
Et projekt om medborgerskab
på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne





Hvad er medborgerskab?

Sådan lød spørgsmålet en morgen i april 2016, da 26 elever fra 8.c 
fra Hummeltofteskolen mødte op til en uge på Stadsbiblioteket i 
Lyngby for at arbejde intenst med temaet medborgerskab. 

Forud lå flere måneders arbejde fra bibliotekets side, der startede 
med at stille sig selv spørgsmålet: ”Kan man gå til bibliotek?” Det lidt 
særprægede spørgsmål var opstået i kølvandet på den nye skole-
reform, hvor biblioteket har fået mulighed for at tilbyde valgfag og 
undervisning til kommunens elever. Spørgsmålet blev afløst af tank-
er og idéer om form og indhold til et undervisningsforløb, der mund-
ede ud i projektet ” Medborgerskab – gå et Level Up”. 

8.c. flyttede mere eller mindre ind på biblioteket, hvor de over fem 
dage gennemgik fem faser. Målet var at øge deres viden om pro-
jektarbejde og temaet medborgerskab. 

Eleverne blev inddelt i grupper og valgte selv, hvordan de ville 
skabe medborgerskab i deres kommune. Kulminationen på projek-
tet blev en offentlig fremlæggelse, hvor eleverne præsenterede 
deres gode idéer, der spændte lige fra en smile-kampagne til et 
hus for hjemløse. 

På de følgende sider, kan du læse mere om processen og bruge  
Lyngby-Taarbæk Bibliotekernes erfaringer til at starte et lignende 
projekt i din kommune. Vores ønske med projektet har bl.a. været 
at udvikle et koncept, som andre også kan få glæde af. Derfor 
har vi gjort undervisningsmateriale, evalueringer, designmanual og 
meget mere tilgængeligt på vores hjemmeside www.lyngbybib.
dk/medborgerskab. 

Fra idé 
til færdigt 
projekt





Et af formålene med projektet var at skabe en ramme for et 
læringsforløb på biblioteket om medborgerskab for folkesko-
lens 8. klasser med afsæt i den nye skolereform.

Udgangspunktet for det faglige indhold var åbenhed, da vi 
fra bibliotekets side havde et ønske om at lade elevernes 
interesse og nysgerrighed styre, hvad der skulle ske. Derfor 
var det også bibliotekets personale, der underviste, da vi øn-
skede at skabe en anden relation til eleverne, end de har til 
deres lærere. 

Klassens lærer var med i planlægningsfasen og var også 
med til at definere læringsmål for projektet, hvor der blev 
udvalgt tre kompetenceområder: 

PLANLÆGNING - hvor eleverne skulle lære at arbejde i en 
projektstruktur.

INFORMATIONSSØGNING – hvor eleverne fik kendskab til 
forskellige former for informationssøgning.

SOCIALISERING – hvor eleverne blev bevidstgjorte om deres 
egen idenditet og deres rolle i samfundet.

Alle kompetencerområder er beskrevet nærmere på www.emu.dk.

Alle elever i 9. klasse skriver en obligatorisk tværfaglig pro-
jektopgave. Ved at arbejde med planlægning som kompe-
tenceområde ville vi klæde eleverne på til denne opgave. 
Vi tog derfor udgangspunkt i projektarbejdsformen, hvor vi 
arbejdede metodisk med problemformuleringer, informa-
tionssøgning, kildelister, produkt og præsentation. Kompe-
tenceområdet socialisering blev lagt ind i temaet Medborg-
erskab og var det indholdsmæssige omdrejningspunkt for 
hele læringsforløbet.

Læringsmål



5 dage - 5 faser

Temaugen var struktureret i fem 
projektfaser – én fase for hver 
dag – og organiseret som pro-
blemorienteret projektarbejde i 
grupper.
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TIRSDAG

Informationssøgning og afgrænsning

Informationssøgning og kildekritik. 
Første halvdel af dagen fokuserede 
vi på metoder til informationssøgning. 
Anden halvdel var afsat til, at de en-
kelte grupper formulerede søgninger 
og fandt oplysninger og referencer, 
de kunne bruge i deres projekt.

MANDAG

Fælles ramme og gruppedannelse

Kort velkomst. Herefter inspirations- 
oplæg med ekstern oplægsholder, 
Julie Abitz, medforfatter til bogen 
“Bliv en hero i din by”, der gav en 
uddybende forklaring på, hvad med-
borgerskab er og hvordan, ”du selv 
bliver en hero i din by”. Facilitering af 
brainstorm om begrebet medborger-
skab samt diskussion af hvilke projek-
temner, der var realistiske. Opgaven 
endte med en række overskrifter om, 
hvad godt medborgerskab er. På 
baggrund af disse overskrifter valgte 
eleverne hvilket projekt, de gerne ville 
arbejde videre med, og projektgrup-
perne blev nedsat.

Uge-
program

Første dag handlede i høj grad 
om at skabe tryghed for eleverne,
og at få skabt en ramme, hvor 
både elever og biblioteksperso-
nale, indgik i en fælles samtale 

Om tirsdagen var øvelsen at gøre 
informationssøgning og kildekritik 
relevant for elevernes projekter og 
samtidig undgå at drukne dem 
i information om søgesystemer, 
søgeteknikker og booleske ope-
ratorer.



