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Indledning 
 

Projektet ’Medborgerskab – gå et Level Up!’ er gennemført i samarbejde mellem 

Lyngby-Taarbæk bibliotekerne og Professionshøjskolen Metropol. Projektets 

formål var at udvikle bibliotekets rolle som læringsinstitution og samtidig styrke 

kompetencer om medborgerskab hos eleverne. Sideløbende skulle samarbejdet 

mellem biblioteket og skolen styrkes ved at bringe biblioteket i spil i en mere aktiv 

rolle i forhold til skolereformen. Desuden har det været målet at få viden om 

værktøjer til samskabelse mellem bibliotek og skole. For at få indblik i projektets 

forskellige elementer og organiseringen af disse jf. bilag 1. 

 

Formålet med denne evaluering er at give argumenter og inspiration til både 

folkebiblioteker og folkeskoler i forhold til fremadrettet at arbejde sammen som 

del af åben skole. Med sit fokus på hvordan erfaringerne fra projektet 

fremadrettet kan anvendes, er evalueringen formativ.  

 

Fokus i evalueringen er på elevernes læring i forhold til medborgerskab og 

udfoldes med følgende spørgsmål:  

1. Hvilken værdi har projektet vist, at biblioteket kan bidrage med i forhold til 

elevernes læring? 

2. Hvad er elevernes læringsudbytte i forhold til de opstillede læringsmål for 

forløbet?  

3. Hvilke elementer i forløbet har henholdsvis fremmet og begrænset elevernes 

læringsudbytte, samt hvad kunne ellers have understøttet udbyttet?  

 

 

Undersøgelsesaktiviteter 

Evalueringen er kvalitativ i den forstand, at den baserer sig på oplevelser 

(fortællinger om oplevelser) hos informanter og evaluator ud fra samtaler i 
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interviews, tolkninger af (tale)handlinger fra observationer og af 

undervisningsmaterialer fra projektugen. Materialerne er vedlagt som bilag. 

(Holme og Solvang 1996, Dahler-Larsen 2010) jf. bilag 4-6. 

Observationerne er delvist ustrukturerede med fokus på læringsmålene (Bjørndal 

2003, Holme og Solvang 1996). De er registreret i sammenhænge, hvori 

elevernes aktiviteter og handlinger afspejler de kompetencer, læringsmålene 

sigter på at fremme.1 Observationsnoterne er registreret to dage under 

projektugen: midt i forløbet (fordybelsesdagen), samt ved den afsluttende 

evalueringsdag jf. bilag 2 

 

Interviewene er overordnet struktureret ud fra de tre evalueringsspørgsmål (se 

ovenfor) og er konkret udfoldet i de fire interviewguides jf. bilag 3. Alle interview 

blev optaget og er dokumenteret på lydfiler. Interviewene blev gennemført den 

første mandag efter projektugens afslutning. På den måde var oplevelserne fra 

projektugen frisk i deltagernes erindringer.  

  

Datagrundlaget for evalueringen er: 

 Observationer i temaugen gennemført af evaluator 

 Interviews med alle type projektdeltagere: Projektgruppe, værtsgruppe2, 

oplevelseschef/ projektejer, syv elever fra den deltagende klasse samt 

deres lærer. 

 Materialer, samtaler og observationer fra kursus- og sparringsdagene.3 

 

Desuden har vi gennemført en analyseworkshop med projektgruppen og 

værtsgruppen, hvor vi har fået kvalificeret vores indledende analyser og 

perspektiveret resultaterne inden vi satte det sidste punktum. 

                                                      
1 Observationerne kan ikke i sig selv sige noget om, hvorvidt kompetencerne er lært i de sammenhænge, hvori 

de er registrerede. De kan alene sige noget om, hvorvidt kompetencerne er til stede på observationstidspunktet, 

samt i hvilke (lærings)sammenhænge de viser sig. 

2 På biblioteket er 13 medarbejdere udvalgt til at bidrage i projekt ’Medborgerskab - gå et Level Up!’. Fem af 

disse indgår i projektgruppen, herunder en projektleder, der til sammen skal koordinere og tage de endelige 

beslutninger omkring ugen. Værtsgruppen er de resterende otte medarbejdere, der deltager på kurset, 

planlægger ugen og en del af dem underviser også i løbet af ugen sammen med projektgruppen. 
3 Som en del af projekt ’Medborgerskab – gå et Level Up!’ fik projektgruppen sparring af Metropols underviser i 
forbindelse med kursusdagene i tilrettelæggelsesfasen. 
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Endelig har vi som del af projektet gennemført en sparrings-workshop, hvor vi tog 

afsæt i evalueringens resultater, og herudfra kortlagde bibliotekets kompetencer 

samt drøftede potentielle fremtidige forløb. 

 

Læsevejledning 
Rapporten er bygget op således, at undersøgelsesspørgsmålene besvares ud fra 

overordnede tematikker, som enten blev talt frem under interviewene eller som 

viste sig at være betydningsfulde i observationerne.  

 

Tematikkerne afspejles i rapportens to første dele, og forholder sig henholdsvis til 

undersøgelsesspørgsmålene således, at:  

 Del 1: ”Kompetencer og ressourcer på biblioteket” besvarer primært 

undersøgelsesspørgsmål nr. 1: Hvilken værdi har projektet vist at 

biblioteket kan bidrage med i forhold til elevernes læring?  

 Del 2: ”Didaktiske kompetencer og kendskab til eleverne” besvarer 

primært undersøgelsesspørgsmålene 2 og 3: Hvad er elevernes 

læringsudbytte i forhold til de opstillede læringsmål for forløbet? Og Hvilke 

elementer i forløbet har henholdsvis fremmet og begrænset elevernes 

læringsudbytte, samt hvad kunne ellers have understøttet udbyttet?  

