
Tak for modtagelsen af den faglige statusrapport. 

Slots- og Kulturstyrelsen kvitterer hermed for modtagelsen af den faglige statusrapport.
Den tilknyttede faglige konsulent vil herefter gennemgå og behandle den faglige statusrapport.
Kontrollér venligst om rapporten er som ønsket. 

OBS: Du kan evt. rette i den faglige statusrapport frem til rapporteringsfristens udløb ved angivelse af nedenstående 
bruger id og pinkode.

Bruger ID: 527384
Pinkode: 723762256164

(J.nr: BUP.2015-0145)

Faglig statusrapport vedr. tilskud fra 
Udviklingspuljen for folkebiblioteker og 

pædagogiske læringscentre

Stamoplysninger
1. Projekttitel

Licens til leg - databasen i virkeligheden: 100 meter kildekritik

2. 
Kontaktperson 
vedr. denne 
statusrapport Majken Jørgensen

3. 
Kontaktpersonens 
telefonnr. 2531 3662

4. 
Kontaktpersonens 
epostadresse maj65@helsbib.dk

Ansøger

5. Projektejer Helsingør Bibliotek

6. 
Økonomisk 
ansvarlig Søren Mørk Petersen

Faglig statusrapport

10. Projektstatus (max 1.000 tegn).
Projektet er afsluttet med så godt et resultat, at det søges 
videreført fra prototype til produktion. 

Projektets mål om at udvikle et koncept, som forener det 
legende, krop og bevægelse
med informationssøgning, lykkedes gennem udvikling og test af 
en prototype, som skulle motivere til at øge børns brug af 
databaser.

Koncept og prototype har stået sin prøve hos fagfolk fra lærings- 
og videnssektoren, hos folk fra spil-, lege- og idrætssektoren, og 
hos slutbrugerne: 'Hvornår kommer 2'eren?', 'Vi vil beholde 
den!' (den = prototypen), 'Køb den, køb den!' (sagt tíl 
klasselærer om prototypen). En klasselærers udsagn i nærvær af 
hele klassen, en 6. klasse: 'Jeg har ikke før kunnet præsentere et 
materiale over så langt et forløb, hvor ingen har brokket sig' - 
kommentarer fra klassen: 'Og det er fordi, det er spændende - 
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der er både noget til drenge og piger, man skal samarbejde OG 
konkurrere, og man kan røre ved det'.

Derfor er næste step: midler til produktion og distribution.

Her redegøres for projektets fremdrift i kort form. 
Eventuelle afvigelser fra projektplanen rapporteres samlet 
i felt 12 og 13.

11. Projektrapport (max 2.000 tegn).
Projektplanen blev fulgt, og alle elementer enten aktivt 
inddraget, moderet eller revideret undervejs i processen med at 
udvikle prototypen:

- researchfase velgennemført
- annoncerede samarbejdspartnere involveret
- nye kommet til
- 4 styregruppemøder gennemført
- 4 workshops gennemført

- koncept baseret på appellerende og legende introduktion til
informationssøgning og kildekritik udviklet
- konceptet udviklet gennem research, workshops og bootcamp 
med fagfolk, 
- koncept målt op mod folkeskolens fagmål

- træningsbane med øvelser udviklet gennem prototype
- databaser målrettet børn vurderet, anvendt og suppleret
- prototype i 2 ex: kravsspecifikationer til prototype og 
læringsforløb udarbejdet af projektledelsen > prototype sammen 
med spilforfatter og idræts/legeekspert
- manualer, guides, refleksionsforløb og lektieopgaver udarbejdet
- protype tryktestet i flere prætestforløb med fagfolk
- prototype navngivet: 'Neb-Senus forbandelse'

- prototyperne sluttestet i autentiske testmiljøer i 4 skoleklasser 
på 3
folkeskoler i 3 kommuner.
Hver skoleklasse testede i 5 dobbelttimer:
- test på Klostermarksskolen i Roskilde: to 5. klasser
- test på Hornbæk Skole i Hornbæk (Helsingør Kommune): en 6. 
klasse
- test på Rungsted Skole (Hørsholm Kommune): en 5. klasse

