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”Den spil-levende bog” - evaluering
”Den spil-levende bog: Minecraft, læselyst og drenge” - et projekt for 4. klasse på
Højvangskolen, især drenge. Februar 2014 - april 2015.
Samarbejdspartnere: Horsens Bibliotek, Højvangskolen, spilkonsulent Mathias Poulsen
og forfatter Kasper Lapp.
Evalueringen er sammenfattet af projektleder Louise Buus, Horsens Bibliotek.

Nedenstående citater er fra de implicerede projektdeltagere og konsulenter givet i løbet af
projektet og som evaluering efter projektet. Alle har lavet løbende skriftlig evaluering.
Der er løbende lavet fælles mundtlig evaluering med klassen, for at få eleverne til at forholde sig til
deres egen læsning samt til arbejdet med Minecraft og projektet overordnet. Disse interviews er
mundtlige og uformelle og er foregået sammen med hele klassen for at få elevernes umiddelbare
holdning. Undervejs i elevernes arbejde med Minecraft har vi lavet små videooptagelser af deres
arbejde og interviews med dem om, hvad deres tanker om deres fortællinger har været og
hvordan de er blevet inspireret af det, de har læst. Formålet hermed var at fastholde dem i, at det
skal bruges som inspiration i deres egne fortællinger i Minecraft.

Mål og succeskriterier
Målet og succeskriteriet i projektet har været at
1) fremme drenges læselyst, herunder øge deres glæde og tilfredshed ved at læse
2) Udvide synet på læsning – både for drenge og deres voksne
3) Flere drenge som medskabere på biblioteksaktiviteter og som læseambassadører.
Læselysten
”Jeg tror, at vores fokus på, at de [eleverne] selv skulle fortælle historier, var rigtigt. Øget skriveog fortællelyst fører til øget læselyst.”
(Kasper, forfatter)
”Jeg har set stor læselyst og iver efter at komme i gang.”
(Malene, dansklærer)
”Vi fik bekræftet, at det pigerne og drengene læser i 4.C, stemmer meget godt overens med det
forskningen fortæller os.”
(Linda, børnebibliotekar)
”Jeg synes vi kan konkludere er, at det giver drengene lyst til at læse, når de kan se et formål med
det. At det, de læser, skal bruges til noget.”
(Linda, børnebibliotekar)
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”Jeg synes vi har haft et spændende forløb med børnene og konsulenterne og set at børnene bliver
inspireret af at koble læsning og spil sammen i undervisningen.”
(Louise, børnebibliotekar)
I samtalen med eleverne og ud fra evalueringerne med projektdeltagerne kan vi se, at eleverne
har oplevet en øget læselyst i projektperioden. Som fagprofessionelle ser vi en sammenhæng
mellem den forøgede læselyst – et øget fokus på læsningen – og på at skulle bruge læsningen i en
bestemt kontekst. Det betyder, at et øget fokus fra de voksne på børnenes læsning i
undervisningen og i deres fritid har en positivt afsmittende effekt på børnenes læselyst.
Vores undersøgelse af elevernes læsning og interesser (se tabel 1 og 2 nedenfor) understøtter,
hvad Stine Reinholdt kommer frem til i sin phd-afhandling: ”Når børn vælger litteratur”. Drenge
læser generelt meget faglitteratur, men i dette projekt har de dog hovedsagligt læst skønlitteratur.
Inden for skønlitteraturen er der dog sammenfald mellem læsningen hos drengene i projektet og
drengene i Stine Reinholdts undersøgelse, idet drengene i projektet primært valgte at arbejde med
spænding og tegneserier. Drengenes interesser er meget spredte, men de var også flest drenge i
klassen, mens pigerne havde sammenfald af både læsning og interesser.
Vi snakkede i samme forbindelse med eleverne om at læsning er andet og mere end at læse bøger.
Det kunne fx være undertekster på TV, skilte ude og inde samt i spil mv. Denne italesættelse af, at
læsning er mere end læsning af bøger, gjorde eleverne bevidste om, hvad de i den mellemliggende
læseperiode læste udover bøger.
Deres dansklærer fortæller, at eleverne har været mere ivrige efter at læse end hun tidligere har
set i undervisningen.
En af drengene udtrykte det på denne måde: ”jeg har fundet ud af, at i stedet for at kede mig,
kan jeg læse en bog”.
Tabel 1
Drengenes læsning
Tegneserier/Manga
Dragonball/manga
Yu-gi-oh!/manga
Anders And (flere
læser)
Jumbo Bøger
Manga tegnebøger
Garfield
Taynikma
Tegneserier
generelt