 

Afslutningsvis indeholder rapporten et kapitel med betragtninger på det samlede 

projekts organisering og en sammenfatning af de centrale resultater.   
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Kompetencer og ressourcer på 
biblioteket 

I dette afsnit vil vi fremdrage undervisernes kompetencer og bibliotekets 

ressourcer i forhold til at indgå som en åbenskole-aktør. På baggrund af disse 

kompetencer og ressourcer vil vi komme med nogle bud på, hvad biblioteket 

særligt kan byde ind med i samarbejdet med folkeskolen. 

 

I forhold til spørgsmålet om, hvad der særligt havde fremmet elevernes læring i 

projektugen, blev der hele vejen rundt fremhævet fordelen ved, at der var så 

mange voksne tilgængelige for sparring og vejledning til eleverne. Ud over, at 

eleverne sjældent skulle vente, men hurtigt fik hjælp, var denne hjælp 

differentieret og målrettet i og med, at underviserne har så forskellige 

kompetencer at byde ind med. Dette betød, at eleverne oplevede at blive mødt 

der, hvor de havde behov for det, i zonen for nærmeste udvikling (Hasse 2013). 

Særligt i understøttelsen af elevernes læring og i processen op til projektugen, 

blev underviserne på biblioteket udfordret på, hvilke særlige kompetencer de 

kunne byde ind med – både hver især, som gruppe og som en samlet profession. 

Inden projektugen talte underviserne mest om den faglige viden de havde, så 

som viden om informationssøgning, kildekritik, kultur, digital dannelse og 

medborgerskab. Det blev dog tydeligt, at der f.eks. også var nogle metodiske 

kompetencer at trække på i forhold til at facilitere og vejlede. 

 

I løbet af ugen blev deres rolle som undervisere mere faciliterende, hvilket ifølge 

deres egne udsagn var grundet en større tryghed, erfaring og ro i forhold til at 

undervise klassen. I takt med denne udvikling fik underviserne mindre fokus på 

deres detaljerede planer, og en øget opmærksomhed på deres rolle som vejleder 

eller facilitator og dermed den enkelte elev og gruppes behov. I de mere 

faciliterende seancer, blev det nemmere for underviserne at lave koblinger 

mellem deres daglige arbejde på biblioteket og deres rolle i projektugen. En af 

underviserne gjorde det klart at: ”det er den uge, hvor jeg har lært allermest om 
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mit arbejde”, og i interviewet blev der talt om, at denne oplevelse var med til at 

gøre det mere tydeligt, hvad de kan bidrage med i folkeskolen, og hvad der kan 

’hældes på flasker’4. I analyseworkshoppen blev den hyppigt anvendte 

biblioteksfaglige metode referenceinterviewet nævnt som en fremtidig måde at 

vejlede eleverne og hjælpe dem til at finde frem til deres behov for hjælp og 

information. Interviewet kunne fungere som en faglig dialog med fokus på både 

feed-up (hvad er målet), feedback (hvad er status i forhold til elevens læring) og 

feedforward (hvad er det næste skridt) (Hattie 2013). Kompetencerne til at 

vejlede en borger matchede langt hen ad vejen de udfordringer, der hører til at 

vejlede en 8. klasse. Denne oplevelse styrkede troen på egne evner, og det at 

kunne inspirere eleverne til deres arbejde med medborgerskab. Dette resulterede 

i, at underviserne udtalte, at de lige så godt selv kunne have stået for det 

indledende inspirationsoplæg i projektugen, som de havde betalt en 

udefrakommende til at afholde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underviserne talte om, at de gennem mødet med eleverne, har fået et blik på 

dem selv som bibliotekarer. De italesætter, at der i professionen ligger en stor 

grundighed og fokus på fordybelse indlejret, f.eks. når det kommer til 

informationssøgning. I projektugen oplevede de, at eleverne havde en anden 

hurtighed i deres arbejde, og at der kunne indfinde sig en utålmodighed i mødet 

med deres grundighed. Dette har medført refleksioner hos underviserne omkring, 

hvorvidt deres egen perfektionisme kan blive for ’langhåret’ for skoleelever. Fra 

                                                      
4 En vigtig del af projektet har været, at finde ud af, hvad biblioteket kan ’hælde på flasker’ og dermed blive 
skarpe på, hvilke særlige kompetencer, der findes på biblioteket, og hvordan disse kan gøre en forskel i 
folkeskolen uden, at biblioteket måtte opfinde sin faglighed på ny.  

Underviserne på biblioteket er i særlig grad lykkedes med:  

 At trække på metoder og kompetencer, som de anvender i deres 

daglige arbejde med borgerne, når de har løbende dialog og vejleding 

med eleverne i projektugen 

 At være hjælpsomme og tilgængelige og bedrive en vejledning, der er 

målrettet og anvendelig 
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lærerens perspektiv kunne den grundighed, der f.eks. lå i arbejdet med 

informationssøgning, være med til at fastholde eleverne i de enkelte faser i 

projektarbejdet og ikke bare springe til løsninger uden et ordentligt 

vidensgrundlag. Eleverne italesatte også selv, at underviserne guidede dem 

gennem projektarbejdet på struktureret vis, hvilket betød, at grupperne fulgtes ad 

og følte sig holdt i hånden. Herudover har den tydelige visualisering af 

projektugens faser og nøje planlagte undervisning understøttet en fastholdelse af 

eleverne i de enkelte processer.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Underviserne på biblioteket er i særlig grad lykkedes med:  

 At planlægge en struktureret og velgennemtænkt uge præget af stor 

grundighed 

 At guide eleverne gennem projektets faser ved hjælp af tydelighed og 

struktur 
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Biblioteket som en ramme for åben skole 

Det italesættes i alle interviews, at bibliotekets ramme som et offentligt rum og 

institution på alle mulige måder har været inspirerende. Dels er der på biblioteket 

gode faciliteter i form af lækre fysiske rammer, masser af materialer og remedier 

og teknik, der kan understøtte projektarbejdet. Desuden nævnte underviserne 

betydningen af, at biblioteket repræsenterer et mødested, hvor medborgerskab 

og aktiv deltagelse i lokalmiljøet kan finde sted. Med medborgerskab som det 

overordnede tema, så de det som afgørende, at eleverne i løbet af ugen havde 

mulighed for at praktisere medborgerskabet ved f. eks. at hjælpe en ældre borger 

i it-cafeen, eller på anden måde være imødekommende over for en fremmed. 

