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DEMOKRA10
rapport om sociale relationer og tværfagligt samarbejde på projektet 
demokra10

BAggRunD
som en del af kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker har 
biblioteket i aabenraa i samarbejde med 10. aabenraa gennemført et projekt, der 
skulle arbejde med de unges demokratiforståelse for at højne sandsynligheden for 
de unges demokratiske deltagelse. det vil sige højne sandsynligheden for, at de 
unge vil deltage aktivt i den demokratiske proces ved fx næste valg, både gennem 
deltagelse i den demokratiske debat og ved selve valghandlingen.

Aabenraa Bibliotek har sammen med 10. Aabenraa og et eksternt konsulentfirma 
tilrettelagt et undervisningsforløb, der fysisk udfolder sig i bibliotekets rammer, og 
dermed tager udgangspunkt i et af punkterne i den nye folkeskolereform, nemlig ind-
dragelse af lokale foreninger og andre aktører i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Læringsmål og opsatte succeskriterier evalueres af det eksterne konsulentfirma 
Welearn, der har tilrettelagt undervisningsforløbet, men et andet relevant spørgsmål 
er, hvordan et sådant tværfagligt samarbejde opleves, særligt af de undervisere, der 
er tilknyttet projektet. 
denne rapport er udarbejdet med henblik på at tegne et billede af de gevinster og 
udfordringer, der er, når skolen samarbejder med aktører i lokalsamfundet - i dette 
tilfælde biblioteket.

Belysningen af samarbejdet og relationerne mellem personalet i de forskellige fag-
grupper er vægtet højest, men for at tegne det fulde billede, er det valgt også at 
inddrage, hvordan eleverne forholdt sig til rammerne.
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For at belyse disse aspekter, er der overordnet arbejdet ud fra tre undersøgelses-
spørgsmål:

unDERsøgElsEsspøRgsMål
• hvilke udfordringer opleves i et tværfagligt samarbejde mellem biblioteket og 

folkeskolen?
• hvordan opleves samarbejdet generelt, og hvordan fungerer biblioteket som 
 fysisk ramme?
• hvordan er elevernes oplevelse af projektets rammer?

MEtODE
rapporten er baseret på observationer på 4 ud af de 8 dage, projektet varede. 
der er observeret på dag 1 og 2 samt dag 5 og 6.
under observationerne er der foretaget uformelle interviews med eleverne, lærere 
og bibliotekspersonale. derudover deltagelse i frokostpauser og to evaluerings-
møder, hvilket gav god mulighed for at observere samspillet mellem aktørerne både 
i undervisningssituationerne og i mere uformelle rammer.
der er foretaget personlige interviews med tovholder på projektet fra biblioteket, en 
biblioteksmedarbejder, der var involveret i projektet samt to biblioteksmedarbejdere, 
der passede deres vanlige arbejde under projektet.
de deltagende lærere er interviewet løbende under observationerne gennem kortere 
og længere uformelle samtaler.
denne form for deltagende observationer har rødder i antropologien og er af kvalita-
tiv karakter, hvilket betyder, at det er muligt at danne sig et billede af en given situa-
tion i en bestemt kontekst.
de uformelle interviews giver et godt billede af de oplevede relationer og udfordrin-
ger, mens observationerne kan være med til at synliggøre forskelle og ligheder i 
deltagernes opfattelse af situationen og virkeligheden set udefra.
rapporten er bygget op over uddrag fra samtaler og interviews og tager derudover 
udgangspunkt i forskellige observationer, hvor det sociale samspil mellem faggrup-
perne blev tydeligt. desuden er observationer af eleverne samt samtaler med disse 
inddraget, da også samspillet mellem elever, lærere og bibliotekspersonale er vigtigt 
i forhold til opbygningen af de sociale relationer faggrupperne imellem.
det er en force, at observatøren kunne indgå i voksenteamet forholdsvis ubemær-
ket, da alle alligevel skulle arbejde sammen med nye mennesker. 
det har betydet, at observatøren ikke unødigt skilte sig ud fra det samlede voksen-
team.
det uformelle interview uden brug af diktafon, men med notater undervejs og umid-
delbart bagefter, har den fordel, at man er nærværende i samtalen, og at samtalen 
bliver præget af en naturlighed og ligeværdighed. 
til gengæld beror citater og gengivelse af situationen og samtalen på observatørens 
hukommelse og fortolkning.
det kan ses som en bias for undersøgelsen, at observatøren har været forholdsvis 
aktiv i sin kommunikation med voksengruppen, da hun i en vis udstrækning kan 
anses for at have kunnet påvirke den situation, der er blevet undersøgt, 
Dog var der flere dage uden observatørens tilstedeværelse, og det antages, at de 
relationer, der udviklede sig, ikke var under påvirkning af observatøren.
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REsultAtER på unDERsøgElsEsspøRgsMål

hvilke udfordringer opleves i et tværfagligt samarbejde mellem biblioteket og 
folkeskolen?
i analysen af interviews og observationer fremkommer tre hovedområder, man kan 
have fokus på i forhold til det relationelle samarbejde, når man ønsker et tværfagligt 
samarbejde.
de tre områder er oplevelse af egen og andres rolle, ledelse samt strukturer og 
praktik. oplevelse af egen og andres rolle samt ledelse er tæt forbundne og gensi-
digt afhængige af hinanden. det er forsøgt at præsentere dem som hvert sit fokus-
punkt, da de også har en selvstændig pointe, selvom de skal ses i en sammehæng.

der er en gennemgående generel positiv indstilling til det tværfaglige samarbejde, 
og gensidig respekt er tydelig både i interviews og ved observationer.
deltagerne er mest optaget af praktikken, når de spørges ind til samarbejdet og de 
eventuelle udfordringer.
herunder præsenteres en række af de udsagn og observationer, der understøtter de 
tre fokusområder. nogle udsagn går igen i de tre fokusområder, da de dækker over 
flere aspekter.

