af og med faglitteratur i indskolingen, og målet var eleverne, at eleverne fik øget læselyst. 2.a fra Korshøjskolen (efterår 2018) og 3.a fra Vestervangsskolen (forår
2019) og deres lærere har taget del i disse afprøvninger.

Beskrivelse af gennemførte aktiviteter – Indsatsområde 1

I løbet af foråret 2018 nedsatte vi en arbejdsgruppe med to lærere fra Korshøjskolen, og vi udviklede i et
tæt samarbejde et forløb, hvor 2.a i løbet af tre måneder skulle læse og arbejde med forskellige former
for faglitteratur i forbindelse med deres læsebånd1. I løbet af tre måneder i efteråret 2018 arbejdede 2.a
med første afprøvning af en læsebåndskonceptet ”Fagbogen som tema, hvor vi havde vi fokus på læsning af tre forskellige typer af faglitteratur:

KREATIVITET

DANMARKSHISTORIE

DYR

1 Ifølge læseforsker Mette-Maria Rydén defineres læsebånd som: ”Et stykke tid (15-45 minutter) i en klasse, på en årgang eller på hele skolen, hvor
eleverne øver sig i at læse. Organisatorisk ofte lagt som et ”bånd” på tværs af det normale skema, og dermed inkluderende lektions tid fra mange
eller alle fag (Rydén 2011:1).
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I løbet af de tre måneder, som den første afprøvning varede, eksperimenterede vi i samarbejde med lærerne om mange forskelligartede læseaktiviteter: makkerlæsning, boganmeldelser, boginterviews, bogbus besøg, besøg på biblioteket, besøg på Museum Østjylland, forfatterbesøg, foldebøger, videotutorials,
læsebingo og meget andet. Ved hvert tema var der altså fokus på læsebånd, en form for bogproduktion,
kreative aktiviteter og elevinddragelse.

Evaluering af indsatsområde 1

I det følgende evalueres den første afprøvning af forløbet ved at se på projektets relevans for målgruppen, de faglige temaer og målet: Kan faglitteratur også vække læselyst?
Projektets relevans for målgruppen
De deltagende lærere var meget begejstrede for projektet, og til spørgsmålet om, hvorvidt det var relevant for deres elever at deltage i et forløb med fokus på læselyst og faglitteratur, svarede den ene, at det
var ”meget relevant”, for: ”[..]det er nu, at deres læselyst starter og bliver formet, så det er absolut relevant
allerede. I 4. klasse er det måske for sent”.
De faglige emner
Da afprøvningen nærmede sig sin afslutning, stod det klart, at nogle faglige emner (”dyr”, ”Danmarkshistorie” og ”kreativitet”) var nemmere at arbejde med end andre. Kreativitetsemnet gav en del didaktiske
udfordringer, for de mange brugsanvisninger i de benyttede fagbøger gav ikke eleverne dyberegående
læseoplevelser. Dette kom lærerne også ind på:
”Det [kreativitetsemnet] var også godt. Men det var jo nok sværest for dem at læse den kreative instruktion. Det var nok dét, der var sværest”.
Af de tre emner var det det historiske emne, som lærerne var mest begejstrede for. En lærer sagde, at
hun simpelthen fik en åbenbaring, da der blev arbejdet med Danmarkshistorien ved at læse ”Der var
engang en å” af den lokale forfatter Mikkel Frost. Efter at eleverne havde arbejdet med bogen på skolen,
besøgte de sidenhen Museum Østjylland, hvor de så nogle af de genstande, der var nævnt i bogen.
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”Dengang vi så ”Bronzepigen Rose”, den der
lille dåse, som Mikkel havde taget udgangspunkt i hans tegning og i hans digt og sådan
noget, så kunne jeg bare fornemme, hvordan
det hele hang sammen. Jeg ved ikke, om
børnene havde den fornemmelse, men jeg
som lærer kunne virkelig mærke inde i min
sjæl, at nu var det nu, at det her eksterne
samarbejde ligesom gav pote og var underbygget rigtig godt. Det var simpelthen alletiders, også da vi stod nede på Rådhustovet,
ved statuen af Niels Ebbesen, med de dér
hatte, altså mig og børnene, jamen det er jo
Niels Ebbesens hat, vi har på, ikke også? ”
Som bibliotekaransatte var vi som lærerne også meget begejstrede for emnet om
Danmarkshistorie, idet det lagde op til gode
samarbejder med en lokale forfatter og Museum Østjylland, men det var en udfordring,
at der ikke findes mange historiebøger, der
svarer til de læsefærdigheder, elever har på
2. og 3. klassetrin.
Der var til gengæld et hav af bøger om dyr,
og som en af lærerne sagde: ”[..] og det med
dyrene, det gik de (eleverne) op i”.
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Kan faglitteratur vække læselyst?
Ved spørgsmålet om hvorvidt faglitteraturen kunne skabe læselyst hos børnene, svarede lærerne bekræftende:
”Ja, og specielt når de så efterfølgende er kommet på biblioteket: ”Ej, se den bog, se den bog her” og
”Se, den har vi haft oppe i klassen” og sådan noget. Så på den måde kan de sådan genkende nogle ting,
når de kommer på biblioteket, som ”det er sjovt at læse”.
At børnene måske ikke umiddelbart var enige i denne betragtning kan ses på nedenstående illustration.
Før projektet gik i gang, bad vi eleverne stille sig på en såkaldt ”værdilinje”2, hvor de skulle placere sig alt
efter, hvad de synes om læsning. Her kunne de vælge mellem tre forskellige positioner:
• Læsning er neder’n
• Læsning er ok
• Læsning er fedt
2. A, Korshøjsskolen. Efterår 2018

Neder’n

Ok

🙄

☺

Fedt

😍

FØR

EFTER

FØR

EFTER

FØR

EFTER

2 En værdilinje er en såkaldt ”CL-struktur” (Cooperative Learning). Her skal eleverne stille sig på en linje, hvor de forskellige positioner markerer
forskellige holdninger. I arbejdet med Cooperative Learning er det hensigten, at eleverne samarbejder på en måde, hvor flest mulige er aktive og
på den måde lærer i fællesskab.
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Børnene havde været meget begejstrede i løbet af hele afprøvningsperioden, så vi var ærlig talt lidt overraskede over denne udmelding fra eleverne. Lærerne mente ikke, at elevernes placering på værdilinjen
gav et korrekt billede af elevernes udbytte af forløbet. De mente helt klart, at børnene var blevet gladere
for at læse – for i de tre måneder, som afprøvningen varede, var eleverne også blevet bedre læsere.
Da vi afprøvede ”Fagbogen som tema” anden gang i 3.B på Vestervangsskolen placerede eleverne sig
lidt anderledes på ”værdilinjen”, som ses nedenfor. På Vestervangsskolen mente lærerne imidlertid også
(ligesom lærerne fra Korshøjskolen), at deres elever havde fået meget ud af forløbet og rent faktisk havde fået et mere positivt syn på læsning; så måske skulle vi overveje at evaluere på en anden måde med
indskolingselever? Her er det nemlig nemt at lade sig påvirke af de andre kammeraters holdning: Med
”værdilinjen” er det meget synligt at se den position, som bedstevennen indtager.