 

Undervisernes forskellige fagligheder, og dermed vinkler ind på elevernes 

projekter, blev italesat som en afgørende inspiration, da det gav eleverne en 

følelse af at få en særlig tilpasset vejledning. Blandt underviserne blev det også 

nævnt, at repræsentationen af deres forskellige kompetencer kunne fungere som 

et spejl for eleverne, og dermed en mulighed for at få blik for egne kompetencer 

og interesser. Dette rammer lige ind i forhold til en af intensionerne med åben 

skole – nemlig at give eleverne større kendskab til samfund og foreningsliv, og 

afledt heraf hjælpe eleverne på vej med deres forestillinger om deres fremtidige 

virke på arbejdsmarkedet. 

 

En sidste, men ikke uvæsentlig pointe vedrørende betydningen af biblioteket som 

ramme for undervisning, kom fra elevernes lærer. Hendes erfaring siger, at de 

undervisningsforløb, hvor eleverne er i andre rammer og ude af ”hverdagens 

trummerum”, er eleverne dels mere motiverede og dels mere tilbøjelige til at 

kunne huske, hvad der er foregået efterfølgende. Skeler vi til fænomenologen 

Merleau-Ponty, så er han optaget af sammenhængen mellem oplevelse og 

handling og mener at vores handlen og de omgivelser vi er i, ikke kan adskilles 

fra vores oplevelser (Fredens 2004). Dermed bliver de fremmede rum, biblioteket 

tilbyder, en facilitator for elevernes hukommelse. 
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Med disse kompetencer og ressource for øje, vil vi nu give nogle bud på, hvad 

bibliotekerne særligt har at byde ind med i samarbejdet med folkeskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektugen som en flaske 

Helt fra da dette projekt var i sin vorden har projektejer haft fokus på, hvordan det 

har kunnet bidrage til et mere klart billede af, hvordan biblioteket kan ’hældes på 

flasker’. Heri ligger en forhåbning om en større afklaring på, hvordan de 

kompetencer og erfaringer underviserne har, kan føre til koncepter eller metoder, 

som kan hældes på flaske og serveres for folkeskolen. I denne proces blev 

kompetenceafklaringen blandt underviserne essentiel, men det blev også vigtigt 

at forsøge at lave et koncept, som kunne fungere som en prototype for andre 

kommende samarbejder med folkeskolen. Nogle indholdsdele var givne på 

forhånd, hvilket blev tydeligt i en kompetencespottingøvelse på kursusforløbet 

inden projektugen  

 

 

Eleverne nævner specifikt:  

 At undervisernes forskellige kompetencer gav en differentieret 

vejledning, der blev målrettet efter de enkelte elevgrupper 

 At bibliotekets rammer var inspirerende og motiverende 

Bibliotekets rammer har særligt bidraget til: 

 At fungere som et rum for medborgerskab, hvilket var inspirerende i 

forhold til elevernes arbejde med medborgerskab. 
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Det fremgik, at underviserne på biblioteket 

har særlige kompetencer inden for 

informationssøgning og kildekritik samt 

digital dannelse. De er kulturelt funderede 

og flere talte i øvelsen også om at have 

formidlingsevner og god kontakt til 

borgerne. Der blev også nævnt 

samtalekompetence, at de var gode til at 

lytte, opsøge borgernes informationsbehov 

og at gå i dialog. At arbejde med projekter 

var heller ikke fremmed og de omtalte 

også sig selv som nysgerrige og iderige. 

Men at undervise i en 8. klasse var noget 

nyt for alle og derfor måtte det konceptualiseres for at kunne blive ’hældt på 

flaske’. Underviserne har gjort et kæmpe stykke arbejde for at udvikle deres egen 

metode eller koncept for sådan en uge, og alle de nævnte kompetencer blev sat i 

spil. 

 

I arbejdet med at udvikle et koncept forholdt projektgruppen sig åbent og senere 

kritisk til forskellige projektfasemodeller og innovationsmodeller, hvilket 

resulterede i en fem-faset model, der blev stilladset for ugen. Disse fem faser 

fordelte sig på ugens fem dage og blev understøttet af en visuel identitet, som 

afspejledes på alt undervisningsmateriale og plakater rundt omkring i 

projektugens læringsrum. Projektgruppen fandt også argumenter for dagenes 

opbygning med vekselvirkning mellem inspirationsoplæg, gruppearbejde og 

evaluering, alt sammen med didaktiske overvejelser og udvalgte læringsmål som 

grundlag jf. bilag 45. Projektugen og dets læringsforløb blev udviklet under 

kursusrækken, gennem sparringerne med projektgruppen, på et par workshops 

initieret af projektgruppen, samt gennem anden forberedelse blandt 

underviserne. Under selve projektugen justerede og forfinede underviserne 

                                                      
5 Udvalgte undervisningsmaterialer er udarbejdet med inspiration fra klassens lærer. Se videre: 
https://issuu.com/carina_wangel/docs/projektopgaveh__ftet_ekatalog 
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aktiviteterne på baggrund af deres erfaringer og feedback fra eleverne, hvilket 

har resulteret i en nu afprøvet prototype, som kan anvendes som afsæt for andre 

projektuger. 

