Afrapportering - Vidensakademiet
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.
Udover at skabe større læselyst blandt drengene, er det vores antagelse, at dét at undre sig og få hjælp til
at forfølge sin nysgerrighed kan blive en vigtig dannelsesfaktor for børn, som vil gavne dem igennem både
uddannelse og i et livsperspektiv.
Det var vigtigt for os at spørge drengene, hvad de var optaget af. For at vide hvad der optager drenge i
alderen 8-12 år, besluttede vi os for at spørge drengene og lade det, de undrede sig over, være
udgangspunktet og styrende for Vidensakademiet.
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Hvad er Vidensakademi
Et Vidensakademi er det rum i biblioteksrummet, hvor en fagekspert møder drengenes undren og giver
dem svar igennem eksperimenter og aktiviteter, og hvor børnene selv inddrages. 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.
De emner, områder og konkrete spørgsmål, drengene i målgruppen indviede os i, blev vores udgangspunkt
for at finde eksperter til at afvikle Vidensakademier.
Oplægget til fageksperterne i efteråret 2014 var en række spørgsmål, undringer eller ”noget drengene
havde hørt”. Derudover var det et krav at børnene blev involveret i forsøg, aktiviteter eller på andre måder
gjort aktive i læringen og tilegnelsen af ny viden.
I foråret 2015 var oplægget til vores fagekspert mere et overordnet emne som drengegruppen ønskede
mere viden indenfor. På det tidspunkt var der etableret en fast drengegruppe som kom og deltog – og
forstod at bruge mødet i Vidensakademiet til at stille en lang række spørgsmål.
I foråret havde vi flere gange besøg af den samme ekspert. Han er astrofysiker og er ansat på det lokale
museum, Kroppedal. Det var et ønske fra gruppen at få viden om universet og stjernerne – et ønske, der
var til stede både ved de første gruppeinterviews, ved involveringer midtvejs i projektet, og også ved
slutevalueringen blev disse Vidensakademier fremhævet og ønsket igen.
En oversigt over samtlige Vidensakademier kan ses som bilag 1.
Undervejs har vi samlet erfaringer omkring, hvilken form der bedst understøtter børn i at få svar på de
mange spørgsmål, de har i deres hverdag.
Antal børn: 10-30 deltagere. Sidst i projektet havde Vidensakademiet en fast gruppe på ca. 15 børn – samt
løsgængere fra gang til gang. Det er væsentligt at sikre, at 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. Et par af
de yngste var mere urolige end de ældre, men ved at have den samme gruppe børn igennem hele projektet
oplevede vi også en udvikling i deres koncentrationsevne – en udvikling for det enkelte barn og en
værdifuld udvikling i et uddannelses- og livsperspektiv.
Sted: Biblioteksrummet – men rammesat af vores møbel. Det har skabt rigtig god opmærksomhed at have
Vidensakademiet i biblioteksrummet. Udover at tiltrække potentielle børn har flere arrangementer også
holdt voksne fanget.
Tidspunkt og varighed: Et Vidensakademi på biblioteket var altid om eftermiddagen. Vores erfaring var, at
kl. 15 var for tidligt for de ældste i målgruppen. De ældste børn har så sent fri fra skole, at de ikke kan nå
frem til biblioteket til kl. 15. Derfor endte vi med at starte kl. 16, selvom det i vinterperioden var mørkt for
de yngste selv at cykle. En del af de yngre deltagere blev fulgt til Vidensakademiet af forældre og
bedsteforældre, og derfor blev sen eftermiddag også foretrukket af forældrene.
I løbet af projektet var der flere børn, der begyndte at følges til og fra Vidensakademiet, så nye venskaber
blev dannet i forbindelse med Vidensakademierne.
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Et Vidensakademi på biblioteket varede oftest 1 ½ time. De fleste gange har børnene og eksperterne været
så optaget af sammen at udforske emnet, teste, bygge eller undersøge, så der ikke har været afholdt pause
undervejs.
Formen:
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 eget fagområde lidt bredere. Allervigtigst er det dog, at Vidensakademiet er et rum for
spørgsmål – et møde mellem netop en fagekspert og en gruppe nysgerrige børn, hvor den undren og de
spørgsmål, der opstår i mødet, 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.
Ved slutevalueringen i sommeren 2015 fremhævede de to ældste drenge netop formen. De kunne godt lide
den variation, der var mellem de forskellige Vidensakademier – men især det, at de selv var med hver gang
til at undersøge emnet og påvirke Vidensakademiets indhold.
De tre drenge, der deltog ved slutevalueringen, fortalte også, at de havde lært rigtig meget ved at møde
eksperterne.
Moren til en 10årig fremhævede, at hans lyst til viden lå på et højere niveau end hans læseniveau. Det
havde derfor været utroligt inspirerende for ham at lære nyt ved Vidensakademiet - og medført at han nu
læste endnu flere fagbøger.
En anden mor kontaktede biblioteket efter de første Videnakademier og tilmeldte sin søn til de øvrige
Vidensakademier, da han til dagligt keder sig i skolen og ikke rigtigt syntes, at han får så meget ud af
fagene. Hun fortalte, at han var blevet meget inspireret af mødet med en fagekspert, hvor det var tydeligt
at fageksperten brændte for sit fag.
Som bibliotek har vi med denne form valgt at fokusere på indholdet i faglitteraturen. Derfor fremhæver vi
viden, fakta og forsøg i mødet med fageksperten. På, ved og i formidlingsmøblet har der altid været
relateret faglitteratur udstillet, både på selve dagen, og i perioden mellem to Vidensakademier.

