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Baggrund
Vidensakademiet er et læselystprojekt, støttet af Kulturstyrelsen,
med det formål at sætte fokus på udviklingen af nye bibliotekstilbud
til drenge mellem 8 og 12 år. Projektet startede i foråret 2014 og
sluttede som projekt i august 2015.
Børnebiblioteket i Albertslund har over 8.000 fagbøger for børn, og
det er netop disse fantastiske fagbøger vi via Vidensakademiet vil
have drenge i alderen 8 til 12 år til at læse. Vidensakademiet ønsker
at åbne faglitteraturen på nye måder ved at invitere fageksperter
ind på biblioteket til at dele deres viden med børn.
Derudover ønskede vi at indrette en formidlingszone i biblioteket
for at inspirere endnu flere til at læse faglitteraturen.
Vores erfaringer med Vidensakademiet kan måske være med til at
inspirere dit bibliotek til at lade børn møde det faglitterære indhold
på nye måder i biblioteksrummet.
Her får du vores erfaringer og en grundform, som du frit kan bruge
til at kombinere din egen opskrift.
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Hvad er Vidensakademiet?
Et Vidensakademi er det rum i biblioteksrummet,
hvor en fagekspert møder børns undren og giver
dem svar igennem eksperimenter og aktiviteter,
og hvor børnene selv inddrages. Emnerne
til Vidensakademiet fastsættes ud fra, hvad
børnene selv siger, de undrer sig over.
Målet med et Vidensakademi er både, at de
deltagende børn får svar på noget, de undrer
sig over, og at de får kilde til ny undren og lyst
til at vide endnu mere. Det at kunne forfølge
sin nysgerrighed er en vigtig dannelsesfaktor
for børn, som vil gavne dem igennem både
uddannelse og i et livsperspektiv.

Drengene fordyber sig i en fagbog.

Få indblik i børns undren
Hvis du vil vide, hvad der optager og undrer
målgruppen, så spørg dem!
Nogen tænker, det lyder banalt, andre måske,
at det lyder tidskrævende – vores erfaring er,
at det er berigende og inspirerende. I starten af
projektet tog tre bibliotekarer på besøg hos tre
lokale grupper af drenge og fik her et indblik i
drengenes hverdag, interesser og videnssøgning
for på den måde at få et aktuelt kendskab til
målgruppen. Primært handlede mødet med de tre
drengegrupper dog om at lade dem sætte ord på,
hvad der måtte undre dem af stort og småt – og
derved sætte overskrifter og undrende spørgsmål
på, hvilke områder og emner, Vidensakademiet
skulle forsøge at finde svar på i mødet med
fageksperter og ved at åbne faglitteraturen.

Børn bygger spektometre.
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Det skal du bruge:
5-10 børn i en time
1-3 biblioteksansatte
3-10 spørgsmål
En diktafon eller noget at skrive på og med
Evt. et lille lommeforsøg.
Sådan kan du gøre:
Lav en aftale med en gruppe børn i målgruppen
og tag evt. på besøg hos dem. Forbered en
række spørgsmål hjemmefra – her ser du vores
spørgeguide:

Zarp&Tarp - Impro Comedy.
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Spørgeguide
Primære spørgsmål:			
1) Hvis der er noget du ikke forstår eller noget
du undrer dig over, hvad gør du så for at
finde svar?
2) Hvem er den klogeste du kender?
3) Er der noget du for tiden synes er særligt
spændende eller underligt?
Sekundære spørgsmål:
4) Hvornår lærte du sidst noget sjovt – hvad
var det og hvordan lærte du det?
5) Har du et spørgsmål, vi kan tage med hjem
i dag, som du går og undrer dig over, og som
Vidensakademiet måske kan undersøge på en
sjov måde til efteråret? Det kan være både
store og små ting. Altså noget helt konkret
eller bare et emne du gerne vil undersøge
og blive klogere på.

Udover spørgsmålene er det en god ide
at gennemtænke og planlægge mødet. Det
gælder både for mødets indhold, struktur og
praktiske detaljer - både inden, under og efter
mødet. Vores eksempel på et grundskema til
mødeplanlægning med målgruppen ser du her:

Gruppeinterviews – Planlægning og indhold:
Tidsforbrug
Hvor skal det
foregå?
Hvor meget
tid afsættes?

Overskrift
Emnet

Beskrivelse
Hvad skal ske?

Begrundelse
Hvorfor gør
vi det?