3. A, Vestervangsskolen. Forår 2019

Neder’n

Ok

🙄

☺

Fedt

😍

FØR

EFTER

FØR

EFTER

FØR

EFTER
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Levedygtighed – indsatsområde 1

Efter afprøvningen på Korshøjskolen, satte vi os for at finpudse læsebåndskonceptet ”Fagbogen som
tema”. I første omgang valgte vi at satse på at arbejde videre med emnet om dyr, og i foråret 2019 afprøvede vi det nye koncept med 3.A fra Vestervangsskolen. I denne proces var vi inspireret af Design-Based
Research, idet vi havde afprøvet et koncept, som var blevet afprøvet, evalueret og gentænkt med henblik
på at gøre konceptet levedygtigt.
Det har resulteret i et koncept, hvor der er indlagt tre ”besøg” over et par uger: Først besøger vi klassen
og har en bogkasse med fagbøger om dyr med til læsebånd2 og en læsebingo med. Eleverne bygger et
dyr af legoklodser. En uges tid efter besøger vi klassen igen. Her tegner eleverne deres yndlingsdyr, og de
får et lille kompendie, som kan forberede dem på det tredje besøg, hvor de kommer ind på biblioteket og
laver deres egen fagbog om et dyr. Her bliver deres tegninger med yndlingsdyrene udstillet i børnebiblioteket.

1. besøg på skolen:
Klassen får en bogkasse med
dyrebøger og en læsebingo.
De bygger et dyr i duploklodser

2. besøg på skolen:
Klassen får kompendie
og tegner ”mit yndlingsdyr”

3. besøg på biblioteket:
Eleverne laver deres egen
fagbog om et dyr

Var indsatsområdet anstrengelserne værd?
Der er ingen tvivl om, at dette indsatsområde har været anstrengelserne værd. Efter den anden afprøvning af konceptet ”Fagbogen som tema” er det blevet ”driftet” og er nu en del af vores samlede skoletilbud. Konceptet findes i to versioner: den udfoldede version ”Fagbogen som tema” med tre besøg og
den enklere version ”Lav en fagbog”, hvor læreren tilbydes et forberedende materiale via læringsportalen
MinUddannelse og klassen besøger biblioteket. Begge versioner er meget populære, og ”Lav en fagbog”
har i indeværende skoleår været af vores mest eftertragtede tilbud.
Vi føler os overbeviste om, at indsatsområdets gode udbytte skyldes det gode samarbejde med forskellige interessenter – blandt andre de involverede lærere, forfatter Mikkel Frost og Museum Østjylland. Der
er uden tvivl et stort udviklingspotentiale i samarbejdet med sidstnævnte om et udvikling af et fagbogskoncept til indskolingen om Danmarkshistorien.
Kan indsatsområde 1 duplikeres af andre?
Det er vores vurdering, at ”Fagbogen som tema” sagtens kan duplikeres af andre biblioteker – det kræver
et par bogkasser med letlæsningsbøger om dyr, en læsebingo, en fagbogsskabelon og andre materialer,
som man frit kan hente i Projektbanken.
1 Ifølge læseforsker Mette-Maria Rydén defineres læsebånd som: ”Et stykke tid (15-45 minutter) i en klasse, på en årgang eller på hele skolen, hvor
eleverne øver sig i at læse. Organisatorisk ofte lagt som et ”bånd” på tværs af det normale skema, og dermed inkluderende lektions tid fra mange
eller alle fag (Rydén 2011:1).
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Indsatsområde 2: Bibliotek

Indenfor dette indsatsområde var vores afsæt, at vi ville undersøge, hvad det gør ved læselysten at bruge faglitteratur på kendte biblioteksformater, der normalt anvendes til læsning af skønlitteratur. Aktiviteterne er foregået i biblioteksregi, men effekten af aktiviteterne er blevet testet via udvalgte skoleklasser,
der har benyttet sig af bibliotekets tilbud. I projektperioden er børnebibliotekets fysiske formidling af
faglitteratur blevet gentænkt, og de muligheder for en anderledes formidling af faglitteratur, som det
ændrede biblioteksrum har givet, er blevet medtænkt i projektet. Målet har været, at indsatsområdets
aktiviteter har tiltrukket nye børn. Vores hensigt har været at komme med en række anbefalinger til udvikling af bibliotekspraksis.

Beskrivelse af gennemførte aktiviteter – indsatsområde 2

De forskellige aktiviteter indenfor indsatsområde 2 er inddelt i tre overordnede kategorier:
1. Design Thinking i fagskoven
2. Skoletilbud med lyst til faglitteratur
3. Læsekonkurrencen ”Den store læsedyst”
Det er vanskeligt at sige præcist, hvor mange børn og unge, der har været involverede i indsatsområdet,
da dette indsatsområde har aktiveret mange forskelligartede tilbud – ikke kun for skoleelever, men også
for de børn, der har benyttet sig af biblioteket i fritiden.
I forbindelse med ”Design Thinking i fagskoven” har 7.E og 7.F fra Tirsdalens Skole, 5.C fra Kristrup Skole
samt valgholdet ”Værkstedsbroen” fra Randers Ungdomsskole været involveret. Det er cirka 100 skoleelever. Cirka 200 børn og unge deltog i vores kick-off på ”Den store læsedyst”, og vi udleverede 300 ark
med læsedyster. Deltagerantallet er imidlertid særligt vanskeligt at afgøre i forbindelse med videreudvikling af vores skoletilbud med lyst til faglitteratur. Årligt servicerer vi som nævnt cirka 2500 skoleelever,
og mange af disse elever har oplevet et øget fokus på den faglitterære formidling – særligt i forbindelse
med vores skoletilbud Fake News, Digital dannelse og Booktalk.
I det følgende redegøres der for de tre ovenstående kategorier (Design Thinking i fagskoven, skoletilbud
med lyst til faglitteratur og læsekonkurrencen ”Den store læsedyst”) ved først at beskrive de gennemførte aktiviteter og derefter foretage en evaluering indenfor hver kategori. Herefter vil der være en samlet
vurdering af indsatsområde 2’s levedygtighed, og til slut vil det blive diskuteret, om indsatsområdets aktiviteter kan duplikeres af andre biblioteker.
Som nævnt ovenfor er børnebibliotekets fysiske formidling af faglitteratur blevet gentænkt i løbet af projektperioden, og dette har givet mulighed for en anderledes formidling af faglitteratur. Hvor der før kun
var reoler uden de store udstillingsmuligheder, er der nu indrettet en ”fagskov” med elleve reoler, som
ligner ”træer”. Hvert ”træ” udstiller bøger indenfor forskellige faglige emner som: ”Historie og verden”,
”Dyr”, ”Kreativitet”, ”Mad”, ”Sport og fritid” med flere.
At den ændrede indretning har haft en positiv effekt på de besøgende ses af nedenstående skema, hvor
to femteklasser har vurderet børnebibliotekets fagområde før og efter ændringerne i det fysiske rum.
Der er tale om to forskellige klasser: 5.a fra Romalt Friskole har udfyldt et spørgeskema om indretningen
før ændringerne, og 5.C fra Kristrup Skole udfyldt et spørgeskema om den nye indretning af fagområdet.
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Spørgeskema om indretning
af fagskoven
Hvordan virker indretningen i
børnebibliotekets område med
faglitteratur?
1= Spændende og inspirerende
5= Kedelig og slidt
Hvor nemt er det at finde de
fagbøger, du leder efter?
1= Meget nemt
5= Meget svært

Den gamle indretning
af fagområdet

Fagskoven

1=1,5%
2=16,7%
3=59,1%
4=16,7%
5=6,1%

1=42,1%
2=31,6%
3=15,8%
4=5,3%
5=5,3%

1=10,4%
2=29,9%
3=31,3%
4=23,9%
5=4,5%

1=36,8%
2=26,3%
3=15,8%
4=15,8%
1=5,3%

Hvor der før kun var 1,5% af børnene, der syntes, at indretningen var ”spændende og inspirerende”, er der
nu 42,1% af børnene, der synes det. Ud fra spørgeskemaet ser det også ud til, at børnene synes, at det i
højere grad er blevet nemmere at finde de bøger, de leder efter.