 

 

Koncepter til samarbejde med folkeskolen 

Tilbage står spørgsmålet om, hvordan det fremtidige samarbejde med 

folkeskolerne skal skæres. Der tænkes i forskellige modeller: A) et 

inspirationsoplæg om f.eks. informationssøgning. B) en projektuge, hvor eleverne 

veksler mellem at være på skolen og på biblioteket. C) et valgfag til skolerne, 

hvor eleverne besøger biblioteket fast en gang om ugen. D) projektugen 

gentages i nogenlunde samme format som i ’Medborgerskab - gå et Level Up!. 

 

Underviserne havde følgende overvejelser, som kan argumentere for forskellige 

modeller. 

- Relationsdannelsen til eleverne nævnes som afgørende for ugens 

succes. Elevernes kendskab til de forskellige underviseres viden og 

kompetencer, blev essentielt for at de kunne få den vejledning og 

sparring, som gjorde deres uge lærerig og interessant. 

Relationsdannelsen viste sig i løbet af projektugen at være sværere at 

styrke, når klassens lærer var til stede, hvorfor læreren trak sig ud på dag 

to. 

- Underviserne lægger stor vægt på, at eleverne oplever biblioteket som 

deres eget hus, hvor de kan få hjælp, men også indgå som aktive 

medborgere. Det kan derfor tages med i overvejelserne, hvordan 

forskellige modeller understøtter dette ejerskab til biblioteket. Der blev 

nævnt forskellige elementer, der kunne understøtte elevernes oplevelse 

af biblioteket. Der var blandt andet en ide om at give eleverne erfaringer 

med at løse opgaver på biblioteket, som kunne indbefatte alt fra betjening 

af borgere til at gøre frokost klar. I interviewene viste det sig også at være 

afgørende, at eleverne kender til underviserne på bibliotekets 

kompetencer og arbejdsopgaver således at myten om, at bibliotekets 
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eneste funktion er at udlåne bøger, kunne blive aflivet. Nogle elever 

havde forestillet sig, at en uge omkring medborgerskab på biblioteket gik 

ud på at læse bøger om medborgerskab. Den forestilling blev manet til 

jorden. Eleverne nævnte selv i slutningen af ugen, at de var overraskede 

over, hvor mange mennesker der kom på biblioteket, hvor mange gode 

initiativer, der bliver taget, og at man kunne bruge biblioteket til andet end 

at låne bøger. 

- En hel uge med elever på biblioteket har kostet mange ressourcer før og 

undervejs – både hos underviserne, der deltog i ugen og for resten af 

personalet, der skulle ’dække ind’ for de andre. Et delt ejerskab med 

skolen kunne gøre projektuger mere realiserbare ud fra en 

ressourcemæssig betragtning. 

I vurderingen af, hvilke modeller, der i fremtiden føres ud i livet, kan det være 

værd at have målet for øje. Ud over lovgivning om åben skole, så bliver det for 

underviserne vigtigt, at eleverne får et forhold til biblioteket og anser det som en 

vigtig institution i lokalmiljøet for en aktiv borger. Et sidste og meget væsentlig 

element er, hvilke modeller, der understøtter elevernes læring. I det næste afsnit 

vil vi komme mere ind på, hvilke elementer, der har henholdsvis fremmet og 

hæmmet elevernes læring. 
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Didaktiske kompetencer og kendskab til 
eleverne 

Dette afsnit fokuserer på didaktiske delelementer af det samlede projektforløb. 

Fokuspunkterne blev enten talt frem under interviewene og/eller var centrale for 

observationerne i projektugen for eleverne. De tematikker, der fokuseres på, er 

således blot enkelte forhold, der er trukket ud af en større undervisnings- og 

projektsammenhæng. Det skal understreges, at underviserne på biblioteket 

samlet set har udviklet og udvist kompetence, mod og vilje til at omsætte 

teoretiske og didaktiske forhold fra kursusgangene til konkrete arbejds- og 

organiseringsformer, evalueringsstartegier og strukturerer for elevernes læring jf. 

bilag 4-6. 

 

På kursusgangene blev der specifik arbejdet med at formulere og tydeliggøre 

mål, operationalisere dem, organisere projektarbejde, skabe sammenhænge og 

overblik over projektets faser, udarbejde formative og summative 

evalueringskriterier, formulere konkrete vurderingskriterier, differentiere mål og 

elevers arbejde, tilrettelægge arbejdsformer for elever/undervisere, samt tilegne 

sig indsigt i betydningen af at skabe sammenhænge, der er meningsfulde mellem 

de forskellige didaktiske kategorier (Imsen 2004, Jank og Meyer 2010, Brodersen 

et.al 2013, Hansen og Tams 2006, Meyer 2012). Materialerne fra projektugen (jf. 

bilag 1 og 4-6), interviewene og observationerne vidner om, at underviserne på 

biblioteket har reflekteret over betydningen af disse didaktiske forhold, 

indarbejdet dem i projektforløbet og omsat dem til deres bibliotekspraksis, 

hvorved de har fået en relevant form ind i en åben skolesammenhæng.       
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Nye elevpositioner 

Underviserne på biblioteket og eleverne kendte ikke hinanden ved projektugens 

start. Deres sparsomme kendskab til hindanden betød, at underviserne på 

biblioteket vurderede, at de indimellem havde vanskeligt ved, i situationen, at 

bedømme, hvilken type af hjælp eleverne ville have gavn af, og som kunne 

bringe dem videre. De vurderede også, at eleverne i opstartsfasen var 

tilbageholdende og lidt usikre i forhold til ’at turde sige noget’ i plenum. På den 

ene side havde det den betydning, at underviserne på biblioteket ikke kendte til 

de sociale dynamikker i klassen, elevernes selvforståelser eller deres faglige 

forudsætninger. På den anden side har netop dette sparsomme kendskab, 

særligt til elevernes selvforståelser og sociale dynamikker, haft en positiv effekt: 

Eleverne fik mulighed for at indtage nye positioner i det læringsfællesskab, som 

blev skabt i projektugen på biblioteket.  

