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Bilag: Drejebog for PopUp Eksperimentariet

Indledning
I 2014 modtog Vesthimmerlands Biblioteker ved bibliotekschef Bo Jacobsen
et tilskud på 346.000 kroner fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker
2014 til projektet PopUp Eksperimentariet - digital dannelse på skemaet.
Projektet ligger inden for indsatsområdet “Biblioteksbetjening af børn” og har
som primære samarbejdspartnere IVA Københavns Universitet, VIA University
College Skive, Hornum Skole og Toppedalskolen. Ud fra projektplanen forløber
projektet fra januar 2014 til december 2014, hvor de første fem måneder
består af udvikling af metode og opbygning af Eksperimentarium.
Efteråret 2014 er en afprøvningsfase, hvor det mobile IT-eksperimentarium
testes i en 6. klasse og tre 8. klasser på de to skoler, Hornum Skole og
Toppedalsskolen. Der vil løbende være styregruppemøder gennem hele
projek-perioden. Projektet evalueres af to kandidatstuderende fra IVA
Københavns Universitet Anne Grønhøj Jensen og Lene Jørgensen, der har været
med som partnere under hele forløbet, og derudover været i praktik på
Vesthimmerlands Biblioteker foråret 2014.
Projektet udspringer fra et ønske om at matche den nye skolereform, der trådte
i kraft august 2014. Projektet ønsker at sætte fokus på digital dannelse, da det
er et område, der er relativt uudforsket for folkebibliotekerne, og der er behov
for partnerskaber omkring biblioteker og skolereformen.
PopUp Eksperimentariet er et mobilt IT-eksperimentarium, der både skal
understøtte elevernes digitale dannelse og indirekte støtte folkeskolens og
folkebibliotekets digitale kompetenceudvikling via udvikling og facilitering af
eksperimentariet. Derudover skal projektet bidrage til viden om, hvordan
mindre folkebiblioteker kan udvikle bæredygtige tilbud med kvalitet inden for
digital dannelse og skolereformen. Formålet med projektet er at udvikle og
teste en metode, der kan operationalisere begrebet digital dannelse.
Målet med PopUp Eksperimentariet er at styrke elevernes digitale dannelse på
en anderledes og kreativ måde, hvor fokus er på leg, læring og
kompetenceudvikling. Derudover er formålet endvidere at skabe et samarbejde,
der skal være med til at styrke elevernes relationer til biblioteket. Der kan ud
fra projektets formål udledes en række evalueringskriterier, der kan undersøges
i forhold til om projektet er lykkedes.
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- Hvordan har samarbejdet fungeret under udviklingen af PopUp
Eksperimentariet?
- Hvordan er begrebet digital dannelse blevet operationaliseret?
- Hvordan har PopUp konceptet og ”eksperiment-setuppet” fungeret?
- Er det en generaliserbar metode, der samtidig er ressourcemæssig
bæredygtig i relation til små folke-biblioteker som en hyldevare?

Metode og dataindsamling
I relation til evalueringspunkterne er der anvendt kvalitative interviews, hvor
samarbejdspartnerne fra de to folkeskoler og folkebiblioteket er blevet
interviewet.
Interviewene er foretaget i perioden 1.-3. september dvs. inden forløbet er
blevet afprøvet på de to skoler. Samarbejdspartnerne der er blevet interviewet
er skoleleder Morten Birk Pedersen og viceskoleleder Lilli Hornum samt lærer
Sonja Krapalis. Derudover er biblioteksleder Bo Jacobsen, bibliotekar Jette
Olsen og bibliotekar Brian Stephansen blevet interviewet. Centrale spørgsmål
fremhæves i denne rapport med henblik på at vurdere forløbet omkring og
processen i udviklingen af PopUp Eksperimentariet samt for at kunne vurdere
evalueringskriterierne. Interview-spørgsmålene til folkebiblioteket og
folkeskolen:
- Hvorfor er I som folkebibliotek/ folkeskole interesseret i at samarbejde med
folkeskolen/folkebiblioteket i forhold til den nye skolereform?
- Hvordan vurderer du, at elevernes digitale dannelse påvirkes af samarbejdet
mellem folkeskoler og folkebiblioteker?
- Hvordan har samarbejdet mellem de to institutioner været under udviklingen
af PopUp Eksperimentariet - digital dannelse på skemaet?
Endvidere er der foretaget observationer under forløbene på de to skoler i
forhold til bibliotekarernes indtrædelse og ageren i rummet, samarbejdet
mellem bibliotekarerne undervejs samt bibliotekarernes samarbejde med
læreren under forløbet. Derudover blev der også gjort følgende observationer;
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Rummets opbygning, teknikken, elevernes ageren m.m.
Efter projektets test af PopUp på skolerne blev der sendt evalueringsskema ud
til de samarbejdspartnerne, der blev interviewet for at få en helhedsvurdering
af forløbet samt afsluttende kommentarer omkring forløbet og samarbejdet.