Oplevelsen af egen og andres rolle
det virker, som om usikkerheden på egen rolle er gennemgående. 
det viser sig også i observationerne, hvor de voksne ikke indtager den rolle, de nor-
malt ville. som i følgende eksempel.

observation a

en gæstelærer fra et lokalt teater holder oplæg om præsentationsteknik og mundtlig 
formidling. 
eleverne er optaget af foredraget og rimelig koncentrerede.
Han beder eleverne snakke sammen 2 og 2 eller 3 og 3. Eleverne finder sammen, 
men 3-4 stykker sidder helt selv uden nogen at snakke med.
lærerne, der står og betragter undervisningen, gør ingenting for at få eleverne med 
i en gruppe. det virker, som om de enten har lagt ansvaret fra sig, eller ikke mener, 
det er dem, der har ansvaret nu. nu er der en anden, der er ”på”, og så er de ”af”. 
efterfølgende bliver der småsnakket en del i grupperne under oplægget. 
igen griber lærerne ikke ind. der går længe, før en af dem endelig går ind i elev-
flokken for at stoppe snakken.
da de igen skal sidde sammen og tale i små grupper, sørger en af lærerne for, at 
de, der sidder alene, kommer med i en gruppe.

samme dag holder en lærer og en bibliotekar et fælles oplæg om research. 
læreren starter oplægget, og bibliotekaren fortæller om, hvordan biblioteket kan 
hjælpe. der er snak i krogene, eleverne trænger til pause, men en anden lærer 
griber ind med det samme. nu er lærerstaben ”på” igen og tager ansvar for ro og 
orden.
de to fremstår som et team, mens de er på med oplægget. de refererer til hinanden 
og inddrager hinanden. her arbejdes sammen, og tværfaglighedens styrke er synlig. 
de forskellige forcer kommer i spil, selvom bibliotekaren efterfølgende mener, hun 
kunne have bidraget yderligere, hvis hun havde haft en større forståelse og fornem-
melse af sin rolle:
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”Der kunne have været en bedre definition af roller fra starten… hvad er min rolle? 
Læreren lavede noget om research, det kunne godt have været biblioteket, der 
gjorde det. Vi blev meget bare sådan en værtsrolle… praktiske ting. 
Det kunne godt have været mere udvidet, vi kunne have nurset i forhold til de funk-
tioner der er på biblioteket.
Jeg kunne godt have hjulpet mere med søgning og kildekritik, højnet niveauet…”

tovholder på biblioteket er meget klar på den rolle, han havde tænkt biblioteket 
skulle udfylde:

”Jeg havde bevidst valgt at underspille vores faglighed fx i forhold til informations-
søgning. Jeg havde mere fokus på, at de skulle opleve biblioteket som et fedt sted 
at være.
Jeg havde valgt, at vores vigtigste rolle var at være vært. Og de andre var vores 
gæster. Fagligheden som vært blev der sat fem tykke streger under. 
Det, at man kunne komme og bruge rummet og være sammen med nogen, blev 
tonet op.
Min kollega spurgte fx: ’Hvad er det egentlig, jeg skal i det her projekt?” 
Og jeg sagde: ”Du skal bare være her…’ ”
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opfattelsen som vært blev understøttet af bibliotekets øvrige personale, der ikke var 
direkte med i projektet:

” ... vores rolle er jo mere værtsskabet… at have en indgang til en snak med borger-
ne. De fleste af borgerne har været positive og synes, det er en god idé, at de (sko-
len) var her…”

Blandt både deltagende bibliotekspersonale og lærere, var der dog udbredt usikker-
hed om rollerne, hvilket gav udfordringer i det daglige arbejde, indtil man fandt sin 
plads, men måske mere gav en vis usikkerhed over sin egen position i projektet, 
hvilket også betød, at man ikke umiddelbart påtog sig en rolle:

”Det er lidt svært at få overblik. Det bliver lidt diffust, hvad vi skal.”
”Det er svært at få et overblik… hvem gør hvad… Man bliver lidt usikker på præcist, 
hvad vi skal. Det bliver svært at styre projektet, når man ikke ved, hvad man skal.”
”Jeg følte mig ikke helt hørt i planlægningen. Og var i hvert fald usikker på, om jeg 
som lærer skulle gå ind med min viden omkring planlægning i forhold til Emne og 
målgruppen”
”Rollerne blev redefineret hen ad vejen, fordi relationer blev opbygget, og derfor 
ændrede det sig.”
”Der kunne have været andre læreformer sat i spil… det blev meget traditionelt 
gruppearbejde. Det var konsulentfirmaets opgave at tænke anderledes, ikke vores… 
Det kunne man godt efterspørge mere kritisk.”

En af de to konsulenter fra firmaet WeLearn havde følgende opfattelse af forløbets 
planlægningsfase:

”Både lærere og bibliotekarer ville det rigtig gerne. 
Der opstod hurtigt en tydelig rollefordeling, hvor lærerne blev dem, der tog de for-
skellige oplæg og bibliotekarerne blev mere ”praktisk gris”. 
Der har været stor velvilje blandt alle parter for at få projektet til at glide.”
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Ledelse
Observationerne viste at der var uklarhed om, hvem der havde lederrollen officielt. 
der var på forhånd aftalt forskellige ansvarsområder, men der var ikke en, der tog 
det overordnede ansvar. alle synes at have været så optaget af at samarbejde og 
”være lige” med hinanden, at fordelen ved et tydeligt hierarki eller ansvarsfordeling 
var glemt.
Det kom til udtryk i flere af observationerne, men også i nogle af de samtaler, der 
gennemførtes i løbet af projektdagene.

