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litteratur hhv. før og efter projektet. Brugerevaluering med særligt fokus på de ekstraordinære formidlingsindsatser i
forbindelse med DIGIrum-udstillingen på Silkeborg Bibliotek, ”Litteratur uden omslag”.
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INTERN EVALUERING
A. Personalets interesse for og anvendelse af digital litteratur inden projektet
I. Baggrundsspørgsmål – aldersfordeling, uddannelsesbaggrund, læsemønstre, digital dannelse og
forforståelse
Hvor gammel er du?

Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

*Anden uddannelse: Akademiøkonom, lærer (2), rengøringstekniker og salgsassistent.

Hvilket køn er du?
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Vil du karakterisere dig selv som interesseret i digitale dimser og digitale muligheder?

Læser du selv skønlitteratur?

Hvad er digital litteratur? (muligheder for flere svar pr. respondent)

*Andet: iBøger, e-tidsskrifter, apps med interaktive muligheder
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II. Adfærd – læsning af digital litteratur
Læser du ebøger og/eller lytter du til netlydbøger?

Har du nogensinde læst en sms-novelle, en twitter-fortælling, en instagram-føljeton eller lignende?

III. Metadata – distributionsstatus
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B. Personalets interesse for og anvendelse af digital litteratur efter projektet

I. Baggrundsspørgsmål – aldersfordeling, uddannelsesbaggrund, læsemønstre, digital dannelse og
forforståelse
Hvor gammel er du?

Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

*Anden uddannelse: Lærer (2), elektriker, cand.mag.

Hvilket køn er du?
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Vil du karakterisere dig selv som interesseret i digitale dimser og muligheder?

Læser du selv skønlitteratur?

Hvad er digital litteratur? (muligheder for flere svar pr. respondent)

*Andet: iBøger
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II. Adfærd – læsning af digital litteratur
Læser du ebøger og/eller lytter du til netlydbøger?

Har du nogensinde læst en sms-novelle, en twitter-fortælling, en instagram-føljeton eller lignende?

III. Projektets effekt– kendskabsgrad og fremtidig adfærd
Er du blevet klogere på, hvad digital litteratur er efter udstillingen i biblioteket?