1. Design
Thinking
i fagskoven
I den nye indretning af fagskoven
har vi indtænkt muligheder for at
lave samskabelse og iscenesættelse, så skoleeleverne selv kan tage
del i fagområdets udformning:
• To interaktive skærme, hvor der
er mulighed for at lave quizzer,
videoer, tidslinjer, faktabokse
og meget mere.
• Trætoppe med mulighed for
forskellige former for vedhæng.
• Mobile opslagstavler med
udstillingsmuligheder.
• ”Kikkasser” i hvert træ med
udstillingsmuligheder.
Nedenfor er en kort beskrivelse af de
aktiviteter, der er blevet gennemført
i projektperioden, som omhandler
de nye samskabelsesmuligheder i
fagskoven.
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Beskrivelse af gennemførte aktiviteter
– Design Thinking i fagskoven
I forbindelse med nye samskabelsesmuligheder
igangsatte vi design-forløbet ”Design Thinking
i fagskoven”. Konceptet gik ud på, at eleverne
skulle iscenesættes som designere, der skulle
udføre et job for os som bibliotek og derigennem
få ejerskab over børnebibliotekets fagområde.
”Design Thinking i fagskoven” er blevet afprøvet
tre gange og er i tråd med DBR-tankegangen blevet evalueret og justeret for hver afprøvning.
• Første afprøvning, forår 2019: 7.E og 7.F laver
interiør og pyntegenstande til fagskoven i faget
”Håndværk og design”.
• Anden afprøvning, september 2019: Valgholdet
Værkstedsbroen fra Randers Ungdomsskole
laver kikkasser til ”Fagskoven”
• Tredje afprøvning: 5.C fra Kristrup Skole laver
interiør og vedhæng til fagskovens trætoppe.
Disse tre afprøvninger fremvises nedenfor via
fotodokumentation.

Første afprøvning: 7.E og 7.F fra Tirsdalens Skole
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Første afprøvning: 7.E og 7.F fra Tirsdalens Skole

Fart og
maskiner

Mennesket

Mad

Musik og
drama

Tredje afprøvning: 5.C fra Kristrup Skole

Krea

Historie og
verden

Dyr
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Evaluering – Design Thinking i fagskoven

Efter afprøvningerne har vi interviewet de deltagende lærere og elever. Efter den tredje afprøvning sagde
læreren om forløbet:
”Fantastisk […] Børnene har knoklet for at blive færdige til tiden. De har været meget engagerede og har
synes, det var en sjov opgave […] sig endelig til igen, for så er vi klar!”

Børnenes kommentarer var også været positive:

”Det har være fedt, fordi
man laver noget der er
mange der kommer og ser
og man får kage for det”

”Det har været virkelig
sjovt og spændende”

”Mega fedt”

”Det var både hyggeligt nyt
og spændende”

”Sjovt og lidt svært”

”Design Thinking i fagskoven” som skoletilbud

Via de tre afprøvninger, med evalueringer og justeringer, er vi på nuværende tidspunkt nået frem til et
koncept, der indeholder fem punkter:

1. Eleverne
interviewer
bibliotekar om
designjob

2. Eleverne laver
research ved hjælp
af faglitteratur

3. Eleverne laver
mood boards,
som præsenteres
for bibliotekar

5. Fernisering på
biblioteket

4.Produktion af
udstillingsgenstande på skolen

På den måde lever konceptet videre. At det er blevet levedygtigt, kommer vi ind på senere i rapporten,
hvor aktiviteterne indenfor indsatsområde 2’s levedygtighed vurderes samlet.
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2. Skoletilbud
med lyst til
faglitteratur

På Randers Bibliotek har vi en lang række meget populære skoletilbud3, og
vi har i projektperioden benyttet os af lejligheden til at se på mange af vores
eksisterende skoletilbud med nye øjne for at undersøge, hvad det gør ved
læselysten at bruge faglitteratur på de formater, der normalt anvendes til
læsning af skønlitteratur.

Beskrivelse af gennemførte aktiviteter – Skoletilbud med lyst til faglitteratur

I projektperioden har vi udviklet opdaterede versioner af allerede eksisterende formater, hvor læsning af
faglitteratur kan spille en større rolle. Det drejer sig om:
• Fake News
• Digital dannelse
• Book Talks
Derudover har vi indkøbt podcastudstyr, som kan bruges i de forskellige skoletilbud, så elever selv har
mulighed for at være formidlere af faglige emner og faglitteratur4.
I det følgende beskrives de forskellige aktiviteter kortfattet, hvorefter der evalueres samlet på de forskelligartede skoletilbud med fokus på faglitteratur.
Fake News og Digital dannelse
På Randers Bibliotek har vi de seneste år lagt forløb ind på læringsportalen MinUddannelse5 som kan
være med at til kvalificere skoleklassers biblioteksbesøg. I forbindelse med dette projekt har vi udarbejdet et forberedende materiale til ”Fake News” og et materiale om ”Digital dannelse”
I materialerne er der henvisninger til materialer og hjemmesider, hvor man kan læse videre om emnet
– blandt andet på Faktalink.dk

3
4
5

Vores skolekatalog for 2019-20 kan findes online på https://publikation.randers.dk/RandersKommune/RandersBibliotek/skoletilbud-2019/#/
I forbindelse med ”Skoletilbud med lyst til faglitteratur” er evalueringen primært foregået ved hjælp af egne observationer.
I MinUddannelse er en læringsportal, som blandt bruges til deling af undervisningsmaterialer i grundskolen.
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Booktalks
Før i tiden inddrog vi sjældent faglitteratur, når vi havde booktalks. Det gør vi nu, og en biblioteksrundvisning indebærer altid en fremvisning af spændende faglitteratur i fagskoven. Vi har eksperimenteret med
formatet og laver nu ”Book Speed Dates” og ”Book Matches” hvor faglitterære materialer altid indgår.
Podcast
I forbindelse med ”Lyst til faglitteratur” har vi kunne se et potentiale i podcast-mediet, og arbejder på at
udvikle et skoletilbud, hvor skoleklasser kan komme ind og optage podcast indenfor forskellige faglitterære emner, såsom astronomi, historie, mad og meget andet.
I indeværende skoleår har vi afprøvet podcast-mediet med vores valghold ”Junior-kulturformidler”. Vi er
desværre stadig ved den første afprøvning, da der har været mange forsinkelser på grund af terminsprøver, brobygning, projektuger og andet på elevernes grundskole.
Selvom vi ikke er helt i mål med et endeligt koncept for et skoletilbud, der kobler faglitteratur og podcast-mediet, så er det vores foreløbige indtryk, at det kan blive et populært skoletilbud.

Evaluering – Skoletilbud med lyst til faglitteratur

Som nævnt indledningsvist så baserer evalueringen af disse aktiviteter sig primært på vores egne observationer. Vi oplever, at de forløb, som vi har udviklet til at kvalificere vores skoletilbud, virker. Eleverne
virker mere deltagende og får tydeligvis et dybere kendskab til det faglige indhold, som er genstand for
undervisningen. Vi kan da også konstatere, at de tilbud som har fået et øget fokus på faglitteratur, er
blandt de allermest populære tilbud.
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3. Den store
læsedyst

I efteråret 2019 satte vi gang i en storstilet læsedyst på Randers Bibliotek.
Denne læsedyst havde sit omdrejningspunkt i en række udfordringer, og der
blev udarbejdet to forskellige ark: et for børn i 0.-5. klasse og et til unge fra
6.-10. klasse.