observation B

eleverne ankommer om morgenen til biblioteket, hvor der venter en uges arbejde og 
anderledes hverdag.
skolelederen inddeler eleverne i grupper efterhånden, som de kommer. 
hun er meget struktureret. Byder dem velkommen og fortæller, hvor deres tøj kan 
hænge.
eleverne er meget stille og sætter sig ned, hvor de bliver anvist.
skolelederen starter med at præsentere bibliotekspersonalet, der er tilknyttet projek-
tet, den ene konsulent fra Welearn og de tre lærere fra skolen.
hun takker også de tre elever, der har hjulpet med at planlægge projektet.
tovholderen på biblioteket bliver præsenteret som ”overkommandøren”, det er ham, 
der bestemmer. reglerne for at færdes på biblioteket ridses op, og så går dagens 
øvrige program i gang, konsulenten fra Welearn tager over.

observation C

dag 6
To elever skal agere fremlæggere for at få nogle billeder i kassen til filmholdet. 
selvom mange ikke har lyst til at stå foran de andre, er det tydeligt, at de har rykket 
sig. de to elever er mere beklemt, fordi de ikke lige ved, hvad de skal, og ikke så 
meget, fordi de skal stå foran alle.
der opstår en vis usikkerhed blandt alle, om hvad der forventes, og skolelederen 
skrider ind, arrangerer situationen og laver et mini-interview, så eleverne har noget 
at tale om. det er en opstillet situation til ære for kameraerne, og det er dét, der van-
skeliggør situationen for eleverne.
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observation d

de tre elevgrupper skal briefes af deres primær-lærer. skolelederen står op uden for 
sin gruppe, hun indtager en mere ledende position end de andre to lærere, der også 
briefer deres grupper. de sidder ned blandt eleverne og lader dem føre snakken. 
skolelederen deler gruppen op i en ”ja” og en ”nej”-side og sætter arbejdet i gang 
med rosende ord om deltagernes arbejde den foregående dag.
umiddelbart derefter går grupperne i gang med arbejdet.

i alle tre observationer træder skolelederen kraftigt i karakter som leder, og selvom 
der udnævnes en ”overkommandør”, er det tydeligt, at det er hende, der er lederen 
over for eleverne.
hun har en meget positiv adfærd, men det er tydeligt, at ledelse er en del af hendes 
daglige arbejde. det falder hende naturligt, og når der opstår usikkerhed om leder-
rollen, er hun hurtig til at tage over. samtidig fornemmer man også, at hun ikke 
mener, det er hendes rolle i denne sammenhæng at være projektets generelle leder.

observation e

dag 2
Der er flere gange små samlinger mellem lærere/WeLearn/bibliotekspersonale, hvor 
det diskuteres, hvordan dagen bedst forløber, hvordan eleverne bedst støttes, og 
hvem der skal tage sig af hvad. det er tydeligt, at konsulenten fra Welearn søges, 
som den der står for projektet. han bliver meget ”leder”, ikke fordi han selv tager rol-
len, men fordi han tager rollen på sig, når den søges af de andre i løbet af dagen.
han er meget ”på” i forhold til forløbet, mens lærerne byder meget ind med, 
”hvordan vi plejer” at gøre. Både skoleleder og de øvrige lærere søger meget kon-
sulenten for bekræftelse af deres måde at gøre tingene på.
Bibliotekarerne forholder sig mere tilbagetrukket, men er opmærksomme og interes-
serede i, at alt forløber bedst muligt.
eleverne hiver fat i de voksne, der kommer forbi, lige meget hvem de er.

observation F

dag 5, opsamlingsmøde
der er en venlig og familiær tone mellem alle voksne i projektet.
skolelederen har mange overvejelser omkring elevernes deltagelsesgrad i projektet: 
For nogle er det et valg, for andre var det dét, der var til overs. nødløsningen.
Konsulenten fra Welearn tager hurtigt styringen på mødet. han ridser dagsordenen 
op og agerer ordstyrer. på et tidspunkt siger han: ”Ja, det er jo ikke fordi, det er mig, 
der skal køre det her, så i skal jo bare byde ind!” men ingen føler trang til at over-
tage, og han fortsætter ledelsen af mødet.
der kommer hurtigt stor debat om brugen af twitter, og alle er på banen med deres 
tanker. Bibliotekspersonalet bidrager ikke så meget, men er meget optaget af debat-
ten og viser med tydelighed interesse med sit kropssprog.
det diskuteres om eleverne, der har været en del af planlægningen, skal med til 
evalueringsmøderne. der er enighed om, at det skal de. det er en fejl, at de ikke har 
været med endnu, og det skal der være åbenhed omkring.
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observation g

dag 6
det er morgen, og eleverne samles hurtigt og virker hjemmevant. 
lærere, bibliotekarer og Welearn personale interagerer naturligt med hinanden. 
Konsulenten fra Welearn tager præsentation af dagen, man kan mærke, han har 
meget ejerskab for projektet. han taler om det med selvsikkerhed.

i mange sammenhænge fremstår konsulenten fra Welearn som leder på projektet. 
enten fordi han selv tager rollen, eller fordi den pålægges ham. 
det er særligt i forbindelse med evalueringsmøderne om efterdagen og planlægning 
af forandringer i næste dags program, at han bliver den ledende figur, men også i 
det daglige projektarbejde med eleverne indtager han en ledende position.

tovholderen fra biblioteket udtaler sig således om lederrollen:

”Godt at WeLearn har holdt det på skinnerne.”