- prototypen og projektets resultater formidlet på Danmarks 
Læringsfestival marts 2016 (egen stand + præsentation på scene 
+ samarbejde med SøgSmart) samt på den internationale 
Counterplay Festivalen 2016 (workshop på engelsk med tydelig 
respons - vi har bagefter fået mails med ønske om at købe 
konceptet/prototypen). 
- Interview til 'Børn og Bøger' aug 2016
- præsentation CBledermøde

- prototype evalueret sammen med testklasser 
- læringsforløb evalueret med klasselærere
- projektet evalueret med projektdeltagere

- nedskaleringer af prototype udarbejdet til videre præsentation
- site med status og perspektiver for Licens til Leg/'Neb-Senus 
forbandelse' udarbejdet 
- site oploades her august 2016: www.helsbib.d

Her skal der rapporteres for de aktiviteter, der er 
beskrevet i ansøgningens projektplan.

12. Afvigelser i forhold til ansøgning (max 2.000 tegn).
Tid:
Projektet blev forlænget med i alt 3 mdr.:
- først 2 mdr. p.g.a. chefskifte og jobskifte i projektledelsen og 
konsekvensændring i styregruppe.
- senere yderligere 1 måned p.b.a. ønske fra testpartner.

Organisation:
Som følge af jobskifte i projektledelsen (fra Hørsholm til 
Roskilde) blev den primære deltagerkreds øget fra to til tre, da 
Roskilde Bibliotek kom med i projektet. Denne ændring 
medførte, at energien forblev i projektet, og at Roskilde kunne 
bidrage med test i to i stedet for en skoleklasse.

Samarbejdspartnere:
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To samarbejdspartnere trak sig allerede ved projektets opstart.
En med tidsnød som begrundelse (EduTechLab Slagelse), en
anden fordi projektet alligevel ikke blev vurderet som pegende
direkte ind i egne mål (Coding Pirates).
En tredje part (Mandagaften designgruppe) involverede 
projektledelsen
ikke aktivt, fordi konceptudviklingen fik en drejning
hen mod det narrative.

Nye partnere blev i stedet involveret:
En særlig ekspertgruppe blev etableret. Gruppen fungerede
som tryktestere og mediatorer mlm folkeskole og folkebibliotek
med fokus på didaktik, informationsarkitektur, leg, pædagogik,
digitale/analoge barrierer, spørgeteknikker, narrativitet, fagmål
etc.
Nogle fra lege/idræts- og spiludviklerverdenen gik fra
ekspertstatus til medudviklende.
Til enkelte parallelle Kulturstyrelsesprojekter blev der etableret 
systematisk
videndeling gennem fast deltagelse i vores workshops (Kolding
og Gentofte).
Det at Roskilde Bibliotek blev det tredje deltagende
folkebibliotek (fordi den oprindelige projektleder skiftede
arbejdsplads) blev en stor gevinst: det sikrede projektets
kontinuitet og intensitet i engagement og udvidede
deltagerkredsen på workshops samt forøgede de autentiske
testmiljøer fra 3 til 4.

Målgruppen:
'Skolebørn', undervejs afgrænset til 5. klasse. Testforløbene viste 
at prototypen også fanger 6. klasse, og lærere og konsulenter 
anbefaler: 5. -7. klasse.

Databaser:
Testdatabaserne levede ikke op til forventning!

Her redegøres for principielle ændringer i projektet, jf. 
vejledningens pkt. 3.1.
Er der ingen afvigelser, anføres: 'Ingen afvigelser'

13. Overholder projektet tidsplanen (max 1.000 tegn).
Som nævnt er projektet forlænget med i alt 3 mdr. p.g.a. 
ændringer i organisation og projektledelse samt p.g.a. 
logistikudfordring hos en af de testende skoler. Vi valgte at 
imødekomme ønske om at kunne starte testforløb lidt senere.

Endelig har projektet haft det positive problem, at reaktioner og 
tilbagemeldinger har været så solide og mange, at 
projektledelsen har valgt at forsøge at bane vejen for en 
decideret produktion og på vejen derhen at holde interessenter 
orienteret via et site, som publiceres august 2016 på Helsingørs 
site: www.helsbib.dk

Generelt
14. Bemærkning (max 255 tegn).

Det har været værdifuldt at arbejde metodisk med innovation på 
så tørt et felt som 'informationssøgning og kildekritik'. De 
eksperimenterende og legende workshops, god co-projektledelse 
samt generøs videndeling på tværs af fag og sektorer har været 
nøglen

Dato: 25-08-2016 08:26:02
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