Beskrivelse af projektet og konceptet
PopUp Eksperimentariet er et mobilt IT-eksperimentarium, hvor folkebiblioteket
kommer ud til folkeskolerne og skaber en eksperimenterende ramme for børns
udvikling af kompetencer i at bruge, opdage, skabe og reflektere over
handlinger i det digitale univers. Grundtanken med dette projekt er, at det skal
kunne anvendes fremadrettet både for folkeskoler og undervisere, hvor lærerne
kan arbejde videre med forløbet i den almindelige undervisning. Derudover skal
det være et produkt for folkebiblioteket, som kan anvendes på andre skoler og
i andre sammenhænge, hvor det skal fungere som en hyldevare. Projektet skal
endvidere give inspiration til andre, som også ønsker at sætte digital dannelse
på skemaet.
Udviklingsprocessen for PopUp Eksperimentariet foregik ved 2 workshops og
møder, hvor de forskellige samarbejdspartnere i fællesskab skabte et fælles
fundament og en fælles forståelse for projektet samt udarbejdelse af dets
indholdselementer med bidrag fra hver sine faglige områder. Processen i
projektudviklingen har været central, og den første workshop havde til formål
at skabe et fælles fundament for alle samarbejdspartnerne. Her var der
mulighed for at tænke stort og bringe alle ideer i spil, hvor metoden De mange
veje til målet fungerede som et godt redskab til at tænke kreativt og nyt.
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Billede 1: De mange veje til målet. Resultatet fra første workshop.

