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BAGGRUND

Projektet ”Ny læring” har som formål ifølge ansøgningen til Kulturstyrelsen: 

”At udvikle Ny Læring-aktiviteter (understøttende undervisning rettet mod folkeskolens over-
bygning og ungdomsuddannelserne), herunder undervisningsmateriale, og gøre undervis-
ningsmaterialet med mere gratis tilgængeligt for bibliotekarer nationalt gennem et samarbejde 
mellem biblioteker, skoler og forlag. At undersøge læringsrummet mellem skole og bibliotek 
mhp udviklingen af en biblioteksdidaktik.”

Projektets konkrete mål er at:
• Udvikle, afvikle og evaluere understøttende undervisning med bibliotekarer 

som undervisere: litteraturformidling, læsning og digitale færdigheder & kom-
petencer 

• Publicere undervisningsmateriale til bibliotekarer 
• Undersøge læringsrummet og samarbejdet mellem skoler og biblioteker

Projektet er organiseret i tre faser:
• kursusforløb
• undervisningsforløb
• publicering af undervisningsmaterialer til bibliotekarer 

De tre faser bidrager samlet set til udvikling af en biblioteksdidaktik, jf. projektets udviklings-
model:

Kursusforløb 
Biblioteksformidlerne kompetenceudvikledes

 Undervisningsforløb
Biblioteksformidlerne og lærere udviklede og 

afviklede læringsforløb i fællesskab

Publicering af 
undervisningsmaterialer

BIBLIOTEKSDIDATIK

Model: Procesfaser
Udviklet af Cecilie Laskie

EVALUERINGSDESIGN

Projektet evalueringsdesign består af fire dele:

1. Evaluering af Projekt Ny Lærings kurser - kursusevaluering
2. Evaluering af Projekt Ny Lærings 3 læringsaktiviteter - undervisningsevaluering
3. Evaluering af ”Til Bibliotekaren”: de udgivne, didaktiserede forløb - læremidde-
levaluering
4. En evalueringsrapport på 5-7 sider, som samler 1, 2 og 3 og danner afsæt for 
formuleringen af en biblioteksdidaktik. 

Formålet med evalueringen er tosidigt; På den ene er formålet læring: Hvordan er sammen-
hængen mellem projektets forskellige indsatser – kursus, undervisning/læringskativitet og læ-
remiddelproduktion og deres effekt? Evalueringen kaster her lys over disse sammenhænge og 
skaber ny viden over projektets resultater særlig rettet til deltagerne og parterne i projektet. På 
den anden side er formålet oplysning. Her er formålet at sprede viden om projektets indsatser, 
didaktiske design og resultater til en almen målgruppe (Dahler-Larsen 2003). De forskellige 
evalueringsdesign – kursusevaluering, undervisningsevaluering og læremiddelevaluering – 
præsenteres som introduktion til de forskellige evalueringsforløb. Her først kursusevaluering. 

KURSUSEVALUERING

Det har generelt været nogle meget tilfredse kursister og nogle spændende forløb.

Kursist: Super kursus, hold da fast, hvor blev vi både forvirrede og frustre-
rede, optimistiske og energifyldte. Tilbage er kun at sige: GO GO GO…

Kursusevalueringen er en evaluering af kursisternes læringsudbytte ved deltagelse af kurset. 
Evalueringsmetoden består af en kvalitativ interviewunderundersøgelse, hvor deltagerne har 
skulle forholde sig til en række spørgsmål umiddelbart efter deres deltagelse i kurset. De 
kvalitative data kan her sige noget om deltagernes oplevelse af kvaliteter ved kurset samt en 
refleksion over kursets udviklingspotentiale både i forhold til den interne in-house biblioteks-
funktion samt den eksterne biblioteksfunktion i forbindelse med fx kurser i skoler osv. Intervie-
wspørgsmålene er organiseret således, at de går fra et beskrivende niveau til et mere refleksivt 
og tolkende niveau. Endvidere giver nogle af spørgsmålene også mulighed for at reflektere 
over udviklingsmuligheder og potentialer ved kurset. Ved siden af deltagernes kursusevalue-
ring har kursusinstruktøren, Cecilie Laskie, også udarbejdet en evalueringsrapport om hendes 
didaktiske planlægning og vurdering af kursets resultater, som indgår i evalueringen. 

Kursusevalueringen er undersøgt i forhold til følgende kriterier: 
• Læringsudbytte – hvordan tolker kursisterne at kurset har bidraget til de-

res faglige læring?
• Intern anvendelighed – hvordan tolker kursisterne at kurset kan anvendes 
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Kurset har som mål at uddanne bibliotekarerne som læsegruppeledere og tilegne sig Shared 
Reading-metoden udviklet af University of Liverpool/The Reader Organisation samt kompeten-
cer som læsegruppeledere og undervisere i et forløb for ordblinde 15-19-årige, som mødes 
10 gange i efteråret 2015. 

Deltagerne i kurset var 4 projektdeltagere fra Århus Lokalbiblioteker og Nota samt 5 bibliote-
karer og formidlere fra Århus Lokalbiblioteker og Silkeborg Bibliotekerne, som ikke var del af 
Projekt Ny Læring. 

På workshop-dagen deltog kun de 4 projektdeltagere fra Århus Lokalbiblioteker og Nota, fordi 
formålet med workshoppen var udvikling af læringsaktiviteten Læsning. Selve foredraget om 
ordblinde og læsesvage unge var dog et åbent arrangement med Margrethe Mørch og Cecilie 
Laskie som konsulenter.

Kursusindholdet i forløbet var metoden Shared Reading og mere generelt rollen som læse-
gruppeledere. Deltagerne blev fortrolig med metodens oprindelse, og hvordan den bruges i 
forskellige sammenhænge med forskellige målgrupper. Endvidere fik deltagerne viden om 
læsegruppelederens rolle som guide eller coach i litteraturen og guide eller coach i den dia-
log om teksten og tekstens temaer, som læsegruppelederen har ansvar for udvikler sig blandt 
deltagerne.  Deltagerne afprøvede også rollen som læsegruppeleder i konkrete øvelser og med 
efterfølgende feedback. Samt refleksionsøvelser om tekstvalg i grupper.

Kursistevaluering
Læringsudbytte
Generelt giver deltagerne udtryk for et stort læringsudbytte, som en kursist siger: ” At det ikke 
er så farligt at være læsegruppeleder som forventet ”. Formen med kombination af teoreti-
ske oplæg og praktiske øvelser og feedback peger flere på er en god læringsform, som sam-
tidig giver mulighed for at se hvordan de øvrige kursister arbejder. Til spørgsmålet ”Hvad er 
de tre vigtigste ting du har lært?” svarer deltagerne både i relation til det faglige indhold og til 
tilegnelsen af de pædagogiske færdigheder. I forhold til det faglige indhold peger en kursist på 
”Gode refleksioner omkring unge og litteratur, arbejdet med tematikker og dybere kendskab 
til Litteraturportalen og E17”. For andre deltagere er den pædagogiske håndtering vigtig, fx 
det overordene sigte med at være læsegruppeleder og det metodiske arbejde med at udforme 
gode spørgsmål og åbne litteratur. En kursist siger: ”At forberedelse er vigtigt, at man skal 

intern i biblioteksregi?
• Ekstern anvendelighed - hvordan tolker kursisterne at kurset kan anven-

des i eksterne sammenhænge, fx kurser på skoler? 

Følgende kurser og workshops er gennemført april – september 2015, alle i Silkeborg og en 
enkelt kursusdag i Herning.

Evaluering af læringsaktiviteten Læsning
Kurset var organiseret som 2 kursus-dage om metoden Shared Reading med Cecilie Laskie 
som  kursusinstruktør, 1 workshop-dag med foredrag om ordblinde og læsesvage unge ved 
Margrethe Mørch, specialkonsulent og læsevejleder ved Syddansk Universitet. Derudover kon-
sulent-vejledning af Margrethe Mørch og Cecilie Laskie ifm. projektdeltagernes udvikling af 
læringsaktiviteten Læsning.
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Kursusintruktørens selvevaluering
Kurset levede både op til instruktørens overordnede mål om at uddanne deltagerne til Shared 
Reading læsegruppeledere og til delmålene om, at deltagerne mestrer de forskellige elemen-
ter, der kræves af en læsegruppeleder: viden om metoden, højtlæsning, valg af tekster, for-
beredelse af tekster, at kunne guide eller coache den dialog, der skal udspringe blandt delta-
gerne, være ansvarlig for en positiv og tryg læsegruppedynamik. Læringsudbyttet sås fx i at 
deltagerne anvendte de lærte kompetencer i deres praksisøvelser.
Mht. Kursusformen fremhæver instruktøren at det er vigtigt at deltagerne får ”hands-on”, dvs. 
deltager-aktiverende. 

Evaluering af læringsaktiviteten Digital dannelse

Formålet med kurset var at kompetenceudvikle biblioteker til at udvikle og afvikle læringsak-
tiviteten Digital Dannelse, herunder få grundlæggende viden om almendidaktik og fagdidak-
tik samt give deltagerne en redskabskasse med essentielle begreber og metoder til at skabe 
kvalitets-læring og formidling: redskaber og strategier til at udvikle og afvikle undervisning. 
Progressionen var tænkt sådan, at den første del bestod af refleksioner over begreber som un-
dervisning, læring og formidling samt en gennemgang af grundlæggende almenpædagogiske 
begreber som progression og taksonomi, forstyrrelsesprævention, forforståelse, klasserumsle-
delse osv. Derudover kendskab til målgruppen og nye elevtyper. Herefter skulle deltagerne an-
vende begreberne og den tilegnede viden i praksis: hands on-øvelser baseret på deres faktiske 
arbejdsopgaver.

Det konkrete tre-dages kursus har som overordnet mål at kvalificere deltagerne til at udvikle 
kursusforløbet Digital Dannelse, som løber fra grundskolens 0.kl. til 9.kl. Kursusforløbet om-
handler web 2.0 (inkl. etik i digitale fællesskaber/netetik) og informationssøgning (inkl. kilde-
kritik). Projekt Ny Læring koncentrerer sig først og fremmest om 9. kl. og informationssøgning 
ifm. den skriftlige eksamen i dansk med internetadgang. Prøven afholdes på skolen og varer 
3½ time. Hvis der ikke kommer ændringer, vil forløbet for 9. kl. strække sig over 4-5 under-
visningsgange i efteråret 2015 og foråret 2016, hvor den ene undervisningsgang varetages af 
læreren og resten af 2 bibliotekarer (projektdeltagerne).

Kursets indhold omhandlede:
• Refleksion over almenpædagogiske overbegreber som: undervisning, 

læring og formidling.
• Indføring i grundlæggende fag- og almendidaktiske og almenpædagogiske 

begreber og metoder. 
• Kendskab til målgruppen og nye elevtyper.
• Øvelse hvor deltagerne brugte metoden Cooperative Learning til at designe 

en aktivitet, som de testede på hinanden.
• Indføring i grundlæggende formidlingsbegreber.
• Øvelser hvor deltagerne brugte de almen- og fagdidaktiske, almenpæda-

være meget opmærksom på deltagerne og at man skal forsøge at konkludere/samle op/ finde 
røde tråde for at hjælpe samtalen”. 
En kursist gav udtryk for at evalueringen var foretaget for tidligt: ”Dette spørgeskema er ud-
sendt alt for tidligt ifht projektet som jeg deltager i som løber af stablen fra september. Jeg vil 
meget gerne svare igen når forløbet er forbi sidst på året”. Kursisternes forslag til kursusudvik-
ling var, at kurset skulle udvides med en dag mere til opsamling samt diskussion af teksternes 
og deres anvendelighed samt ønske om dybere viden omkring ordblinde. 

Intern anvendelighed i biblioteksregi
Kurset vurderes til at være meget anvendeligt internt i biblioteksregi. Metoden ”Shared Rea-
ding” kan bruges som grundlag for kursustilbud til skoler, læsekredse og ordblinde. En kursist 
siger fx om metoden:
”Jeg kan anvende den i vores ungdomsskoletilbud, hvor vi har udbudt et valghold for læsegla-
de elever (8.-9. årgang). Jeg er desuden med i en task force, hvor jeg skal sætte fokus Young 
Adult-gruppen og skal i den forbindelse lave åbne bogcaféer. Her virker metoden også rele-
vant. Vi er ved at udvikle vores skolekatalog, og jeg kunne sagtens se metoden anvendt her 
også i et eller andet omfang.”