Fodbold
Zlatan/Ronaldo
VM
Fodbold generelt
(flere læser)

Fakta
Lande
Flag
Fakta
generelt
(flere
læser)

Gys/Krimi
Krimi
Detektiv
Koldt blod
(Gys)

Klassikere
Robinson
Crusoe
Astrid
Lindgren

Fantasy
Harry
Potter
Fantasy
generelt

Andet
Den
tapre
ridder
Spil

Drengenes interesser
Sport
Fodbold, Springgymnastik,
Løbehjul, Trampolin, Cykling,
Basket, Skateboard, Brydning,
Tennis, Cross, Håndbold

Spil
Minecraft,
Assassins Creed,
Fifa 14, Yu-Gi-Oh,
Ratchet and
Clank, Sly, Call of
duty, Sims

Andet
Lande, Flag,
Tegne, Manga,
Musik, Spille
musik
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Tabel 2
Pigernes læsning
Gys
Dødelig Blitz (Marv og
ben – serien)

Fantasy
Fortryllede slot
Vildheks

Heste
Sigge-bøgerne

Andet
Troldepus

Pigernes interesser
Sport
Springgymnastik, Dans,
Ridning, Dykning,
Smidighed

Andet
Instagram, Just
dance, teater, musik

Historiefortælling og Minecraft
”De fik meget ud af det – samarbejde om en historie, problemløsning, kreativ tænkning.” (Malene,
dansklærer)
”Minecraft kan bruges til at illustrere, udtrykke og undersøge emner/problemstillinger på tværs af
et fag.”
(Mathias, spilkonsulent)
”Der har overordnet været en god indsats og energi, samt et fint resultat.”
(Mathias, spilkonsulent)
”Der er rigtig meget inspiration at hente. At undervisningen tager udgangspunkt i noget eleverne
dyrker i deres fritid giver dem blod på tanden i forhold til indhold. Rigtig godt at der var stor
selvstyring, men jeg tror det kræver is i maven fra lærernes side at eleverne skulle være så
selvstyrende.
(Louise, børnebibliotekar)
”Eleverne kunne lide projektet, men at sætte det læste ind i et forløb med inspiration til en egen
fortælling var svært for dem.”
(Louise, børnebibliotekar)
”De lærte meget om at formidle en historie, at præsentere et projekt og være på.”
(Kasper, forfatter)
Arbejdet med Minecraft har været godt på mange områder. Dels har det haft en positiv effekt, at
det er eleverne, der har været superbrugere på Minecraft. Det har givet de drenge som ellers ikke
fagligt er de dygtigste i klassen en mulighed for at vise, hvad de kan, og det har tilført klassen en
rigtig god dynamik.
Desuden har de involverede voksne med deres spørgsmål til eleverne søgt at få eleverne til hele
tiden at overveje deres valg og fravalg i deres egne fortællinger i Minecraft.
Det har helt været op til eleverne selv, om de ville formidle deres historie ved at læse op af en
tekst, de selv har forfattet eller om de ville lave en ren mundtlig fortælling. Det betyder, at
eleverne har kunnet bruge den måde, der passer dem bedst i formidlingen og dermed bestemme,
hvad der passer dem bedst hele vejen i projektarbejdet. At eleverne har arbejdet på denne måde
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har tydeliggjort at lærere og børnebibliotekarer havde en forskellig tilgang til børnenes måde at
arbejde på. Især lærerne ville gerne have, at eleverne skulle arbejde mere målrettet med deres
fortælling i forhold til Minecraft-historien, således at den var nedskrevet og gennemarbejdet,
mens børnebibliotekarerne i højere grad kunne se værdi i de mere løst strukturerede fortællinger,
som tager udgangspunkt i den mundtlige historiefortælling. Ikke desto mindre var både