Modellen er en brainstormingsmetode, der kan kortlægge de forskellige
opgaver, udfordringer og muligheder, der kan opstå undervejs til målet (Høier
et al. 2011, s. 180). Grundtanken med modellen er, at de enkelte deltagere kan
starte forskellige steder, og dermed bliver arbejdet i gruppen dynamisk og en
smule ustruktureret, men på en sådan måde, at den enkelte gruppe starter,
hvor de føler, at det er mest naturligt for dem.
Anden workshop havde til formål at konkretisere de mange ideer fra første
workshop, og processen havde fokus på brainstorming og udvikling af konkrete
ideer. Der blev ud fra denne dag designet konkrete aktiviteter inden for
forskellige emner i relation til digital dannelse. Der blev arbejdet ud fra 4
emner, som var sociale medier, etik på nettet, informationssøgning og
kildekritik.
Efter de to workshops mødtes projektgruppen fra Vesthimmerlands Bibliotek
for at udvikle det endelige forløb til skolerne. Medierådet blev i den forbindelse
anvendt til at kvalificere aktiviteterne i forløbet, hvilket betød en fokusering af
emnet til digital kildekritik. For at eleverne får det optimale ud af forløbet er det
nødvendigt at fokusere forløbet, da digital dannelse spænder meget bredt.
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Digital dannelse
Internettet er blevet en del af den globale informationskultur, der kræver, at
den enkelte har en form for kritisk analyse, tolkning og validering af information. Der er brug for, at elever udvikler en refleksion over information samt en
metaviden om adgangen til viden (Høyrup 2012, s. 338). Digital dannelse skal
integreres i undervisningen, og i den forbindelse kan folkebibliotekernes kernekompetencer, som dækker over kildekritik, udvælgelse, vurdering og ophavsret
samt et bredt kendskab til litteratur og spil inddrages, da de er vigtige elementer i udviklingen af elevers digitale dannelse (Bibliotekarforbundet 2014, s. 3
og 11). En vigtig opgave for folkebibliotekerne består i at styrke elevers digitale
dannelse og digitale kildekritik i et samarbejde med skoler, der understøtter de
pædagogiske læreplaner (Biblioteksstyrelsen 2008, s. 69).
Gennem arbejdet på den første workshop, er der nået en fælles forståelse af
digital dannelse, der tager udgangspunkt i Kirsten Drotners definition
(Uddannelsesbiblio-tekaren, 2012);
“Evnen til selv - og sammen med andre - at få adgang til at kunne anvende,
dele, producere og reflektere over kommunikation via de mange teknologier,
som i dag er centrale for at skabe og udveksle viden”.
Digital dannelse handler om, at den enkelte selv eller sammen med andre kan
navigere rundt via de forskellige medieteknologier, der findes, med fokus på
refleksion, deling, anvendelse, producering og kommunikation. Derudover er
det evnen til at forholde sig kritisk vurderende til og reflektere over sine
informationssøgninger og de informationer, der findes på nettet. En anden
opfattelse af digital dannelse, som projektet PopUp Eksperimentariet er
inspireret af, er Henry Jenkins’ (2009, s. 9) definition, hvor digital dannelse skal
ses ud fra en social deltagelseskultur. I en social deltagelses-kultur arbejdes der
med uformel og formel deltagelse i online sociale fællesskaber, samt evnen til at
frembringe nye kreative udtryk hos eleverne. Dette er udtrykt i PopUp
Eksperimentariet, da der tages udgangspunkt i uformelle læringsaktiviteter, der
er tilpasset de formelle læringsmål for de enkelte klasser, hvilket giver nogle
semiformelle rammer. Eleverne skal gennem disse semiformelle rammer ende
ud med nye kreative udtryk via deres digitale collager.
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Samarbejdet mellem folkeskolen og folkebiblioteket
Med den nye skolereforms ikrafttrædelse den 01.08.2014 er der ændringer, der
betyder en længere og mere varieret skoledag, for både elever og lærere.
Overordnet er disse ændringer, at skoleugen bliver længere, der skal være en
ny tid til understøttende undervisning, mere motion og bevægelse i skolen, gøre
eleverne fagligt dygtigere samt at skolen skal tilbyde lektiehjælp i form af faglig
fordybelse.
På baggrund af reformens krav om skolernes samarbejde med lokalområdet, er
der behov for nye læringspartnerskaber, idet der er brug for et samarbejde om
elevernes læring, idet læring ikke kun finder sted i uddannelsesregi, men også i
andre arenaer. I relation til et samarbejde mellem folkebiblioteket og
folkeskolen bekræfter paragraf 3 stk. 4 i folkeskoleloven behovet for, at
folkebibliotekerne samarbejder med folkeskolen for at udvikle noget skolerne
har interesse for.
“Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af
folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner”
(Folkeskoleloven 2013b).
Folkebiblioteket som institution er kendetegnet ved at være en kultur- og
oplysningsinstitution, hvilket gør dem relevante i relation til den nye
skolereforms krav. Derfor kan de to institutioner arbejde sammen med fokus
på interesseområder, der kan relatere sig til folkeskolens indhold og mål samt
folkebibliotekets kompetencer. Her vil Vesthimmerlands Biblioteker med PopUp
Eksperimentariet sætte bibliotekernes kompetencer i spil i forhold til elevernes
digitale dannelse, og i den forbindelse fokusere konkret på digital kildekritik i
skoleregi.
Et andet nyt element, der er indført med skolereformen er den ny tid til
understøttende undervisning, som skal indeholde:

6

§ 16 a. “Undervisningen i folkeskolens fag (…) suppleres af understøttende
undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb,
læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med
undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at
styrke eleverne læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel” (Folkeskoleloven 2013b).
Med indførelsen af en længere og mere varieret skoledag, har skolerne mere tid
til undervisning og en ny tid til understøttende undervisning. Den nye tid der
gives til understøttende undervisning skal anvendes på forskellige måder, da
den både kan anvendes til opgaver, der er direkte relateret til fagindhold samt
opgaver, der har et bredere perspektiv i forhold til elevernes alsidige
færdigheder og kompetencer (Folkeskole-loven 2013a og b). Med den nye tid
til understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af
forskellige læringsaktiviteter og forløb, der ligger ud over undervisningen i
folkeskolens fag og obligatoriske emner. Der skal dog være et samspil med og
understøtning af undervisningen i forhold til realisering af folkeskolens formål
samt Fælles Mål (Folkeskoleloven 2013a). Samarbejdet mellem folkeskolen og
folkebiblioteket har i dette projekt været et centralt aspekt, da der ved at
trække på bibliotekarernes viden og kompetencer om it, kilder og kildekritik og
sammenholdt dette med skolernes pædagogiske og didaktiske kompetencer har
været muligt at tilrettelægge et forløb, der kvalificerer elevernes digitale
kildekritiske kompetencer.