Metodens særlige potentiale er at den skaber et fællesskab omkring litteraturen med fokus på 
læselyst og læseoplevelse. Endvidere vil metoden kunne åbne litteraturen for både ordblinde 
og blinde. Metoden kan her indgå som en løftestang for udvikling af bibliotekets traditionelle 
tilbud, som en kursist siger: ”I udvikling af læseklubber og bogcaféer, hvor man bruger me-
toden, som center for at samles og lære at læse sammen på en anden måde. ” Endvidere vil 
metodens fokus på læselyst og læseoplevelse kunne appellere til nye brugere, som en kursist 
siger.

Ekstern anvendelighed, fx undervisning i skoler
Generelt udtrykker deltagerne store forventninger til metodens anvendelighed i forskellige 
skoletyper både for dens motiverende, inkluderende og demokratiske potentiale – den giver 
mulighed for at læse med ”fokus på oplevelse, det at kunne koble sig på andres refleksioner, 
undre sig i fællesskab og blive set, hørt og anerkendt for egne meninger og holdninger” som 
en kursist udtrykker det. En anden siger at metoden har et stort potentiale ”fordi du kan del-
tage i en litterær samtale, uden at du behøver at mestre abstrakte analysemodeller og kunne 
litterære begreber og underbegreber eller have kendskab til genrer og genretræk osv.” Meto-
den lægger således op til et ligeværdigt samtalerum hvor underviseren ikke sidder med svaret 
og hvor eleverne ikke skal lege ”gæt hvad læreren tænker”. Flere giver udtryk for at metoden 
er en ”kontrast til den mere traditionelle litteraturundervisning, selv en receptionsteoretisk, 
hvor man godt som elev i skolesammenhæng kan blive mødt af, at det ikke er alt man siger, 
som er gyldigt i litteratursamtalen”, som en kursist formulerer det.

Metoden ses altså som en alternativ litteraturpædagogisk metode, som har et potentiale i at 
”motivere læsetrætte elever, at få bogdroppere til at tage bogen op igen eller til at bevare læse-
lysten i skolesammenhænge.” 
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Kurset var meget relevant og udbytterigt; som en kursist siger: ”Jeg fik en masse helt konkrete 
ideer og feedback på de forløb, vi er startet på at udvikle. Og jeg har fået en masse redskaber 
til at udforme gode læringssessioner generelt i mit arbejde.” En anden kursist at han har fået 
en ”didaktisk værktøjskasse” og føler sig rustet til at tilrettelægge undervisningsforløb, herun-
der også indsigt i Fælles Mål. 

Udbyttet har her været didaktiske kompetencer: planlægning af en læringssession, vigtig-
heden af at bruge en metode som Cooperative Learning  og kendskab til undervisningens 
målgruppe. En anden kursist peger på udbyttet i forhold til viden om Cooperative learning 
metoden og FIMME modellen. En anden kursist peger også på koblingen mellem personlig og 
professionel kompetenceudvikling: ”Jeg har fået større selvtillid i forhold til undervisning, da 
jeg nu har en faglig viden, jeg kan bruge til at udvikle og gennemføre et undervisningsforløb, 
så det ikke bliver tilfældigt, om forløbet lykkes eller ej. Det er rart at få udskiftet min ”fornem-
melse” for undervisning med kontant viden om, hvad der virker.” 

Forslag til kursusudvikling var bl.a. et ”brush- up efter nogen tid for hele gruppen, hvor man 
har haft lejlighed til at prøve tingene af i praksis, så man får en vekselvirkning mellem kursus 
og praksis.”

Intern anvendelighed
Kursets interne anvendelighed ligger i at det understøtter biblioteksarbejdets formidlingsop-
gaver, både i forhold til at udforme kursustilbud, skærpelsen af den didaktiske refleksion, der 
ligger til grund for planlægning kursustilbud – ”professionalisering af aktiviteterne omkring 
læring” som en kursist siger - og udvidelse af den pædagogiske værkstøjskasse, der bl.a. 
muliggør en mere varieret, brugeraktiverende og målrettet formidlingsvirksomhed. En kursist 
siger om tilegnelse af nye metoder, at det var ”min personlige motivation at lære en anden 
metode en Herskinds metode, som jeg har undervist efter i min 3 år. Metoden er god over 
for nybegyndere, primært den ældre brugergruppe (40+).” En anden kursist fremhæver også 
redskabsdimensionen: ” Har fået mange flere redskaber der kan bruges i undervisningen, og 
dermed være med til at højne kvaliteten af bibliotekets undervisningstilbud”. Her udtrykkes 
også en forventning om, at kvaliteten vil stige i forhold til de formidlingsopgaver, som biblio-
tekarerne varetager, som en kursist underbygger: ”Mit kendskab til didaktik og pædagogik er 
med til at højne kvaliteten af min undervisning og min adfærd over for de forskellige bruger-
grupper, jeg står overfor, og er på den måde med til at højne kvaliteten af bibliotekets tilbud/
aktiviteter.”

Kursisterne fremhæver at kurset bidrager til at lette, kvalificere og professionalisere samarbej-
det med skolerne, som en kursist siger: ”Det gør det forhåbentligt lettere at lave noget sam-
men med skolerne, når lærerne har en fornemmelse af at jeg er i bedre kontakt med deres 
elever og har en forståelse af den pædagogik jeg benytter mig af.” Flere kursister fremhæver 
styrkelser af den professionelle kommunikation, hvor man bedre kan ” tale det samme sprog 
over for uddannelsesinstitutioner og undervisere.” Potentialet for samarbejde med andre in-

gogiske og formidlingsteoretiske begreber og metoder til at designe egne 
undervisningsforløb og læringsaktiviteter, som de fremlagde for hinanden 
og fik respons på.

Dette indhold var organiseret over tre dage:

De to kursusdage om almendidaktik og fagdidaktik omhandlede en introduktion til begreber 
og metoder i forbindelse med læring og formidling. Efterfølgende brugte kursisterne begre-
berne og metoderne i udvikling af egne undervisningsforløb eller læringsaktiviteter til elever, 
brugere eller kollegaer. Herefter deltog deltagerne i en workshop-dag med foredrag om etik i 
digitale fællesskaber af Jonas Ravn, Center for Digital Pædagogik. Kurset blev afsluttet med 
projektdeltagernes udvikling af læringsaktiviteten Digital Dannelse med Jonas Ravn og Cecile 
Laskie som konsulenter.

Kurset var målrettet de 2 projektdeltagere i Projekt Ny Læring, som arbejder med læringsakti-
viteten Digital Dannelse. De 2 projektdeltagere kommer fra Herning Bibliotekerne.
Ud fra en tese om, at almendidaktik og fagdidaktik kan anvendes i andre sammenhænge end 
projektets, deltog også bibliotekarer og kulturformidlere, som ikke er del af Projekt Ny Læring 
på de 2 kursus-dage.

Kursets arbejdsformer vekslede mellem refleksionsøvelser, oplæg med små refleksions- og 
diskussionsøvelser lagt ind, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde, analyse af video-klip 
i plenum og Cooperative Learning-øvelser. Deltagerne indtog både rollen som kursister, men 
også som undervisere og oplægsholdere for hinanden i nogle af øvelserne.

Kursistevaluering af digital dannelse
Læringsudbytte
Læringsudbyttet er undersøgt i forhold til de to kursister der både deltog i det didaktiske kur-
sus samt workshopdagen samt de 6 kursister, der deltog dag 1. 

Deltagernes forventninger var både rettet mod en praktisk redskabsdimension og en personlig 
dimension. En kursist forventede ”at få pædagogiske, konkrete redskaber til forskellig under-
visning, og også noget om teorien bag. Derudover forventede jeg at få input til de læringsfor-
løb, jeg skal være med til at udforme i forbindelse med projektet.” Andre var optaget af ud-
viklingen af personlige kompetencer, som en kursist siger: ”Jeg bliver bedre til at formidle og 
undervise – mere erfaring om hvordan jeg bedst henvender mig til kursister”.
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En overordnet iagttagelse fra nogle af deltagerne som ikke var del af Ny Læring-projektet var 
de udtrykte bekymring over at blive sat til nye opgaver, som hele tiden skiftede uden, at de fik 
mulighed for at dygtiggøre sig inden for området, inden de skulle videre til en ny type opga
De nævnte fx borgerserviceopgaver, men også undervisningsopgaver og formidlingsopgaver. 

 
Evaluering af læringsaktiviteten Oplevelseslitteratur

Kurset Oplevelseslitteratur bestod i sin helhed af:

1. kursus-dag: Oplæg af Cecilie Laskie om Projekt Ny Læring. 

Refleksion over almenpædagogiske overbegreber som: undervisning, læring og 
formidling.

Indføring i grundlæggende didaktiske og almenpædagogiske begreber og meto-
der. 

Kendskab til målgruppen og nye elevtyper.
Øvelse, hvor deltagerne brugte metoden Cooperative Learning til at designe en 
aktivitet, som de testede på hinanden.

2. kursus-dag: Oplæg om Spoken Word-genren.

Hands on-øvelser, som var designet til bibliotekarernes læringsaktivitet i Spoken 
Word. Øvelserne vil kunne bruges direkte i elev-workshoppene.

3. kursus-dag: Introduktion til begrebet Oplevelseslitteratur, som er et begreb, vi  
   har udviklet ifm. Projekt Ny Læring. 

Refleksion over forskelle og ligheder mellem lærernes litteraturformidling og 
bibliotekarernes litteraturformidling.

Rids over den ældre litteraturhistorie som den undervises i på skolerne inkl. 
eksemplarisk Cooperative Learning-øvelse.

Øvelser med Shared Reading, hvor deltagerne var observatører med fokus på, 
hvordan nutidige tekster kan åbne de klassiske kanontekster.

Oplæg om digital litteratur.

Hands on-øvelse i SMS-litteratur og det digitale device Projekt Ny Læring har 
udviklet i samarbejdet med SMS-press kaldet Moby. Sammen med Moby har 
vi designet et inspirationssite for litteraturformidlere, som bibliotekarerne tog 
udgangspunkt i. Øvelsen vil kunne bruges direkte i elev-workshoppen 

stitutioner handler også om en større forståelser for fx folkeskolens og gymnasieskolens lære-
planer: ”Vi kan lave tilbud til andre institutioner, som passer bedre ind i deres læreplaner og 
dermed er lettere for dem at tage til sig, så vi får brugere af vores tilbud.” Generelt fremhæves 
det det professionelle grundlag for samarbejde, som en kursist siger: ”Kendskabet til didak-
tikken og pædagogikken kan øge professionaliseringen af vores indsats, så eventuelle samar-
bejdspartnere kan tage vores tilbud seriøst.”

Ekstern anvendelighed, fx som aktivitet for elever i skoler
Her fremhæver kursisterne generelt, at de også har fået redskaber til at gøre undervisningen 
mere spændende, alsidig og varieret og lært mere om den målgruppe, de står overfor. Kurset 
kan dermed styrke undervisning af skoleklasser og udvikling af undervisningsmaterialer, som 
en kursist siger: ”Når vi planlægger de næste læringsaktiviteter vil jeg helt klart tage nogle ting 
op af værktøjskassen, da det netop er her vi har brug for ideer til at nytænke læringsaktivite-
terne, så det ikke bliver kedeligt og ensformigt.” En anden kursist siger:
”Jeg har indtryk af at hele det gennemførte didaktikkursus er tilrettelagt netop med udgangs-
punkt i, at vi på biblioteket kan byde ind med kurser/understøttende undervisning i samarbej-
der med skoler – og det er min klare overbevisning, at kurset har klædt mig langt bedre på til 
at indgå i et forpligtende samarbejde med netop skolerne.. – Jeg er dog også meget optaget 
af, at vi på bibliotekerne (som uddannede bibliotekarer) har en viden omkring især informa-
tionssøgning at tilbyde til skolerne – og det er vigtig ikke at underkende vores egen faglige 
viden, når vi skal indgå i et mere forpligtende samarbejde med de forskellige skoler/undervis-
ningsinstitutioner”. 

”Kvaliteten i de aktiviteter biblioteket tilbyder, vil blive forbedret, da jeg nu har kompetencer til 
at opbygge materialet pædagogisk. Jeg har fået mere fokus på mål, tilrettelæggelse, metoder 
og evaluering og jeg har fået mere viden om målgruppen og   brugerens læring.”   