Har du fået lyst til at læse digital litteratur efter udstillingen?
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IV. Metadata – distributionsstatus
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C. Refleksion og konklusion – projektets interne effekt
I vurderingen af projektets interne effekt er det væsentligt at tage højde for, at det ikke nødvendigvis er de
samme personer, der har besvaret spørgeskemaet før og efter projektet. Den udvikling – eller mangel på
samme – som man vil kunne spore, vil derfor altid være forbundet med en vis usikkerhed. Samtidig kan de
kvantitative data i denne evaluering ikke give et indblik i de mange kvalitative snakke og diskussioner, som
der har været om digital litteratur over frokosten eller i forbindelse med udlånsvagter.
Svargrundlaget for både før og efter-spørgeskemaundersøgelsen er forholdsmæssigt repræsentativt for
bibliotekets personale hvad angår alder, uddannelsesniveau og køn.
Kommentarer til personalets interesse for og anvendelse af digital litteratur inden projektet
Som det fremgår af spørgeskemabesvarelsen, er godt halvdelen af respondenterne interesserede eller
meget interesserede i digitale dimser og digitale muligheder (49%), mens hele 93% læser skønlitteratur.
Både for publikum og personale gælder det, at dem der er interesserede i digitale muligheder og i forvejen
læser skønlitteratur vil være lettest at nå med formidling af digital litteratur.
I forhold til at svare på spørgsmålet ”hvad er digital litteratur?”, svarer 59% ”litteratur der kun kan findes
digitalt” (59%), mens lidt flere (73%) svarer ”litteratur der udnytter de digitale mediers muligheder”.
Samtidig mener en del respondenter, at ebøger (51%) og netlydbøger (49%) er digital litteratur. Dette vil
sandsynligvis også gøre sig gældende for det typiske bibliotekspublikum, selvom ebøger og netlydbøger jf.
projektets definitioner bør kaldes digitaliseret litteratur, da ebogen eller netlydbogen ikke er født digital. 3
respondenter foreslår også selv andre typer af digital litteratur: iBøger, e-tidsskrifter og apps med
interaktive muligheder. 44% af respondenterne har selv læst ebøger og/eller lyttet til netlydbøger, mens
kun 32% angiver at de har læst ”en sms-novelle, en twitter-fortælling, instagram-føljeton eller lignende”.
Kendskabsgraden til digital litteratur (jf. projektets definition), er derfor ikke overvældende.
Kommentarer til personalets interesse for og anvendelse af digital litteratur efter projektet
Knap så mange respondenter angiver denne gang at være interesserede eller meget interesserede i digitale
muligheder (46%), mens 88% svarer, at de læser skønlitteratur. Allerede her er der derfor jf. ovenstående
kommentarer grund til at tænke, at respondenterne ikke er de samme som undersøgelsen inden projektet.
I forhold til at svare på spørgsmålet ”hvad er digital litteratur?”, er det stadig få, der svarer ”litteratur der
kun kan findes digitalt” (54%), mens lidt flere (79%) svarer ”litteratur der udnytter de digitale mediers
muligheder”. Ebøger og netlydbøger anses stadig for at være digital litteratur.
Den mest interessante del af den interne evaluering, er derfor personalets egen opfattelse af, hvad de har
fået ud af projektet. Her er vel at mærke ikke tale om projektdeltagere, men om det øvrige personale. Her
er det bemærkelsesværdigt, at ingen respondenter decideret angiver, at de ikke er blevet klogere på digital
litteratur af projektet. Faktisk mener 78%, at de er blevet lidt eller en hel del klogere på digital litteratur,
mens 9% vidste det meste i forvejen og de resterende 13% er usikre på, om de er blevet klogere – men dog
ikke så meget, at de svarer nej til spørgsmålet. 17% svarer, at de selv har fået lyst til at læse digital litteratur
efter udstillingen.
Sammenfattende kan man sige, at størstedelen af personalet er blevet klogere på digital litteratur og at en
mindre andel er blevet mere nysgerrig på selv at opsøge mere digital litteratur.
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BRUGEREVALUERING – EKSTRAORDINÆRE FORMIDLINGSINDSATSER
A. Litteratur uden omslag – oplev digital litteratur på biblioteket!
Oplevelsesforløb med omvisning af 1.g-klasse fra Silkeborg Gymnasium samt oplevelsesforløb med
omvisning og huskunstnerforløb for 8. årgang på Virklund Skole.
I. Indledende bemærkninger
Der var i alt 13 gymnasieelever med i det tilrettelagte oplevelsesforløb med omvisning. Forløbet på
biblioteket var del af et større forløb om digital litteratur, som klassen havde. Resten af 1.g’erne arbejdede
derfor med digital litteratur på anden vis, og da deres aktiviteter ikke havde noget med Projekt DIGIrum at
gøre, er de ikke relevante for denne evaluering. Derfor er disse elever ikke repræsenteret i denne
evaluering.
Der deltog i alt 45 8.-klasses-elever i oplevelsesforløb og huskunstnerforløb.
Af nedenstående evaluering fremgår det, at der er 59 besvarelser af første spørgsmål. Der kan eksempelvis
være tale om, at én af lærerne har afprøvet adgangen til spøgeskemaet, at én af de 8.-klasseselever der var
fraværende pga. sygdom alligevel har svaret på (noget af) spørgeskemaet, eller at én af de gymnasieelever,
som ikke skulle svare på skemaet, alligevel er kommet til at begynde på skemaet, efter deres lærer har gjort
det tilgængeligt via Lectio.

II. Baggrundsspørgsmål – alder, beskæftigelse, forforståelse, digital adfærd, medieforbrug mv.
Hvor gammel er du?
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Hvad laver du til daglig?