Formidlingsmøblet:
Et af Projekts formål var netop at levendegøre al den viden og alle de svar, faglitteraturen rummer, for
derigennem at vække lysten til at vide mere. Målet var at skabe større læseinteresse for netop fagbøger
ved at lade drengene møde faglitteraturens indhold. I hverdagen ønskede Biblioteket både en større
synlighed af faglitteraturen og projektet. Derfor udviklede vi i samarbejde med bureauet SHFT et
formidlingsmøbel.
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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.
Vores oplæg til designerne var netop at skabe et møbel, der invitererede nysgerrige børn til at undersøge
møblet, og hvad der findes af faglitteratur om et givent emne. Det var desuden et ønske at møblet
anvendte analoge formidlingsgreb som skuffer, følekasser, mørke rum, som kun oplyses, når man trykker
på en knap, kikhuller, håndtag at dreje på, spejle og lignende. Valget af et møbel med analoge greb
udsprang efter 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 i kraft af
møblet.
Møblet har gjort det muligt at invitere alle børn på biblioteket til at programmere, læse fakta, lave små
forsøg og låne materiale om emnet. Der er ikke lavet særskilt statistik på materialer, udstillet ved
formidlingsmøblet, men eftersom det løbende har været nødvendigt at fylde op, må det vurderes at
materialerne har været lånt ud.
Derfor kan Vidensakademiet anbefale formidlingsmøbler eller lignende.
Små effekter, som f.eks. udlevering af lommeforsøget med Jelly Beans, bidrager også til at formidle
projektets aktiviteter og mål.
Se den endelig tegning af Formidlingsmøblet – bilag 2