Kursusintruktørens selvevaluering
Generelt levede kurset op til målene, selvom det kun kan blive et introducerende niveau på 
grund af den korte kursustid. Det sås bl.a. at kursisterne oplevede af de fik en meta-bevidst-
hed om deres undervisning. Kursisternes opgave er efterfølgende at anvende og bearbejde 
kursets begreber samt udvikle deres egen undervisning og formidlingskompetence. Udfordrin-
gen er at fastholde deltagerne i den faglige og praktiske opgave. Det sker ifølge instruktøren 
ikke af sig selv og derfor skal der ”løbende supervision og opfølgning til af erfarne fagpersoner 
inden for biblioteksdidaktik og almendidaktik. Vi lærer i loops, og undervisning/læring/formid-
ling er et meget komplekst område, som man skal arbejde målrettet med for at opnå et kvali-
tets-niveau, der er højt nok til, at læringsaktiviteter udbudt af bibliotekerne er interessante nok 
til, at andre vil investere ressourcer (fx i form af elevernes og lærernes timer, eller at skolen 
skal dække udgifterne ifm. bibliotekarernes timeforbrug) i dem.”

Indholdet var relevant og organiseret således at deltagerne fik en ”realistisk fornemmelse af, 
hvor komplekst et område, undervisning/læring/formidling er, men især også, at der er meto-
der til at få undervisning til at lykkes.” 
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at kunne bruge kursuskompetencerne overfor målgruppen/målgrupperne”.

Kursisterne gav overordnet set udtryk for at kurset var lærerigt; én fremhæver særligt kurset i 
Spoken Word, som ”meget inspirerende og givende i kraft af dets opbygning med både li-
ve-eksempler på Poetry Slam, praktiske øvelser og oplæg. Og ikke mindst pga. de levende, 
engagerede og erfarne oplægsholdere.” En anden fremhæver tilegnelse af en didaktiske værk-
tøjskasse, herunder inspiration til skriveøvelser og  indsigt i elevgruppen. En anden kursist, 
som ikke deltog i projektet Ny Læring fik udbytte af  ”Litteraturportalen og den overordnede 
indførelse i litteraturhistorien [var] rigtig god og meget inspirerende! Derudover det fint at 
bliver introduceret for MOBY.”

Kurset var også fagligt udfordrende for noget af deltagerne, som én siger: ”Godt med rimelig 
sammenhængende kursusdage, så man blev i læringsflowet. Men også udfordrende at blive 
fyldt op igen og igen.” Som forslag til forbedringer fremhæver den samme kursist mere prak-
tiske øvelser og dermed kobling mellem teori og praksis: ”Mere tid til øvelser – hands on, så 
den nye viden rigtig kan bundfælde sig og blive en del af en kendt værktøjskasse.” Tidsper-
spektivet blev også kommenteret af en anden kursist: ”TID til refleksion. Bare tid.”

Intern anvendelighed
Kursisterne er opmærksomme på at læringsaktiviteten skal afprøves i et forløb om kanonlit-
teratur og Spoken Word til 1. HF klasser. Men de er også opmærksomme på at bruge for-
løbet i andre sammenhænge, som en kursist siger: ”Efterfølgende  udarbejde forløb til f.eks 
sprogklasser, ungdomsskole, elever i folkeskolens overbygning.” En anden kursist peger på at 
kurset kan bruges til lektiehjælp: ”Fx i forbindelse med en danskopgave med emnet ” Nyere 
forfattere” . Det begrænser sig ikke til den ældre litteratur. Opfatter det som en slags lektie-
hjælp. Mange unge får  ikke vejledning hjemmefra – disse elever kunne jeg godt tænke mig 
at kunne fange – give dem lyst til læring.” 
Kursisterne er også opmærksomme på at kursets metoder kan kvalificere den traditionelle 
kursusvirksomhed, som en kursist siger: ” Det meste kan omsættes direkte til vores arbejde 
med at udvikle og afvikle workshops i sms-litteratur.” Samtidig giver en anden kursist udtryk 
for inspiration til at udvikle eksisterende aktiviteter: ”Bredere kendskab giver mulighed for at 
tænke nye tanker fx i forbindelse med planlægning af arrangementer. Måske mulighed for 
at ramme nye og yngre målgrupper, fx med Poetry Slam”. Endelig formulerer en kursist at 
kursets metoder giver ”mulighed for bredere formidling af litteratur i flere afskygninger i den 
direkte kontakt med brugerne i udlånet”. Netop potentialet med nye formidlingsformer ses 
som et gennemgående potentiale i evalueringen: ”Jeg vil inddrage det ved rundvisninger og 
læringstiltag. Mange små mellemøvelser, der bryder kan bruges andre steder. Fx strips med 
forfattere, titler, årstal og andet – så de studerende skal mage sig altså finde ud af hvem skrev 
hvad fx” (Cooperative Learning-øvelse).

Ekstern anvendelighed for elever i skoler
Kursisterne er opmærksomme på at kursets metoder er anvendelige i forhold til kurser i sko-
ler, og samtidig at bibliotekaren har en anden rolle end læreren, som en kursist formulerer: 

Det langsigtede mål med kurset er at kvalificere et forløb for en hel årgang 1. HF-klasser og 
derudover 3 HHX-klasser. Hver klasse kan vælge en workshop med SMS-litteratur eller en 
workshop med Spoken Word. Hver workshop forløber fra kl. 8-12, men ideen er, at der skal 
ligge aktiviteter på skolen før og efter workshoppen, som tilsammen danner et fælles lærer/
bibliotekar-forløb. Hver workshop afholdes på biblioteket og 1 bibliotekar samt 1 lærer under-
viser sammen. Forløbene udvikles af en bibliotekar-gruppe på 6 deltagere og en lærergruppe 
på 5 deltagere. Lærergruppen består af 1. HF-klassernes lærere. 

Kurset er målrettet 6 projektdeltagere i Projekt Ny Læring, samt bibliotekarer og kulturformid-
lere, som ikke er del af Projekt Ny Læring.

Målet med kurset var kompetenceudvikling af bibliotekarer om almen- og fagdidaktik samt 
særlige metoder til og viden om Oplevelseslitteratur. Målet er at kvalificere kursisterne til at 
kunne varetage læringsaktiviteterne, men også til at kunne udvikle aktiviteterne i samarbejde 
med faglige konsulenter. Konkret skal deltagerne tilegne sig en didaktisk redskabskasse med 
essentielle begreber og metoder til at skabe læring og formidling, som fx progression og takso-
nomi, forstyrrelsesprævention, forforståelse, klasserumsledelse samt kendskab til målgrupper 
og nye elevtyper. Endvidere skal deltagerne tilegne sig viden om oplevelseslitteratur og færdig-
heder i at bruge Spoken Word og SMS-litteratur i formidling af klassisk og nutidig litteratur til 
elever. Herunder viden om forskelle og ligheder mellem lærernes litteraturformidling og biblio-
tekarernes litteraturformidling, samt et rids af den ældre litteraturhistorie, som den undervises 
i på skolerne. Endelig fik deltagerne også en introduktion til læringsredskabet Moby, som er et 
redskab, som eleverne kan bruge til at skrive og udgive SMS-noveller.

Kursusformen var en veksling mellem oplæg, refleksionsøvelser, hands on-øvelser, individuelt 
arbejde, gruppearbejde m.m. 

Kursistevaluering af læringsaktiviteten Oplevelseslitteratur
Læringsudbytte
Kursisternes forventninger til kurset var både faglige og didaktiske, som en kursist sagde om 
sine forventninger: ”At blive klædt godt på til at udvikle og afvikle workshops i Sms-litteratur. 
At få bedre kendskab til kanonforfatterne og deres periode.” En anden kursist især optaget af 
kursets praktiske anvendelighed og personlige kompetenceudvikling: ”faglighed og tryghed til 
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UNDERVISNINGSEVALUERING AF PROJEKT NY 
LÆRINGS 3 FORLØB 

Undervisningsevalueringen kan i nærværeden delrapport karakteriseres som en summativ 
evalueringsform, der har to evalueringsformål. Det ene formål handler om elevernes opleve-
de læringsudbytte og dermed undervisningsforløbet læringsmæssige effekt. Det andet formål 
handler om undervisningsforløbets organisering og undervisernes planlægning og samarbejde 
om forløbets mål, indhold, aktiviteter samt rekruttering af deltagere. Generelle evaluerings-
spørgsmål er i undervisningsevalueringen: 

• Var forløbet fagligt relevant for deltagerne?
• Levede forløbet op til målene?
• Hvad er metodens potentiale og muligheder?
• Var aktiviteter relevante i forhold til deltagere og mål?
• Fungerede forløbets organisering og samarbejde?

Evalueringens metoder er for elevernes vedkommende kvantitative og kvalitative spørgeske-
maer udarbejdet og distribueret gennem google analyse. For undervisernes vedkommende er 
anvendt kvalitative spørgeskemaer. 

I det følgende formidles resultaterne fra de tre forløb:

1. ”Oplevelseslitteratur - ”Kanonforfattere i ny form”
2. ”Digital Dannelse - informationssøgning”
3. ”Læsning – Shared Reading for ordblinde (Nota-medlemmer)” 

Undervisningsevaluering ”Oplevelseslitteratur - kanonfor-
fattere i ny form”

I projektet deltog 6 HF-klasser samt deres lærere og biblioteksansatte fra Silkeborg Bibliotek, 
der sammen planlagde et læringsforløb (en Ny Læring-aktivitet) for eleverne i HF-klasserne 
samt udviklede dele (halvfabrikata) af et undervisningsmateriale. Ny Lærings overordnede 
rammeprojektleder Cecilie Laskie fungerede også som lokal projektleder (lokalt ansvarlig) i 
Silkeborg i samarbejde med en biblioteksansat. Endvidere blev det planlagte forløb og det 
dertilhørende undervisningsmateriale (halvfabrikata) afprøvet af 2 STX-klasser. Evalueringen 
fokuserer primært på HF-elevernes evaluering, men STX-elevernes evaluering indgår som 
perspektiv i undersøgelsen. 

Projektets formål er, at eleverne skulle have kendskab til 3 af gymnasieskolens 14 kanonfor-
fattere: Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø og Klaus Rifbjerg. Endvidere skal elever-
ne prøve at arbejde med litteratur på anderledes måder (Shared Reading, Spoken Word og 
SMS-litteratur). Endelig skulle eleverne opleve litteraturundervisning/formidling i andre omgi-

”Til disse grupper [skoleklasser] vil det bestemt være brugbart at formidle på en mere tilgæn-
gelig/mere spændende måde. Det gælder jo at fange de studerende og bibliotekets fordel er at 
vi er et helle – altså ikke deres lærere. Mener også at mange unge på den måde får en anden 
tilgang til biblioteket – håber de finder ud af at bruge stedet til så meget andet også. Vi får 
dem vist stedet.” 

Kursusintruktørens selvevaluering
Kurset levede op til instruktørens mål. Princippet for kursets organisering var at ”al indhold 
på kurserne er designet til at kunne bruges direkte ind i udviklingen og afviklingen af lærings-
aktiviteter. (…) Den fremgangsmåde er valgt ud fra en tese om, at med traditionelle kurser fx 
i generel formidling, læring, etc. har deltagerne ikke tid (det er meget timekrævende) og ofte 
heller ikke kompetencer til at omsætte kursets indhold til deres hverdagsaktiviteter, og derfor 
kan læringen let gå tabt/aldrig komme i anvendelse efter kurset. Det har vi med ovenstående 
fremgangsmåde prøvet at undgå.”

Kursusdagen om Oplevelseslitteratur havde ifølge instruktøren et meget presset program og 
gav anledning til en overvejelse om hvorvidt litteraturhistoriedelen skulle ud pga. tidspresset. 
Den interne evaluering viste at netop denne del var en vigtig del af dagen. Løsningen kunne 
være, som instruktøren siger: ”Ideelt set skulle jeg have haft 1-2 kursusdage mere.” De ekstra 
dage kunne også kompensere for kursets store informationsmængde. 
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HF-lærerne uddyber denne dimension: ”det er vigtigt at arbejde med forskellige undervis-
ningsformer på HF som en del af en fastholdelsesstrategi og at finde nye former for læring, 
som kan tilgodese og engagere denne (ofte lidt svagere) elevgruppe.” Lærerne karakteriserer 
her HF-elevgruppen, som ”meget sammensat – både akademisk og socialt. Aldersspannet 
er fra ca. 16-24 år. Nogle har andre uddannelser allerede og er vant til erhvervslivet, andre 
kommer direkte fra skolen. Der er mange diagnoser i spil, med samt sociale faktorer (en del 
skrøbelige unge).”