Bemærkning/Fejlmargin: På trods af at vi kun havde 45 8.-klasses-elever, er der til ovenstående spørgsmål 49 elever,
der har svaret, at de går i folkeskolen, mens der mangler 4 besvarelser på kategorien ”Går i gymnasiet”. Fejlen kan
forklares med, at nogle gymnasieelever har besvaret spørgsmålet forkert. Alternativt, at kun 9 af de 13
gymnasieelever har besvaret ovenstående spørgsmål, mens nogle af 8.-klasseseleverne, som var fraværende til
oplevelsesforløbet pga. sygdom, måske alligevel har besvaret (dele af) spørgeskemaet. En kombination af disse
forklaringer er i hvert fald nærliggende, når man sammenholder svarfordelingen på spørgsmålet ”Hvad laver du til
daglig?” med svarfordelingen (aldersfordeling) angivet i spørgsmålet ”Hvor gammel er du”?, eftersom alle elever fra
16 år og op må antages at være gymnasieelever (10 respondenter), mens enkelte af 1.g’erne også kan have været 15
år på tidspunktet for besøget.

Læser du bøger i din fritid?

Spiller du computerspil?
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Spiller du spil på din tablet eller smartphone?

Ser du tv, Netflix, HBO eller lignende?

III. Elevernes oplevelse af DIGIrum-udstillingen Litteratur uden omslag
Hvad synes du om de tre værker, du oplevede i udstillingen?
Her svarede eleverne med egne ord og lagkagediagrammet herunder repræsenterer overordnede kategorier, der er
baseret på en analyse af elevernes svar, som var af varierende længde. Enkelte repræsentative kommentarer er
fremhævet. Alle elevernes præcise, skriftlige svar og analysen heraf findes i det ubehandlede datasæt.

Hvad synes du om de værker, du oplevede i
udstillingen?

Positiv oplevelse ("fint",
"spændende", "godt")
Skeptiske (fx "ok", "anderledes",
"fint, men…")

30%

Negative ("ikke noget for mig",
"mærkværdige")

63%

Dia. 1 Antal svar i alt: 43. Heraf 27 positive besvarelser, 13 skeptiske besvarelser og 3 negative besvarelser.
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Repræsentative kommentarer
Kommentarerne er – med mindre der er markeret for udeladte sætninger – gengivet præcis som eleverne har skrevet
dem. Da den største procentdel af eleverne var positive, er der gengivet flest positive svar (grøn tekst). De skeptiske
svar er gengivet med gult, mens en enkelt af de negative kommentarer, som var stort set ens, er gengivet her med
rødt.

”Jeg synes det var et godt og interaktivt forløb. Jeg kunne godt lide at man selv skulle gøre noget for det,
altså selv sidde med en ipad eller selv sidde og bladre i twitter novellen. Jeg synes dog sms novellen kørte
for stærkt, havde jeg bare været på biblioteket som besøgene, havde jeg været træt af hastigheden, og
gået videre.”
”Jeg synes det var sjovt at prøve noget anderledes som de tre værker. Jeg brød mig ikke om PRY, men det
var spændende synes jeg.”
”Jeg synes bestemt at PRY var en helt fantastisk oplevelse. Den var utroligt kreativt skruet sammen, og
det var som en blanding af litteratur og gaming. Det krævede faktisk noget af dig at lægge det hele
sammen og finde historien, og det var ret tilfredsstillende at opdage nye ting inden for historien. Jeg tror
jeg selv vil købe den for at blive færdig med mysteriet. (…)”
”Jeg synes det var spændende at se at en historie ikke kun behøver, at være i trygt format, men at det
også kan være via SMS, Twitter osv. Jeg kunne virkeligt godt lide appen "Pry" selvom den var på engelsk
var historien nem nok at forstå, pga. billeder og videoklip. Det var godt at vi fik materialerne i hånden i
stedet for at I bare stod og fortalte om dem.”
”De var fede nok, men jeg ville nok hellere læse en normal bog da man får alt lige med det samme. Den
der Pry kunne være fed nok at læse HVIS den var på dansk, men det var den jo ikke.”
”Jeg synes at det var spændende og anderledes. Dog er det ikke mig. Jeg kan bedst lide og læse i en
normal bog når jeg så endelig skal læse. Jeg tror meget at det er et hade / elske forhold til og læse på
denne måde.”
”Det var ikke lige noget for mig”