To-do-liste
Praktiske ting

Andet
Andet vi skal
huske
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Et lille lommeforsøg
til at kickstarte snak
og undring
Det skal du bruge:
Lynlåsplastposer
Jelly Beans
Indlægssedler
Velvillige børn
Forsøg med Jelly Bean:
1. Hold dig for næsen med to fingre
2. Tyg en Jelly Bean
3. Kan du smage noget?
4. Giv nu slip på næsen
5. Hvad sker der?
Hvorfor dog det?
Når du smager på noget, modtager du en masse
smagsindtryk. Disse indtryk kan stamme fra
smagssanserne, som består af receptorer
på tungen, der kan registrere surt, sødt, salt,
bittert og umami (smagen af kød). Mange af de
smagsindtryk, du modtager, er dog i virkeligheden
aromastoffer, som kun registreres af receptorer
i den øverste del af næsen. Det er derfor, at du
måske synes, at maden smager af mindre, når du
er forkølet, og næsen er tilstoppet.
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Både ved møderne med målgruppen, men også
i Biblioteket oplevede vi, at det var en gave at
formidle med et eksempel. Vidensakademiet
er et rum, der giver svar på spørgsmål ved
at undersøge det konkret – derfor stillede vi
børnene et spørgsmål om deres smagssans,
efterfulgt af et smagsforsøg, hvor de helt
konkret fik svaret via en oplevelse og herved
ny viden. I dette tilfælde var det et lommeforsøg
med Jelly Bean. Lommeforsøget kom også med
børnene hjem, så de kunne videreformidle deres
nye viden ved at gentage forsøget med deres
familie eller andre venner og fortælle dem om
Vidensakademiet på Albertslund Bibliotek.

Find fagekspert - hyre
eller samarbejde?
Når vi har lavet en aftale med en fagekspert om
at afvikle et Vidensakademi, har vi fortalt dem,
hvad der optager og undrer målgruppen inden
for deres fagområde. Udover at være parat til
at svare på et hav af spørgsmål, har det været
op til fageksperten at vælge, på hvilke måder
børnene skulle inddrages under mødet for at
tilegne sig ny viden om dagens emne.
I løbet af projektet har Vidensakademiet haft
besøg af forskellige fageksperter, men har
igennem hele perioden også haft en god lokal
samarbejdspartner, Kroppedal Museum.
Stjerner og universet var fra starten et af
de emner, drengene ønskede at vide meget
mere om. Da det lokale museum Kroppedal har
astronomi som et af deres formidlingsområder,
var det oplagt at kontakte deres to

museumsinspektører, der står for formidling,
skoletjeneste og astronomi. Det blev til et
samarbejde, som viste sig at blive til meget mere
end et enkelt samvirke. I løbet af projektåret
har Biblioteket og Kroppedal Museum sammen
afviklet fem Vidensakademier.
Vidensakademiets hensigt blev til et fælles mål.
Samarbejdet gav de lokale børn i Albertslund,
mulighed for at mødes i et andet læringsrum. Et
rum, hvor man måtte stille et utal af spørgsmål,
hvor man kunne få ny viden gennem små forsøg
og aktiviteter samt i mødet med en vidende
ekspert. Dette har været et godt udgangspunkt
for et stadigt aktivt samarbejde.
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Formen – hvordan sættes
rammen for et Vidensakademi
En fageksperts rolle:
Når vi inviterede en fagekspert, var det med
udgangspunkt i et af de områder, drengene
havde ønsket at vide mere om.
Fageksperten blev bedt om at forberede et
forløb, som præsenterede dagens emne, men
også fagekspertens fagområde. Allervigtigst
var, at Vidensakademiet er et rum for undren –
mellem en fagekspert og en gruppe nysgerrige
børn - hvor undren og spørgsmål får lov at
komme frem og bliver besvaret.
Derudover involveres børnene via effekter,
forsøg, leg eller andre undersøgende former,
der giver børnene en erfaring og et konkret
syn eller sansning inden for dagens emne.
Måden at få børnene til at involvere sig har
været løst med alt fra demonstrationsforsøg
(når det var for farligt for børnene selv
at håndtere elementerne), til egne forsøg,
workshops og at bygge i Vidensakademiet. Da
emnet var af mere filosofisk art, nemlig livets
store og små spørgsmål, valgte vi at engagere
Zarp&Tarp - Impro Comedy, som konkret tog
udgangspunkt i de tilsendte spørgsmål fra
første brugerinvolvering, men også involverede
drengene på selve dagen via valg af karakterer.
Ild og eksplosioner med Lasse Spang Olsen.
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Antal børn:
10-30 deltagere. Det er væsentligt at sikre at
alle aktiviteterne er tilrettelagt, så alle deltagere
kommer i ”berøring” med emnet – underordnet
om der er 8 eller 18 deltagere.
Alder:
8 – 12 årige. Målgruppen var født med projektet,
men har fungeret rigtig godt i vores form, og er
desuden den målgruppe, som størstedelen af
børnebibliotekets faglitteratur henvender sig til.
Sted:
Det er vores erfaring, at det fungerer godt at
afvikle Vidensakademiet i det åbne biblioteksrum,
da det har skabt rigtig god opmærksomhed.
Udover at tiltrække potentielle børn har flere
arrangementer også holdt voksne fanget.