 

Observationerne og interviewene vidner om, at de blev mødt som ’gæster’, med 

respekt og forventning om deltagelse fra undervisernes side. Eleverne fik således 

mulighed for at skabe anderledes og mere positive erfaringer og fortællinger om 

sig selv som lærende og kompetente. Under interviewene med underviserne på 

biblioteket og med elevernes lærer kom det frem, at dette læringsrum på 

biblioteket med nye voksnes øjne, havde åbnet for muligheder for at være elev 

på andre måder og indtage nye positioner i fællesskabet, som ikke er mulige på 

samme måde i skolen. At sådanne ’nye’ læringsrum med voksne/undervisere, 

der ikke er fastlåste i deres opfattelser af, hvem eleverne er, og hvad de 

mestrer/ikke mestrer, har enorm positiv effekt for eleverne, understøttes af 

forskning og undersøgelser som f.eks. eXbus-undersøgelserne (Kofoed og 

Søndergaard 2013, Gilliam 2008), i forskningen om f.eks. klasseledelse 

(Plauborg 2010) og f.eks. den nyere undersøgelse Ro og klasseledelse i 

Underviserne på biblioteket er i særlig grad lykkedes med:  

 At omsætte teoretiske og abstrakte didaktiske forhold fra 

kursusgangene til konkrete arbejds- og organiseringsformer, 

evalueringsstrategier og strukturer for elevernes læring. 

 At reflektere betydningen af disse didaktiske forhold, indarbejde dem i 

projektforløbet og omsætte dem meningsfuldt ind i egen 

bibliotekspraksis.  

 At udarbejde og afprøve projektdesign, der er relevant ind i en åben 

skolesammenhæng.  
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folkeskolen (2014) (Søndergaard et.al 2014). Underviserne på biblioteket fortalte 

i interviewene om flere konkrete episoder, hvor elever havde udvist initiativ og 

engagement, som kunne bidrage til nye forståelser både for dem selv og for 

andre som eksemplet på side 10 giver indblik i. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tilpassede faglige udfordringer og relevans  

Underviserne på biblioteket vurderede i interviewet, at deres sparsomme 

kendskab til eleverne var en didaktisk udfordring. Deres manglende kendskab til 

deres faglige forudsætninger, og deres konkrete forforståelser af tematikken 

Medborgerskab, vanskeliggjorde det didaktiske planlægningsarbejde og 

opstartsfasen i projektugen. 

 

Underviserne på biblioteket og eleverne peger i interviewet på, at 

begrundelserne, altså undervisningens hvorfor, i nogle sammenhænge har været 

uklare for eleverne. Underviserne vurderer, at de ikke altid fik begrundet 

aktiviteter og indhold i tilstrækkelig grad i forhold til læringsmålene og i forhold til 

elevgruppernes konkrete projektindhold. Eleverne vidste ikke altid, hvorfor de 

skulle lave, det de lavede6. Det var særligt undervisningens aktiviteter og indhold 

i projektugens første to dage7. Underviserne på biblioteket udtrykker, i denne 

forbindelse, det vanskelige i at skabe relevans for eleverne i forhold til deres 

                                                      
6 Der blev særligt peget på, at begrundelserne manglede uddybning og en kobling mellem elevernes forforståelser, tematikken 

medborgerskab og læringsmålene.  
7 Der er specifitk tale om øvelser med problemformulering og udarbejdelse af litteraturlister, samt tematikker omkring 

informationssøgning og kildekritik. Jf. bilag 4. 

Det sparsomme kendskab mellem deltagerne i projektugen: 

 Skabte nye elevpositioner og dermed muligheder for at eleverne kunne 

udvise andre sider af sig selv i denne læringssammenhæng på 

biblioteket, end dem der normalt er mulige i en skolesammenhæng. 

 Skabte et seriøst læringsmiljø med høje forventninger, hvor eleverne 

blev mødt som gæster på biblioteket, med forventning om deltagelse og 

engagement.  



 

 18 

 

læringsforudsætninger og interesser, og omvendt udtrykker eleverne, at de 

oplevede disse aktiviteter og tematikker som ’spild af tid’, når de ikke kunne se 

relevansen direkte, eller når den ikke blev gjort tilstrækkelig tydelig for dem. 

Betydningen af at skabe denne sammenhæng (Cours alignment) for eleverne har 

bl.a. indflydelse på motivation, engagement og læringsudbytte jf. metastudier og 

undersøgelser som f.eks. bekrevet i Synlig læring (2013) (Hattie 2013), samt 

andre didaktiske studier f.eks. beskrevet i Undervisningskvalitet og 

lærerprofessionalitet (2013) af Andreas Helmke (Helmke 2013), men også i 

ungdomsstudier og læringsmotivation af f.eks. Thomas Ziehe (Ziehe 1998, 

2004). At det er en vanskelig sag at skabe relevans og synlige læringsveje for 

eleverne er dels bekræftet i selv samme didaktiske forskning (Hattie 2013, 

Helmke 2013, Ziehe 1998, 2004), dels en faktor, som skal ses på baggrund af, at 

underviserne på biblioteket ikke havde et fuldt kendskab til elevernes faglige og 

sociale forudsætninger ved projektugens begyndelse, samt den omstændighed, 

at projektugen var en forsøgsuge. Underviserne skulle afprøve og gøre sig første 

erfaringer med undervisning og projektarbejde. 