Hvilket værk var mest spændende?
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Hvorfor var det værk mest spændende?
Her svarede eleverne med egne ord. Lagkagediagrammets felter repræsenterer kategoriseringer baseret på en analyse
af elevernes svar, som var af varierende længde. Ud af lagkagediagrammet kan man således læse, hvad der skal til, for
at eleverne finder et digitalt værk spændende. Alle elevernes præcise, skriftlige svar og analysen heraf findes i det
ubehandlede datasæt.

Hvorfor var det værk mest spændende?
6%

Fordi det var interaktivt/kræver
noget andet af én end en bog

11%
30%

Det var det værk, der fangede
mig mest/var lettest at forstå

Fordi det var noget
anderledes/en helt ny oplevelse

13%

På grund af mediet (SMS/iPad)

15%

25%

Ved ikke/har ikke besvaret
spørgsmålet
Fordi det var en god
historie/godt lavet

Dia. 2. Antal besvarelser: 53 (Fordelingsnøgle: 16,13,8,7,6,3)

Hvilket værk var sværest at forstå?

14

Hvorfor var det værk svært at forstå?
Her svarede eleverne med egne ord. Lagkagediagrammets felter repræsenterer kategoriseringer baseret på en analyse
af elevernes svar, som var af varierende længde. Ud af lagkagediagrammet kan man således læse, hvad der kan gøre
de digitale værker svære at forstå. Alle elevernes præcise, skriftlige svar og analysen heraf findes i det ubehandlede
datasæt.

Hvorfor var det værk svært at forstå?
Det var forvirrende/svært at
gennemskue historien

Sproget/strukturen gjorde det
svært

10%

29%

Det var for indviklet/man fik for
lidt at vide
Det gik for hurtigt/historien var
for lang

13%

Det interaktive gjorde det svært

21%
13%

Ved ikke/har ikke besvaret
spørgsmålet
Mediet gjorde det svært

Dia. 3. Antal besvarelser: 52 (Fordelingsnøgle: 15, 11, 7, 7, 5, 4, 3)

Kunne du have lyst til at opleve digital litteratur igen?

Opsamling: Elevernes oplevelse af værkerne i DIGIrum-udstillingen Litteratur uden omslag
51% mener at app-romanen Pry var det mest spændende værk i udstillingen, mens 40% angiver at smsnovellen Et spin af løgne tager prisen som de mest spændende værker, når man spørger eleverne. Dette
understøtter også vores umiddelbare oplevelse af elevernes ageren med værkerne. SMS’er og apps var
tydeligvis de kendte ”medier” for de unge og samtidig udnytter disse værker mediets digitale muligheder til
fulde.
Nu kunne man tro, at Twitter-værket, det mindst spændende værk, også er dét, som eleverne synes var
sværest at forstå – men sådan hænger det ikke sammen jf. besvarelserne. Eleverne angiver derimod, at
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app-værket Pry – som størstedelen altså synes bedst om – var det sværeste at forstå. 29% beskrev med
egne ord, at historien var forvirrende eller svær at gennemskue. Kaos i form af forskellige synsvinkler og
mangel på normal fortællerstruktur er netop nogle af de fortælletekniske greb, Pry benytter sig af. 21%
angiver da også med egne ord mere specifikt, at det netop var sproget (engelsk) og strukturen, som
vanskeliggjorde deres forståelse. Konklusionen må være, at man ikke skal være bange for at præsentere
eleverne for digital litteratur, bare fordi man antager, at værkerne er for svære at forstå – eleverne kan
stadig få en god oplevelse med den digitale litteratur, selvom det kan opleves som vanskeligt at gå til.
Endelig er det positivt, at så stor en procentdel af eleverne ville have lyst til at opleve digital litteratur igen
(38% ja og 42% måske)
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IV. Betydningen af en ekstraordinær formidlingsindsats for oplevelsen af digital litteratur
Har du deltaget i en skriveworkshop med forfatter Mads Mygind i forbindelse med at du så udstillingen?