Aktiviteter
Forløbet var organiseret i tre dele: 

1. Uge 49: Før workshop-modul på skolen
2. Uge 50: Workshop på biblioteket
3. Uge 51 (uge 1): Efter workshop-opgave på skolen (skriftlig aflevering 
som blev igangsat i uge 51 og afleveredes uge 1, lidt afhængigt af læreren). 
Der blev på opfordring af STX-eleverne brugt 1 modul efter workshoppen 
på at arbejde videre med elevprodukterne og den skriftlige aflevering.

Før workshop-modulet på skolen indeholder en gennemgang af én kanontekst + perspekti-
verende tekst, samt en introduktion til kanonbegrebet. Eleverne arbejdede med en traditionel 
danskfaglig sammenlignende analyse og fortolkning af et uddrag af ”Pelle Erobreren” (Martin 
Andersen Nexø) og ”Du kommer i helvede, min bror” (Yahya Hassan). Undervisningen tema-
tiserede endvidere, hvad kanonforfattere er, hvilken værdi de har, og eleverne lavede deres 
egen kanon, hvor de skulle argumentere for deres valg af kanonforfattere.

Workshoppen på biblioteket blev afviklet af fem biblioteksansatte.

• Spoken Word- forløbet: Eleverne skulle arbejde med en Cooperative Lear-
ning-øvelse med ”Hjertets Termometer” (Klaus Rifbjerg) og Shared Reading 
med ”Det rummelige menneske” (Jens Blendstrup) og ”Tordenkalven” (Johan-
nes V. Jensen). Herefter øvelser rettet mod, at eleverne skulle lave deres eget 
digt ud fra ”Tordenkalvens” tema: Outsideren – altså en parafrase – og perfor-
me/slamme det, hvis de havde lyst.

• SMS-litteratur-forløbet: En Cooperative Learning-øvelse med ”Hjertets Termo-
meter” (Klaus Rifbjerg) og Shared Reading med ”Det rummelige menneske” 
(Jens Blendstrup) og ”Tordenkalven” (Johannes V. Jensen). Herefter øvelser 
rettet mod, at eleverne skulle lave deres egen SMS-novelle ud fra et af de 3 
kanonforfatteres temaer: Flygtninge/eksil, Tab eller Outsideren og modtage 
hinandens SMS-noveller som rigtige SMS-noveller gennem Moby, et særligt 
udviklet program.

Efter-workshops på skolen: skriftlig aflevering i form af en danskfaglig metatekst med ud-
gangspunkt i elevernes individuelle kreative tekster (hhv. Spoken Word-tekst og SMS-novelle). 

velser og med andre undervisere og derfor komme ’ud af huset’. 

Begrundelsen for disse mål kan karakteriseres inden for tre områder: dannelse forstået som 
identitetsudvikling, læring forstået som videnstilegnelse og oplevelse af nye arbejdsformer i 
nye læringsmiljøer. 

Dannelsesaspektet fremgår af nedenstående citat fra interviewet med de biblioteksansatte: 
“Ved at vi præsenterer litteraturen på anderledes måder, er der større chance for at eleverne 
tager indholdet til sig og teksterne kommer til at bidrage til elevernes identitet og dannelse.” 
Læringsaspektet fremgår af interviewet med Cecilie Laskie, der her udtaler sig som gymna-
sielektor i dansk/litteraturunderviser: 

”Kanonforfatterne er del af vores læreplan og del af vores litterære arv, som eleverne skal have 
kendskab til som del af deres dannelsesproces i gymnasiet. De skal kende deres litterære arv, 
og de skal se på deres historie og deres eget liv med nye øjne gennem den klassiske litteratur. 
Og så skal de opleve noget af det bedste litteratur, der er skrevet i dansk litteraturhistorie – og 
erkende, at de problemstillinger, livssituationer etc., som udgør deres liv, er almenmenneske-
lige spørgsmål, som alle mennesker har tumlet med til alle tider. Samtidig med, at teksterne 
er skrevet i en anden tid, som eleverne også gerne skal indsigt i. De klassiske tekster er ofte 
en lukket verden for elever, der ikke er vant til at læse i det hele taget og slet ikke vant til at 
læse ældre tekster. Derfor er det vigtigt at eksperimentere med forskellige litteraturformidlings-
former, der kan hjælpe både lærere og andre undervisere/formidlere med at åbne teksterne for 
de unge og bare give dem en god oplevelse med litteratur. Det samme gælder i øvrigt også for 
mange af de nutidige tekster.”

Oplevelse af nye arbejdsformer i nye læringsmiljøer har de biblioteksansatte også forskelli-
ge bud på: ”Eleverne skal se, at vi på biblioteket kan åbne tekster og lære dem noget på en 
anden, mere oplevelsesorienteret (”mere fri”) måde”. Endvidere siger de, at vi skal: “Give 
eleverne en god oplevelse og gøre dem opmærksomme på forskellige måder at arbejde med 
litteraturen”, “Bidrage til elevernes dannelse / livslange læring, ved at præsentere forfattere og 
kanontekster på andre måder end skolen” samt “Vi skal bidrage til at eleverne opdager at bib-
lioteket “kan noget” de kan bruge og at det har en værdi, at opleve litteratur på andre måder 
end de traditionelle”.

De biblioteksansatte oplever her HF-elevgruppen som en spændende og meget faglig differen-
tieret gruppe at arbejde med: “De er lydhøre, en dejlig gruppe at arbejde med”, “De er bredt 
sammensat, fra fagligt velfunderede til det modsatte”, “Det er en gruppe med stor medmenne-
skelig rummelighed” samt “Der er, helt tydeligt, skrøbelige elever imellem”.

Den differentierede elevgruppe er her et element i planlægningen, som det fremgår af et 
udsagn fra de biblioteksansatte: “De metoder vi har valgt at arbejde med (Shared Reading, 
Spoken Word og SMS-noveller), er valgt ud fra en antagelse om, at elevgruppen gerne ville 
prøve at arbejde med tekster på en anderledes og måske mere lystbetonet måde”
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start. Vigtigt med forventningsafstemning de to institutioner imellem. De to institutioner er 
forskellige steder i “modenhed” vedrørende Campus-samarbejde.” De biblioteksansatte vurde-
rer også, at de gennem deres undervisning har tilført en ny læringsdimension: “Vi endte med 
at få lærerne til at blive imponerede over deres egne elever”.

De biblioteksansatte udtrykte følgende anbefalinger til et fremtidigt bibliotek- og skolearbejde:
• ”At vi (biblioteksansatte) havde et forslag til en konkret undervisningsplan, der 
kunne diskuteres og justeres”.
• ”At HF-lærerne var åbne og positive i forhold til projektet (Spoken Word)”.
• ”Lærerne så på eleverne, at det at arbejde kreativt med litteratur, kan flytte 
grænser/virker”.
• ”At biblioteksansatte og HF-lærere lærer hinanden at kende og får kendskab til 
hinandens kulturer, fagligheder og udfordringer”.
• ”At det netop bliver et LIGE samarbejde, hvor begge parter byder ind og har lov 
til at sige til og fra”.
• ”At workshops foregår på biblioteket, dvs. udenfor vante rammer”.

HF-lærernes vurdering af samarbejdet mellem biblioteksansatte og HF-lærere er, at der er 
”samarbejdet godt og grundigt – især fra konsulentens side. Det er dog tydeligt at bibliotekets 
kulturformidlere har haft et ønske om at prøve nye områder af, og det har til tider kunnet 
mærkes i samarbejdet.” Omkring afviklingen af forløbet siger HF-lærerne også, at der har 
været ”et fint ping pong med konsulenten, som knoklede for sagen”, men ”biblioteket havde 
overhånden i forhold til at beslutte projektets forløb. Det var ikke et fuldt ligeværdigt samarbej-
de.”

De ting, der fungerede godt i forbindelse med samarbejdet mellem biblioteksansatte og 
HF-lærere var: 

• ”De almene biblioteksmedarbejdere var MEGET imødekommende, venlige og 
lydhøre. Forsøget på at skabe en positiv stemning var befordrende for samarbejdet.”
• ”At eleverne følte sig specielle. Biblioteket havde stillet vand og nødder op, og 
havde givet eleverne plads på biblioteket: de følte at huset modtog dem med varme 
– og eleverne har godt af at vide, at biblioteket er et rart sted, hvor man bliver taget 
godt imod. Det er et sted som hjælper en. Det var en del af elevernes dannelses-
proces i forhold til at få verden åbnet for sig.”

De ting, som man skal være opmærksom på en anden gang er ifølge HF-lærerne:
• ”Biblioteket kan ikke overtage danskundervisningen – de har ikke de kompeten-
cer der skal til. Fokus skal i stedet ligge på at bibringe eleverne noget andet, end de 
kan få på HF. Der skal være fokus på leg med ord/litteratur, men bibliotekarernes 
spidskompetencer skal udnyttes. De skal udnytte de store ressourcer de har internt 
og bringe deres faglige kompetencer i spil på en ny og anderledes måde.”
• ”Samarbejdet skulle have haft en FÆLLES opstart. Biblioteket begyndte før HF. 
Derfor var der ikke nødvendigvis fælles fodslaw i projektet – projektet var ikke vok-

Evaluering – undervisningens organisering, planlægning og 
samarbejde 

De biblioteksansattes vurdering er:
”Med baggrund i en videreudvikling af vores faglighed som biblioteksansatte, har vi 
forsøgt at skabe en biblioteksdidaktik og give nye litteraturtilbud i form af SMS- og 
Spoken Word-workshops til HF-elevgruppen. Vi står selv som hovedansvarlige for 
undervisningen. Vi oplever, gennem elevernes engagement og de konkrete produk-
ter, der er kommet ud af de otte workshops, at vi er tæt på målet.” 

De biblioteksansatte siger her om de ting, der fungerede godt i forløbet:
• Filmklip m. Poetry Slam bidrog til en forståelse af forløbet.
• Performance af egen tekst.
• “Stemmetræning” løsnede op og frigav dynamik.
• Eleverne vidste, de skulle i gang med kanonforfattere.
• Shared Reading.
• Skiftende indhold med gode pauser.
• Aktivering i workshops.
• Eleverne oplevede sammenhæng mellem skole og bibliotek.
• Opbygningen af undervisningen med korte og overskuelige sekvenser.

De biblioteksansatte mener, at følgende ting kan ændres til en anden gang:
• Valgfrihed (for eleverne) i forhold til de tre temaer vil fungere bedre (Spoken 
Word-forløbet).
• Det er for belastende, både at være underviser og skulle lave Shared Reading 
samme dag.
• Vi skal være to personer på undervisningen, da der skal uddeles papir til eleverne 
og hjælpes i grupperne på nærmest samme tid.
• Gerne undervise flere gange.
• Vi vil gerne være med i planlægningen af tidspunkt for afvikling – for presset i 
november.
• Realistisk “pensum” – hvor mange kanonforfattere kan man nå på den afsatte tid?

De biblioteksansatte er også blevet spurgt om samarbejdet mellem biblioteksansatte og 
HF-lærerne. Samarbejdet er organiseret således, at efter det fælles udgangspunkt er besluttet 
(formidling af kanonforfattere på nye måder), foregår der efter anbefaling fra ledelsen på HF 
to parallelle forløb på HF og biblioteket, hvor projektdeltagerne klarlægger egen faglighed. 
Herefter har de to grupper haft planlægningsmøder og forventningsafstemning mellem kon-
taktpersoner (2 lærere og 2 biblioteksansatte som videreformidlede til de andre projektdel-
tagere), tre fælles udviklingsmøder for alle lærere og biblioteksansatte, før den afsluttende 
workshop. De biblioteksansatte siger her, at det er vigtigt med de to spor i begyndelsen: ”Vig-
tigt at lærere og biblioteksansatte hver for sig får styr på egen faglighed INDEN samarbejdets 
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• At anvende anderledes formidlingsmæssige tilgange i kombination med en 
klassisk danskfaglig metodisk tilgang.