projektdeltagere og konsulenter enige om, at det i projektet handlede om at give eleverne mest
mulig selvstyring på projektet for at se, om det havde en positiv effekt på læselysten. Der har
været en lille tendens til at de bogligt lidt stærkere elever har skrevet en historie og læst højt af
den under filmning af Minecraft historien og de knap så bogligt stærke har valgt at bruge deres
mundtlige historiefortælling under filmningen.
Er Læselysten blevet fremmet?
At læsningen netop skulle målrettes arbejdet med Minecraft har været en meget vægtig faktor i
forhold til at øge læselysten.
Allerede da vi præsenterede projektet for eleverne var især drengene i gang med at overveje,
hvad de kunne tænke sig at læse og hvad deres tema i arbejdet med Minecraft skulle være. Da vi
ugen efter præsentationen lavede en booktalk for eleverne med udgangspunkt i hver enkelt elevs
interesser med henblik på den kommende læseperiode, var de ivrige efter at finde relevant
litteratur. Her var det afgørende for læselysten, at det skulle bruges konkret i arbejdet med
Minecraft.
Det var også afgørende, at eleverne blev mødt af voksne, der tog deres interesser, deres læsning
og forespørgsler seriøst.
En væsentlig udfordring for eleverne har været at omskabe det, de har læst eller forklare, hvordan
de har brugt det læste som inspiration til deres egne fortællinger. Set i bakspejlet ville mere tid og
klarere definerede rammer muligvis have gjort det lettere for eleverne at forholde sig konkret til
det de havde læst, men det var et valg fra start, at vi ville give eleverne meget frie rammer i såvel
læsningen som arbejdet med Minecraft.
I slutningen af projektet efterlyste vi elev-kommentarer til projektet. Flere af drengene
efterspurgte mulighed for at lave et lignende forløb med nye grupper og nye temaer. En
efterspørgsel, som klart kan tolkes positivt både i forhold til læsedelen og i forhold til indsatsen i
Minecraftdelen.
Alle eleverne har fået et bevis på at de nu kunne kalde sig læseambassadører.
Selvom fokus under arbejdet med Minecraft har været på elevernes proces i at opleve, producere,
deltage og kommunikere, har projektets primære fokus været på læselysten. Som ovenfor
beskrevet har det været vigtigt for eleverne, at de er blevet taget seriøst i deres læsning og
interesser af fagprofessionelle voksne, men det alene ville ikke have givet en så stor effekt, som
det, at det de læste skulle bruges til noget, som rigtig mange af eleverne havde som
fritidsinteresse, nemlig Minecraft. Den gejst det gav eleverne at skulle lege kreativt med Minecraft
i skoletiden smittede af på læselysten i forhold til, at den var målrettet den kreative leg. Om
læselysten stadig er styrket i dag, har vi ikke belæg for at svare på, da projektet med klassen for
længst er afviklet. Men når fokus er rettet mod eleverne og den enkelte elevs læselyst og
interesser og når det, de læser, skal bruges konkret i forbindelse med noget de dyrker i deres
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fritid, læser eleverne mere og dermed øges lysten til at læse. Både bibliotek og skole finder det
relevant med en opfølgende undersøgelse af elevernes læselyst over tid.