Normalt plejer vi kun at have fokus på skønlitteraturen, når vi har forskellige former for læsekonkurrencer. Med dette projekt i ryggen ville vi have, at faglitteraturen skulle spille en større rolle6 . ”Den store læsedyst” blev skudt i gang med et ”Kick-off”, hvor forfatter Sebastian Klein holdt et foredrag for de yngste
skolebørn med udgangspunkt i sin bog ”De 100 farligste dyr” og professor i psykologi Svend Brinkmann
holdt foredrag for unge om sin bog ”Hvad er et menneske?”. Begge bøger har et faglitterært udgangspunkt7. Der var kick-off på ”Den store læsedyst” den 28. september, og læsekonkurrencen løb frem til 1.
november.

Evaluering – Den store læsedyst

I arbejdsgruppen var der enighed om, at ”Kick-off” var en skøn dag med en masse børn i godt humør.
Alle billetter var udsolgt (120 pladser), men der kom mange flere deltagere, da arrangementet foregik
i det åbne biblioteksrum - så vi måtte finde ekstra stole frem. Tælleren ved indgangen viser, at der har
været 330 flere gæster i biblioteket end den tilsvarende lørdag året forinden, og på den baggrund vurderer vi, at der i alt har været omkring 200 deltagere.
En hurtig rundspørge blandt deltagerne gav udmeldinger positive tilbagemeldinger på arrangementet
- på trods af lidt teknisk bøvl med lyden. Vi udleverede over 300 læsedyster i projektperioden, men de
fleste blev udleveret til den yngste målgruppe til børn under 12 år. Denne form for arrangement appellerer nok mest til de yngre børn.

”Lyst til faglitteratur” har finansieret forfatterbesøg til kick-off, men selve læsedysten er finansieret af Randers
Bibliotek.
7 Svend Brinkmanns ”Hvad er et menneske?” indeholder dog skønlitterære greb og blander på sin vis fiktion og
fakta.
6
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Levedygtighed - indsatsområde 2

Alle aktiviteter inden for de omtalte tre aktiviteter lever videre efter projektperioden.
Det gælder altså både:
• Design Thinking i fagskoven
• Skoletilbud med lyst til faglitteratur
• Læsekonkurrencen ”Den store læsedyst”
Det er hensigten, at Design Thinking i fagskoven skal blive en del af vores skoletilbud i skoleåret
2020-2021 i den udformning som er skitseret tidligere. Her er det primært skolefaget ”Håndværk og
design”, der er i fokus, men i researchfasen skal eleverne få kendskab til de emner, som de skal lave pynt
til gennem læsning af faglitteratur.
Alle aktiviteter, der er omtalt i forbindelse med Skoletilbud med lyst til faglitteratur, lever videre i indeværende skoleår. Det gælder både for Fake News og Digital dannelse – men også for vore forskellige former for Booktalks, hvor vi som formidlere skal være ekstra opmærksomme på at inddrage faglitteratur.
Podcast-tilbuddet er som nævnt under udvikling og er et tiltag, der skal afprøves yderligere inden det
bliver udbudt som et af vore faste tilbud i det kommende skolekatalog.
Læsedysten lever videre i 2020 som ”Vinterlæsedysten” og ”Sommerlæsedysten”, som både udbydes til
skoleelever og ”frie børn”. Dermed lever læsedystens Instagram-profil videre.
Var indsatsområde 2 anstrengelserne værd?
Arbejdet med dette indsatsområde har været
mere tumultarisk, da vi i arbejdsgruppen har eksperimenteret ved at sætte gang i mange forskelligartede aktiviteter. Men vi er ikke i tvivl om, at
de mange aktiviteter har været anstrengelserne
værd: Via ”Design Thinking i fagskoven” har skolebørn iscenesat biblioteksrummet, via ”Skoletilbud
med lyst til faglitteratur” er vi blandt andet kommet ud på andre platforme med vores formidling
af faglitteratur og med ”Kick-off på Den store
læsedyst” fik vi sat fokus på faglitteraturen i vores
valg af foredragsholdere.
Kan faglitteratur vække læselyst?
De metoder, der er blevet benyttet i forhold til
dette indsatsområde har først og fremmest
været kvalitative. Men der er ingen tvivl om,
at formidlingen af faglitteratur har fået ekstra
opmærksomhed i projektperioden. Denne opmærksomhed på faglitteratur skal fastholdes,
og læsning af faglitteratur skal fortsat tænkes ind i de aktiviteter, der lever videre efter
projektperioden: ”Design Thinking i fagskoven” og ”Skoletilbud med lyst til faglitteratur”.
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Kan indsatsområde 2 duplikeres af andre?
Flere af indsatsområde 2’s aktiviteter kan duplikeres af andre biblioteker – særligt tiltagene fra ”Skoletilbud med lyst til faglitteratur”. I Projektbanken kan man lade sig inspirere af de forberedende undervisningsmaterialer, som vi har udarbejdet indenfor denne kategori. Selvom ”Design Thinking i fagskoven” er
udarbejdet med vores eget fagområde in mente, så kan forløbets principper sagtens duplikeres af andre.
Forløbsbeskrivelsen kommer også til at være tilgængeligt i Projektbanken.
Stort set alle biblioteker sætter af og til gang i en eller anden form for læsekonkurrence, men det, der har
gjort, at ”Den store læsedyst” skiller sig ud, er det fokus, der har været på faglitteratur – særligt i forbindelse med den føromtalte ”Kick-off” på læsedysten.
Vores hensigt har oprindeligt været at komme med en række anbefalinger til udvikling af bibliotekspraksis, og nedenfor er en kortfattet liste med nogle af de konkrete anbefalinger vi som arbejdsgruppe kan
komme med:
• Tænk gerne anderledes i indretningen af fagområder i børnebiblioteket: inddrag gerne elementer,
der lægger op til samskabelse med skoleelever og lærere Interaktive skærme, lækre
opslagstavler og andre udstillingsmuligheder.
• Overvej om den måde, I formidler skønlitteratur, kan anvendes til formidling af faglitteratur
– eksempelvis i forbindelse med booktalks og forskellige former for skoletilbud.
• Gør det så let som muligt for lærere at anvende de af bibliotekets tilbud, der har fokus på
faglitteratur. Opstil læringsmål for de konkrete tilbud og læg gerne forberedende materialer
på de portaler, som lærerne i forvejen benytter sig af.
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Indsatsområde 3: Undervisningsforløb - Faglitteratur i galaksen

Indenfor dette indsatsområde var vores afsæt udviklingen af et undervisningsforløb for overbygningselever, hvor synergien imellem skøn- og faglitteratur skulle undersøges. Dette ville vi gøre ved at arbejde
med to greb: fiktionalisering af fakta og ”faktionalisering” af fiktion ud fra et udvidet tekstbegreb8. Det
overordnede mål har været, at undervisningen ville ramme flere elever og give dem lyst til fordybelse.
Star Wars-universet har været den fiktive ramme for undervisningsforløbet. Randers er brandet som ”En
by i galaksen”, og derfor har det været naturligt, at det var dette fiktive univers, der skulle være omdrejningspunktet for dette indsatsområde. Hvert år i april er det ”Galaksedage”, hvor der er et hav af forskellige aktiviteter i Randers9.
I arbejdet med dette indsatsområde har vi været stærkt inspirerede af den omtalte innovationsmodel
Design-Based Research, og har afprøvet undervisningsforløbet ”Faglitteratur i galaksen” tre gange. Efter
hver afprøvning har vi evalueret forløbet i samarbejde med de involverede lærere og elever og har brugt
dette som afsæt for en justering af konceptet.
Omtrent 90 elever har været involveret i disse afprøvninger. Det drejer sig om:
• Første afprøvning: 8. og 8.b, Nørrevangsskolen (forår 2018)
• Anden afprøvning: 8.e, Tirsdalens Skole (efterår 2019)
• Tredje afprøvning: 8.I, Nørrevangsskolen (forår 2019)
Afprøvningerne har fundet sted over halvandet år og i løbet af denne periode har vi haft mange samarbejdspartnere. Det drejer sig om:
Randers Naturcenter, DPU, Nordisk Film Biografer Randers, Benny Ray (manden bag Sci-Fi-Con10),
dirigent David Riddell fra Randers Kammerorkester, FUSR (Folkekirkens Skoletjeneste i Randers,
Favrskov og Hobro-Mariager), Museum Østjylland, Håndværksmuseet, illustrator Peter Nielsen og
psykolog Svend Brinkmann.