• At workshoppen foregik på biblioteket med andre undervisere tilførte en po-
sitiv ekstra dimension, som var tydelig i elevernes arbejde og deres produkt. 
Hvis de biblioteksansatte specialiserer sig i udvalgte metoder, som de kan 
tilbyde på et højt niveau og tæt tænkt sammen med vores læreplan og øvrige 
undervisning, er det et tilbud, der er interessant for lærerne, tror jeg. 

• At eleverne faktisk prøver at modtage hinandens SMS-noveller som rigtige 
SMS-noveller i bibliotekarernes undervisning (Spoken Word-gruppen), at 
bibliotekaren begyndte med at stille sig op og ’slamme’ velkommen – viste at 
alle kan performe/’slamme’. 

• At få eleverne til at skabe god litteratur/digte og at få eleverne til at overskride 
deres ’komfort-zone’ og komme op på scenen – uden ubehageligt pres. 

• I bibliotekarnes undervisning (SMS-noveller): At kunne undgå at blive dans-
klærer og skabe et kreativt ’flow’ samtidig med, at man skaber progression, 
så eleverne har et udgangspunkt fra biblioteket til at arbejde danskfagligt på 
skolen

• At eleverne skaber en historie, hvor en stor del ligger ubeskrevet uden om 
den række SMS-beskeder, der udgør SMS-novellen, og som SMS-novellen 
skal formidle.

Underviseren vurderer også, hvilke ting, der kan laves om til en anden gang: 
• Spoken Word-gruppen skal have lov til at vælge frit mellem de tre emner.
•  SMS-gruppen var lidt for pressede til sidst i forhold til at skrive SMS-no-

vellen ind i Moby. Det kunne være fedt at slutte at med at være i det 
kreative flow og ikke i teknik.

HF-elevernes evaluering 

Eleverne fra de 6 klasser deltog i en spørgeskemaundersøgelse, som 72 af eleverne besvare-
de. Af spørgeskemaet fremgår det, at 48 af dem deltog i en workshop om SMS-litteratur og 
24 i en workshop om Spoken Word. Til sammenligning besvarede 30 STX-elever, der deltog 
på en Spoken Word-workshop, og 21 STX-elever, der deltog i en SMS-litteratur-workshop, 
samme spørgeskema. Tallene i parentes i tekstafsnittene er STX-elevernes besvarelser til sam-
menligning. Selve spørgeskemaundersøgelsen vedlægges som bilag.

set i fællesskab helt fra start.”
• ”Der skal ikke bruges NÆR så meget tid på planlægning. Hvis biblioteket byder 
ind med læring, som ligger inden for deres spektre, vil de også kunne forklare deres 
projekt meget tydeligere og HF vil kunne vurdere hurtigt om det er et produkt, som 
vil skabe værdi hos HF’erne.”

Evaluering – elevernes læringsudbytte
De biblioteksansattes vurdering af eleverne er, at: ”Eleverne har, for de flestes vedkommende, 
arbejdet målrettet og fokuseret og har haft oplevelsen af at arbejde med litteratur på anderle-
des måder.” Nedenfor gives konkrete udsagn fra biblioteksansatte om elevernes læringsudbyt-
te:

• “Jeg er målløs over, hvor mange gode produkter eleverne har skabt i de forskellige 
workshops”.

• “Det var virkelig gode SMS-historier de fik lavet”.
• “De gik virkelig op i at løse opgaven bedst muligt”

HF-lærerne vurderer elevernes læringsudbytte: ”de kom ud af huset og fik mødt bibliotekets 
verden (”har de også musik her?!”). Der gives i evalueringen udtryk for, at kanonforfatterne 
ikke kan vinges af, da der ikke lejrede sig nok stilforståelse og bevidsthed om forfatterne hos 
eleverne. Men lærerne har også givet udtryk for, at det er en subjektiv vurdering. Kanon-
forfatterne kan formelt vinges af (hvis hele forløbet afvikles som designet på både skole og 
bibliotek). Men den enkelte lærer kan have et særligt forhold til en forfatter, som de synes, 
eleverne skal mere i dybden med. Eleverne var glade for at prøve noget nyt og for at lege 
med nye tekstformer.” Lærerne fremhæver her, at det var godt “at komme ud og mærke 
verdenen uden for HFs mure, at lege med nye tekstformer, bibliotekarernes store velvilje og 
imødekommenhed.”

Underviseren i STX-forløbet vurderer, at: ”eleverne havde en rigtig god litteraturoplevelse på 
biblioteket”. Underviseren har danskfagligt set vinget de 3 kanonforfattere af, og der er ar-
bejdet med forskellige analyseområder, danskfaglig terminologi m.m. Elevernes arbejde med 
en danskfaglig opgave har trænet deres: ”analytiske kompetencer, fagterminologi og reflek-
sionsevne.” Endvidere har forløbet opfyldt flere kompetencemål: ”mundtlig fremlæggelse, 
gruppearbejde, web 2.0-redskaber, forskellige arbejdsformer”.
 
På skolen har der været ”gode diskussioner af hele begrebet ’kanon’ og hvad god litteratur 
er, og hvordan litteratur er med til at danne os som mennesker. Jeg vurderer, at forløbet i det 
små har bidraget til elevernes klassiske dannelse, men også dannelse som unge, moderne 
mennesker, som er blevet udfordret på nogle af deres faste overbevisninger om litteratur – og 
sig selv.”

Underviseren vurderer, at de ting der fungerede godt var: 
• At koble de klassiske kanontekster til nutidige perspektiverende tekster, der 

var ind ’vej ind’ for eleverne (Hassan og Blendstrup).
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Workshoppen var organiseret således, at både lærere og bibliotekarer underviste sammen på 
workshoppen. Dette samarbejde var mere en 80% (STX: 98%) af eleverne tilfredse med og 
kun 3% (STX: 0%) udtrykte mindre tilfredshed med dette.

Der blev også spurgt ind til elevernes læring i forhold til arbejde med litteratur på nye måder, 
som i en Spoken Word-workshop eller en workshop med SMS-litteratur. Her svarer halvdelen, 
at det er en tilfredsstillende måde at arbejde på og 15%, at det i høj grad er en god måde at 
arbejde på (STX: 88% svarer i høj grad eller i tilfredsstillende grad). Der er dog også 20% 
(STX: 10%), der er mindre begejstrede for arbejdsformen og 11%, som er uafklarede med 
det.

Endelig blev eleverne bedt om at vurdere deres faglige læringsudbytte i forhold til, om de har 
”fået bedre kendskab til følgende kanonteksters temaer: ”Pelle Erobreren” (Martin Andersen 
Nexø), ”Tordenkalven” (Johannes V. Jensen) og ”Hjertets Termometer” (Klaus Rifbjerg)?” 2 ud 
3 elever (STX: 93%) har fået et tilfredsstillende eller et meget tilfredsstillende udbytte. Men 
der er også 25% (STX: 4%), som svarer i mindre grad.

I undersøgelsen blev elevernes generelle skønlitterære læsevaner i elevernes fritid undersøgt, 
idet eleverne skulle svare på: ”Læser du skønlitteratur, fx romaner i fritiden (ikke skolear-
bejde)?”. Her fremgår det, at 80% (STX: 42%) af eleverne generelt sjældent og aldrig læser 
skønlitteratur. Ingen læser hver dag og kun 5% (STX: 25%) læser flere gange om ugen.

Eleverne blev også bedt om at svare på, i hvilket omfang, de var tilfredse med, at workshop-
pen både foregik på skolen og på biblioteket, hvilket næsten 88% (STX: 98%) var tilfredse og 
meget tilfredse med.

For nærmere at få elevernes holdning til bibliotekets rolle som læringssted, blev de også bedt 
om at forholde sig, om det var ”mere spændende/engagerende at arbejde med kanonforfatter-
ne, når en del af forløbet foregik som workshop med SMS-litteratur eller med Spoken Word på 
biblioteket?”

Knap 80%  (STX: 92%) synes, at det var engagerede at arbejde med det faglige indhold på 
biblioteket. 14% (STX: 4%) svarer dog også ”ved ikke”. Denne usikkerhed kan skyldes, at 
spørgsmålet ikke er helt entydigt; det kan både forstås som et spørgsmål om biblioteket som 
læringssted og om det faglige indhold – SMS-litteratur og Spoken Word.
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litterære udtryk, nye organiseringsformer og varierede arbejdsformer.

Elever som producenter af ekspressive skønlitterære udtryk: ”Det med at vi selv skulle skrive 
en novelle” ”At vi selv skulle skrive digte”, ”det har været mere spændende at arbejde med 
SMS-novelle end de fleste andre ting”, ”Det har været godt at prøve noget nyt, altså hvor vi 
skulle skrive sms-novelle. Det var rigtig spændende.”

Nye organiseringsformer: ”At komme lidt ud fra skolen og lave noget andet”, ”Forandring”, 
”At prøve noget nyt”, ”At vi var på biblioteket og at der var andre slags lærer”, ”Jeg syntes 
det var rart at blive taget ud af skolen og hen på bibloteket”, ”det fantastiske personale på 
biblioteketet der gjorde det til en ny og spændende oplevelse”, ”At vi lavet noget nyt og noget 
uden for de normale rammer”, ”Sammenarbejdet mellem lærer og bibliotekarene ”, ”Jeg 
synes det var godt at komme ud af klassen, og lære det hele på en ny måde. Det var meget 
anderledes, og man fik sat sig nogenlunde ordentligt ind i det, fordi vi havde 4 timer til det”, 
”at jeg lærte bedre på den måde som blev undervist ovre på biblioteket”.

Varierede og nye arbejdsformer: ”Godt med variation! Og gruppe arbejde (både at snakke om 
teksterne sammen, og at lave sms-novellen sammen)!”, ”Jeg synes det har været inspire-
rende, samtidig var det en god måde at undervise på med shared reading :D”,  ”Det var helt 
sikkert, at undervisningen foregik på en anden måde end normalt. Det var fedt at blive udfor-
dret med en SMS-novelle, selvom der var fart på. Det var grundigt og lærerigt at få læst de to 
tekster op af en bibliotekar, netop fordi at vi tog et ”afsnit” ad gangen, så alle ligesom var med 
og fik en grundig forståelse for de to tekster.”

Eleverne blev også bedt om at forholde sig til elementer, der kunne forbedres. Her peger de på 
deres studiekammeraters arbejdsindsats, samarbejdet mellem bibliotekarer og undervisere, og 
at forløbet var presset tidsmæssigt: 

• ”Det der er mest træls, er at nogle unge er u fokuseret, så det går ud over 
oplevelsen. En forbedring til dette vil være bedre kommunikation mellem ung, 
lære og bibliotekar. Men ellers godt forsøg af et førstegangs projekt.”

• ”Man kunne måske godt have haft lidt længere tid.”
• ”At vi skulle havde gennemgået teksterne bedre= mere tid til at gennemgå 

dem.”
• ”Det var nok tiden, da vi fik opgaven om SMS-novellen udleveret. Det kunne 

være super fedt med mere tid, så man kan få gjort det lidt grundigere.”

Elevernes oplevelse og vurdering af workshoppens organisering, arbejdsformer og deres 
faglige læringsudbytte hænger på den ene side sammen med selve forløbets organisering, 
undervisningsformen og lærernes/bibliotekarernes formidling og engagement. På den anden 
side hænger læringsudbyttet også sammen med elevernes interesse, forudsætninger og deres 
personlige engagement i forløbet. Her har forløbet noget store pædagogiske udfordringer, fordi 
eleverne, som det fremgår af det første spørgsmål, generelt set ikke er litteraturinteressere-
de. Litteraturlæsning og litteraturarbejde er en ’skolsk’ ting og ikke noget, der er forbundet 
med deres personlige identitet og fritidsaktivitet. Dertil undervises der i kanontekster, som for 
størstedelen er ældre tekster. Dette forhold skal med ind i beskrivelsen af elevernes udbytte af 
forløbet. Et andet element, som også er vigtigt for elevernes oplevelse af forløbet, er, at de er 
forberedte til workshoppen og er aktivt deltagende og engagerende i workshoppen. Hvis de 
ikke er klædt på til og investerer sig selv i workshoppen, vil de heller ikke opleve forløbet som 
givende og som en succes.