”Konsulenten fra WeLearn var meget handlingsorienteret og trådte i karakter, når 
lærerne ikke gjorde det. Det var lidt, som om lærerne forventede, at han tog over.
Det skulle nok være bibliotekets rolle i fremtidige projekter at være den, der tager 
styringen. Der er helt klart behov for, at der er en, der styrer og tager teten i forhold 
til at træde ind på scenen, når der er behov for det. Og det er nok nemmere, når 
man ikke har eleverne til dagligt.”

andre udtalelser, der indikerede usikkerhed over den ledelsesmæssige rolleforde-
ling var blandt andet:

”Det er svært at få et overblik… hvem gør hvad… Man bliver lidt usikker på præcist, 
hvad vi skal. Det bliver svært at styre projektet, når man ikke ved, hvad man skal.”

”Der opstod en eller anden form for hierarki… i hvert fald oplevede vi på gulvet, at 
der kom ændringer, vi slet ikke var klar over. Men generelt lavede vi jo ændringer 
løbende sammen, og samarbejdet fungerede godt.”

”Jeg følte mig ikke helt hørt i planlægningen. Og var i hvert fald usikker på, om jeg 
som lærer skulle gå ind med min viden omkring planlægning i forhold til emne og 
målgruppen”.

de ovenstående observationer, uddrag af interviews og observation a bidrager til et 
billede af et projekt, der mangler et klart ledelsesmæssigt hierarki. 
det bliver svært for deltagerne at vide, hvor de skal henvende sig, og hvem der har 
det overordnede ansvar.
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Til gengæld fik den store vilje til samarbejde og den gensidige respekt projektet til at 
køre, selv når der opstod større udfordringer, som i denne observation:

observation h

dag 7
alle hold skal fremlægge om deres proces og deres resultater.
tovholder fra biblioteket står for medieholdet sammen med en lærer. 
de har haft mere fokus på proces og arbejdet end på produkt og præsentation. 
læreren er taget på ferie i dag og er derfor ikke med til fremlæggelsen.
der opstår en pause, fordi holdet skal have lavet en præsentation. 
Alle går i gang og hjælper hinanden med at finde ud af, hvad der skal præsenteres 
og hvordan.
teknikken driller, og det tager tid. en vis irritation kan spores hos alle voksne, men 
ingen lader den gå ud over andre. eleverne forholder sig roligt, de snakker i små-
grupper uden larm. selvom man godt kan mærke, at de voksne er irriterede over 
situationen, arbejder de sammen og finder hurtigt hver sin rolle.
en taler med eleverne og ”underholder” lidt, andre makker med skærmen og lyden, 
og andre igen finder materialer frem på egen computer.
lige så stille løses det, mens eleverne laver deres survey på mobiler og egne com-
putere. de elever, der har arbejdet med Kahoot’en inddrages, og det samme gør de 
elever, der forventes at have viden om noget, der relaterer sig til problemerne.
det virker, som om eleverne er meget trætte i dag. de er opmærksomme på oplæg-
gene og rolige i den pause, der opstår, men de er ikke særlig deltagende. 
svar skal hives ud af dem, og de er meget matte. den ene lærer afbryder den lange 
pause ved at lave om i dagens program, så eleverne aktiveres. 
der er ingen protester, eleverne går ud i deres grupper, alle ved, hvor de skal hen, 
og på to minutter er de i gang med opgaven.
Kort efter er problemerne løst ved fælles hjælp og fælles overbærenhed med hinan-
den.

Strukturer og praktik
demokra10 er et meget dynamisk projekt, der løbende er blevet tilpasset virkelighe-
den gennem både evalueringsmøder hver dag og ved pludselige tilpasninger over 
frokostbordet. alle har arbejdet ud fra denne virkelighed, og citaterne herunder viser 
stor velvilje til at arbejde meget mere procesorienteret, end man plejer:

”Hver dag er en ny dag, fordi vi evaluerer hver eftermiddag og laver om til næste 
dag. Så vi bliver ikke klogere på en måde, hvor vi kan bruge erfaringerne dagen 
efter. Men det bliver nemmere at arbejde sammen, fordi vi kender hinanden bedre 
nu.”
”Dejligt at planen var så specifik. Men den skulle have været opdateret hver efter-
middag og så lagt op, så alle kunne se den.”
”Evaluering hver eftermiddag er super. Ville være godt med noter, der kunne deles.”
”Der var ikke rigtig en klar struktur… nej, det synes jeg faktisk ikke… det var lidt 
forvirrende... måske bedre med en intro hver morgen…”  
(elev på evalueringsmøde)

der har dog været nogle praktiske problemer i forhold til at få projektet til at køre. 
det bunder særligt i de to institutioners, skolen og biblioteket, forskellige kulturer i 
forhold til arbejdsrytme og årshjul. 
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nedenstående citater er svar på henholdsvis hvilke udfordringer, der har været i 
samarbejdet, og hvad der har overrasket mest i samarbejdet. 

det skal dog pointeres, at alle efterfulgte disse svar med en kommentar om, hvor 
godt samarbejdet ellers havde været, og hvor positivt det var at bruge biblioteket 
som base for undervisning på denne måde. 

dette gjaldt både bibliotekarer og lærere:

”Det er en udfordring at få møder i stand. Det er svært. Biblioteket er meget struk-
tureret, hvor skolen er mere dynamisk.”

”Det er vigtigt at starte planlægningen allerede i foråret, når man arbejder med 
skoler. Året planlægges allerede der.” 

”Hvis planlægningen havde været i bedre tid, kunne mange udfordringer være ble-
vet undgået.”

”Hvis jeg skal nævne én ting, der har overrasket mig, så er det, hvor forjaget lærer-
ne og skolelederen er, set udefra. Hvor svært det er at finde tid til møder osv., at vi 
skulle have opstart i juni allerede. 
Deres arbejdshverdag er så firkantet, at det er svært at lave adHoc møder om efter-
middagen. At planlægningen skal ske et år i forvejen.”