Brugerinvolveringen:
Projektet Vidensakademiet ønskede at forfølge de emner og områder, der undrer drenge i alderen 8-12 år.
For at vide, hvad der undrer dem, måtte vi spørge dem! Derfor tog vi i starten af projektet på besøg hos tre
lokale grupper af drenge. Vi besøgte Fritidsklubben Bakkens Hjerte, et fodboldhold og en gruppe drenge i
Bofællesskabet Lange Eng.
Vi ønskede at få et indblik i drengenes hverdag, interesser og videns søgning 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 område og emner, som Vidensakademiet skulle forsøge at finde svar på, i mødet med
fageksperter og ved at åbne faglitteraturen.
Gruppeinterviewene var tilrettelagt ud fra en semistruktureret spørgeguide (Bilag 3)
De tre steder talte vi med henholdsvis 8, 8 og 5 drenge. De tre gruppeinterviews var meget forskellige. Til
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gengæld var der et overraskende stort sammenfald mellem det, de tre grupper undrende sig over.
En tematisering over det, de undrede sig over, endte med følgende temaer:
1) Rummet, universet og stjernerne
2) Jordskælv, vulkaner og andet under jordskorpen
3) Filosofiske og eksistentielle spørgsmål til livet og meningen med det hele
Efterårets Vidensakademier tog direkte afsæt i disse temaer, og de tilknyttede eksperter fik desuden
drengenes spørgsmål tilsendt inden selve afviklingen af deres Vidensakademi.
Som indledning ved de tre gruppeinterviews havde vi et lommeforsøg med Jelly Beans med til deltagerne.
Vi brugte forsøget til at forklare, hvad Vidensakademiet var – et sted hvor vi sammen undersøger og finder
svar på forskelligt. Drengene fik yderligere et lommeforsøg med sig hjem, så de kunne gentage forsøget
sammen med deres familie eller andre venner og fortælle dem om Vidensakademiet på Albertslund
Bibliotek.
I posen med Jelly Beans lå også informationer omkring tilmelding pr. sms og derved muligheden for at høre
nyt og mere om Vidensakademiet. Lommeforsøget blev også brugt som formidlings handout af
børnebibliotekarerne i udlånet samt udstillet i Formidlingsmøblet.

Julequiz og brainstorm
Efter første sæson holdt Vidensakademiet en juleafslutning. Her bidrog samtlige fageksperter med quizspørgsmål. Astrofysikeren fra Kroppedal Museum deltog selv i dagen og quizzede med børnene.
En hyggelig og anderledes midtvejsevaluering, hvor alle quizspørgsmål blev besvaret korrekt.
Herefter tog vi en åben evaluering af, hvad der havde været godt i efteråret, og fik god respons på formen.
De nævnte at:
-

det er sjovt med de mange forsøg
det er spændende
man lærer mere om emnerne.
”Vidensakademiet er sjovere end skolen”
Og én nævnte, at han udover spejder og skydning ”går til Vidensakademiet”

Til slut forsatte den åbne snak med en brainstorm over, hvilke emner Videnakademiet skulle præsentere i
foråret. Drengene var rigtig gode til at bygge videre på hinandens ideer og var desuden enige om, at de
ønskede at vide endnu mere om universet og stjernerne. Selvom de allerede havde haft to
Vidensakademier om stjerner og universet, var det et fælles og stærkt ønske at få mere viden inden for
dette felt. Et tydeligt eksempel på, at ny viden medfører nye spørgsmål og heraf lysten til at lære mere –
især med en dygtig fagekspert som formidler.
Det første halvdel af 2015 blev Vidensakademierne planlagt efter de ønsker, gruppen kom med til
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juleafslutningen. Det var vigtigt for os, at efterkomme drengenes valg, og at fastholde drengenes interesse
over tid.
Kommunikation – SMS
I hele projektet har vi brugt en sms-platform til at kommunikere seneste nyt om Vidensakademiet.
Vi ønskede at afprøve SMS som kommunikationsredskab med børnene, da undersøgelser viser, at de fleste
børn i målgruppen selv har en mobiltelefon. Det viste sig at holde stik, idet der ved vores gruppeinterviews
med drengene i målgruppen, kun var 1 ud af 21 børn, der ikke havde en mobiltelefon. Vi ønskede en
direkte kommunikation med børnene, som en del af involveringen i projektet.
Hovedparten af de børn, der viste interesse for Vidensakademiet, havde som forventet en mobiltelefon,
men det viste sig, at meget få sendte et sms-svar retur. De var glade for at få nyheder om næste
Vidensakademi, links til filmklip og lignende beskeder via sms. Børnene læste og forholdt sig til indholdet,
men forældrene var stadig dem, der styrede børnenes kalender, tilmeldinger og færden.
I løbet af projektet har vi derfor fået knyttet forældrene på sms-listen, men henvender os stadig sprogligt til
børnene. I dag er vores liste med tilmeldte børn og voksne 45.
Ved slutevalueringen med 3 af de faste børn og deres forældre sagde både børn og de voksne, at de var
glade for at modtage beskeder fra Vidensakademiet. Forældrene syntes også, det var rart at få information
og tilmeldingsmulighed per sms. Derudover nævnte den ene mor at sms´erne var med til at give hendes
søn en tilknytning til Vidensakademiet – og at Vidensakademiet har give ham en egen tilknytning til
biblioteket.
SMS er en god kommunikationskanal, da målgruppen har mobiltelefoner – men eftersom de ikke bruger
tekstbeskeder, og forældrene styrer kalenderen for børnene, var det nødvendigt at knytte både børn og
forældre på Vidensakademiets sms-liste.

