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Beskrivelse af deltagerobservationer 5 august 2015 
I samarbejde med Stine Liv Johansen, Aarhus Universitet 
50 kandidatstuderende på Summer school: ”Børn og Unges Tekster og Medier”. 
Beskrivelse og opgave til de studerende:  
Lottes oplæg vil fokusere på, hvordan man har arbejdet med børn, unge, medier og tekster - og ikke mindst 
leg - i biblioteket. Bl.a. vil hun fortælle om legepladsen, Kloden, og om ambitionerne om at skabe et 
legende bibliotek. Fra bibliotekets side er man meget interesseret i at få et udefrakommende blik på disse 
ting, og derfor vil I, som afslutning på dagens observationer, skulle skrive en lille tekst (250-300 ord), som 
kan gives videre til biblioteket.  
Opgaven:  
I vil blive sendt ud i mindre grupper, som skal vælge en situation, et sted eller en ting, som I vil fokusere på. 
I skal samtidig vælge en vinkel ud fra følgende rammesættende spørgsmål (I skal ikke svare på det hele, 
men vælge herudfra). 
I har fuld metodefrihed og må gerne både observere skjult og give jer til kende og tale med folk. 
I må også gerne søge andre kilder, for eksempel DOKK1's hjemmeside.  
 
- hvad foregår der i den situation/på det sted, I har valgt?  
- Hvem deltager? Hvad laver de? Hvorfor er de der? 
- hvilken rolle spiller a) bogen, b) medierne, c) legen, d) barnet/den unge her?  
- hvordan iscenesættes a,b,c,d rumligt og organisatorisk? Diskursivt? Normativt? 
- hvilke spørgsmål giver dette anledning til? Hvilke teorier/emner fra undervisningen kan det relateres til? 
Opsamlinger fra grupperne nedenfor.  
NB: De studerende har copyright til deres tekster og billeder. 
I. Bogautomatens placering i tween-afdelingen 
II Børns Brug af Bøger i Dokk1 
III. Gamergaden 
IV. Kloden 
V. Kropslighed 
VI. Overlevering af leg 
VII. Tweensområdet 
VIII. Ved børn, at de har en alder? 
IX. Voksne på Kloden 
 

I. Bogautomatens placering i tween-afdelingen  
Skærmen er placeret forenden af en bogreol og er i børnenes øjenhøjde i fantasy-afdelingen. Den sorte 
farve der indrammer skærmen går i et med bogreolens grå farve. Bogreolerne indrammer en sofagruppe. 
Foran skærmen er der placeret en reol med CD’er og DVD’er, som gør at besøgende der kommer fra game-
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zonen ikke kan se bogautomaten, når de går imod tween-området. Bogautomaten er placeret i et 
gangareal, hvor folk går igennem tween-området.  
Børn og voksne går igennem området. Nogle børn bevæger sig ind i sofagruppeområderne og går hen til de 
fysiske bøger og bladrer i dem. Ved observationsstart sad der en familie i en af sofagrupperne. Faren 
slappede af i sofaen, mens sønnen og datteren læste i hver sin bog, som de selv havde valgt fra hylden. 
Pigen rejste sig undervejs og gik op til bogreolen og tog en ny med ned til sofaen. Familien brugte ikke 
bogautomaten, men blev i sofarummet.  
En pige går rundt og kigger i de fysiske bogreoler og bladrer i bøgerne. Moren kommer hen til hende efter 
et stykke tid. Hun hjælper pigen med at finde den bog, som hun formodentligt leder efter. Mens moren 
leder, går pigen hen til skærmen. Pigen kigger på den, bladrer i bogreolerne og ”prøver lykken”. Hun 
stopper ikke op og læser omkring bøgerne, men går hurtigt videre.  
Nogle forbipasserende der kommer fra game-zonen stopper op ved CD/DVD-samlingen og bladrer 
kortvarigt i samlingen, inden de går videre. Andre som kommer fra tween-sektionen har fokus på at 
fortsætte ligeud, hvorefter de går ind i game-zonen. En del besøgende stopper op og læser skiltet til 
tweens-lab og kigger ind i rummet. Skærmen er ikke i fokus for de forbipasserende, og det er kun få, som 
stopper kortvarigt op ved skærmen.  
Under observationen var der få, som brugte skærmen – og de brugte den kun kortvarigt. Den fysisk bogreol 
er fortsat stedet, børnene bruger som middel til at finde bøgerne. Automaten vækker nogen børns 
nysgerrighed, men de går hurtigt væk igen, når de har prøvet skærmens funktioner: bladre, vælge en bog 
og ”prøve lykken”. Hensigten er, at automaten skal skabe inspiration til børnene, men automaten er statisk 
og invitere ikke børnene ind i et bogunivers, som de fysiske hylder formår. Det kunne være interessant at 
gøre børnene mere aktive i inspirationsprocessen, eksempelvis ved at udforme spørgsmål omkring 
børnenes interesser, som børnene kan svare på og på baggrund heraf modtage forslag til bøger. Derudover 
observerede vi, at børnene går ind i sofagrupperne og gør brug af de fysiske bøger – måske vil det øge 
børnenes brug af automaten, hvis den er placeret blandt de fysiske bøger.  
 