”Jeg manglede lidt at være med helt til alle møder og al evaluering. 
Jeg skulle lige finde min rolle: Hvad er min opgave? Men der var god kemi, og det 
var godt at arbejde sammen! 
Jeg kunne godt have brugt nogle planlægningsmøder, hvor man kunne have haft 
indflydelse.”

”Der kunne godt have været en lidt bedre koordinering. 
Fx fredag hvor der både var børneteater, 10. klasse, en maler og avislæsere… 
der kunne godt have været fokus på både kernekunder OG gæster. 
Og fx onsdag, hvor bogcaféen måtte flyttes lige pludselig pga. det valg. 
Planlægningen kunne godt have været lidt mere på bibliotekets præmisser.”
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hvordan opleves samarbejdet generelt, og hvordan fungerer biblioteket som 
fysisk ramme?
der er enstemmig enighed om, at samarbejdet fungerer godt, og at tværfagligheden 
er en force. dette går igen i både interviews og observationer, som uddrag herunder 
også viser. der er opmærksomhed på de forskelligheder, som faggrupperne repræ-
senterer qua deres kultur, men disse forskelligheder skaber blot refleksion på egen 
praksis og er ikke til irritation for de implicerede.
Biblioteket som ramme har mange forcer, men også nogle få udfordringer. 
disse udfordringer bunder mest i, at biblioteket skal rumme mange målgrupper, som 
kan virke forstyrrende på hinanden.

Forskelligheder og det generelle samarbejde
de to nedenstående uddrag af samtaler med hhv. bibliotekarer og lærere, viser 
hvordan forskellighederne opfanges, men også modtages positivt:

Bibliotekar 1 og 2 (B1 og B2)

B1: Det har været anderledes med lærerne her… de overtager meget huset, fordi de 
er mere højrøstede. Vi er mere lavmælte. Men de har en ildhu og intensitet… 
jeg synes, det er imponerende, at de kan holde gejsten så længe. 
Vores rolle er jo mere værtsskabet… at have en indgang til en snak med borgerne. 
De fleste af borgerne har været positive og synes, det er en god idé, at de (skolen) 
var her… Jeg synes ikke, vi er blevet generet i vores arbejde. 
Der har været en god respekt for vores arbejde, synes jeg.

B2: Man kan i hvert fald godt høre, hvor de er. (griner)

B1: I fredags fx var der tre lærere, der havde diskuteret i et af grupperummene, og 
så fortsatte de diskussionen ude på gangen og nede i biblioteket… 
de var helt optaget og ligesom i deres egen boble. Det ville vi aldrig gøre. 
Vi ville jo ikke stå og snakke fagligt sammen nede i biblioteket. 
Der passer vi netop på ikke at have samtaler, men at være vært for borgerne. 
Men det var helt tydeligt, at de følte sig hjemme og godt tilpas!

B2: I det hele taget har de været meget respektfulde og positive og søde at arbejde 
sammen med. De fylder mere, fordi de er mere højrøstede. De råber til hinanden på 
gangene, men de er glade og engagerede. Spørger om lov og om hjælp. Det har 
været meget positivt at have besøg af dem. 

lærer 1 og 2 (l1 og l2)

L1: Det er rigtig dejligt at være her… jeg synes, vi er blevet taget godt imod…
L2: Ja, jeg har da følt mig velkommen! (griner)
L1: Jeg synes, alle er søde til at hjælpe med at finde ting, når vi ikke ved, hvor det 
er… eller lige sige ”nu skal jeg finde det for dig!” … jeg tror måske, vi larmer mere, 
end de er vant til… jeg kan i hvert fald godt mærke, at der er en anden ro… også 
når de sådan går rundt…
L2: jeg synes bare, det er et rigtig dejligt sted, og man kan jo også tydeligt mærke 
på eleverne, at de føler sig mere hjemme allerede nu… det smitter ligesom af på 
dem, at her er den ro.
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en anden forskel, der kommenteres på fra bibliotekets side, er lærernes fokus på tid 
- fx arbejdstid, hvilket besværliggør afholdelse af møder. 
på biblioteket er man vant til skæve arbejdstider med aftenarrangementer osv., på 
skolen er man underlagt nye skrappe regler for arbejdstider. 
de to kulturer støder sammen i mødet med hinanden.

alle er dog enige om, at det tværfaglige samarbejde er en klar gevinst.

Følgende bulletpoints er korte uddrag fra forskellige observationer gennem de fire 
dage, der alle viser, hvordan begge faggrupper hurtigt fremstod som en samlet so-
cial enhed:
• Lærere og bibliotekarer sidder sammen i en sofagruppe, de fremstår som én en-

hed.
• … i det hele taget er der en venlig og familiær tone mellem alle voksne i projektet.
• Alt personalet sætter sig sammen i pausen og taler med hinanden. 
 der er ingen grupperinger ift. ledelse, lærere og bibliotekspersonale. 
 gruppen virker meget homogen. 
• En meget glad lettet voksengruppe, der synes, valget er gået godt, samles. 
 de tilpasser hurtigt dagens program, da det pludselig synes vigtigt, at eleverne 

hører hinandens oplæg. Alle pjatter og griner, og der er flere udvekslinger, der 
antyder, at en fælles jargon og intern humor er opstået.