Beskrivelse af gennemførte aktiviteter – indsatsområde 3

I det følgende beskrives de tre afprøvninger med og de dertilhørende evalueringer. Til slut er der en samlet vurdering af indsatsområdets levedygtighed, og det diskuteres hvordan indsatsområdets aktiviteter
kan duplikeres af andre.
Første afprøvning – 8.a og 8.b fra Nørrevangsskolen
Den første afprøvning fandt sted i begyndelsen af projektperioden, hvor 40 elever fra 8.a og 8.b fra
Nørrevangsskolen i Randers Nordby og deres lærere var deltagere. Målet med forløbet for denne første
afprøvning var, at eleverne skulle få en udvidet og dybere forståelse af et fiktivt univers som Star Wars
ved hjælp af faglitteratur. Vi ville afprøve synergien imellem skøn- og faglitteratur ved at lave en form for
”faktionalisering” af det fiktionen.
Her var det centralt, at eleverne selv skulle blive i stand til at producere faglitterære tekster: der var som
nævnt tale om et udvidet tekstbegreb, der kunne inkludere forskelligartede produkter som artikler, diverse præsentationer, dokumentarfilm med mere.
I samarbejde med de to klassers lærere udarbejdede vi nedenstående struktur for forløbet.
DAG 1
Introduktion
- Film
- Foredrag
- Introduktion
på biblioteket

DAG 2 OG 3:
Input til arbejdet
med fagtekster
* Workshop
på Randers
Naturcenter
* Workshop på
biblioteket

DAG 4:
Input til
arbejdet med
fiktionstekster
* Workshop med
Amdi Silvestri

Skriveproces

DAG 5:
Fernisering på
biblioteket i
forbindelse med
Galaksedage

8 Med det udvidede tekstbegreb forstås tekster ikke kun som litterære tekster, men også som film, musikvideoer, fotocollager med mere.
9 Se mere om ”En by i galaksen” her: https://enbyigalaksen.randers.dk/en-by-i-galaksen/
10 Sci-Fi-Con Randers er Danmarks største Star Wars- og science fiction-messe, som løber af stablen til ”Galaksedagene”.
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Efter et biografbesøg, et foredrag om Star Wars, en rundvisning på biblioteket og en workshop på Randers Naturcenter om dyr fra Star Wars-universet var det håbet, at eleverne ville være rustede til at skrive
tekster med afsæt i Star Wars-universet. Vi afholdt to skriveworkshops: en med afsæt i af skrive faglitteratur, og en med afsæt i at skrive skønlitteratur ved forfatter Amdi Silvestri. Alle elever kom på den måde
til både at skrive skønlitterære historier ud fra Star Wars – og alle kom til at lave forskellige former for
fagtekster. Elevernes produktioner blev lagt på projektets hjemmeside lysttilfaglitteratur.dk, og udgivelsen blev fejret ved en fernisering, der løb af stablen i ”Galaksedagene”
Projektet fik meget omtale i lokalpressen, og det endte faktisk med, at to af eleverne kom med i ”Go’
Aften Danmark” på TV2 for at fortælle om projektet.

Evaluering – første afprøvning af ”Faglitteratur i galaksen”

Både lærere og elever var overvejende positive i deres evaluering af projektet. En af lærerne snakkede
om, at der: ”[m]åske er der behov for en tydeligere rød tråd – måske er der ikke. Det var også rart bare at
blive kastet ud i ukendt hav”. Eleverne udtrykte stor begejstring og til spørgsmålet om, hvad de fik ud af
forløbet, blev der blandt andet svaret:

”Jeg fik meget tilfredshed.
Bare følelsen om at levere
et godt stykke arbejde, var
meget fascinerende. At se
mine tekster på biblioteket
er fedt, men også underligt
på samme tid”.

”Overraskende meget.
Udover, at det var spændende, blev jeg i det hele
taget interesseret i Star
Wars verdenen, og noget
relateret til det; astronomi.
Det fik mig til at reflektere
meget”.

”Super fedt. Jeg synes det
var nogle helt fantastiske
dage. Alt var godt, måske
ikke lige Naturcenteret,
men selfølgelig det [biologi
og dyreliv] interesser mig
ikke”.
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Kan faglitteratur vække læselyst?
At forløbet har haft en lille effekt på elevernes syn på læsning og biblioteket kom tydeligt frem i deres
besvarelser af spørgeskemaerne.

FØRSTE AFPRØVNING AF
”FAGLITTERATUR I GALAKSEN”

Før

Efter

Jeg synes læsning er cool

25,7%

28,9%

Jeg læser kun,
hvis jeg er nødt til det

45,7%

36,8%

Jeg elsker at læse

16,7%

17,9%

Hvor tit låner du bøger på
biblioteket udenfor skolen?

5,6% ”Flere gange
om måneden”

8,3% ”Flere gange
om måneden”

Men de unge havde også nogle bud på, hvordan forløbet kunne forbedres. Disse forbedringer handlede
om, at der skulle være en tydeligere struktur, lidt færre elever – og at der ikke var tid til både at skrive
fagtekster og fiktionstekster.
Selvom begge lærere mente: ”at projektet i dets form sagtens gentages på en anden skole”, så kom
de også ind på, at det med tidspresset kunne være en udfordring, fordi man i udskolingen generelt har
meget travlt med at gøre eleverne klar til afgangsprøven. Lærerne mente, at vi skulle passe på med at
konstruere et så ambitiøst forløb, at lærere og elever simpelthen ikke ville have tid til at tage del i det.
Efter at have taget eleverne og lærernes kommentarer til efterretning, besluttede vi os for at tage afsæt
i det afprøvede koncept, da resultaterne var fine, og projektets mål så ud til at blive opfyldt – men vi ville
foretage nogle essentielle ændringer inden den anden afprøvning:
• Kun én klasse skulle deltage i forløbet ad gangen.
• Vi skulle arbejde med at have en tydelig struktur og stilladsering11 af eleverne i deres læringsproces.
• Eleverne skal have mere tid og støtte i skriveprocessen.