Som et perspektiv på overstående kan man sammenlige med eleverne i de 2 STX-klasser, 
som har deltaget i samme forløb, som HF-klasserne. Her er der heller ingen elever, der læser 
skønlitteratur hver dag, men der er 25%, der læser flere gange om ugen (i HF 5%) og kun 
8% procent af eleverne læser aldrig. Samlet er der på STX 43%, der sjældent eller aldrig 
læser (mod 80% på HF).

STX-elevernes vurderer også, at de har fået et større fagligt læringsudbytte, idet i alt 93% har 
fået bedre kendskab til følgende kanonteksternes temaer (HF 67%). 

For at få en kvalitativ forståelse af, hvilke faktorer som HF-eleverne vurderede fungerede godt 
og mindre godt, blev de også bedt om at forholde sig til mere kvalitativt til forløbet. Man kan 
samle deres feedback under følgende tre temaer: elever som producenter af ekspressive skøn-
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sus-spørgsmål” og som kan sige noget generelt om elevernes vaner og strategier i forbindelse 
med at søge informationer på nettet. En slags status på elevernes informationskompetence 
inden kurset. 

Elevernes spørges om deres vaner med søge på nettet ifm. arbejde med opgaver i skolen før 
kurset. Det første spørgsmål går på, om eleverne ser efter, hvem der har skrevet det, de fin-
der? Her svarer 68% af eleverne, at de ofte eller altid er opmærksomme på afsenderen. 

Til spørgsmålet ”Stoler du på det, du bruger fra nettet til at arbejde med dine opgaver?” svarer 
85%, at det gør de ofte og altid. Dvs. at eleverne finder, at nettets informationer i høj grad 
er troværdige, hvilket ikke udtryk for en høj grad af informationskompetence. Det ville være 
bedre, hvis eleverne her udtrykte en kritisk bevidsthed omkring de fundne informationer.

Til spørgsmålet om eleverne bruger tid på at finde gode søgeord, svarer 85% igen, at det gør 
de. 15% gør det ikke, så dette er et tegn på at et kursus i brug af søgeord synes relevant.

Undervisningsevaluering ”Digital Dannelse - informationssøgning”

Undervisningsforløbet er organiseret som et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne og 
en dansk- og klasselærer på Vildbjerg skole i en 9. klasse med 16 elever. Der har endvidere 
været undervisningssupervision fra overordnet projektleder/rammeprojektleder for Ny Læring 
Cecilie Laskie. 

Undervisningsforløbets mål er at give 9. klasses elever en række værktøjer til at søge og 
relevanssortere information, de fremfinder på nettet i forbindelse med eksamen. Forløbet er 
centreret omkring den skriftlige eksamen i dansk, hvor eleverne som noget nyt skal bruge 
nettet til at søge informationer. Eleverne skal lære at bruge tre forskellige søgebaser til deres 
eksamen, og de får tips og vejledning til, hvordan de søger på den mest hensigtsmæssige 
måde, og hvordan de relevanssorterer og er kritiske over for deres søgeresultater. Målene er, 
at eleverne:

• Tilegner sig nogle værktøjer til at søge og sortere information på nettet. 
• Skal lære at bruge søgebaserne Faktalink, Infomedia og Google-søgning.
• Skal lære at bruge værktøjerne til eksamen i skriftlig dansk.

Projektet er relevant, fordi de ifølge bibliotekarerne skal ”til eksamen i skriftlig dansk, hvor 
de i nogle opgaver skal bruge internettet til informationssøgning. Derfor skal de lære at søge 
hurtigt og effektivt.”

Aktiviteter

Bibliotekarernes kursusforløb foregik i efteråret 2015 over tre dage med i alt fem lektioner á 
45 min. I foråret 2016 kommer bibliotekarerne tilbage til klassen for at lave et brush-up på to 
lektioner, i alt 90 min. Klasselæreren arbejder i mellemtiden med emnet i den understøttende 
undervisning og bruger terminsprøven som test på, om eleverne har lært noget. 
Forløbet har omfattet et kursus i informationssøgning med henblik på eksamen. Eleverne har 
bl.a. skullet tilegne sig en metode til at finde gode søgeord og kende til databaserne: Fakta-
link, Google og Infomedia. Endvidere har eleverne fået udleveret en køreplan for informations-
søgning til eksamen. 

Aktiviteterne har vekslet mellem oplæg fra bibliotekarerne, klassesamtale, summeøvelser to og 
to, individuelle øvelser ved pc og Cooperative Learning-øvelser.

Elevernes evaluering 
Spørgeskemaundersøgelsen er organiseret som nogle før-kursus-spørgsmål og efter-kur-
sus-spørgsmål, men her svarer eleverne på en sådan måde, at deres informations-
søgnings-kompetencer er højere før kurset end efter kurset. Jeg kan derfor ikke bruge 
evalueringen til at sige noget om, i hvilket omfang kurset har forbedret deres informations-
søgningskompetence. Jeg bruger derfor kun den del af evalueringen, der vedrører ”før-kur-
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bedre og her viser siger to af eleverne: “mange ting det var for kedeligt og vi vidste stort set alt 
i forvejen” og “At man kunne lære noget mere en bare det fordi de fleste ved det hele”.

Bibliotekarernes evaluering 
De bibliotekarer, som gennemførte kurset, har også evalueret forløbet. 
Deres vurdering af elevernes læringsudbytte er: ”Vi vurderer at eleverne nåede målet, da de fik 
lært at benytte de tre baser, men hvordan de ender med at bruge det til eksamen, ved vi ikke 
endnu, da eksamen først er i maj 2016.”

Deres vurdering af forløbet organisering er, at de ting, der fungerede godt i kurset, var: ”Co-
operative learning-øvelserne, vores indledning (som gav eleverne overblik og motivation), og 
opsamlingen til sidst.”. Deres bud på ting, der skal ændres, er: ”Klassesamtalerne (eleverne 
var ikke særligt aktive under disse, så fremover skal vi lave summe-øvelser to og to eller grup-
pearbejde inden klassesamtaler) spørgeteknik og tydelighed/stilladsering.”

Bibliotekarerne fortalte også, at de udviklede deres arbejde med klassesamtalerne gennem 
forløbet: ”Ift. klassesamtaler lavede vi summeøvelser inden klassesamtaler, hvilket forbedrede 
samtalerne i plenum. I øvrigt fik vi forbedret vores spørgeteknik, tydelighed og stilladsering. 
Desuden fik vi lavet en god ice breaker i starten af tredje og afsluttende session.”

Bibliotekerne har også evalueret samarbejdet omkring afvikling af forløbet. Her siger de om 
samarbejdet med Cecilie Laskie, som har været en slags supervisor under de tre undervis-
ningsgange: ”hendes feedback var meget konkret og med ordrette eksempler på ting vi har 
gjort og sagt i undervisningen. Hun stillede gode spørgsmål, der satte vores egen refleksion i 
gang. Derfor var det meget lærerigt.” 

Deres vurdering af samarbejdet med skolen er: ”Vi havde ikke bedt klasselæreren om at være 
aktiv i undervisningen, og noget af tiden arbejdede hun derfor med andre ting. Optimalt set 
skulle vi have bedt hende tage aktiv del i undervisningen sammen med os.”

Lærerens evaluering 
Læreren har i forløbet ”ageret sparringspartner for biblioteket i deres planlægning af forløbet 
og været til stede, mens undervisningen fandt sted i klassen” og har ikke selv undervist i dette 
forløb. Læreren har undervist klassen i informationssøgning i forbindelse med en årlig projek-
topgave. Ifølge læreren er elevernes udfordringer med at søge informationer på nettet, at de 
søger for overfladisk: ”De lader sig nøje med Googles første bud, hvis de ikke opmærksomgø-
res på andet.” I forhold til brug at nettet til eksamen har de endvidere svært ved at få kilde-
angivet rigtigt: ”De glemmer, at det er en del af opgaven at angive, hvor billeder osv. kommer 
fra.” Den gode brug af nettet til eksamen er efter lærerens mening: ”En tidsbegrænset søgning 
(f.eks. 20 minutter), hvor eleven fordyber sig i opgavens tema samt tjekker genretræk.”
Lærerens vurdering af elevernes læringsudbytte under kurset er at hun ikke tror, kurset har 
flyttet dem fagligt: ”de kendte godt de anviste søgefunktioner i forvejen”, men kurset har været 
en slags reminder: ”Forløbet har tjent til at genskabe opmærksomheden på, at nettet er langt 

Til spørgsmålet om eleverne kendte databaserne Faktalink og Informedia viser undersøgelsen, 
at hver fjerde elev ikke kender dem:

Til spørgsmålet om eleverne bruger databaserne Faktalink og Infomedia svarer hver fjerde 
elever, at det gør de ofte eller altid:

Det er altså en pointe, at 75% af eleverne kender databaserne, men kun 25% bruger dem, 
hvilket understreger vigtigheden i at undervise i brugen af disse databaser.
Eleverne blev også spurgt om, de vil bruge/har brugt de ting, de har lært om informations-
søgning til eksamen i skriftlig dansk. Her svarer halvdelen af eleverne, at de i nogen grad vil 
bruge deres nye færdigheder, mens den resterende halve del desværre svarer i mindre grad og 
slet ikke:

I spørgeskemaet har eleverne også haft mulighed for at komme med nogle kvalitative udsagn 
omkring deres læring i forløbet. Her svarer en stor andel af eleverne: ”At finde de rigtige sø-
geord” og ”Mere præcis søgning”. En udtrykker også, at han/hun har lært at være kritisk: ”at 
finde søge ord, og være mere skeptisk”. Eleverne blev også spurgt til, hvad der kunne være 
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Strategien for rekrutteringen var som nævnt oven for, at Nota skulle rekruttere på grundlag af 
deres medlemsliste. De to parter havde sammen udarbejdet et rekrutteringsbrev som Nota 
efterfølgende sendte ud, og Nota har efterfølgende kontaktet uddannelsesinstitutioner i Århus 
pr. brev/mail med henblik på at rekruttere deltagere. Det lykkedes at rekruttere 2 deltagere, 
hvilket ikke var nok til at få en læsegruppe op at stå. Årsagen til, at rekrutteringen ikke lyk-
kedes, var ifølge respondenten, at rekrutteringsstrategien var ”for tynd” – både i forhold til 
ledelsesmæssig opbakning og i forhold til henvendelsesformen og initiativ. Et brev er ikke nok, 
men skal følges op af telefonopkald og personlig kontakt. Endvidere skal man udforme en 
mere langsigtet rekrutteringsstrategi, som tager højde for, at den første henvendelse ikke giver 
afkast. ”Der skal ligge en plan B og C klar fra start, for hvad gør man når rekrutteringen ikke 
bare kører som smurt i olie?” 

En sådan langsigtet rekrutteringsstrategi (med en plan A, B og C) blev der ifølge den overord-
nede projektleder Cecilie Laskie udarbejdet og godkendt af begge parter, da det var tydeligt, 
at Notas rekrutteringstiltag ikke bar frugt. Den indeholdt bl.a. tiltag om at kontakter lærere 
og elever personligt, at arrangere mini-events etc. Nota valgte ikke at følge den langsigtede 
rekrutteringsstrategi. 

Man kan derfor konkludere, at Notas rekrutteringsstrategi var for tynd og at henvendelsesform 
(brev) ikke fungerede og initiativ (opfølgning og personlig kontakt) manglede. 
Evalueringen viser, at tiltag som disse kræver ledelsesmæssig opbakning på det enkelte bibli-
otek for at kunne lykkes. Nota og Århus lokalbibliotekers ønske om at undersøge, hvorvidt de 
kunne rekruttere unge ud fra et frivillighedsprincip, har vist, at det kunne de ikke. Det er dog 
svært at konkludere noget generelt, da de aftalte tiltag ikke blev fulgt op, og da kun en enkelt 
bibliotekar har besvaret et evalueringsskema. Men at det er en svær udfordring for biblioteker-
ne at tiltrække unge ad frivillighedens vej, er der ingen tvivl om.

mere end Google.”

Lærerens vurdering af samarbejde med biblioteket er, at det har været godt, men hun har 
været i tvivl om sin egen rolle: ”jeg ved ikke, om jeg helt har levet op til bibliotekets forvent-
ninger til en klasselærer. Min rolle har ikke været klart defineret.” Hun fremhæver bibliotekets 
logistiske kompetencer: ”Biblioteket har haft enormt godt styr på datoer, temaer, kommunika-
tion med mig osv.” Kurset har også inspireret læreren i forhold til fremtidig undervisning: ”Jeg 
kunne godt fremover finde på at donere lektioner til undervisning i målrettet informationssøg-
ning. Hidtil har det ligget sådan lidt hen over den øvrige undervisning.”