FREDAG

Evaluering

Selv om fremlæggelserne var ugens 
naturlige højdepunkt, var det også 
vigtigt at få fulgt op på, hvad elev-
erne synes, de havde fået ud af 
temaugen, projekterne og fremlæg-
gelserne. Derudover færdiggjorde 
eleverne skemaet med skalaerne for 
egen indlæring og samlet gik vi et 
“Level up”.

TORSDAG

Produkt og fremlæggelse

Fra projekt til præsentation og endelig 
fremlæggelse. Præsentation af bib-
liotekets tekniske muligheder samt tips 
og tricks til fremlæggelse. Planlæg-
ning og øvelse af præsentationer. 
Elevernes forældre var på forhånd 
blevet inviteret til at overvære de 
færdige fremlæggelser, der foregik 
torsdag eftermiddag i udlånet i bib-
liotekets åbningstid. Der var altså tale 
om offentlige fremlæggelser - en vig-
tig pointe i forhold til at vise eleverne, 
at deres projekter ikke “kun” var en 
skoleopgave men rent faktisk kunne 
præsenteres i det offentlige rum.

ONSDAG

Fordybelse

Realisering af projekter. Præsentation 
af forskellige analyseværktøjer, bl.a. 
målgruppepræcisering, interessent-
analyse og visualisering. Eleverne 
byggede modeller eller tegnede 
plancher, der kunne præsentere de-
res projekter. En vigtig proces, da pro-
jekter ofte tager en ny drejning, når 
de skal fra papiret og ud i den virke-
lige verden.

Onsdag handlede om at under-
støtte de enkelte grupper i deres 
individuelle processer. Projekterne 
udviklede sig meget forskelligt, og 
de enkelte grupper havde derfor 
differentierede udfordringer og 
behov for støtte og vejledning. 

Torsdagen var præget af travlhed 
og spænding. Eleverne synes, det 
var svært at skulle fremlægge i det 
offentlige rum men oplevede sam-
tidig, at det var noget af det, de 
lærte mest af i løbet af temaugen. 

Fredag var hygge- og evaluer-
ingsdag. Eleverne var glade og 
lettede. Selvom ugen var ved at 
være slut, gav evalueringerne rum 
til refleksion over ugens indhold, og 
eleverne var glade for at kunne 
give feedback.



Skema med skalaer 
for egen indlæring 

For at tydeliggøre dagens og ugens lærings-
indhold fik eleverne hver dag udleveret et 
skema med en række skalaer og tilhørende 
udsagn, som de skulle udfylde og tage stilling 
til. På den måde blev de tvunget til at forhol-
de sig til, hvor meget de havde rykket sig i 
forhold til de enkelte læringsmål. 





De enkelte projekter

ET STED AT HÆNGE UD
Koncept og indretning af 
et sted, hvor unge, der ikke 
længere går i klub, kan 
mødes efter skoletid – i ste-
det for bare at gå hjem og 
sidde for sig selv.

IKKE BARE ET HERBERG
Koncept og indretning af et 
hus til hjemløse, hvor de kan 
bo og få hjælp og vejled-
ning til at komme på ret køl.

RENGØRINGS-
FØRSTEHJÆLPSKASSER
til S-tog og busser, så alle 
kan få adgang til lidt hur-
tig rengøring og dermed 
hjælpe med til at passe 
på vores fælles offentlige 
transport.

Eleverne blev inddelt i otte grupper med to til fire elever, 
der hver især arbejdede med deres egne projekter. 
Der var stor idérigdom og kreativitet.



GRØN ENERGI - GRØN BY
Brug af piezoelektriske fliser 
forskellige steder i byen, fx på 
stationen, der derved kan blive 
selvforsynende med strøm eller 
i målområdet ved et maraton-
løb for at gøre opmærksom på 
teknologien på en sjov måde.

SMIL LIGE, DANMARK
Udvikling af kampagne 
med tilhørende app, der 
skal gøre folk opmærksom- 
me på vigtigheden af at 
smile og være venlige i det 
offentlige rum.

SPILLERUM
Indretning af spillerum i en 
gammel politistation, hvor 
folk kan komme og spille 
forskellige spil sammen og 
på den måde skabe fæl-
lesskaber på tværs af sprog 
og kultur.

FÆLLESSPISNING
Udvikling af et koncept for 
fællesspisning som middel 
til at skabe fællesskab i et 
lokalområde.

SIG NOGET!
Kindness Knows No Limits
Udvikling af kampagne og 
plakater der skal give folk 
mod til at tale mere sam-
men i det offentlige rum.



”Medborgerskab – Gå et Level Up!” har bekræftet os i, at biblioteket har 
meget at byde på som læringsrum for folkeskolens ældste klasser. 

Det, at temaugen foregik på biblioteket uden lærernes tilstedeværelse, gav 
eleverne mulighed for at indgå i nye relationer og indtage nye positioner. 
Vi oplevede, at de unge mennesker nød at være på biblioteket og arbej-
de i biblioteksrummet. Dér hvor vi oplevede at stå stærkest overfor eleverne 
var, når vi lod dem og deres projekter tage fokus. Når vi mødte den enkelte 
gruppe, lige dér hvor de var i processen frem for at forsøge at få grupperne 
til at passe ind i et fastlagt skema eller undervisningsforløb.

Eleverne indtog biblioteket og rykkede sig utrolig meget i løbet af ugen. Det 
samme gjorde vi - gik et ”Level Up”. 

BIBLIOTEKET HAR 
MERE AT BYDE PÅ