11 Stilladseringsbegrebet er udviklet af Bruner, Wood og Ross, som tager afsæt i Vygotskys begreb om nærmeste udviklingszone. Bruner et al
var optagede af, hvordan man kan fungere som »stillads« for eleven, og hvordan forskellige former for stilladsering kan styrke elevernes læring
(Wood et al. 1976)
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Anden afprøvning – 8.E fra Tirsdalens Skole
Den anden afprøvning fandt sted i efteråret 2018, hvor 26 elever fra 8.E fra Tirsdalens Skole i Randers
Sydby og deres lærere var deltagere.
Målet med denne anden afprøvning var ændret en smule i forhold til den første. Ordlyden var nu, at
eleverne skulle få en udvidet og dybere forståelse af et fiktivt univers som Star Wars ved hjælp af såvel
skønlitteratur og faglitteratur– blandt andet ved at lægge vægt på elevernes egen produktion af både
fiktive tekster og fagtekster.
Som nævnt ville vi give eleverne en klarere struktur og mere tid til at skrive tekster. Derfor besluttede vi
os for at inddele eleverne i to grupper, hvor der i den ene gruppe havde fokus på produktion af fiktionstekster, og den anden havde fokus på produktion af fagtekster. Ved at lave denne opdeling ville vi undersøge, hvad det ville gøre ved elevernes læse- og skrivelyst at arbejde med de forskellige tekstkategorier.
Vi valgte at nedskalere konceptets omfang således, at det på længere sigt kunne blive levedygtigt. Sammen med 8.E’s lærere udviklede vi en struktur, som ses nedenfor:

DAG 4:
Input til
arbejdet med
fiktionstekster

DAG 1:
Introduktion
- Film
- Foredrag

* Oplæg om
bibliotekets tilbud
*Workshop på
biblioteket
1/2 af klassen
laver fagtekster
med Morten DD
1/2 af klassen
producerer
skønliterære
tekster med
Amdi Silvestri

DAG 5:
Skriveproces

Bogudgivelse og
fernisering på
biblioteket i
forbindelse med
Galakseløbet

Efter Dag 1, hvor eleverne havde set ”The Force Awakens” og været vidner til et foredrag, mødte de dagen efter ind til en dag på biblioteket, der bød på en introduktion til bibliotekets tilbud og en skriveworkshop, hvor eleverne var delt i to grupper:
Den del af klassen, der skulle lave fagtekster deltog i en workshop, hvor biolog og museumsinspektør
Morten DD hjalp de unge med at komme i gang med at skrive forskellige former for fagtekster. Den del
af klassen, der skulle producere skønlitterære tekster, blev inspireret af forfatteren Amdi Silvestri, som
også faciliterede en tilsvarende workshop ved den første afprøvning.
Efter de to forskelligartede workshops, gik eleverne i gang med at producere tekster: Den ene halvdel
producerede fagtekster, og den anden del lavede fiktionstekster. I dette forløb opdagede vi, at eleverne
havde brug for et skriftligt oplæg, som de kunne tage afsæt i. Vi fik udarbejdet et kompendie, hvor det
var klart, hvad vi forventede af eleverne: Her var eksempler på forskellige teksttyper, og forløbets struktur
blev tydeliggjort. Elevernes tekster blev udgivet i en bog, og der var fernisering i forlængelse af ”Galakseløbet”: Her havde 8.E hjulpet til ved forskellige poster ved bibliotekets Star Wars-stjerneløb for elever i 3.
-5.klasse.
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Evaluering af anden afprøvning af ”Faglitteratur i galaksen”

Under denne afprøvning var det tydeligt, at det var langt fra alle elever, der var motiverede og interesserede i at deltage, og da vi interviewede eleverne afslutningsvist gav de udtryk for, at Star Wars-universet
ikke appellerede til mange af eleverne i klassen. Der var flere elever, der sagde, at de ikke fik så meget ud
af, det fordi: ”[J]eg ikke synes Star Wars er sjovt” eller fordi” [J]eg ikke kan lide Star Wars”. Til spørgsmålet
om, hvad der kan blive bedre, svarede en elev endog: ”Ikke skrive om Star Wars men om det, der interesserer eleverne”.
I forhold til eksperimentet med at vi deler klassen i to, således at den ene del producerede fagtekster og
den anden del lavede skønlitterære tekster, så udtrykte Fflere af eleverne i den sidstnævnte gruppe, at
de var vant til at skrive fiktion, og at det var nemt at gå til. Det er derfor interessant at bemærke, at de
elever, der producerede fagtekster faktisk var mere begejstrede for det samlede forløb:

”Jeg skrev en fagtekst, og
jeg lærte meget mere om
Star Wars”.

”Jeg fandt ud af, at der
var flere ting der lignede
hinanden fra Star Wars og
den rigtige verden”.

”Jeg skrev en fagtekst og
jeg lærte noget om det”

Kan faglitteratur vække læselyst?
På trods af den modstand, som flere af eleverne tydeligvis havde overfor forløbets emne, så kan man se
på de spørgeskemaer, som 8.E udfyldte før og efter afprøvningen, at målet for indsatsområdet blev opfyldt. Efter afprøvningen syntes eleverne i højeres grad, at ”læsning er cool”, flere besøgte folkebiblioteket
i fritiden, og tre gange så mange elever angav, at de læste ”flere gange om ugen”.

ANDEN AFPRØVNING AF
”FAGLITTERATUR I GALAKSEN”

Før

Efter

Jeg synes læsning er cool

5,3%

10%

Jeg læser kun,
hvis jeg er nødt til det

52,6%

50%

Jeg elsker at læse

5,3%

5%

Hvor tit låner du bøger på
biblioteket udenfor skolen?

100%: ”Aldrig”
eller ”sjældent”

5%: ”Flere gange
om måneden”

Hvor tit læser du i fritiden?

68,4%: Aldrig
10,5%. Flere gange
om ugen

40%: Aldrig
30%: Flere gange om ugen

De involverede lærere var meget begejstrede for forløbet – og mente, at produktionen af faglitteratur
skulle prioriteres på bekostning af produktionen af skønlitteratur: ”Det er nemmere for dem at skrive
fiktion. Det har de prøvet så mange gange”.
Den ene lærer mente, at eleverne skulle have færre valgmuligheder, når de skulle producere tekster, og at
man derigennem skulle skabe mere struktur i forløbet. Her blev det foreslået, at det udarbejdede kompendie skulle udvikles yderligere og danne rammen for forløbet.
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I arbejdsgruppen fokuserede vi i stigende grad på det faktum, at vi gerne ville have, at undervisningsmaterialet skulle være levedygtigt efter projektperiodens udløb. I den forbindelse begyndte vi at overveje,
hvordan man kunne inspirere eleverne til at producere tekster uden brug af dyre oplægsholdere og
konsulenter. Efter at have taget eleverne og lærernes kommentarer til efterretning besluttede vi os for
foretage en række justeringer inden den tredje afprøvning:
• Der skulle være fokus på elevernes produktionen af faglitteratur,
da der ikke ville være tid til også at lave skønlitterære elevproduktioner.
• Kompendiet skulle udvikles og være en ramme for forløbet.
• Inspirationen til produktion af tekster skulle være i et levedygtigt format.

Tredje afprøvning – 8.I fra Nørrevangsskolen
Den tredje afprøvning fandt sted i foråret 2019, hvor 25 elever fra 8.I fra Nørrevangsskolen i Randers
Nordby og deres dansklærer var deltagere. 8.I var en såkaldt ”eliteidrætsklasse”, og alle eleverne dyrkede
sport på et meget højt niveau. Dette var også grunden til, at deres lærer meldte dem til, for det var hendes indtryk, at de havde så travlt med deres sportsgrene, at de ikke fik læst nok – og ikke havde tid til at
benytte sig af bibliotekets tilbud.
Målet med den tredje afprøvning var, at eleverne fik en udvidet og dybere forståelse af et fiktivt univers
som Star Wars ved hjælp af faglitteratur– her ville der blandt andet blive lagt vægt på elevernes egen
produktion af fagtekster. Vi valgte at nedskalere konceptets yderligere så det ville være realistisk at gøre
det levedygtigt. Dette gjorde vi ved primært at have fokus på elevernes produktion af faglitteratur ud fra
Star Wars-universet (faktionalisering af fiktion), og ved at inspirere eleverne til at lave forskellige former
for fagtekster via inspirationsfilm, hvor lokale faglige eksperter ”forelæste”. I disse ”inspirationsfilm” fortalte dirigent David Riddell (musik), Anne Assenholt (religion), Svend Brinkmann (psykologi), Benny Ray
(merchandise), Jacob Krogsøe (filmvidenskab), Peter Nielsen (kunst), Anne Marie Hyldgaard (håndværk)
og Frede Jensen (historie) om, hvordan Star Wars talte ind i deres fagområde