Bemærkning/Fejlmargin: Her har nogle af 8.-klasseseleverne tilsyneladende ikke forstået spørgsmålet/sat kryds i den
forkerte svarmulighed, eftersom vi ved, at der var 45 deltagere i de to skriveworkshops med forfatter Mads Mygind og
eftersom der maksimalt var 13 (gymnasie)elever, der deltog i oplevelsesforløbet. Samtidig kan der være tale om
frafaldne elever i besvarelsen – både fra 8.klasserne og fra gymnasieklassen.

Hvad synes du om skriveøvelserne med Mads?
Her svarede eleverne med egne ord og lagkagediagrammet repræsenterer kategoriseringer baseret på en analyse af
deres svar, som var af varierende længde. Enkelte repræsentative kommentarer er fremhævet for hver svarkategori.
Alle elevernes præcise, skriftlige svar findes i det ubehandlede datasæt.

Hvad synes du om skriveøvelserne med
Mads?

26%
Positive kommentarer

74%

Skeptiske/let kritiske
kommentarer

Dia. 4. Antal svar i alt: 34. Heraf 25 positive, 9 skeptiske/let kritiske. Ingen decideret kritiske svar.
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Repræsentative kommentarer
Kommentarerne er – med mindre der er markeret for udeladte sætninger – gengivet præcis som eleverne har skrevet
dem. . Da den største procentdel af eleverne var positive, er der gengivet flest positive svar (grøn tekst). De skeptiske
svar er gengivet med gult

”Det var rigtig sjovt at lave den skriveworkshop, og de andre skriveøvelser. Nu jeg ikke selv en bogorm og
læser så meget jeg kan, jeg er nok en som ikke rigtig gider og læse bøger, men lige det vi lavede sammen
med mads, var isært sjovt. Og det kunne jeg godt se at vi skulle derind igen og lave den workshop.”
”Mads Mygind var personen der gjorde at hele forløbet var sjovt!”
”Jeg synes de var rigtig gode øvelserne, fordi at når man skal lære nye ting bliver det hurtigt
en hel masse med bare at sidde og lytte. Og så synes jeg at det var nogle rigtig gode øvelser
han havde taget med til os.”
”Jeg har selv prøvet noget lignende på forfattercamp, så meget af det var lidt gentaget for
mig. Men ellers var det et ret godt forløb. Han er bestemt en intelligent forfatter.”
”Måske lidt barnlige, men ellers var det okay”

Hjalp skriveøvelserne med Mads dig til at forstå udstillingen ”Litteratur uden omslag” bedre?
Dette spørgsmål blev via variabelfunktion i spørgeskemaet kun stillet til de, der svarede ja til det foregående
spørgsmål.

Opsamling: Effekten af den ekstraordinære formidlingsindsats
Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er én eneste decideret negativ besvarelse fra eleverne i forhold til
den ekstraordinære formidlingsindsats (huskunstnerforløbet). De fleste elever – næsten ¾ har haft en
positiv oplevelse og hele 42% angiver, at skriveøvelserne hjalp forståelsen af værkerne i udstillingen på vej.
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Var det en god oplevelse at være på biblioteket?

Hvorfor var det en god oplevelse at være på biblioteket?
Dette spørgsmål blev via variabelfunktion i spørgeskemaet kun stillet til de, der svarede ja til spørgsmålet ”Var det en
god oplevelse at være på biblioteket?” Herunder er gengivet seks udvalgte besvarelser af de i alt 39 svar på
spørgsmålet.