Undervisningsevaluering ”Læsning – Shared Reading for ord-
blinde” 

Formålet er at rekruttere deltagere og gennemføre et Shared Reading-læsegruppeforløb på ca. 
8-10 mødegange i et samarbejde mellem 2 bibliotekarer fra Nota og 2 bibliotekarer fra Århus 
Lokalbiblioteker. Nota er ifølge deres hjemmeside ”et statsligt bibliotek under Kulturministe-
riet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig 
trykt tekst.”

Planen er, at der skal deltage 2 Shared Reading-grupper med 8 deltagere i hver. Deltagerne 
er unge ordblinde mellem 15 og 19 år, som rekrutteres af Nota på grundlag af deres med-
lemsliste. Baggrunden for projektet er ifølge overordnet projektleder/rammeprojektleder for Ny 
Læring Cecilie Laskie: 
”Erfaringen fra andre projekter viser, at det er svært at rekruttere deltagere til Shared Rea-
ding-læsegrupper, men når deltagerne først har prøvet en session, vil de gerne fortsætte. Vi 
har gode erfaringer med at rekruttere deltagerne gennem fagpersoner, som de kender i forve-
jen, fx lærere/læsevejledere. Derudover viser erfaringen, at unge er en meget svær målgruppe 
at rekruttere til aktiviteter generelt, og at det gøres bedst face-to-face og gerne, hvor de unge 
får en lille smagsprøve på aktiviteten, her Shared Reading.” 

Evaluering
Status er desværre, at målet med at rekruttere deltagere til 2 Shared Reading-læsegrupper (2x 
8 deltagere) for ordblinde eller alternativt læsesvage gennem Nota ikke er nået. 

Evalueringen havde fokus på rekruttering og samarbejde i projektet mellem Århus Lokalbiblio-
teker og Nota. Evalueringen blev foretaget set fra Århus Lokalbibliotekernes perspektiv. Evalu-
eringen havde fokus på følgende spørgsmål:

• Hvad var strategien i forhold til at rekruttere deltagere til kurset i Shared 
Reading metoden?

• Hvordan har man samarbejdet med at rekruttere deltagere til forløbet?
• Hvilke aktiviteter blev sat i værk for rekruttere deltagere? 
• Hvorfor lykkedes strategien ikke?
• Hvad kunne man gøre anderledes næste gang?
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Målopfyldelsesevaluering

Nærværende evaluering består i at evaluere, om disse mål er realiseret. Evalueringsformen 
er en målopfyldelsesevaluering (Dahler-Larsen2013, 69). Ovenstående mål har for det første 
været styrende for de undervisningsforløb, som man i Ny Læring-projektet har stræbt efter at 
udvikle og præsentere på portalen. For det andet udgør de samme mål et grundlag for evalu-
ering af projektet: Er målene nået? Målene udgør således kriterier for evaluering. Ovenstående 
mål kan her omformes til følgende kriterier, der i denne evaluering har været grundlag for at 
evaluere portalens undervisningsforløb:

• Understøttes elevernes/kursisternes kulturelle/digitale dannelse?
• Er undervisningsforløbene i tråd med 1) biblioteksfaglige trends og traditi-

oner, herunder 4-rums-modellen 2) skolernes læreplaner?
• Har forløbene både et skolefagligt og biblioteksfagligt potentiale – dvs. er 

aktiviteterne relevante for både elever og biblioteksbrugere?
• Støttes bibliotekarer i at varetage hele eller dele af undervisningen?

Evalueringen foretages som en ekspertvurdering (Munk & Mørk, 2002) og bygger således 
på evaluators egen vurdering og efterprøves ikke blandt virkelighedens brugere, hvilket både 
skyldes, at forløbene er helt nyudviklede og evalueringens rammesætning. Evaluator gennem-
går portalen på grundlag af ovenstående evalueringskriterier og kommer med en samlet vur-
dering. Evalueringsformens empiriske belæg er således evaluators egen læsning af portalen 
på grundlag af evaluators erfaringer og referencerammer bl.a. som ph.d. i digitale læremidler, 
underviser på Bibliotekskundskab og Videnskommunikation og tidl. seminarielærer. 

Karakteristik af portalens Ny Læring-forløb 

I det følgende beskrives overordnet portalens formål, indhold og målgruppe. 
Ny Læring på Litteraturportalen består af en ”række gratis undervisningsforløb målrettet unge 
og deres undervisere”. Portalen kan siges at rumme både faglige-, didaktiske- og et organisa-
tionsudviklende formål. 

Det faglige formål handler om formidling af faglige undervisningsforløb om litteraturarbejde, 
informationssøgning og opbygning af elevernes kulturelle og digitale kompetencer. I portalen 
defineres kulturel dannelse således: ”Kulturel dannelse har fokus på det, vi har valgt at be-
grebsliggøre som oplevelseslitteratur. Oplevelseslitteratur har fokus på lyst, flow, oplevelse og 
kvalitetslitteratur fra alle tider og hele verden.” Den kulturelle dannelse har således fokus på 
både formidling af litterære tekster og elevens meningsfulde oplevelse af dette indhold. Digital 
dannelse defineres i portalen som ”Informationssøgning” og ”Adfærd på nettet fx adfærd på 
de sociale medier og de digitale fodspor, vi efterlader os.” Endvidere knyttes begrebet til digital 
literacy, som defineres som ”elevernes demokratiske dannelse som medborgere i et digitalise-
ret samfund.” Af de publicerede otte forløb har de seks fokus på elevernes kulturelle dannelse 
og to fokus på elevernes digitale dannelse.

NY LÆRING PÅ LITTERATURPORTALEN - EVALUERING

Indledning

En del af Ny Lærings projekt er udarbejdelse af en række undervisningsforløb, som er gjort til 
tilgængelige på Litteraturportalen udgivet af Gyldendal. Litteraturportalen beskrives på hjem-
mesiden http://litteratur.gyldendal.dk/ som ”Et tekstbibliotek til dansk med litterære tekster, 
litteraturhistorie og undervisningsforløb med tydelige crossovers til sprog og medie”. Portalen 
er både et bibliotek med tekster, en samling af biografier med danske og udenlandske forfat-
tere, en litteraturhistorie, et opslagsværk/leksikon over litterære begreber og perioder samt en 
samling af undervisningsforløb, som ”sætter portalens indhold i didaktiserede rammer.” Ny 
Læring-forløbene er eksempler på sådanne forløb og findes under deres selvstændige over-
skrift:

I Ny Læring er projektet at udvikle en række forløb til portalen på grundlag af følgende mål-
sætninger: 

• Skal understøtte elevernes/kursisternes kulturelle dannelse eller digitale 
dannelse.

• Skal vælges ud fra biblioteksfaglige trends og tradition jf. fx IFLA, IVA/SDU 
og Kulturstyrelsens projektbank.

• Skal have både skolefagligt og biblioteksfagligt potentiale.
• Ide og metode skal kunne bruges til aktiviteter for almindelige biblioteks-

brugere – men selvfølgelig målrettet disse.
• Skal have potentiale for at kunne designes til forløb, der møder et eller 

flere kriterier fra skolernes læreplaner m.m.
• Skal have udgivelsespotentiale fx potentiale til at kunne udvikles på højt 

nok fagligt og didaktisk niveau. Gyldendal Uddannelse skal godkende 
projekterne og forløbs-koncepterne.

• Bibliotekarer varetager hele eller dele af undervisningen.
• Der skal være en hvis geografisk spredning dvs. projekter fra forskellige 

biblioteker.
• Skal have relevans for flertallet af biblioteker.
• Skal tilsammen udgøre alle rum i 4-rums modellen eller et enkelt forløb 

flere rum i sig selv.

Screenshot fra Litteraturportalen 
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Outsideren.” Fremstillingen er endvidere multimodal og kombinerer både skrift, grafik, billeder 
og videoer.

FØR 
WORKSHOP-MODUL

WORKSHOP EFTER
WORKSHOP-MODUL

Model: Brobygning i bibliotek/skole-samarbejde
Udviklet af Cecilie Laskie

Screenshot fra Litteraturportalen 

Workshopforløb. Forløbet beskriver, hvordan lærer og biblioteksformidlere kan organisere og arbejde 
med temaet i tre faser eller dele:

Det didaktiske formål består i, at forløbene er didaktiserede og udformet til at inspirere og vej-
lede biblioteksformidlere og lærere i at planlægge undervisningsforløb, workshops og lærings-
aktiviteter. Alle forløbene er beskrevet på grundlag af FIMME-modellen (Hobel 1996), som 
er en planlægningsmodel bestående af Formål (mål og begrundelse), Indhold (kernestof og 
elevernes forforståelse), Metode (arbejds- og undervisningsformer, socialform, undervisnings-
form) Materiale, Evaluering (formativ og summativ). I den konkrete beskrivelse af forløbene 
omfatter kategorien ’Formål’ både danskfaglige/gymnasiefaglige og biblioteksfaglige mål og 
sigter både mod elevernes udvikling af faglige kompetencer og almene og personlige kompe-
tencer. 

Det organisatorisk udviklende formål handler om at støtte samarbejde mellem biblioteket og 
uddannelsesinstitutioner – her skole og gymnasieuddannelser. Målet er at støtte et ”samarbej-
de, hvor lærere, biblioteksformidlere og gymnasiebibliotekarer komplementerer hinanden – til 
glæde for eleverne”. Det sker ved, at de enkelte forløb tænkes ind i en større model for plan-
lægning og samarbejde, se nedenfor.  

Ny Læring på Litteraturportalen består af otte temaer:
1. Lyrikporten – Litterært makerspace (skrevet af Cecilie Laskie i samarbej-

de med Christine Bruun, Allan Thomsen Volhøj, Gry Guldberg og Esben 
Danielsen)

2. Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur (skrevet af Cecilie Laskie i sam-
arbejde med Pia H. Blokhus)

3. Kanonforfattere i ny form – Spoken Word (skrevet af Cecilie Laskie i sam-
arbejde med Pia H. Blokhus)

4. Hybrider og klassikere – Litterære udstillinger (skrevet af Cecilie Laskie i 
samarbejde med Sigrid Radisch Bredkjær og Majken Jørgensen)

5. Litteratur uden omslag – Digitale værker (skrevet af Cecilie Laskie i sam-
arbejde med Maria Mark Elmholdt og Maria Louise Christensen)

6. Litteratur i fællesskab – Shared Reading (skrevet af Cecilie Laskie)
7. Find litteratur med Shared Reading (skrevet af Cecilie Laskie)
8. Find litteratur med databaser (skrevet af Cecilie Laskie i samarbejde med 

foreningen GAEB og Maja Ellegaard-Petersen)

Portalens præsentation af et undervisningsforløb består af flere dele rettet mod forskellige 
målgrupper:

• Introduktion til forløbet. Her nedenfor et eksempel fra forløbet Kanonfor-
fattere i ny form – SMS-litteratur. Målgruppen for introduktionen er her 
eleven, som forestilles at læse denne introduktion, jf. ”I dette forløb skal 
I opleve noget af det vigtigste litteratur, der er skrevet i dansk litteratur-
historie – med temaer, der er lige så centrale i jeres liv nu, som de var 
for forfatterne, den gang teksterne blev skrevet: Tab, Flygtninge og eksil, 
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Evaluering

I det følgende evalueres portalen på grundlag af ovenstående evalueringskriterier.

Understøttes elevernes/kursisternes kulturelle/digitale dannelse?
Overordnet har de seks første forløb fokus på elevernes kulturelle dannelse og de to sidste 
forløb fokus på elevernes digitale dannelse. Disse dannelsesmål er helt tydelige i materialet og 
beskrives eksplicit i forbindelse med den didaktiske vejledning.

Den kulturelle dannelse er i portalen forbundet med litteraturlæsning og kreativt og produktivt 
arbejde med litterære tekster. Dannelsesaspektet ligger i de metoder, hvori litteraturen sættes i 
spil og som i forløbene om Kanonforfattere i ny form beskrives som “nye måder at understøtte 
eleverne i at åbne litteraturen og gøre litteraturen mere vedkommende for eleverne”. Herved 
er sigtet, at forløbene skal bidrage til “elevernes dannelse/livslange læring ved at præsentere 
forfattere og kanontekster på nye måder og fx at vise en tematisk sammenhæng mellem gam-
le tekster og nutidige tekster.”