PopUp Eksperimentariets forløb på skolerne
Forløbet ude på skolerne er beregnet til en varighed på 6 timer, hvor der vil
være indlagt pauser efter elevernes behov. Dette blev justeret under selve
forløbene således forløbet passede til elevernes koncentrations- og
energiniveau, hvilket endte med en varighed på ca. 4-5 timer.
Setuppet omkring PopUp Eksperimentariet lægger op til en legende tilgang, da
kulisserne er farverige, og de klassiske borde og stole er skiftet ud med
sækkestole, små strandstole og puder, der er stillet op i små stationer.
Grupperne skifter station undervejs, så de arbejder på forskellige måder.
Eleverne skal føle, at de er et andet sted end skolen, hvor der er plads til at
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eksperimentere og være kreative i relation til opgaverne. Derudover får
eleverne kitler og navneskilte på fra start, da de skal føle sig som digitale
forskere i et nyt univers.

Billede 2: Rammerne for PopUp på Hornum Skole

Rammerne omkring elevernes læring er centrale, og der er derfor gjort meget
ud af, at disse skal være uformelle, indbydende og anderledes. Selve indholdet
af aktiviteterne blev udformet af projektgruppen fra biblioteket, hvor målet var
at skabe en passende progression i relation til elevernes arbejde med digital
kildekritik og digital dannelse. Et centralt redskab for alle læringsaktiviteterne
i PopUp Eksperimen-tariet er ipads, idet eleverne hører og ser alle opgaver på
små lommefilm, laver øvelser og collager på ipads. Forløbets læringsaktiviteter
består af en introduktion, som eleverne har set via lommefilm på klassen
inden PopUp dagen. Denne introduktion vises igen på dagen for at sikre, at alle
ved, hvad der skal foregå. Herefter er aktiviteterne opdelt i eksperimenter, hvor
grupperne ser lommefilm med opgaverne. Emnet for 8. klasserne var
klimaforandring og for 6. klasse var det forurening.
- Første eksperiment består af en netstormning, hvor der er fokus på
informationssøgning omkring emnet. Eleverne skal søge i Google og får via
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lommefilmene tips til, hvordan de kan søge. De emneord, som eleverne finder
via netstormning bliver samlet i en fælles wordle, der illustrerer de ord og
begreber, der knytter sig til emnet.
- I andet eksperiment tages der udgangspunkt i den fælles wordle, hvor
eleverne udvælger nogle keywords, som de skal søge videre på. Ud fra disse
søgninger udvælger gruppen en række hjemmesider, som de gerne vil arbejde
videre med.

Billede 3: Wordle fra en af PopUp dagene.

- Eleverne arbejder som digitale forskere videre med de udvalgte hjemmesider
ud fra 7 kildekritiske grundregler (Youtube 2014), som bliver præsenteret på
lommefilm. Her vurderer eleverne de kilder, som de har udvalgt omkring
emnet.
- Sidste eksperiment består i at færdiggøre de digitale collager, hvor der
samtidig svares på en række refleksionsspørgsmål for at bevidstgøre deres
handlinger samt synliggøre og formidle deres arbejdsproces og nye viden.
- Efter de forskellige eksperimenter skal den enkelte gruppe fremlægge sin
digitale collage for de andre digitale forskere (eleverne).
9