”Det var en anderledes undervisning og langt mere interessant at opleve en fortælling på.”
”Fordi folk er venlige og flinke derinde og er gode til at hjælpe. Også fordi det er noget andet end at sidde i
klassen, hvilket godt kan være kedeligt nogengange :) Der lugter meget bedre i jeres frokoststue, og det er
dejligt at være der, man sidder godt stolene :)”
”Det var meget spændende at lærer om digital-litteratur, da det er noget jeg ikke kendte til før”
”De var meget spændende og de ting vi lavede med mads mygind var altså mega gode”
”Fordi jeg lærte hvad jeg skulle. Før vidste jeg ikke, hvad en SMS novelle var præcist, men det gør jeg
nu.”
”Det er bare sjovt at prøve noget nyt. og det er en kæmpe plus når det er sjovt det vi så har om.

Hvorfor var det ikke en god oplevelse at være på biblioteket?
Dette spørgsmål blev via variabelfunktion i spørgeskemaet kun stillet til de, der svarede nej til spørgsmålet ”Var det en
god oplevelse at være på biblioteket?”. Herunder er gengivet den eneste skriftlige kommentar fra de to respondenter,
der svarede, at det ikke var en god oplevelse på biblioteket. Den anden respondent havde ladet kommentarboksen stå
tom.

”Det interesser mig bare ikke at læse, lige meget hvor meget man prøver at gøre ud af det.”
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B. Refleksion og konklusion – brugernes oplevelse af digital litteratur
I formidlingen af digital litteratur til unge er det vigtigt at tilrettelægge et skræddersyet forløb, som tillader
de unge at opleve den digitale litteratur på nye og spændende måder. Dette gøres formentlig lettest i et
samarbejde med fx skolelærere som en del af undervisningen. I folkeskolebekendtgørelsen står der bl.a. at
eleverne skal have kompetencer indenfor det udvidede tekstbegreb, og at de skal kunne arbejde i
spændingsfeltet mellem tekst og billede, tekst og lyd samt tekst og nye medieplatforme.
Undervisningsforløb i digital litteratur i samarbejde med et bibliotek kan i høj grad kan være med til at
understøtte bekendtgørelsens bestemmelser.
Elevernes besvarelser viser, at udbyttet af selve forløbet og særligt af udstillingen i høj grad er afhængig af
engagement og spændende formidling, da værkerne er svære at forstå. Samtidig fremgår det af
evalueringen, at udstillingens vanskeligste værk, Pry, var det værk, som de fleste havde den bedste
oplevelse med. Man skal derfor ikke være bange for at præsentere eleverne for digital litteratur,
udelukkende med den begrundelse at værkerne kan være svære at forstå. Flere elever tager imod
udfordringen og flere af de elever, der normalt er gode til at få styr på en tekst vil have sværere den digitale
litteratur, der fungerer på andre præmisser og ikke er så gennemskuelig i strukturen – som fx Pry. Omvendt
vil de elever, der normalt ikke er tekstanalytisk stærke eller endog læsesvage ofte kunne brillere i mødet
med den digitale litteratur – eksempelvis som vi så det i forhold til elevernes interaktion med værket Pry,
der også indeholder elementer fra film og computerspil og derfor påkrævede andre analytiske
kompetencer end de tekstanalytiske (medieanalyse).
Elevernes oplevelse blev med huskunstnerforløbet koblet sammen med en egenproduktion.
Huskunstnerforløbet blev bedømt rigtig positivt af langt de fleste elever– kun ca. ¼ af eleverne var
skeptiske, mens ingen var decideret kritiske. Nogle af de skeptiske elever går på forfatterhold i deres fritid
og derfor skyldtes deres skepsis primært, at de ikke følte sig udfordrede nok.
De fleste af eleverne har angivet, at de kunne have lyst til at opleve digital litteratur igen (38% ja og 42%
måske), hvilket også er et positivt resultat af udstillingen og formidlingsindsatsen. Herudover har
størstedelen af de 8.klasses-elever, der deltog i Huskunstnerforløbet haft en positiv oplevelse – både med
forløbet i sig selv og med forløbet i relation til værkerne i udstillingen. 42% angiver således, at
skriveøvelserne tilmed hjalp dem med at forstå værkerne i udstillingen bedre.
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