INSPIRENDE
FILM

MED

FAGLIGE
EKSPERTER
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Kompendiet blev videreudviklet, så de enkelte kapitler var sammenfaldende med forløbets struktur.
Derudover valgte vi at nedskalere antallet af valgmuligheder i forbindelse med elevernes produktion af
fagtekster: De kunne enten lave en baggrundsartikel eller en dokumentarfilm.
Afprøvning 3 fik derved en struktur, som ses nedenfor:

DAG 1:
Introduktion
- Film
- Foredrag

DAG 2:
Input til
arbejdet med
fagtekster
* Oplæg om
bibliotekets tilbud
* Præsentation
af kompendie og
inspirationsfilm

DAG 5:
Skriveproces
* Produktion
* Feedback
*Deadline

Bogudgivelse og
fernisering på
biblioteket i
forbindelse med
Galakseløbet

Efter Dag 1, hvor eleverne havde set ”The Force Awakens” og været vidner til et foredrag, mødte de dagen efter ind til en dag på biblioteket, der bød på en introduktion til bibliotekets tilbud og en gennemgang
af inspirationsfilm, kompendie og forløb. De fleste elever arbejdede med at lave baggrundsartikler. Der
var også et par grupper af elever, der lavede dokumentarfilm.
Afprøvningen fik stor omtale i lokale medier; og det bevirkede blandt andet, at ”Lyst til faglitteratur” blev
omtalt på forsiden af Randers Amtsavis.
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Evaluering af indsatsområde 3: Undervisningsforløb - Faglitteratur i galaksen

Ved denne afprøvning var det tydeligt, at vi var kommet tættere på at have udviklet et produkt, som ville
være levedygtigt: Biblioteket kom på banen, men i selve produktionsfasen var klassen ”selvkørende”.
8.I’s lærer var begejstrede for projektet: ”Nu er 8.I jo ikke den mest læsende klasse, så det har været så
godt, at de har fået et øget indblik i hvad biblioteket kan”. Læreren påpegede, at det var godt, at faglitteraturen blev benyttet på en ”kreativ og anderledes måde”: ”Det har været spændende at se, hvordan faglitteraturen har været med til at belyse Star Wars-universet”. Hun efterlyste dog, at oplægget til elevernes
produktion af faglitteratur skulle være endnu mere konkret.
Eleverne var positive i deres umiddelbare vurdering af forløbet og sagde eksempelvis:

”Jeg blev klogere på
indholdet i Star Wars.
Det var sjovt da det var
anderledes end det man
laver i skolen”.

”Jeg lavede en artikel
om fodbold og prøvede at
sammenligne sport med
filmen”.

”Jeg lavede en artikel. Jeg
lærte meget”.

Men de fleste af svarerne var forholdsvis neutrale med udsagn som: ”Jeg lærte noget om Star Wars” og
”Det var fint nok”, ”Det var fedt nok” med mere. Ingen af eleverne havde forslag til forbedringer.
Kan faglitteratur vække læselyst?
I spørgeskemaerne blev det dog tydeligt, at forløbet havde gjort noget ved elevernes opfattelse af
læsning, og at flere af dem havde endda fået øjnene op for, hvad biblioteket kunne tilbyde dem:

TREDJE AFPRØVNING AF
”FAGLITTERATUR I GALAKSEN”

Før

Efter

Jeg synes læsning er cool

0%

10%

Jeg læser kun,
hvis jeg er nødt til det

11,8%

5%

Jeg elsker at læse

6,8%: ”Flere gange om ugen”
47,1: ”Aldrig”

30%: ”Flere gange om ugen”
40%: ”Aldrig”

Hvor tit låner du bøger på
biblioteket udenfor skolen?

75%: ”Aldrig”
25%: ”Sjældent”

40%: ”Aldrig”
55%: ”Sjældent”
5%: ”Flere gange
om måneden”

Hvor tit læser du i fritiden?

29,4%: ”Aldrig”

20%. ”Aldrig”

Eleverne syntes i højere grad, at ”læsning er cool”, flere besøgte folkebiblioteket i fritiden, og næsten fem
gange så mange elever angav, at de læste ”flere gange om ugen”.
Internt i arbejdsgruppen var vi enige om, at undervisningskonceptet var ved at være på plads. Vi tog
lærerens ønske om et mere konkret oplæg til produktion af faglitteratur meget alvorligt - det endelige,
levedygtige produkt skulle altså indeholde konkrete og håndgribelige oplæg til elevernes produktionsproces.
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Levedygtighed - Indsatsområde 3

Efter at have afprøvet undervisningsforløbet ”Faglitteratur i galaksen” tre gange var vi klar til at færdiggøre det endelige produkt. I samråd med Ulf Dalvad Bertelsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet er
vi blevet inspireret til at opstille en række konkrete opgaver, der skal hjælpe eleverne med at producere
forskellige former for fagtekster. Dertilhørende modeltekster12 skal fungere som en stillads for eleverne
ved at være eksemplariske.
De konkrete opgavetyper tager afsæt i de otte inspirationsfilm og har følgende overskrifter.
Psykologi: Skriv et
debatindlæg

Billedkunst: Lav
en plakatanalyse

Musik: Lav en
podcast

Filmvidenskab: Lav
en filmanmeldelse

Historie: Skriv et
Wikipedia-opslag

Håndværk: Lav
en tutorial

Teologi: Skriv en
baggrundsartikel

Merchandise: Lav
en fotomontage

Det færdige koncept har følgende struktur med fem forskellige trin:

