Evaluering af projekt Demokrati,
antiradikalisering og digital dannelse
Konklusion:
Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter
projektet. Deltagerne vurderer også, at projektet har beriget undervisningen med forskellige
formidlingsformer og vedkommende temaer; lokalt demokrati og digital dannelse. Det er lykkedes,
at inddrage eleverne i de demokratiske processer med bl.a. rollespillet i byrådssalen, udarbejdelse af
digitale retningslinjer og den fælles elevdag i Ishøj, der havde fokus på digital dannelse, men også
var et kulturmøde for eleverne.

Det mest lærerige i projektet har for deltagerne været det større kendskab til hinanden med hensyn
til faglighed, behov og rammer, og at alle får noget ud af samarbejdet.

Evalueringens respondenter
Evalueringens data kan ses i bilag 1. I Horsens har den lokale projektgruppe lavet en samlet
evaluering, mens biblioteket og skolen har lavet hver deres besvarelse i Gribskov og Ishøj.
Alle har deltaget aktivt i evalueringen og besvaret et spørgeskema, der kan ses i bilag 2.

1) Hvad har været formål og forventninger med projektdeltagelsen?
Projektdeltagerne har alle haft det formål at styrke det lokale samarbejde, samt at bevidstgøre og
inddrage eleverne i demokratiske processer og styrke deres digitale dannelse. Der var forventninger
til inspiration og udveksling af gode idéer på tværs af kommunegrænserne, udarbejdelse af
undervisningsmateriale samt afprøvning af nye formidlingsformer.

2) Er samarbejdet lokalt blevet styrket og hvad har fungeret godt?

Det lokale samarbejde er i alle tre kommuner blevet styrket. I Horsens har det fungeret godt, at
tingene er lykkedes på en god måde og resultaterne er opnået med en pragmatisk tilgang. Projektet
har givet deltagerne indsigt i, hvordan de som forskellige partnere bedst kan tilrettelægge
kommende samarbejder.

I Ishøj er samarbejdet mellem Ishøj Bibliotek og Strandgårdskolen er blevet væsentligt styrket, og
der er opbygget en stærk relation, som kan bruges fremadrettet. Forskellige initiativer er allerede
aftalt. Det boligsociale område var glade for at være med, men kunne godt være inddraget mere, og
dermed have tilført projektet et andet element. Det vil man kunne arbejde mere med i et lignende
projekt. Det er meget vigtig med en forventningsafstemning med hensyn til tid, deltagelse og
omfang.

I Gribskov har det fungeret fint at ideudvikle sammen. Biblioteket har fået mere viden om, hvad
skolen/eleverne har brug for og gerne vil, og skolen har fået bedre viden om, hvad biblioteket kan
bidrage med. Biblioteket har været praktisk tovholder, hvilket har været en afgørende faktorer for
projektet succes, da det har gjort det nemmere for lærerne at deltage.

3) Hvordan har samarbejdet fungeret på tværs af kommunegrænser, og hvad kunne gøres
bedre?
Samarbejdet på tværs af kommunegrænser har ikke fungeret så godt, hvilket skyldes den
geografiske afstand samt forskudte undervisningsforløb.
Deltagerne har oplevet, at der generelt var en god stemning og et godt samarbejde i
ideudviklingsfasen, hvor bl.a. effektmålingen og den fælles elevdag i Ishøj blev planlagt. Herefter
var der mest vidensdeling til inspiration. Samarbejdet over skype blev oplevet som lidt omstændigt
men en fin løsning på den geografiske udfordring.

Det kan med fordel tydeliggøres lidt mere, hvad mål og tanker med projektet er inden opstarten,
samt en fælles ramme for alle deltagere, så den fornødne tid kan afsættes. I forhold til skolernes
årsplanlægning ville det have være en fordel, at komme tidligere i gang med planlægningen af
aktiviteterne i projektet.

4) Har samarbejdet beriget undervisningen?
Horsens: Mangler!

I Ishøj vurderer de, at projektet og samarbejdet mellem især skole og bibliotek har betydet, at
undervisningen og undervisningsforløbet er blevet mere varieret. Der er gjort brug af forskellige
formidlingsformer, som nok ikke i samme grad ville være brugt ved traditionel skoleundervisning.
De ekstra ressourcer fra biblioteket i undervisningsforløbet, har givet lærerne mulighed for at
fokusere og støtte eleverne på en anden måde, end når de selv alene står for undervisningen.

I Gribskov vurderer de, at projektet har givet mulighed for at arbejde med vedkommende
problematikker i forbindelse med lokalpolitik, som eleverne generelt har sværere ved at få indblik i
sammenlignet med Folketingets arbejde, samt ideologier generelt. Dagen med rollespil i
byrådssalen har gjort stort indtryk på eleverne og deres forældre. Eleverne har skullet
videreformidle deres viden og oplevelser til skolens øvrige elever, og det har de let har kunnet gøre.
Den fælles elevdag i Ishøj gav stort udbytte.