 

 

 

Det betyder således ikke, at projektugen 

ikke var vellykket didaktisk set: 

Projektugen/undervisningen var på mange 

meningsfulde måder synliggjort i f.eks. 

ugens tematik, læringsmål, projektfaser og 

organiseringen af ugen med oplæg, 

evaluering, faglige tematikker og 

arbejdsformer og øvelser jf. bilag 4-6. De 

nævnte tiltag er alle strategier til 

synliggørelse af læringsveje, der er forskningsmæssig evidens for har positiv 

effekt for elevers læringsudbytte (Hattie 2013, Meyer 2012, Helmke 2013). 
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Udviklingsmuligheder 

I et udviklingsperspektiv lægger dette fokus op til, at underviserne på biblioteket 

eksperimenterer videre med, dels hvordan undervisningens indhold og aktiviteter 

kan begrundes og tydeliggøres yderligere i forhold til de opstillede mål, dels 

hvordan de kan komme tættere på elevernes forudsætninger og interesser f.eks. 

gennem de kompetencer og metoder de allerede benytter f.eks. ved 

referenceinterviewet. Begge med henblik på at skabe tydeligere sammenhænge 

og relevans for eleverne.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering og feedback 

Evalueringen har overordnet set været velplanlagt og organiseret som daglige 

repetitioner, logbogsskrivning, diagnostiske og summative tilkendegivelser af 

egen læring på barometer, specifikt i relation til læringsmålene som opstart og 

afslutning på dagen, diagnostisk evaluering (bl.a. kahoot.quiz og samtaler), 

elevfremlæggelser af projektugens læring og produkter, samt en samlet 

afsluttende evalueringsdag med bl.a. feedback fra elever til undervisere på 

biblioteket.  

 

Underviserne har således tilrettelagt og gennemført en projektuge med brug af 

diagnostiske, formative og summative evalueringsformer. Værdien af de 

forskellige evalueringsformer understøttes i didaktiske studier af bl.a. Mølgaard 

(Mølgaard 2006) og Dahler-Larsen (Dahler-Larsen 2006). På trods af, at 

evalueringen var løbende og blev dokumenteret i forskellige former, udtrykker 

Underviserne på biblioteket lykkedes didaktisk i særlig grad med: 

 At skabe synlighed i forhold til ugens tematik, læringsmål, 

forventninger, projektets faser og arbejdsgange. 

 At skabe en veltilrettelagt projektuge i en struktur med introduktion, 

inspirationsoplæg, faser med selvstændigt gruppearbejde, repetition 

og opsamlinger (formativ evaluering)  
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underviserne på biblioteket, at det var vanskeligt at få indblik i elevernes lærings- 

og udviklingsprocesser, og altså i, hvor de konkret var henne i processen, samt 

hvordan de som undervisere kunne understøtte den specifikke elevs/gruppes 

videre udvikling og arbejde. Det er dog ikke en udfordring som kun underviserne 

på biblioteket oplevede sig ramt af: At det er vanskeligt, at komme helt tæt på 

elevens faglige progression bekræftes i samme og en række andre didaktiske 

undersøgelser og studier (bl.a. i Mølgaard 2006, Dahler-Larsen 2006, Helmke 

2013, Hattie 2013).  I interviewet med eleverne udtrykker de alle tilfredshed med 

evalueringerne generelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formative evalueringer: Repetitioner, logbog, barometer 

Observationerne, interviewene og materialerne for projektugen (jf. bilag 4-6) 

vidner om, at underviserne på biblioteket har udviklet og anvendt formative 

evalueringer, hvor læringsmålene har været synlige for eleverne. Eleverne 

udtrykker, at den daglige evaluering har været lidt for omfattende og at 

læringsmålene ikke har været helt tydelige (forstået). De vurderer alle at have 

fået et større kendskab til tematikken Medborgerskab, men havde svært ved at 

genkalde sig de konkrete læringsmål. På den ene side er disse elevudsagn ikke i 

sig selv udtryk for, at de anvendte evalueringsformer og –metoder ikke er 

virkningsfulde i forhold til at skabe indblik i læringsmål og egen læring. På den 

anden side kan elevernes vurderinger lægge op til, at underviserne på biblioteket 

Underviserne på biblioteket er i særlig grad lykkedes med: 

 At udarbejde og integrere forskellige typer af evalueringer i 

projektugen: diagnostiske, formative og summative. 

 At anvende formative evalueringsformer, der skaber indblik i egen 

læring for eleverne (logbog, barometer, repetitioner, 

samtaler/vejledning)  

 At anvende summative evalueringsformer, der skaber mål og retning 

for eleverne (fremlæggelser, evalueringsdag) 
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eksperimenterer videre med at be- og afgrænse evalueringsformerne, således at 

evalueringsformerne fokuseres i forhold til målene for forløbet og i forhold til, at 

resultaterne (den viden evalueringerne frembringer) sættes i spil og anvendes 

didaktisk i undervisningsforløbet. Det er i selve anvendelsen af evalueringen, at 

værdien skabes for læringen (Mølgaard 2006, Dahler-Larsen 2006, Hattie 2013).  