Perspektivering i forhold til fortsat drift
Biblioteket
Projektet Den spil-levende bog har åbnet en ny verden op for biblioteket, da vi ikke tidligere har
brugt Minecraft. Det har betydet, at vi på Krimimessen for børn har arbejdet med workshop med
Minecraft for især at tiltrække drenge. Workshoppen var en succes og blev lavet som en
konkurrence hvor hovedpræmien var en række bøger sponseret af Tellerup. Vi følger op i efteråret
(2015) med en anden form for Minecraft workshop, hvor vi krydser læsning og spil-verden, da det
her kommer til at handle om at bygge sine yndlingsscener eller -bygninger fra bøgernes verden op
i Minecraft.
Succesen fra interviewet med eleverne i klassen om deres læsning har også udviklet vores tilgang
til børns læsning. Helt konkret gør vi i dag langt mere ud af at tale med børn om deres interesser
og deres læsning i fx biblioteksorienteringer end tidligere. Referenceinterviewet har vi valgt at
uddybe, fordi det giver langt mere lydhørhed fra eleverne om det de får at vide om biblioteket og
fordi det giver dem en større glæde og os en mulighed for sammen at finde bøger, de forhåbentlig
har lyst til at læse, når de kommer hjem med dem.
Endvidere har vi brugt samme uddybende interviewform i dele af projektet ”Digital Læselyst”, for
at give eleverne en status af at være noget særligt. Igen med fokus på at øge læselysten. Også
tilgangen til selv at lade eleverne styre interesseområdet for deres arbejde og hvordan de vil gribe
deres arbejde an - i dette tilfælde i forhold til at lave en video om lige netop det, der fagligt
interesserer dem - har vi brugt i projektet ”Digital Læselyst”.
Skolen
I skolen har følgende været overvejet i forbindelse med Læselyst og brugen af Minecraft:
1. Et lignende forløb med fokus på læsning/ læseræs, hvor det handler om at læse mange bøger.
Efter endt læsning skal man sætte et form for aftryk i Minecraft, som bevis. Man kunne måske
også lade børnene besvare nogle spørgsmål til teksterne.
2. Et robinsonade-forløb hvor eleverne skal opbygge deres ø ud fra en lærerstyret skabelon ud fra
en let udgave af Robinson Crusoe.
3. Et forløb a la Den spil-levende bog men med en fælles læseoplevelse som afsæt. Fx. anslaget i
Vildheks, hvor eleverne herefter meddigter på handlingen og bygger portalen/den fiktive verden
op.
4. Sidst men ikke mindst kunne man arbejde med genren "instruktion" og lade eleverne udarbejde
en sådan til Minecraft.
Selvom projektet har kørt med samme mandskab i projektperioden er afdelingslederen,
dansklæreren og skolebibliotekaren, der har været tilknyttet Den spil-levende bog fra
Højvangskolen, alle stoppet og arbejder ikke længere i Horsens Kommune. Et fremtidigt
samarbejde funderet på Den Spil-levende bog vil derfor enten kræver nye samarbejdspartnere
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eller en gentænkning og et fokus på hvordan man kan samarbejde med erfaringer fra projektet
”Den spil-levende bog”.

Formidling af resultater
I april 2014 afholdt vi en temaeftermiddag for 27 deltagere, især bibliotekarer og lærere.
Temadagen indeholdt oplæg fra biblioteket og skolen og de tilknyttede konsulenter samt fra Stine
Reinholdt Hansen om børns (især drenges) læsning. Eftermiddagen blev krydret med de
involverede elevers film.
Deltagernes spørgelyst og interesse var stor. Det var især det tekniske omkring Minecraft, der var i
fokus fra deltagernes side, samt en vis bekymring til at arbejde i længere tid med Minecraft set i
forhold til de mål skolerne skal opfylde i danskfaget. Ikke desto mindre er hovedindtrykket at flere
deltagere fik lyst til at begive sig i kast med at arbejde med Minecraft i en eller anden form.
Elevernes forældre er løbende igennem projektet blevet informeret om arbejdet dels i forhold til
hvorfor det er vigtigt at læse og dels om hvorfor eleverne skulle arbejde med Minecraft.
Et kort resumé af projektet og temadagens oplæg kan hentes på https://horsensbibliotek.dk/ombibliotekerne/projekter/den-spil-levende-bog.
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