5) Vil samarbejdet fortsætte efter projektet og i hvilken form?
Alle projektdeltagerne ønsker at fortsætte med at samarbejde efter projektet.
I Horsens betyder det, at eleverne fra Langmarkskolen også i fremtiden vil komme på biblioteket,
bliver meldt ind, og får kursus i kildekritik. Desuden vil de samarbejde om nye projekter, og i det
hele taget tænke hinanden mere ind.

I Ishøj bliver der startet en spilleklub for nogle af eleverne, og eleverne fra Strandgårdskolen vil
komme på månedligt besøg på biblioteket. Biblioteket vil også få en rolle i forbindelse med
elevernes projektopgaver. Det er blevet mere nærliggende og meget lettere at samarbejde, nu hvor
de kender hinanden både som voksne ansatte og i forhold til eleverne. Der er dog ikke planer om
større projekter i den nærmeste fremtid.

I Gribskov skal biblioteket og skolen samarbejde omkring kildekritik og digital dannelse på
forskellige klassetrin. De ønsker at udbygge det samarbejde, som allerede er etableret. Biblioteket
har desuden allerede henvendt sig til skolen angående et samarbejde af en helt anden karakter. Der
er endnu ikke truffet nogen beslutninger, men den umiddelbare respons var positiv.

6) Er det lykkedes at inddrage eleverne i de demokratiske processer med digital dannelse som
tema?
Alle er enige om, at det er lykkedes at inddrage eleverne i de demokratiske processer med digital
dannelse som et velegnet tema, da alle eleverne har en holdning til det.

Undervisningsforløbet har givet eleverne mere synlighed og ansvar for at være med til den digitale
dannelse. Den fælles elevdag i Ishøj med fokus på digital dannelse var vellykket, og gav stort
udbytte i form af kulturmødet med eleverne fra de andre kommuner, men også Vincent Hendricks
pointer har fyldt meget efterfølgende i dialogen ude i klasserne.

Via rollespillet fik eleverne synliggjort, hvordan kompromisser nås, og det at deres digitale
retningslinjer skulle overdrages til de lokale politikere efterfølgende gjorde, at de var meget
engagererede.

7) Hvad har været det mest lærerige i projektet?
Det mest lærerige for projektdeltagerne har været større kendskab til hinanden lokalt, hvilket gør at
trods forskellig faglighed og rammer kan man bedre lave noget i fællesskab, og alle kan få udbytte
af det.

I forhold til skolereformen og ”åben skole” er det oplagt at samarbejde og inddrage virkeligheden i
undervisningen. Eleverne lærer meget af at afprøve teorier i virkeligheden, og i dette projekt skulle
de kunne argumentere ud fra forskellige politiske holdninger og indgå kompromisser.

For bibliotekerne har den direkte kontakt med eleverne også være en øjenåbner, og givet et større
kendskab til elevernes behov og grænser.

8) Hvilke erfaringer fra projektet kan med fordel bruges på andre biblioteker?
Projektdeltagerne er kommet med flere bud:
At vi kan lave noget i fællesskab, og alle kan få udbytte af det
At der kan laves en demokrati og digital dannelse pakke / katalog med ideer

At man skal forventningsafstemme, inden projektet starter og være skarp på rollefordelingen
At biblioteket skal byde ind med projekter som er relevante og tidssvarende for eleverne og
lade lærerne få medindflydelse på indhold
At biblioteket tager sig af det praktiske, så det er nemt for lærerne at deltage
At undervisningsforløbene helst skal være interaktive
At det er et rigtigt godt incitament for eleverne, at deres produkt (i dette projekt: digitale
retningslinjer) kommer videre end skolegården, at det rent faktisk kan bruges til noget

Desuden kan de forskellige afprøvede undervisningsforløb tilrettes og bruges lokalt:
http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/projekter/demokrati-og-digitaldannelse/undervisningen

9) Hvordan har kontakten været med medarbejderne fra Statsbiblioteket? Og hvad kan evt.
forbedres?
Projektdeltagerne har generelt været tilfredse med kontakten til Statsbiblioteket, men der er et par
forbedringsforslag:
Der skal ikke udsendes så meget materiale
Projektet kunne med fordel være startet tidligere

Styregruppen bestemte på første styregruppemøde, at alle projektdeltagere skulle orienteres om alt,
så der er sendt materiale ud, som ikke nødvendigvis har været relevant for alle.

10) Afslutningsvis: Hvorvidt og hvordan har projektet levet op til jeres formål og
forventninger med henblik på at indgå i projektet?
Alle projektdeltagerne er enige om, at projektet har levet op til forventningerne, og er tilfredse med
projektets resultater.

Det er ressourcekrævende, at starte nye samarbejder op, så for nogle deltagere er der brugt mere tid
end, der har været afsat ressourcer til. Det har været en fordel lokalt, at flere personer fra skolerne
og bibliotekerne har været involveret i projektet, hvilket har givet en bedre forankring og større
fleksibilitet.