Men forløbene peger også på andre aktiviteter med et dannelses- og kompetenceudviklings-
potentiale. Fx taler man i den didaktiske vejledning til forløbet Lyrikporten – Litterært maker-
space også om, at forløbet bidrager til demokratisk dannelse: “Den demokratiske dannelse 
sker i form af, at eleverne erfarer som medborgere at bidrage til lokalsamfundet med deres 
events på biblioteket.” I samme forløb er der også fokus på at udvikle elevernes ”innovative 
kompetencer” i forbindelse med udvikling og markedsføring af det litterære event på grundlag 
af makerspace-metoden, hvor innovation defineres som ”nye læringsformer, virkelighedstæt/
autentisk arbejde, konceptudvikling og processtyring”. 

Den digitale dannelse er særligt synligt i forløbet Find litteratur med databaser. Her define-
res digital dannelse som noget, der både omfatter “informationssøgning, herunder kildekritik, 
og web 2.0., herunder sociale medier og digitale fodspor”. Målet er ifølge den didaktiske 
beskrivelse at lære eleverne: “At udfolde digitale kompetencer i forbindelse med informations-
søgning i en faglig kontekst. At give eleverne viden om og redskaber til at bruge databaser 
til at finde kvalificeret litteratur til deres store opgaver og projekter.” Sigtet er endvidere: “At 
præsentere eleverne for udfordringer i forbindelse med den store mængde information, de har 
til rådighed, så de opnår en erkendelse af, at ikke al information er af høj nok kvalitet eller på 
det rigtige niveau til at kunne bruges ind i en gymnasiefaglig kontekst.” På den lange bane er 
målet at bidrage til at udvikle elevernes “digitale færdigheder og kompetencer (også kaldet di-
gital literacy), så den enkelte elev kan agere som borger i et digitaliseret samfund. Derudover 
udvikles elevens sociale kompetencer på nettet.”

Er undervisningsforløbene i tråd med 1) biblioteksfaglige trends og traditioner, herun-
der 4-rums-modellen 2) skolernes læreplaner?
At kunne svare på om undervisningsforløbene er i tråd med biblioteksfaglige trends og tra-
ditioner forudsætter, at man har et solidt overblik over trends i bibliotekssektoren. Arbejdet 

Konceptet for forløbene er, at ’før-workshoppen’ foregår på gymnasiet og varetages af læreren, 
’workshoppen’ foregår på biblioteket og varetages af biblioteksformidleren og ’efter workshop-
pen’ foregår på gymnasiet, der igen varetages af læreren. 
Intentionen med forløbene er ifølge portalen: ”Forløbene er designet som fælles forløb mellem 
biblioteksformidlere eller gymnasiebibliotekarer og lærere, men man kan som lærer vælge at 
afvikle forløbet selv, hvis det lokale bibliotek ikke er i stand til at tilbyde den ønskede works-
hop.” Målgruppen er således både gymnasielærere og biblioteksformidlere.

Overordnet bevæger portalen sig mellem to genrer og to typer målgrupper: Den ene er en 
vejledningsgenre, hvor biblioteksformidlere og lærere er målgrupper, som skal inspireres og 
vejledes til at planlægge, samarbejde og evaluere fælles forløb. Den anden er en læringsmiljø-
genre, hvor elever er målgruppen, og de undervises både i form af faglige præsentationer, der 
fx giver svar på, hvad en klassiker og hvad sms-litteratur er, og eleverne vejledes i at håndtere 
opgaver og læringsaktiviteter, knyttet til det faglige indhold.

En oversigt over indholdet i de enkelte forløbsdele fremgår af nedenstående oversigt:
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I den forstand kan forløbene bruges som køreklare undervisningsforløb eller som inspiration til, at 
lærere kan udvikle deres egne forløb.

Har forløbene både et skolefagligt og biblioteksfagligt potentiale – dvs. er aktiviteterne relevante 
for både elever og biblioteksbrugere?
Dette kriterium peger på to forskellige typer brugerprofiler: Den første er profilen elever, som er 
i et uddannelsesforløb, og hvis aktiviteter skal bidrage til en form for formel læring legitimeret 
af læreplaner og uddannelsespolitiske målsætninger. Her kan man grundlæggende sige, at alle 
forløbene har en skolefaglig relevans og bidrager til en form for faglig læring. Den anden bruger-
profil – biblioteksbrugeren – har fokus på de unges personlige og almene identitet, hvilket er en 
bredere identitet end en snæver elevidentitet. I forhold til denne brugerprofil er forløbenes relevans 
ikke legitimeret af læreplaner og formelle læringsmål, men af deres potentiale til at engagere de 
unge i aktiviteten i sig selv, hvad enten det drejer sig om litteraturlæsning, sms-skrivning eller 
eventudvikling. Det særlige potentiale for biblioteksbrugeren er, at de unge her kan møde tilgange 
til litteratur og aktiviteter, som de typisk ikke vil møde i skolen, fx forløbet om Hybrider og klassike-
re – Litterære udstillinger, hvor eleverne møder og arbejder med klassiske værker gennem museale 
og dramaturgiske metoder. Dette forløb har som mål at ”præsentere skønlitteratur på nye måder i 
form af tredimensionelle installationer, der taler til elevernes sanser” og som derfor vil ”understøtte 
elevernes læselyst, gøre fiktionstekster mere vedkommende for eleverne ved at inddrage eleverne 
i en dialog med især værkets tema og personer, dvs. ved at de interagerer med udstillingen og 
forholder sig til udstillingens remediering af et klassisk værk.” Det spændende ved dette forløb er 
fx også den detaljerede vejledning om, hvordan man kommer fra tekst til tredimensionel udstilling, 
jf. nedenstående processkitse:

En anden måde, hvorpå det skolefaglige og biblioteksfaglige potentiale kommer i spil er i den 
didaktiske organisering i de tre forløbs-faser, hvor fase 1 og 3 foregår i skolens formelle rammer, 
mens fase 2 foregår på biblioteket, og hvor eleven her ikke blot skal deltage i en anden lærings-
mæssig rammesætning, men også vil opleve en anden type formidler, nye formidlingsformer og 
endelig vil eleven også typisk iscenesættes i en anden rolle end som elev.  

Støtter forløbene bibliotekarer i at varetage hele eller dele af undervisningen?
Ja, der er meget udførlige ikke blot didaktiske vejledninger, men metodiske og nærmest kogebogs-
agtige vejledninger med detaljerede forslag til, hvordan biblioteksformidlere kan organisere sin for-

Screenshot fra Litteraturportalen 

med informationssøgning, kreative skriveværksteder og organisering af læsegrupper er typiske 
tilbud i bibliotekernes kursuskataloger, så i den forstand er forløbene i tråd med eksisterende 
trends og traditioner. Også ambitionen om at åbne biblioteket for de unge og deres oplevelse 
af ”biblioteket som moderne kulturhus med fysisk og mentalt rum for oplevelse og inspiration” 
er fint i tråd med eksisterende diskussioner om bibliotekets rolle i det moderne samfund, hvor 
adgang til materialer ikke længere er en kritisk opgave. 

Endvidere understøtter forløbene på forskellig vis 4-rumsmodellens fire rum (Jochumsen, 
Rasmussen & Skot-Hansen 2012) og de aktiviteter, der knyttes hertil: 

• Inspirationsrummet, hvor der bl.a. formidles æstetiske oplevelser, og hvor 
bibliotekets rum bliver en scene i sig selv. Ses fx i forløbet om Hybrider og 
klassikere – Litterære udstillinger, hvor eleverne skal opleve og vurdere en 
litterær udstilling på biblioteket.

• Læringsrummet, giver mulighed for at udforske verden og styrke elevernes 
kompetencer. Ses fx i Lyrikporten – Litterært makerspace, hvor biblioteket 
fungerer som et makerspace, og hvor eleverne skal udvikle et litterært 
event.

• Møderummet, giver mulighed for tilfældige eller organiserede møder. 
Eleverne møder i forløbene overordnet både biblioteksformidlere og kom-
mer for nogens vedkommende til at møde og kende biblioteket på en ny 
måde, netop som et moderne kulturhus. 

• Det performative rum, hvor brugerne i samspil med andre kan få inspi-
ration til at skabe nye kreative udtryk i mødet med kunst og kultur. Ses 
fx i forløbet Kanonforfattere i ny form – Spoken Word, hvor eleverne skal 
producere og performe en Spoken Word-tekst. 

Det interessante er, at flere af forløbene og deres metoder peger på nye innovative tilbud og 
aktiviteter i bibliotekssektoren, fx biblioteket som litterært makerspace og arbejdet med at 
designe og markedsføre litterære events. Overordnet er det meget tætte samarbejde mellem 
skole/gymnasium og bibliotek om at udvikle og gennemføre undervisningsforløb i en sådan 
stram konceptualiseret og struktureret form også banebrydende.

I forhold til forløbenes forankring i skolernes læreplaner er der i alle forløb henvisning til især 
gymnasieskolens danskfag og dets faglige mål. Fx henvises der i arbejdet med Lyrikporten – 
Litterært makerspace til, at eleverne gennem forløbet lærer om: 

• Det mediemæssige stofområde med fokus på fiktionstekster, visuelle ud-
tryksformer og filmiske virkemidler i en litterær kontekst.

• Det litterære stofområde med fokus på nutidig lyrik og lyrik som genre.
• At læse tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år.
• Kreativ skrivning og formidlingsskrivning, herunder arbejde med kommu-

nikationsmodellen i en autentisk formidlingssituation.
• Brug af Web 2.0.-redskaber.
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midling. Den metodiske vejledning viser sig ved, at biblioteksformidleren vejledes i, hvordan 
en workshop skal organiseres, hvilket workshopplanen: Træd ind i kanonforfatternes verden 
fra de to kanon-forløb er et eksempel på:

• 5 min.: Velkomst, herunder brobygning til før workshop-modulet og efter 
workshop-modulet på skolen

• 30 min.: Cooperative Learning med Klaus Rifbjergs digt Hjertets termo-
meter (tema 2: Tab)

• 5 min.: Pause
• 40 min.: Shared Reading med uddraget af Jens Blendstrups novelle Det 

rummelige menneske og uddraget af Johannes V. Jensens novelle Torden-
kalven (tema 3: Outsideren)

• 10. min.: Pause

Ud over forslag til en tids- og indholdsmæssig strukturering af forløbet er der også et katalog 
med vejledende tips og ideer til, hvordan workshoppen kan organiseres: 

”Husk tydelighed, dvs. bygge bro mellem før- og efter-modulerne på skolen og workshoppen 
på biblioteket samt mellem de enkelte øvelser. Det kan fx i workshoppens 1. del gøres ved 
at samle op efter hver øvelse og gøre det tydeligt for eleverne, at øvelsens tema er et af de 3 
temaer, de kan vælge mellem, når de selv skal skrive tekster i workshoppens 2. del. Man kan 
med fordel bruge biblioteksfrivillige til Shared Reading-sessionerne. Det kræver, at de frivillige 
er uddannede Shared Reading-læsegruppeledere og er blevet sat ind i forløbet.”

KONKLUSION

Portalen og dens forløb, vejledninger og inspiration opfylder på meget tilfredsstillende vis de 
konkrete mål for indsatsen med portalen. Potentialet er på flere planer: 

• fagligt i forhold til at inspirere til nye metoder og organisationsformer i 
undervisningen på gymnasiet og i formidlingen på biblioteket

• didaktisk og metodisk i form af detaljerede didaktiske vejledninger 
• organisatorisk ved at pege på hvordan forløb både kan koble mellem 

forskellige rum – klasserummet og biblioteksrummet, mellem forskellige 
funktioner – gymnasielæreren og biblioteksformidleren – mellem forskel-
lige metoder – typiske undervisningsmetoder: litteraturanalysen, novelle-
produktionen og informationssøgningen og nye metoder som det litterære 
makerspace, markedsføringsprojekter og eksperimenter med design af 
installationer 

Portalen er således et spændende og innovativt bud på samarbejder mellem skole og bibliote-
ket og på nye aktiviteter og formidlingsformer i regi af biblioteket, som forhåbentlig kan danne 
grundlag for en række nye typer læreprocesser. 