Billede 4: Eleverne på Toppedalskolen i fuld gang som digitale forskere

Eleverne laver løbende en digital story, hvor de tager billeder og screenshots af
arbejdsprocessen, hjemmesider og notater i løbet af dagen. For at motivere
eleverne gennem dagen samt løse opgaverne er leg en del af dagen. Der er
indlagt gamezones, hvor eleverne får mulighed for at lege sig igennem
opgaverne og en mulighed for at eksperimentere med omgivelserne.
Omdrejningspunktet for de to gamezones er digital kildekritik således, at de
relaterer sig til det overordnede tema for dagen (Bilag 1).
Gennem aktiviteterne støtter og stilladserer bibliotekarerne eleverne i deres
brug af internetkilder ved hjælp af lommefilmene (Youtube 2014) og de syv
kildekritiske grundregler. Dermed ligger der en refleksion bag elevernes
informationssøgning, udvælgelse og vurdering af den information de finder.
Observationerne viser, at eleverne har behov for støtte undervejs i forhold til at
arbejde med opgaverne og få konkretiseret mere abstrakte opgaver. Derudover
er det nyt for dem at arbejde med digital kildekritik, hvilket betyder et behov
for grundig introduktion og vejledning.
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Vurdering af evalueringskriterierne
For at vurdere PopUp Eksperimentariets proces og forløb i relation til fremtidig
anvendelse tages der udgangspunkt i de føromtalte evalueringspunkter.
Hvordan har samarbejdet fungeret under udviklingen af PopUp
Eksperimentariet?
Gennem et bredt samarbejde mellem folkeskoler og folkebiblioteket er det
muligt at skærpe fokus i forhold til at understøtte den digitale dannelse hos
eleverne og dermed deres digitale kildekritik. Bibliotekerne kan i form af
understøttende undervisning være med til at understøtte elevernes brug af
internettet og dets mange muligheder, samt sætte fokus på elevernes
ukvalificerede brug af internettet. PopUp Eksperimentariet er et vellykket
eksempel på et samarbejde mellem folkebiblioteket og folkeskolen, hvor der er
blevet arbejdet med digital dannelse i form af digital kildekritik.
“Bibliotekets og lærernes faglighed supplerer hinanden rigtigt godt. Biblioteket
kan bruges såvel i den understøttende som i den faglige undervisning”
(Morten Birk, Skoleleder).
Det har vist sig gennem undersøgelsen, at det er centralt, at de to fagligheder
har et tæt samarbejde for at kunne lykkedes med at tilrettelægge et
fungerende læringsforløb for eleverne. Der har været en fin korrespondance og
begge parter har haft viljen og interessen i at skabe et holdbart og
gennemarbejdet forløb.
Hvordan er begrebet digital dannelse blevet operationaliseret?
PopUp Eksperimentariet viser, at bibliotekarerne kan indgå som en del af den
understøttende undervisning, hvor de bidrager med deres fagligheder og
kompetencer i elevernes læring. I PopUp Eksperimentariet er det især
bibliotekarernes kompetencer inden for kildekritik og informationssøgning der
fremhæves, da bibliotekarerne kan påvirke og udvikle elevernes digitale
dannelse samt danner grundlag for et videre arbejde i den faglige undervisning.
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“Bibliotekarernes kompetencer indenfor informationssøgning og kildekritik, gav
eleverne et godt grundlag at arbejde videre ud fra i den faglige undervisning”
(Sonja Krapalis, Lærer).
Begrebet digital dannelse er meget bredt, og digital kildekritik er bare en lille
del af digital dannelse, men projektet har dannet en god grundskabelon, hvor
der kan tænkes andre aspekter af begrebet ind, som f.eks. sociale medier. Det
er centralt for folkebibliotekerne at tage emnet digital dannelse, herunder digital
kildekritik op i relation til elevernes brug af internettet. Der er et behov for, at
eleverne er kritiske og reflekterende i forhold til deres færden på nettet, samt
den information de finder. Derudover er det vigtigt, at skolerne og den enkelte
klasse arbejder videre med de elementer, som eleverne er blevet introduceret
for under forløbet, idet digital dannelse er en livslang proces.
Ved at sætte fokus på digital dannelse ligger der en refleksion bag elevernes
informations-søgning, udvælgelse og vurdering af den information de finder.
Hvordan har Pop Up konceptet og ”eksperiment-setuppet” fungeret?
Selve rummet og designet af PopUp Eksperimentariet fungerede
hensigtsmæssigt og var meget indbydende, hvilket gav eleverne en øget
motivation og en længere arbejdsindsats.
“Det var visuelt meget flot og indbydende. Et rigtigt godt læringsrum som
virkede efter hensigten. Der var en klar plan som eleverne fulgte”
(Morten Birk Pedersen, Skoleleder).
“Eleverne var rigtige positive omkring den måde eksperimentariet var bygget
op, og de sagde efterfølgende, at møblerne gjorde, at man kunne holde ud, at
arbejde længere tid, fordi man kunne sidde på mange måder. Fagligt var
programmet designet med en god progression, så eleverne roligt i passende
tempo, og med gode og enkle opgaver (på den gode måde), arbejdede sig frem
mod målet” (Sonja Krapalis, Lærer).
Leg og kreativitet er centrale elementer i læringsaktiviteterne under PopUp
forløbet. Det fungerede rigtig fint, at eleverne fik kitler på, da det
understregede konceptet om digitale forskere, men det er vigtigt, at der bliver
forklaret til eleverne, hvorfor de har dem på.
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Efter de afsluttende observationer af PopUp Eksperimentariets udførelse er det
tydeligt, at forløbet er meget afhængig af, at teknikken og internettet virker, da
det er to forudsætninger for at forløbet kan gennemføres med eleverne.
Projektgruppen har forsøgt at tage højde for dette ved at udforme en
kravspecifikation til skolerne, som skal gives til skolerne inden forløbet kan
gennemføres.
Er det en generaliserbar metode, der samtidig er ressourcemæssig
bæredygtig i relation til små biblioteker som en hyldevare?
Det har været en klar ambition fra folkebibliotekets side, at PopUp
Eksperimentariet skal være en hyldevare og observationerne viser, at der er
blevet skabt en god grundskabelon i relation til kildekritik, der kan arbejdes
videre med.
”Det er helt klart min ambition, at vi skal udvikle en hyldevare, som skolerne
fremadrettet vil efterspørge. Det er min plan, at vi skal i dialog med flere af
kommunens skoleledere om udvikling af et ”bæredygtigt” tilbud, og at vi efter
projektperioden har et fast tilbud til skolerne” (Bo Jacobsen, Bibliotekschef).
Overordnet set har PopUp Eksperimentariet været en succes, men med plads til
videreudvikling. Det er nu Vesthimmerlands Bibliotekers opgave, at bygge
videre på denne succes og anvende erfaringerne fra de skoler til et endnu bedre
produkt. Selvom der er skabt en god skabelon for et videre arbejde med
forløbet, vil det kræve nogle ressourcer at ændre indholdet, især hvis det skal
tilrettes andre klassetrin og andre temaer.