 
Udviklingsmuligheder 

En videreudviklingsmulighed er, at underviserne på biblioteket fortsat 

eksperimenterer med typer af evalueringsformer, samt udvælger en eller få 

formative evalueringsformer, der arbejdes systematisk med. En enkelt eller få 

evalueringsformer kan bidrage til at skabe overblik for eleverne, fordybelse i 

arbejdet med evalueringen og i samtalerne om læringsmålene, og derigennem 

skabe øget kendskab til læringsmålene hos eleverne, samt øget fokus i deres 

læring. Samtidig kan arbejdet med en eller få evalueringsformer afgrænse den 

mængde af information om elevers læring, som genereres. På den måde øges 

muligheden for, at underviserne kan forholde sig til den og bringe den i 

anvendelse som information til underviserne om, hvor og hvordan de løbende 

kan justere undervisningen og vejledningen. Evalueringsformen bliver derved en 

måde, hvorpå underviserne kan komme tættere på elevernes progression og få 

indblik i deres forudsætninger (gennem f.eks. referenceinterviewet) og deres 

læreprocesser. 

 

Summative evalueringer: Evalueringsdag og fremlæggelser 

I interviewet med eleverne udtrykte de, at de særligt oplevede den afsluttende 

evalueringsdag og fremlæggelserne som positive. Eleverne begrundede ikke 

deres oplevelse af evalueringsdagen yderligere, men det er nærliggende at tolke 

deres positive holdning som udtryk for, at eleverne oplevede, at deres mening 

om forløbet var betydningsfuld og vigtig for underviserne af få indblik i. Elevernes 

oplevelser understøtter muligheden for, at evalueringssamtaler (f. eks. vejledning 

og referenceinterviewet) anvendes formativt til at skabe motivation, indblik i 

elevers læring og udviklingsmuligheder. På den måde bliver samtalerne et 

værktøj til at få indblik i, hvad eleverne tænker (oplever og føler), deres aktuelle 
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faglige niveau (brugen af faglige begreber og koblinger) og deres forforståelser 

(konkrete udlægninger af tematikken).   

 

Eleverne vurderede endvidere, at fremlæggelserne var særligt betydningsfulde 

for deres læring. De pegede specifikt på fremlæggelserne som en af de 

aktiviteter, hvor de oplevede at have lært meget. Fremlæggelserne var det første 

de nævnte i interviewet, da de blev spurgt om, hvad de mente, havde været 

spændende i projektugen. De oplevede, at fremlæggelserne havde skabt fokus 

og fungeret som et mål for dem.     

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppeprocesser og -arbejde 

Underviserne og eleverne vurderede i interviewet, at gruppearbejdet generelt 

fungerede godt. Observationerne understøtter dette og endvidere, at eleverne 

arbejdede engageret og selvstændigt i deres grupper. Eleverne pegede specifikt 

på, at det, der var særligt spændende ved projektugen på biblioteket var at 

arbejde i grupper. Her oplevede de at arbejde frit, at få mulighed for at udvikle 

deres egne ideer, selv at styre arbejdsgangen, og at få hjælp, når de følte, de 

havde behov for det. Undervisernes forskellige kompetencer og måder at 

understøtte elevernes arbejde på, oplevede de som nævnt værdifuldt. De fik bl.a. 

hjælp, når de havde brug for det, og de fik forskellige perspektiver og meninger i 

forhold til den problematik, de søgte hjælp og vejledning til. 

 

Eleverne nævner specifikt:  

 At projektugens overordnede tematik Medborgerskab har været tydelig. 

 At pilebarometret fungerede godt i forhold til at få kendskab til dagens 

mål og egen læring. 

 At fremlæggelserne var motiverende. De bidrog til at skabe fokus og 

var et mål for dem: I interviewet nævnte de specifikt, at 

fremlæggelserne var en af de aktiviteter, hvor de følte at de havde lært 

meget i forløbet. 

 At de oplevede repetitioner og logbog for omfattende.     
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Observationerne vidner om, at eleverne var særligt optaget af at udvikle og 

færdiggøre deres produkter. Processen omkring produktfremstilling var 

betydningsfuld for eleverne og processen omkring at tilegne sig viden og 

færdigheder jf. målene synes at stå i skyggen af produktfremstillingen. 

Underviserne på biblioteket peger dog på, at eleverne ved fremlæggelserne 

argumenterede, fremlage og fortale om deres projekt på måder, de ikke havde 

forventet. Eleverne havde således også tilegnet sig viden og indsigt, som ikke 

nødvendigvis var kommet frem i løbet af ugens evalueringer og 

vejledningssamtaler med grupperne. Perspektivet her understøtter den tidligere 

nævnte didaktiske udfordring i at udvikle metoder til at ’komme tæt på’ eleveres 

aktuelle faglige niveau og deres progression (Hattie 2013, Helmke 2013, Meyer 

2012, Brodersen et.al 2013). 

 

Underviserne på biblioteket pegede endvidere på, at eleverne gennem 

gruppearbejdet tilegnede sig konkrete kompetencer til at indgå i et fællesskab; at 

selve processen med at få arbejdet i gruppen til at fungere - herunder påtage sig 

ansvar, fordele arbejdsopgaver og nå til enighed om produkt og proces - i sig 

selv var fællesskabsdannende. Eleverne havde ikke selv valgt grupper, og selv i 

de grupper, hvor eleverne oplevede processen som hård, fordi de havde svært 

ved at samarbejde, vurderede både underviserne på biblioteket og eleverne, at 

de lærte noget, og udviklede ny viden om medborgerskab. I de konkrete 

situationer, hvor underviserne på biblioteket måtte håndtere 

gruppevanskeligheder, oplevede de at mangle pædagogiske redskaber og 

værktøjer til konflikthåndtering. De pegede i interviewet på, at de i sådanne 

(problem)situationer, kunne blive i tvivl om, hvordan de bedst muligt kunne 

understøtte elevernes videre arbejde i grupper.  