II.  Børns brug af bøger i Dokk1 
DOKK1 kalder sig et bibliotek og skal da også erstatte det tidligere hovedbibliotek i Mølleparken i Aarhus. 
Ved første øjekast er det dog andre ting end bibliotekets traditionelle funktion som bog-hus, der falder den 
besøgende i øjnene. Særligt husets 2. sal er kendetegnet ved dynamiske spil- og legeaktiviteter for børn og 
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unge. I Æsken kan der tumles, på Minirampen kan der rulles, Game-street indbyder til digitale spil og 
Læringszonen til spæde ingeniør-eksperimenter med magnetiske klodser. Ikke desto mindre rummer huset 
stadig hele børnebogssamlingen fra Møllegade, og de besøgende kan læse og låne bøgerne som tidligere.  I 
vores observationsstudie har vi været interessede i at betragte, hvilken rolle bogen spiller i dette 
multimediale rum. Vi har derfor observeret to af husets zoner, hvor børnebøger optager en anseelig 
mængde reolplads. Observationerne har haft en varighed af en halv time, og er foregået midt på dagen en 
onsdag i starten af august. Vi har ved hjælp af papir, blyant og et mobilkamera observeret disse rum og de 
aktiviteter, der udspiller sig her. Det første rum, vi observerede, var den såkaldte Læringszone, der starter 
ved den store globus og slutter ved drivhuset. Rummet er placeret langs ruderne mod havnefronten. I det 
aflange rum er placeret 8 bogreoler vinkelret på ruderne mod vandet. Reolerne er 165 cm. høje og er 
placeret i klaser med forskellige legeaktiviteter indimellem. Observationen peger på, at der er meget lidt 
interaktion i bogreolerne. Kun én gang observerede vi et barn, der udviste interesse for et medie i en af 
bogreolerne og tre gange observerede vi en voksen interagere med bøgerne. Der var dog aldrig nogen, der 
tog bøger med for at låne dem, omend to voksne sad ved et bord blandt reolerne og læste i hele 
observationens varighed. Overordnet var Læringszonens aktiviteter altså koncentreret omkring andet end 
bøger - udklædningstøj, magnetklodser og computere vakte større interesse. I zonen oven for 
scenetrappen var der anderledes hyppig interaktion med de mange billedbøger, som her stod “udstillet” i 
fire rækker af lave bogkasser. De opstillede sofaer og “læsehuler”, som er kilet ind på linie med 
bogkasserne, indbød tilsyneladende til flittig læseaktivitet. I én sofa sad mødre, hvis spædbørn kravlede 
rundt på gulvet mellem rækkerne og legede fysiske lege med de store, farvestrålende bøger, mens 
familiens ældre børn løb til og fra, op og ned af scenetrappen og forbi de mange bogkasser. Når børnene 
passerede kasserne, skete det flere gange, at en bog blev trukket op, studeret flygtigt og fremvist til et 
andet barn på tværs af rummet, hen over de lave bogkasser. Hvis en bog skulle studeres nærmere, blev den 
taget med ind i en af læsehulerne, hvor vi flere gange observerede, at fortællingen blev delt mellem et barn 
og barnets forældre eller ældre søskende. I en anden sofa sad en mor og en bedstemor, der tydeligvis var 
en del af en større flok besøgende. Det virkede til at sofaen var et oplagt sted at sætte sig, idet området 
tilbød overblik over det store rum. Også her gik børnene til og fra, fandt en bog til højtlæsning i sofaen, for 
snart at bytte den ud med en anden. Overordnet kan vores observation siges at pege på, at de to områders 
forskellige indretninger sender forskellige læseinvitationer og derved giver bogen en mere eller mindre 
fremtrædende rolle i de aktiviteter, der finder sted. Her kunne man pege på højden af bogreolerne, som en 
mulig betydende faktor, ligesom at karakteren af opholdssteder var forskellig, de to områder imellem. De 
intime læsehuler og de hjemlige sofaer virkede til at få flere bøger ud i rummet, og flere skrevne 
fortællinger ind ad ørerne. Fortællinger i bredeste forstand fandt dog i ligeså høj grad sted i Læringszonen, 
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når børnene legede rollelege med udklædningstøjet, spillede computer på lårene af hinanden eller 
konstruerede universer af klodser.  
/Skrevet af Marie G. Wos og Daniel F. S. Kardyb, stud.cand.mag i pædagogik, KU. 