Konklusion
PopUp Eksperimentariet er et eksempel på et vellykket samarbejde mellem
folkebiblioteket og folkeskolen i relation til den nye skolereform.
Ved udarbejdelse af sådan et projekt er det nødvendigt, at de forskellige
samarbejdspartnere har et fælles fundament og ståsted i forhold til at arbejde
med digital dannelse.
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Der er positive responser fra både folkeskolerne og biblioteket i forhold til det
samarbejde, der har fundet sted omkring udviklingen af projektet og selve
forløbet ude på skolerne.
Projektet kan være med til at operationalisere begrebet digital dannelse ved
at tage udgangspunkt i uformelle læringsaktiviteter og sætte dem i relation til
skolens formelle læringsmål. Eleverne får mulighed for at opdage, reflektere og
vurdere i det digitale univers som forskere. Rammerne for og setuppet omkring
PopUp Eksperimen-tariet er en central del af konceptet, hvor der er fokus på
det eksperimenterende og kreative miljø.
Undersøgelsen viser gennem interviews, observationer og
evalueringsskemaer, at PopUp Eksperimentariet er en god grundskabelon til et
videre arbejde på skolerne, og dermed er det en hyldevare for biblioteket i
forhold til digital kildekritik. Grundskabelonen kræver små justeringer i relation
til klassetrin, emne, antal elever og lokaler på skolerne, da dette har betydning
for gennemførelsen af forløbet. Endvidere viser undersøgelsen, at projektet er
afhængig af, at teknik og internetforbindelse på skolerne fungerer optimalt.
Ipads som læringsredskab i PopUp fungerer hensigtsmæssigt, idet eleverne
arbejder med noget, som de er fortrolige med at håndtere samtidig med at det
virker som motivationsfaktor samt det giver mulighed for, at eleverne selv
styrer tempoet og processen i aktiviteten, da de kan gense lommefilmene efter
behov.
PopUp Eksperimentariet eksemplificerer et ressourcemæssigt og bæredygtigt
konceptet for mindre biblioteker i forhold til at udvikle tilbud til skolerne i
relation til den nye skolereform.
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