Biblioteket som ramme
Biblioteket fungerede på trods af det åbne rum rigtig godt som ramme for undervis-
ningen. den første dag var eleverne lidt tøvende, men allerede efter en halv dags 
arbejde indtog de biblioteket med en selvfølge og naturlighed. de udviste fra starten 
god respekt for det hus, de var gæster i. det virkede på mange måder som om bibli-
otekets kultur, med ro, tid til fordybelse og eftertænksomhed smittede af på dem.
Følgende bulletpoints er uddrag fra observationer over alle fire dage og viser, 
hvordan eleverne tilpassede sig bibliotekets liv, men også at der var små udfordrin-
ger, når der var larm fra bibliotekets øvrige gæster. det var dog meget begrænset, 
hvor forstyrret undervisningen blev, men det var her, det åbne rum viste sine største 
begrænsninger.

• Eleverne har allerede indtaget biblioteket. Grupperne sidder rundt omkring ved 
borde. deres ting ligger smidt ved bordene, de har lavet ”baser”.

• Eleverne virker allerede på 2. dagen meget hjemme i omgivelserne. 
 de opfører sig samtidig som gæster, rydder pænt op efter sig, er rimelig afdæm-

pede. de falder naturligt og hurtigt ind i bibliotekets kultur.
• Der opstår under oplægget en del larm fra lege-/børneområdet, hvilket forstyrrer 

en del af eleverne. de bliver meget uopmærksomme og holder øje med, hvad der 
foregår.

• Biblioteket åbner og borgere begynder at komme ind, de snakker - eleverne bliver 
ufokuserede og skal følge med i, hvad der foregår rundt om dem.

• Alle tre grupper fremlægger/argumenterer deres sag. De to grupper er ret forstyr-
ret af larmen fra storskærmen ved den tredje gruppe, og alle bliver forstyrret, da 
en børnehave er på besøg i biblioteket. her bliver det åbne rum en udfordring.
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det var meget tydeligt, at alle implicerede i projektet var positive over biblioteket 
som ramme, hvilket nedenstående citater viser. selvom der blev spurgt kritisk ind til 
forholdene, var der ikke en eneste, der udtalte sig negativt om lokationen: 

skolelederen:

”Det at være på biblioteket er en KÆMPE forskel. I det øjeblik vi er på skolen, jamen 
så er vi jo på skolen, og så er der en adfærd, der følger med. 
Det her rum er så fantastisk. Der sker bare noget, når eleverne skal være en del af 
det.”

læreren:

”Det bliver lidt famlende i starten, og det sluger noget energi, når man er usikker på 
noget. Men det er helt klart godt at tage dem (eleverne) ud af deres normale set-
ting”.

Bibliotekspersonale fra projektet:

”Det fungerede så fint med biblioteksrummet! Og tiden gik så hurtigt… 
10 dage er ikke ret lang tid…”

Bibliotekspersonale uden for projektet:

”…de (eleverne) har virket, som om de var godt tilpas. De har ikke været forstyr-
rende… Og det er fedt at det performative rum nu bliver brugt!”

eleverne:

”Projektet var anderledes. (På biblioteket, en anden måde at arbejde på) 
Interessant (at finde ud af hvordan det er at være politiker). 
Udfordrende (at finde argumenter og stå fast på dem).”

”Det er fint med biblioteket som skole, fordi man ikke bliver forstyrret på samme 
måde som man gør på skolen. Hvor folk kommer hen og sådan noget.” 

i det hele taget har biblioteket og skolen påvirket hinanden til at tænke anderledes. 
en biblioteksmedarbejder blev inspireret af oplægget omkring formidlingsteknik til at 
nytænke den måde, der bliver afholdt biblioteksintroduktion på, fortæller tovholder 
fra biblioteket.
og lærerstaben har fået øjnene op for bibliotekets muligheder og har bl.a. efterføl-
gende brugt det til ferieafslutning samt projektafslutning for samtlige elever på sko-
len.
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som værende vært for et helt anderledes setup, er biblioteket naturligvis i fare for 
kritik, da det udfordrer den gængse opfattelse af, hvad et bibliotek er for noget. 
tovholderen fra biblioteket er dog meget opmærksom på, at biblioteket skal følge 
med tiden og leve op til et højt serviceniveau for alle borgere. 

han udtrykker sig således:

”Det er godt med det her liv på biblioteket. En helt anden slags liv. Det er jo kun 
en fjerdedel af kommunens borgere, der vil læse bøger, så biblioteket skal rumme 
tilbud til de andre tre fjerdedele også!”

en anden fra personalet kommenterer på en kritik, der har været i dagspressen og 
understøtter brugen af biblioteket bl.a. som læringsrum:

”Der har været en del snak i aviserne om, at biblioteket er blevet en ”legeplads”… 
med alt for meget larm pga. alle de aktiviteter… og jeg synes også, at der er så 
meget cirkus og fnidder allevegne i dag, så biblioteket MÅ også godt være et sted, 
hvor der er plads til ro og fordybelse. Men jeg synes også, det er godt, at der bliver 
åbnet op for, at biblioteket kan bruges til nogle andre ting, så vi kan bruge det på 
forskellige måder!”
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hvordan er elevernes oplevelse af projektets rammer?
da det er lærerne, der ”kommer med eleverne”, opfattes det også i højere grad som 
værende dem, der har ansvaret for elevernes opførsel og i sidste ende dem, man 
kan vende sin irritation mod, hvis ikke eleverne tager forholdsvist positivt mod den 
nye situation.

elevernes oplevelse af projektets rammer, herunder biblioteket som læringsrum, er 
altså vigtig i forhold til beskrivelsen af de sociale relationer mellem lærere og biblio-
tekspersonale, da elevernes opførsel og indstilling kan have afgørende betydning 
for, hvordan relationerne opbygges.

gennem følgende observationer og citater ses, at eleverne i overvejende grad var 
positive for at arbejde på biblioteket, og at de meget hurtigt blev fortrolige med den 
nye setting. de kunne selv se nogle fordele ved at være væk fra skolen, men også 
ved specifikt at være på biblioteket.

observation i

dag 1
Konsulenten fra Welearn tager over, hun taler lidt om, hvordan for få unge stemmer, 
og om hvordan der før er lavet kampagner for at få dem til at stemme.