Samarbejde omkring Vidensakademiet:
Biblioteket har oplevet en stor interesse lokalt for Vidensakademiet.
De tre steder vi afviklede gruppeinterviews har alle løbende sat plakater op for de aktiviteter, der har været
i Vidensakademiet.
En af Vidensakademiets samarbejdspartnere er en naturfagsvejleder, som er konsulent i Åben Skole –
Kompetancebanken i Albertslund1 . Hun har løbende fulgt projektet og været en samarbejdspartner ved
vores første Åben Skole tilbud som Vidensakademi i efteråret 2015. Her var vi en del af Albertslund Science.
Således er vores erfaringer løftet ind i Åben Skole, som vi havde forhåbninger om ved projektets
begyndelse.
En anden og gennemgående samarbejdspartner har været Kroppedal Museum. Drengenes ønske om et
Vidensakademi om stjerner og universet gjorde, at vi tog kontakt med det lokale museum Kroppedal, som
har astronomi som et af deres formidlingsområder. Et samarbejde som viste sig at blive til meget mere end
et enkelt samarbejde. I løbet af projektåret har Biblioteket og Kroppedal Museum sammen afviklet fem
Vidensakademier. Vidensakademiets mål blev vores fælles mål, og sammen forsøgte vi at give de lokale
børn i Albertslund et andet rum til mødes i, stille et utal af spørgsmål og få ny viden gennem svar og små
1

http://www.aabenskole.albertslund.dk/
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forsøg og aktiviteter. Dette har været et godt udgangspunkt for et stadigt aktivt samarbejde.

Efter projektets afslutning
Næste skridt i vores samarbejde var et Vidensakademi som Åben Skole tilbud under
Naturvidenskabsfestival 2015. Dét at udvikle og afvikle Vidensakademier i samarbejde med lokale
kulturinstitutioner har for begge institutioner være berigende, og der er et ønske om forsat at tilbyde
Vidensakademier for børn – både i deres frie tid og som Åben Skole tilbud.
For de deltagende drenge har det været inspirerende at møde den samme fagekspert flere gange.
Derudover har det givet en synergieffekt, da de fået øje på ikke bare én, men flere kulturinstitutioner i
deres nærområde.