Faglitteraturen:
Der er altid udstillet relevant faglitteratur i
forbindelse med Vidensakademiet. Vi fremhæver
viden, fakta og forsøg i mødet med fageksperten
på selve dagen, men ellers har formidlingen af
materialerne i lige så høj grad været i perioden
mellem to Vidensakademier. På den måde har
vi både lavet PR for næste Vidensakademi og
synliggjort, at der efterfølgende er mere viden
at hente i bibliotekets mange fagbøger,
e-resurser og på websider anbefalet af den
besøgende fagekspert og os.

Tidspunkt og varighed:
Et Vidensakademi må vare 1-2 timer. De fleste
gange har børnene og fageksperterne været så
optaget af sammen at udforske, teste, bygge
eller undersøge emnet, at der ikke har været
plads til pause undervejs.
Da skoledagen for nogle først slutter kl. 15,
starter Vidensakademiet kl. 16.
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Formidlingsmøblet i Børneafdelingen.
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Formidlingsmøbel
I hverdagen ønskede Biblioteket både en større
synlighed af faglitteraturen og projektet.
Derfor udviklede vi i samarbejde med bureauet
SHFT et formidlingsmøbel.
Vidensakademiet har i alle projektets faser og
niveauer arbejdet med UNDREN og NYSGERRIGHED, så det skulle vores formidling i biblioteksrummet også understøtte. På den måde kunne
vi sikre, at det ikke kun var de børn, der deltog i
Vidensakademiet og mødet med fageksperterne,
som fik ny viden, men Vidensakademiets formidlingsmøbel har givet alle, der kom i biblioteket,
adgang til små taktile og visuelle oplevelser samt
til de udstillede fagbøger om skiftende emner.
Valget af et møbel med analoge greb udsprang
af en inspirationstur i Experimentarium City og
i ønsket om at drage og inddrage de 8-12årige
taktilt og legende.
Fleksibiliteten og variationsmulighederne i møblet
har givet mange og forskelligartede formidlingsoplevelser, idet det kan åbnes og derved danne
ramme og kulisse ved Vidensakademier. Det har
skabt et intimt rum for deltagerne og på samme
tid været et genkendeligt vartegn.
Formidlingsmøblet har inviteret til dialog med
både børn og voksne. Det har været et synligt
bevis på, at her sker noget. Også for kolleger
uden for projektet har det været nemmere at
formidle projektet.

Møblet kan både være udstillingsplads, man kan
læse fakta, lave små forsøg, og på et tidspunkt
blev møblet udstyret med pc med programmering, så det ændrer karakter og tiltrækker
forskellige børn.
Derfor kan Vidensakademiet anbefale formidlingsmøbler eller lignende og andre små
effekter, som gør det nemmere at formidle
projektets aktiviteter og mål.
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Lukket

Åben
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Vidensakademiet i perspektiv
Vi er begejstrede for de erfaringer, som vi har fået gennem
Vidensakademiet. Vidensakademiets form kan tilpasses til
forskellige aldersgrupper, og vi bruger dem nu i forskellige
tilbud til Åben Skole og fortsætter med tilbud til de frie børn.

Andre erfaringer kan læses i projektets afrapportering,
som kan ses i Kulturstyrelsens projektbank http://projekter.kulturstyrelsen.dk/
Du er også velkommen til at kontakt os! Vi er:
Lene Kaalund – lek@albertslundbib.dk
Signe Jessen – sig@albertslundbib.dk
Michael Wilhjelm Christoffersen - mwc@albertslundbib.dk
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