Eleverne ser filmen ”Vote-man”, og konsulenten prøver at få en dialog i gang. 
det er svært at få eleverne til at sige noget. de er stadig meget stille, og man kan 
godt fornemme, de er i en anden setting end den vante.
til sidst lykkes det dog at få nogle svar. det er kun drenge, der svarer, og meget få 
snakker sammen undervejs.

”Får det jer til at stemme?” spørger hun.
”det virker i hvert fald ikke på mig.”
”Den skal nok skræmme… altså… hvis man ikke stemmer, så får man heller ikke lov 
til at bestemme..”
”Videoen er jo god nok… og sjov nok… men jeg tror ikke, det får nogen til at gå ned 
og stemme.”

på spørgsmålet om hvorfor denne metode er taget i brug, svarer nogle af eleverne: 
”For at nå ud til de unge - for at vise dem noget, der ligner - det, de kender, så det 
ikke bare er en almindelig reklame.”

gruppen løsner lidt op, selvom det stadig er svært at få dem til at tale. 
Konsulenten gennemgår de tre forskellige emner, der skal arbejdes med i grupper-
ne. 
der begynder at være mere snak i krogene, men der er stadig ret stor opmærksom-
hed på underviserne, selvom eleverne har siddet stille længe nu.
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observation J

eleverne har allerede indtaget biblioteket. grupperne sidder rundt omkring ved 
borde. deres ting ligger smidt ved bordene, de har lavet ”baser”. 
i pausen opstår der naturlige pige-/drengegrupper - man kan fornemme, at 
eleverne søger noget (nogen), de kender i alt det ukendte. 

de har fået de første opgaver og er gået i gang med at arbejde og tale om de kom-
mende dages opgaver.

Jeg snakker lidt med pigerne om, hvad de synes om projektet og om, hvordan det er 
at være på biblioteket, og hvad forskellen er fra biblioteket som arbejdssted i forhold 
til skolen.

” det er mere seriøst, end vi regnede med”.

”det er os’, fordi vi er et andet sted”.

”Der er ligesom ingen distraktioner fra de andre på skolen… altså ellers ville vi jo 
snakke med dem”.

”Biblioteket er et mere stille sted, så det er nemmere at koncentrere sig.”

”Jeg synes, det lød spændende, og at man kunne åbne sig og sige noget foran 
andre!” (om demokrati som projektemne).

”helt ærligt, så var det ikke lige mit første valg” (om demokrati som projektemne).
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observation K

Jeg snakker med en gruppe drenge, der sidder bag storskærmen og arbejder sam-
men:

”hvad synes i om forløbet indtil nu?”

”det er kedeligt. det lød, som om vi selv kunne bestemme, men det kan vi jo ikke. 
Vi måtte ikke engang bestemme vores holdninger selv!”

”Vi troede, det var sådan et rigtigt demokrati – altså direkte demokrati - men det er 
det overhovedet ikke.”

”Det er bedre at være her på biblioteket end på skolen… så kommer man lidt væk 
fra sin daglige rutine… Men selvom vi er i andre grupper, så snakker man jo bare 
med dem, man kender alligevel…”

”Det er træls, at vi ikke kunne bestemme, hvem vi skulle være i grupper med… 
det havde været lettere, hvis vi alle var enige!”

”Vi synes alle sammen det modsatte af, hvad vi skal 1. 
Så det er svært at finde argumenter.”

”det er mest lærerne, der snakker med os. de kommer jo bare hen. 
de andre snakker vi ikke med. Kun ham vi har i dag. han kommer over og snakker 
meget. hende i går snakkede vi ikke med.2 ”

Jeg fortsætter til en anden gruppe, hvor der både er drenge og piger for at høre 
deres oplevelser.

”hvordan er det at være her på biblioteket?”
”det er meget hyggeligt”.

”Fint.”

”Det er godt, at vi kommer lidt væk… det havde været anderledes at være på sko-
len. så kunne man bare gå over og tale med sine egne kammerater i pauserne og 
sådan.”

”det er okay med andre lærere og dem fra biblioteket end dem, man kender.”

”Det er fint med biblioteket som skole, fordi man ikke bliver forstyrret på samme 
måde, som man gør på skolen, hvor folk kommer hen og sådan noget.”

1 eleverne er delt ind i tre grupper, med hver sit emne. i hver gruppe skal der være nogen, der taler 
for sagen og mod sagen. denne gruppe arbejder med argumenter for/imod lukkede grænser.
2 eleverne henviser til de to konsulenter fra Welearn.
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observation l

dag 2
i de grupper, hvor der sidder en lærer, arbejder børnene naturligt mere koncentreret 
og bliver endda siddende ud over den aftalte ”ringetid”. det er kun lærere, der sidder 
sammen med børnene. Bibliotekspersonalet er ikke deltagende i grupperne i salen. 
tovholder fra biblioteket er med kommunikationsholdet på 1. sal.
eleverne virker allerede på 2. dagen meget hjemme i omgivelserne. 
de opfører sig samtidig som gæster, rydder pænt op efter sig, er rimelig afdæmpe-
de. de falder naturligt og hurtigt ind i bibliotekets kultur.

observation m

dag 6
de øvrige elever fra 10. klasse kommer og skal til valg. der er stor forskel på ad-
færd. de har tydeligt ikke samme forhold til stedet. larmer en del, vil have vand, vil 
ikke have overtøj af, går rundt og er i det hele taget lidt forstyrrende. 
den gruppe elever, der er del af projektet, skiller sig ud ved en hel anderledes rolig 
adfærd. de taler lavere, bevæger sig mere stille rundt og er i det hele taget hen-
synsfulde i deres adfærd. man mærker, at de er mere hjemmevant på biblioteket og 
har taget en del af kulturen til sig.