 

 

Udviklingsmuligheder 

I et videreudviklingsperspektiv lægger dette fokus op til at underviserne på 

biblioteket arbejder videre med at tilegne sig erfaringer med og indsigt i 

gruppeprocesser: herunder forskellige måder at initiere selvstændigt elevarbejde 
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på, mulige måder at håndtere konflikter og modstand på i gruppe- og 

projektarbejde, samt måder at rammesætte og synliggøre arbejdsprocesser og 

roller i gruppearbejde.  
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Betragtninger på det samlede projekts 
organisering 

Under interviewene med underviserne og elevernes lærer, kom der nogle 

kommentarer frem, som mest gik på organiseringen af projekt ’Medborgerskab - 

gå et Level Up!’. Disse opmærksomheder har indirekte betydning for elevernes 

læring, da det blandt andet fik betydning for undervisernes planlægning af ugen. 

Vi vælger derfor at bruge lidt plads på at redegøre for nogle af de overvejelser. 

Det blev tydeligt, at projektets deltagere har arbejdet hårdt for at komme i mål 

med det store projekt, og at det tog tid at få den overordnede ramme med 

læringsmål og skitser af dagene på plads. Da dette var udgangspunktet for at 

underviserne kunne påbegynde den mere detaljerede planlægning af 

vidensoplæg og faciliteringen af processer, føltes tiden i sidste ende knap. Derfor 

blev anbefalingen i interviewene, at kursusdelen havde ligget mere komprimeret 

hen over to uger, og at der efterfølgende havde været mere tid til at udvikle 

projektugen. 

 

En anden opmærksomhed gik på antallet af involverede biblioteksansatte. Det 

høje antal af voksne har som nævnt haft positiv betydning for elevernes læring i 

løbet af ugen. Desuden var projektet et særligt forsøgsprojekt og det blev derfor 

vigtigt at involvere så mange som muligt i processen. Dette for at skabe et bredt 

ejerskab til samarbejdet med folkeskolerne og et fælles videns- og 

erfaringsfundament for det videre samarbejde. Der viste sig dog også nogle 

udfordringer med de mange involverede, da mange hoveder med forskellige 

ideer kan gøre processen mere uoverskuelig og kommunikationsvejene mere 

besværlige. Det har været vigtigt med en projektgruppe og projektleder og der 

blev peget på, at en mindre gruppe af involverede, kunne have givet større 

overblik og færre besværligheder med kommunikationen, når en lille ændring i 

programmet skulle foretages. Med en mindre gruppe af undervisere, kan det evt. 

blive nødvendigt med en nedskallering af projektugens omfang. Alternativt er det 

en ide at genbruge store dele af det materiale, der nu er udviklet. 
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En sidste opmærksomhed angående organisering er i forhold til hvornår klassen 

tilbydes projektugen. I bagklogskabens lys, ville det have givet mere mening, hvis 

eleverne havde haft sin uge på biblioteket i starten af 8. klasse eller i slutningen 

af 7. klasse, således at erfaringerne fra ugen var draget inden projektopgaven i 

både 8. og 9. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

 

Sammenfatning 

På baggrund af undersøgelsesaktiviteterne og øvrige materialer som f. eks. 

undervisningsmaterialer kan vi sammenfatte følgende: 

1. I forhold til undersøgelsesspørgsmål nr. 1: Hvilken værdi har projektet vist at 

biblioteket kan bidrage med i forhold til elevernes læring? kan vi pege på, at: 

 Underviserne på biblioteket tilbød en målrettet og differentieret 

vejledning med afsæt i forskellige fagligheder og kompetencer 

tilpasset elevernes udvikling og læring. 

 Underviserne guidede eleverne gennem projektugens faser ved 

hjælp af tydelighed og struktur 

 Eleverne oplevede bibliotekets rammer som inspirerende og 

motiverende for deres lyst til deltagelse og læring. 

 Biblioteket kan fungere eksemplarisk som et rum for projektugens 

tematik om medborgerskab. 

 

2. I forhold til undersøgelsesspørgsmål nr. 2: Hvad er elevernes læringsudbytte 

i forhold til de opstillede læringsmål for forløbet? kan vi pege på, at: 

 Elever og undervisere vurderer at projektugen har bidraget til ny 

viden om medborgerskab hos eleverne. 

 Under projektugen demonstrerer eleverne færdigheder i aktivt 

medborgerskab ved selvstændigt at handle og udvise initiativ.   

 

3. I forhold til undersøgelsesspørgsmål nr. 3: Hvilke elementer i forløbet har 

henholdsvis fremmet og begrænset elevernes læringsudbytte, samt hvad 

kunne ellers have understøttet udbyttet? kan vi pege på, at:  

 Underviserne lykkedes i særlig grad med at omsætte teoretiske og 

abstrakte didaktiske forhold fra kursusgangene til konkrete arbejds- 

og organiseringsformer, evalueringsstrategier og strukturer for 

elevernes læring. 
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 Underviserne udarbejdede og gennemførte et relevant 

projektdesign ind i en åben skolesammenhæng. 

 Underviserne skabte synlighed i forhold til ugens tematik, 

læringsmål, forventninger, projektets faser og arbejdsgange. 

 Projektugen på biblioteket skabte nye elevpositioner og dermed 

muligheder for at eleverne kunne udvise andre sider af sig selv i 

denne læringssammenhæng. 

 Underviserne skabte et seriøst læringsmiljø med høje forventninger, 

hvor eleverne blev mødt som gæster på biblioteket, med forventning 

om deltagelse og engagement. 

 Underviserne udviklede og anvendte formative evalueringsformer, 

der skabte indblik i egen læring for eleverne (logbog, barometer, 

repetitioner, samtaler/vejledning). 

 Underviserne udviklede og anvendte summative evalueringsformer, 

der skabte mål og retning for eleverne (fremlæggelser, 

evalueringsdag). 
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