Vores erfaringer og videreførelsen af Vidensakademiet
De ovenfor beskrevne erfaringer og de lokale samarbejder, gør at Albertslund Bibliotek forsætter med at
formidle og åbne faglitteraturen for børn i alderen 8-12år i den form, der tidligere er beskrevet som et
Vidensakademi.
For at rette andres opmærksomhed på de muligheder der er for at understøtte børns nysgerrighed
planlægger og afvikler Albertslund Bibliotek - Vidensakademiet og Gentofte Bibliotek – Newsgerrige børn
sammen en temadag i CB regi (bilag 4).
Andre erfaringer kan læses i Vidensakademiets 3 faglige statusrapporter (bilag 5-7)

Bilag:
1)
2)
3)
4)

Oversigt over afviklede Vidensakademier på Albertslund biblioteket
Tegning af Formidlingsmøblet
Spørgeguide og struktur på gruppeinterviews
Program for Temadag - Vidensakademiet og Newsgerrige børn – hvordan understøtter og udfordrer
børnebibliotekerne børns nysgerrighed?
5) 1. faglig staturrapport
6) 2. faglig statusrapport
7) 3. faglig status rapport
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Bilag 1: Oversigt over afviklede Vidensakademier på Albertslund biblioteket
2014
Vidensakademi på Bibliotek:
12. november: Astronomi og komet ved Lars Occhionero, Kroppedal Museum
19. november: Et kik på nattehimlen – aftenudflugt til Kroppedal Museum ved Lars Occhionero
27. november: Vulkaner og jordskælv ved Skoletjenesten - i nærkontakt med sundheds- og naturvidenskab
2. december: Standup og pizza – ved Tarp & Zarp Comedy duo
10. december: Julequiz med Bibliotekarerne

2015
17., 18. og 19. februar: Oplev Kroppedals Mini-planetarium, ved Lars Occhionero og Mads Thernøe
4. marts: Vægtløs leg – hvordan børster en astronaut tænder i vægtløs tilstand? Ved Lars Occhionero,
Kroppedal Museum
10. marts: filme forsøg til Andreas Mogensen til DR’s konkurrence ved Bibliotekarerne
26. marts: Raketter og affyring af raketmotor ved Jeppe fra Danish Space Challenge
7. maj: Leg og programmér med Robotten Edison, ved Kristian fra App Academy
17. juni: Udflugt til Planetariet i København – film Journey to space sammen med Lars Occhionero
18. juni: Opfølgning på Planetariet og film ved Lars Occhionero
25. juni: Ild og eksplosioner ved stuntmanden Lasse Spang Olsen
23. september: Spektroskopi ved Lars Occhionero, Kroppedal Museum
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Bilag 2: Tegning af Formidlingsmøblet
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10
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Bilag 3: Spørgeguide og struktur på gruppeinterviews

Spørgeguide
Primære spørgsmål:
1) Hvis der er noget du ikke forstår eller undre dig over, hvad gør du så for at finde svar?
2) Hvem er den klogeste du kender?
3) Er der noget du for tidens syntes 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 undre sig over, og som
Vidensakademiet måske kan undersøge på en sjov måde til efteråret. Det kan være både stor og
små ting. Altså noget helt konkret eller bare et emne du gerne vil undersøge og blive klogere på.

Gruppeinterviews – Planlægning og indhold
Tids
for
brug

Over
skrift

Beskrivelse

Begrundelse

To-doliste

Andet

Inden
mødet

Materialer
sendes ud
og ekstra
medbringes
på dagen

Information/invitation/samtykkeerklæring

Kendskab til projektet for
alle
interessenter/deltagere

Skrive:
Invitation
til børnene
Informatio
ns brev til
forældrene
Samtykkeerklærin
g til mobilkontakt

Lave
endelige
aftaler:
datoer,
tid,
kontaktperson
og
dennes
tlf.

5 min.

Introduktion af os
og uddeling
af
juice/kakao
brik.

Tak! Vi kommer fra Albertslund Præsentation er vigtig for
Bibliotek og skal snakke med jer at de ved hvem vi er, og
den næste time.
har tillid til os.

Indkøb:
juice- og
kakaobrik
ker

Vi er: Hej og navn

Juice/kakao: til forkælelse
og for at holde dem
koncentreret.

Præsentati
onsrunde af
børnene

Præsentationsrunde:
Fortæl hvad din højre sko
oplevede i går? – icebreaker.