1. introduktion
foredrag
film

2. Vælg opgavetype

3. Besøg biblioteket
Information om opgavetyper
Litteratursøgning
Kildekritik og research

4. Produktion af faglitteratur
på skolen

5. Udgivelse
Udgivelse på hjemmeside, skærme
og sociale medier
Fernisering på biblioteket

12 Modeltekster er tekster, der er eksemplariske i forhold til de genrer, der skal produceres.
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”Faglitteratur i galaksen” er blevet en del af vores skolekatalog, og i skrivende stund er tilbuddet fuldt
booket. I løbet af april 2020 skal 8.A fra Romalt Friskole, 8.B fra Forberedelsesskolen og 6.a og 6.b fra
Nørrevangsskolen arbejde med ”Faglitteratur i galaksen” og skal høre foredrag om Star Wars, se ”The
Force Awakens” i biografen, arbejde med at producere fagtekster ud fra de opstillede opgavetyper med
dertilhørende inspirationsfilm. Forløbet afsluttes med en udgivelse af elevernes fagtekster i forbindelse
med ”Galaksedagene”.
Projektets relevans for målgruppen
Selvom tilbuddet er fuldt booket, så har det været vores indtryk, at arbejdet med Star Wars appellerer
mere til de lidt yngre elever. Mange af de udskolingselever, som har været med i afprøvningen, har givet
udtryk, for at de ikke kunne lide Star Wars – at det mest var for ”nørder”. Eleverne var generelt ikke så
optagede af at deltage i forløbet, som vi i arbejdsgruppen havde forventet. Men få elever shinede og har
siden da haft deres vante gang på biblioteket.
Men vi kan altså se, at de yngre skoleelever er meget begejstrede for universet. Som det ses ovenfor er
to af de klasser, der skal deltage i ”Faglitteratur i galaksen” 6. klasser. Vi har tænkt os at prøve forløbet af
på nogle elever, der er lidt yngre end den oprindelige målgruppe; måske appellerer Star Wars-universet
lidt mere til dem?
Derudover har vi valgt at udvikle et forberedende undervisningsmateriale til de mellemtrinsklasser, der
skal deltage i vores årlige ”Galakseløb”, som er blevet nævnt tidligere i rapporten. Det drejer sig både om
et kompendie, der indeholder elementer fra ”Faglitteratur i galaksen” og bogkasser, hvor eleverne både
kan læse skønlitterære og faglitterære bøger, der på forskelligvis omhandler Star Wars-universet.
Indsatsområde 3 lever altså videre på Randers Bibliotek – både i form af undervisningsforløbet
”Faglitteratur i galaksen” til udskolingselever, men også i form af forløbet ”Bliv klar til Galakseløb” for
mellemtrinselever.
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Var indsatsområde 3 anstrengelserne værd?
Det var dette indsatsområde, som vi på forhånd
havde de største forventninger til. Det var det mest
ambitiøse. Det at undersøge, hvordan man kan
arbejde med synergien mellem faglitteratur og
skønlitteratur var, så vidt vi vidste, ikke et område,
som var blevet undersøgt før i biblioteksregi.
Derfor var derfor lettere nedslående, at mange af
de deltagende elever ikke var så begejstrede for
Star Wars-universet. Star Wars var jo afsættet for
arbejdet med de unges læselyst. Der var dog også
flere elever der var glade for Star Wars. Vi har som
nævnt valgt at tilbyde dele af konceptet til en lidt
yngre målgruppe i håb om, at det kan være udbytterigt.
Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at vi på
mange måder er nået i mål: Eleverne har generelt
fået et andet syn på læsning og på biblioteket – og
når vi i dag ser mange af unge, som før projektet
var biblioteksfremmede, bruge biblioteket helt frivilligt, så er det tydeligt, at indsatsområdet har været
anstrengelserne værd.
Derudover håber vi, som det ses nedenfor, at forløbets design eller koncept kan være inspirerende for
andre biblioteker i forhold til at udfolde andre fiktive
universer ved hjælp af faglitteratur.
Kan indsatsområde 3 duplikeres af andre?
Det var oprindeligt vores mål at udvikle et didaktisk design, hvorigennem man kunne udfolde et hvilken
som helst fiktivt univers ved hjælp af faglitteratur. Vi har i projektperioden udviklet et forløb, der helt
konkret har afsæt i Star Wars-universet. Det er ud fra dette univers, vi har undersøgt synergien mellem
fiktion og fakta.
Indsatsområdets produkt er undervisningsmaterialet ”Faglitteratur i galaksen” med dertilhørende inspirationsfilm og hjemmesiden lysttilfaglitteratur.dk
Dette materiale kan ikke duplikeres én til én af andre biblioteket: Det er jo kun Randers er ”en by i galaksen”. Men det didaktiske designs struktur kan sagtens duplikeres af andre og anvendes til at udfolde
et hvilken som helst andet fiktivt univers ved hjælp af faglitteratur. I Odense kunne man jo eksempelvis
prøve det af på Harry Potter. Mulighederne er mange.

1.
Introduktion
til det fiktive
univers

2.
Vælg
opgavetype

3.
Besøg
biblioteket

4.
Produktion af
faglitteratur

5.
Udgivelse
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SAMLET
KONKLUSION
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SAMLET KONKLUSION
I denne afsluttende rapport er der brugt meget energi på at beskrive og evaluere de forskellige tiltag og arrangementer. Ligeledes er der blevet gjort rede for, hvordan projektets
erfaringer videreføres i andre sammenhænge og hvordan de forskellige indsatsområder
kan duplikeres af andre.
Vores overordnede mål var at undersøge antagelsen: faglitteratur kan også vække læselyst.
Det er svært at måle læselyst – men ved hjælp af interviews med lærere, spørgeskemaer,
egne observationer med mere har vi en idé om, at ja: faglitteratur kan vække læselyst. Det
var tydeligst at se i forhold til indsatsområderne 1 og 3, hvor interviews og spørgeskemaer
udgjorde en stor del af den indsamlede data. Lærerne fra Korshøjskolen og fra Vestervangsskolen mente utvetydigt, at ”Fagbogen som tema” havde skabt mere læseglæde, og
de anvendte spørgeskemaer om ”Faglitteratur i galaksen” taler også deres tydelige sprog:
De unge synes, at læsning er mere cool, og de er i højere grad begyndt at bruge folkebiblioteket.

De er især to grunde til, at vi har nået vores mål:
• Design-Based Research. Her er der tale om en model indenfor
hvilken vi løbende har kunne evaluere, justere og tilrette gennem
afprøvninger. Denne proces har været med til at skabe levedygtige
aktiviteter med fokus på faglitteratur.
• Det tværfaglige samarbejde. Samarbejdet med lærere, konsulenter,
forfattere og forskellige faglige eksperter har været med til at skabe
nogle koncepter og tiltag, der har en høj faglighed.
I de kommende måneder inviterer vi andre biblioteker til en temadag om ”Lyst til faglitteratur”, hvor vi i arbejdsgruppen vil fortælle om vore resultater, og hvordan de kan inspirere
andre biblioteker.
Vi tror på, at der er et meget stort potentiale i projektet. Både fagligt og i forhold til at placere biblioteket på Danmarkskortet på en lidt anderledes måde - og ikke mindst i forhold til at
skabe netværk og skabe kontakt til nye samarbejdspartnere.
Projektets afsluttede regnskab indsendes, efter denne rapport er afleveret.
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LYST TIL FAGLITTERATUR

MATERIALER TIL
PROJEKTBANK
Nedenfor er en liste over de materialer, der er udviklet i projektperioden og kan inspirere andre biblioteker.
De er uploadet i projektbanken under ”Lyst til faglitteratur”.
Indsatsområde 1
• Læsebingo
• Forberedende undervisningsmateriale – ”Lav en fagbog med biblioteket” (med lærervejledning)
• Skabelon til fagbog
Indsatsområde 2
• Oplæg/beskrivelse af Design Thinking i fagskoven
• Kompendie: ”Bliv klar til galakseløb” (med lærervejledning)
• Forberedende undervisningsmateriale: ”Fake News” (med lærervejledning)
• Undervisningsmateriale: ”Digital dannelse” (med lærervejledning)
• Plakat til Kildekritik Eksperimentariet
• Den store læsedyst – to ark: Young og Junior
• Book Speed Date-menukort
Indsatsområde 3
• Kompendie: ”Faglitteratur i galaksen” (med lærervejledning)
• Inspirationsfilm: ”Faglitteratur i galaksen”
• Bogudgivelse: 8.E fra Tirsdalens Skole
• Bogudgivelse: 8.I fra Nørrevangsskolen

LITTERATUR OG
BRUGBARE LINKS
Ove Christensen, Karsten Gynther, Trine Brun Petersen (2012): Design-Based Research – introduktion
til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale
teknologier. I: Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), Årg. 5, Nr. 9
Reinholdt Hansen, Stine (2017): Børns læsning 2017: Overblik og indblik
Rydén, Mette-Maria (2011): Læsebånd - en fælles læsesatsning på tværs af skema og fag. I: Daugaard,
L. M., & Christensen, M. V. (red.), Sprog på spil: At Sætte Viden Om Sprog i Spil i Profession og Uddannelse. København: ViaSystime.
Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 17.
Links:
https://lysttilfaglitteratur.dk/
https://randersbib.dk/uddannelse
De transskriberede interviews og diverse spørgeskemaer kan rekvireres ved at kontakte
Signe Winther Brinkmann på sb@randersbib.dk