alle tre grupper fremlægger/argumenterer deres sag. de to grupper er ret forstyr-
ret af larmen fra storskærmen ved den tredje gruppe, og alle bliver forstyrret, da en 
børnehave er på besøg i biblioteket. 
her bliver det åbne rum en udfordring.

der er stor forskel på fremlæggelserne, særligt gruppen, der har arbejdet med 
campus-forslag, virker til at have stort ejerskab for deres projekt. 
Men de andre to grupper er også engagerede og efterfølgende reflekterede over, 
hvordan processen har været. det er svært at tage ejerskab for holdninger, man 
ikke deler. selve projektet, med valg og debatter, er eleverne stolte af, hvilket viser 
sig tydeligt, da en af drengene efter valget griber fat i en ”gæst” og spørger: 
”hvad synes du så om det!?” han lyder stolt og glad, men får et lidt afvigende svar 
”Ja, øhh.. jeg skrev bare et eller andet…”.

efter valget taler jeg kort med en gruppe elever om, hvordan de synes, det har 
været at have skole på biblioteket, nu hvor de har været her lidt længere tid.

”Det er meget bedre end på skolen… man fordyber sig mere.”

”Man bliver også automatisk mere rolig her… så det er nemmere at koncentrere 
sig…”

”Ja… man får ligesom lavet noget andet, end man plejer…”

”Jeg synes, det har været godt… og nu ved man mere, hvor alting er og sådan… 
så det er let nok at være her…”
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undervisernes og bibliotekspersonalets betragtninger om elevernes adfærd stem-
mer godt overens med elevernes egne betragtninger:

Bibliotekspersonale fra projektet:

”Der gik to dage, så boede de her (de unge). Det er vigtigt med lærere, der synes, 
det er spændende. Det er vigtigt med et bibliotek, der VIL det her, og som vil det på 
de unges præmisser. Vi har taget udgangspunkt i det ,vi har, og hvor de unge er, og 
ikke i hvad vi plejer at gøre.”

elev på evalueringsmøde dag 6:

”Jeg har lært, at samarbejde er vigtigt, når det handler om demokrati.
Det øger seriøsiteten meget, at vi er et andet sted end på skolen. 
Det har også været godt, at vi ikke selv valgte grupperne.”

læreren:

”Eleverne har rykket sig meget. Nogle meget og nogle, vi slet ikke troede ville rykke, 
er rykket lidt også.” 

skolelederen:

”Det at være på biblioteket er en KÆMPE forskel. I det øjeblik vi er på skolen, jamen 
så er vi jo på skolen, og så er der en adfærd, der følger med. 
Det her rum er så fantastisk. 
Der sker bare noget, når eleverne skal være en del af det.”

Bibliotekspersonale uden for projektet:

”Eleverne har været mere lukket om deres eget projekt, om sig selv.”
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KOnKlusiOn Og AnBEfAlingER/OpMæRKsOMhEDspunKtER
det gennemgående resultat af undersøgelsen er, at alle implicerede har været glade 
for projektet. Både de fysiske rammer samt samarbejdet mellem faggrupperne. 
Det er tydeligt, at det har været positivt at flytte undervisningen ud af skolen og ind 
på biblioteket.

det tværfaglige samarbejde opleves ikke som en udfordring, men som en oplevelse. 
og de problematikker, der knytter sig hertil, er af mere praktisk art, end social art. 
alle er enige om, at det har været positivt at opleve den anden faggruppe.
den største udfordring har klart knyttet sig til planlægningen af projektet, da de to 
faggruppers meget forskellige årshjul og daglige arbejdsgange er meget forskellige. 
et samarbejde kræver, at man nøje afstemmer kalendere på et tidligt tidspunkt i 
forløbet.

det virker ikke, som om eleverne har oplevet det tværfaglige i undervisningssituatio-
nen, og man kunne overveje om bibliotekspersonalet skulle være en mere integreret 
del af selve undervisningen også. særligt da det også er et ønske fra deres egen 
side. dette ville i højere grad knytte det tværfaglige personale sammen, men ville 
også give planlægningsmæssige udfordringer, når man ser på de strukturforskelle, 
de to faggrupper arbejder under.

et særligt opmærksomhedspunkt er roller. en mere tydelig rollefordeling, og i hvert 
fald en afstemning af forventninger til hinanden som faggrupper og samarbejdspar-
ter, er endog meget vigtig for et godt samarbejde. 
i projektet har alle involverede været meget opsatte på at få alt til at glide, og det har 
resulteret i et meget positivt relationelt samarbejde.
Det er tydeligt i flere observationer, at de deltagende parter er usikre på hvilken 
rolle, de forventes at spille. nogle lægger deres gamle roller af sig uden at sikre, at 
en anden overtager den, muligvis fordi de er i en ny setting.

rollen som leder er ligeledes uklar, og det virker, som om alle viger lidt tilbage for at 
tage den i forsøget på ikke at ”tromle” de ”nye” kollegaer. 
her bliver det en udfordring, at både bibliotekspersonale og lærere kommer af en 
kultur, der har fokus på at samarbejde og gøre en positiv forskel for andre. 
samtidig er det dog også dette aspekt, der løser de problemer, der opstår under-
vejs.
det synes vigtigt, at der er klarhed for alle i forhold til, hvem der har det overordnede 
overblik og ansvar.

disse opmærksomhedspunkter overskygges dog af det gennemgående gode sam-
arbejde, og konklusionen er, at bibliotek og skole er en god kombination, når det 
kommer til projektorienterede undervisningsforløb.