Deres navn

En af os skriver deres navn på
en label – og giver dem deres

Skabe en relation og vi
hører hvad der er i deres
hverdag – og hvad der er
vigtigst. På den måde
lærer vi dem at kende på
meget kort tid.

Skrive
vores
profiler
website –
en
alternativ
præsentati
on (nørd)
Labels +
tusch

10
min.
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Deres
fortælling

navneskilt.
Få dem på banen – i tale.
En anden noterer stikord fra
fortællingerne ned på post-it,
og skaber herved et billede af
de elementer der findes i en
helt almindelig hverdag hos et
barn i målgruppen.

15
min.

Præsentation af
Vidensakademiet
Test af Jelly
Bean – det
er da
underligt?

-

Hvad er videns
Akademiet
Hvordan kan I være
med
Hvordan kan det
opleves
Tjek det her ud – det er
da for underligt!
Test- spørg – snak
sammen – svar/forklar

Jelly Bean:
- hold dig for næsen med to
fingre
- Tyg en jelly bean
- Kan du smage noget?
- Giv nu slip på næsen
- Hvad kan du mærke?
- … hvorfor dog det?
(Når du smager på noget,
modtager du en masse
smagsindtryk. Disse indtryk kan
stamme fra smagssanserne,
som består af receptorer på
tunge, der kan registrere sur,
sød, salt, bitter 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. F.eks. får kanel sin
smag og duft fra den kemiske
forbindelse
”transcinnamaldehyd”, som

Få et samlet overblik og
et indblik i hvad der har
en betydning i en 812årigs liv.

Vi fortæller dem om
projektet og ved hjælp af
det lille
smagseksperiment viser
vi dem det at undersøge
noget konkret.
Vi vækker deres
nysgerrighed for at finde
svar på dette lille
eksperiment.

Jelly Beans
i pose

Indkøb:
Jelly
Beans
Lynlåspos
er
Skrive
indlægsseddel,
printe og
pakke
poser
med
smagsfor
søget.
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15
min.

10
min.

Et indblik i
børnenes …
Hverdag,
interesser,
vidensøgning,
nysgerrighed ….

SMS –
hvornår og
hvordan –
og hvorfor!

netop er en flygtig aroma.
Derfor kræver den adgang til
næsens receptorer for at afgive
smag. Kilde og direkte skrevet
af fra materiale fra Dansk
Naturvidenskabsfestival).
Lav spørgeguide med 5
spørgsmål.
3 primære, som meget gerne
skal nås, samt 2 bonus
spørgsmål hvis der er ekstra tid.

Spørgeguide findes her:

-

-

Samler
samtykkeerklæringer
ind (og deler ekstra ud)
Rollespil:
Bibliotekar: Lene
Simon, 9 år: Signe
Bibliotekaren ved sin
computer på
biblioteket – og sender
et SMS-spørgsmål ud til
”Simon, 9 år”:
”Katten ser bedst i
mørke og har ni liv - det
er da vildt mærkeligt!
Hvilke dyr synes du er
mærkeligt? Og hvorfor?
”

Grunden til at vi
overhovedet tager ud …
Vi ønsker at inddrage
børnene, og høre hvad
der optager og undrer
dem.
Vi vil gerne have kontakt
med en gruppe børn, som
skal være vores
samtalegruppe fremover
via sms - og være dem
der levere undren til
behandling af emne; dvs.
råstoffet til
eksperimenterne og
laboratorierne i efteråret.

Lav
spørgeguide: med
udgangspunkt i
vores ideudvikling.
5
spørgsmål

Hvilket
udstyr skal
vi have
med?
- telefoner,
computer
… andet?
Beskrivelse
af
rollespillet:
hvad skal
vi sige,
gøre og
spørge om

Simon, 9 år – på en
sommerdag på
stranden – modtager
SMS og begynder at
undre sig over
vandmænd. Skriver
tilbage til Biblioteket:
”Jeg synes at

14

vandmanden er vildt
mærkelig! Hvorfor har
den ingen øjne, næse
og mund? Og hvorfor
smelter den hvis man
ligger den i solen?”
Bibliotekar og ”Simon”
ping-pong – ”Hvordan
staver man til
”smelter? Er det med d
eller t?” - ”Det er lige
meget”.
-

5 min.

Andet

Afslutning,
du er nu en
del af
Vidensakademiet

Tjekker af at de forstår
hvad sms-halløjet går
ud på (beskrives)

Tak for i dag: i får en pose i kan
tage med hjem. I den er der
jelly beans til egen test med
forældre, søskende eller andre
venner.

HjemmeEn side der i starten ikke er
side = en
direkte link til fra hjemmesiden.
underside
- Projektbeskrivelse –
på
henvendt til børn og
bibliotekets
forældre
hjemme- Fotos af Signe, Michael
side, som
og Lene +
der endnu
profilbeskrivelse
ikke er
- Jelly Beans forklaringen
linket til fra
- Andet?
hovedsiden.
Det vil der
blive i løbet
af sommerferien.

Dette er altid godt at få
noget med hjem.
Posen og dennes indhold
skal gerne minde dem om
projektet og give dem lyst
til at være med, gentage
forsøge og svare på vores
sms´er når de modtager
disse.

Synlig for børn der har
deltaget i
gruppeinterviews –
offentliggøres i løbet af
sommeren så alle kan
læse mere om projektet.

Pakke
poser til
børnene.
Oprette
website.
Få taget
fotos og
skrive
vores
”profil”

Indkøbe:
poser
(små
lynlåsposer)
Ekstra
Jelly
beans
Oprette
hjemmeside

Oprette
side
Skrive
tekster
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Bilag 4: Program for Temadag - Vidensakademiet og Newsgerrige børn – hvordan
understøtter og udfordrer børnebibliotekerne børns nysgerrighed?

Vidensakademiet og Newsgerrige børn – hvordan understøtter og
udfordrer børnebibliotekerne børns nysgerrighed?
Fredag, 11. december 2015 - 10:00, Hellerup


Temadag

På denne temadag præsenteres to projekter, der uafhængigt af hinanden har undersøgt, hvordan
børnebiblioteker kan arbejde med at understøtte børns faglige nysgerrighed i skoleregi såvel som i
børnenes frie tid.
I løbet af dagen præsenteres nogle konkrete redskaber, som du og dine kollegaer kan bruge, hvis I
ønsker at arbejde med udviklingen af børnebiblioteket som et rum, der inspirerer og ansporer børns
nysgerrighed.
Gentofte Bibliotekernes projekt Newsgerrige børn (i samarbejde med DR Ultra) og Albertslund
Biblioteks projekt Vidensakademiet giver tilsammen et stærkt bud på, hvordan børnebiblioteket i
praksis kan skabe rammer for fællesskaber, der tager udgangspunkt i børns aktuelle interesse og
nysgerrighed.
Dagen vil bl.a. komme omkring:






Vidensakademiet og Newsgerrige børnedebatter – en kort introduktion til de to projekter
Lokale samarbejdspartnere – sådan har vi brugt vores lokalområde /v. Albertslund og
Gentofte Bibliotekerne
Kroppedal – et eksempel på lokalt samarbejde /v. Lars Occhionero, Kroppedal Museum
Mini kursus i moderator/facilitatorrollen – sådan får vi børnene til at deltage og undre sig /v.
Aslak Gottlieb, undervisningskonsulent Medieundervisning.dk
Indrag børnene! At arbejde med børn som aktivt skabende og deltagende /v. Ruth
Lerche, projektleder Børne-Kulturpiloterne

Læs om projekterne her:
http://centralbibliotek.dk/groups/newsgerrige-b%C3%B8rn
https://albertslundbibliotek.dk/va
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Bilag 5: 1. faglig staturrapport
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Bilag 6: 2. faglig staturrapport
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Bilag 7: 3. faglig staturrapport
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