III. Gamergaden 
Game Gaden er en gang på Dokk1, hvor børn, unge og voksne kan spille alle mulige former for spil 
– primært digitale spil. Game Gaden er delt op i flere forskellige aktiviteter. Længst nede i rummet 
projicerer en projektor et spil ned på gulvet, hvor formålet er, at brugerne via bevægelse skal 
gennemføre forskellige spil og baner. Gulvspillet er det eneste spil, der kræver fysisk aktivitet af 
brugerne. I midten står der fire fjernsyn med tilhørende playstation, hvor brugerne spiller forskellige 
spil på. Bl.a. Fifa og Lego Starwars. I midten af rummet står der et hvidt bord, der indbyder til leg 
med brætspil og for enden af rummet står der fire gamle spillemaskiner med forskellige arkadespil.  
Overordnet observerede vi, at de fleste aldersgrupper var repræsenteret i Game Gaden. I gulvspillet 
var det primært Tweens, der deltog i legen, mens de voksne og de lidt mindre børn stod og kiggede 
med på sidelinjen. Ved playstation-stationerne var det primært 5-10-årige, der sad og spillede og 
primært drenge, mens der ved de gamle spillemaskiner var den største diversitet, hvad angår alder 
og køn. Her befandt sig både helt små børn, teenagere, folk i 20’erne, samt forældre og 
bedsteforældre, der alle sammen deltog i spillene. Der var desuden flere forskellige etniciteter 
repræsenteret. Fælles for alle spillestederne var, at der blev dannet et fællesskab omkring mediet. 
Dem der ikke selv deltog i spillet, sad og kiggede med på sidelinjen og kom med gode råd. Der var 
desuden en livlig dialog mellem de forskellige spillere og tilskuere. Der var ikke noget form for 
bookingsystem til de forskellige spil, men alle gjorde plads til hinanden og gav spillet videre til den 
næste i køen uden oprør. På den måde var der et godt flow ved de forskellige spillestationer, hvor 
dét at være tilskuere kunne være en ligeså vigtig opgave som at styre spillet.  
 
hvad foregår der i den situation/på det sted, I har valgt? Hvem deltager? Hvad laver de? Hvorfor er 
de der? - alle aldersgrupper og køn 
- Fællesskab  
- Ved PlayStation og Xbox er det primært yngre aldersgrupper, der spiller 
- Aktivt gulv, hvor det udelukkende er børn, der anvender det. De voksne deltager ikke, men 

kigger på 
- Forskellige etniciteter  - Derudover er der ikke-digitale spil, men de hentes fra et andet sted 
- Der er folk, der går interesseret forbi og ser hvad andre brugere spiller  
- Børn sætter lyd på deres spil "døø!!" 
- Det er underholdende spil - ikke læring  
- Ingen bookingsystemer  - Ingen skilte   hvilken rolle spiller a) bogen, b) medierne, c) legen, d) barnet/den unge her?  - bogen spiller ingen rolle - bogen er ikke tilstede i rummet  
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- Medierne spiller forskellige roller: arkadespillene samler generationer og ikke-spillere står og 
kigger på, mens spillekonsollerne og det interaktive gulv primært anvendes af børn 

- Legen er essensen og inkluderende - man spiller solo eller to  - Barnet/den unge er de primære brugere af området  
 
hvordan iscenesættes a,b,c,d rumligt og organisatorisk? Diskursivt? Normativt? 
- der er fire stole foran en konsol, hvor der kan være to spillere til at spille  
- Mellem arkadespillene og konsollerne er der et bord, der indbyder til noget andet end spil - Det bagerste gulv indbyder til bevægelse og samarbejde  
- Blå stole ved arkadespillene indbyder til, at man kan flytte rundt på dem og sætte dem, hvor 

man vil  
hvilke spørgsmål giver dette anledning til? Hvilke teorier/emner fra undervisningen kan det 
relateres til? - teorier: affordances: møbler, der indbyder til andet end at spille, stole, der indbyder til, at man 

kan flytte rundt på dem  
- Agency: det er børn, det er de styrende her  
- iPad'en som inkluderende leg: her er interaktive spil, der indbyder til fællesskab 
- legestemningstrekant (medie-praksis-stemning): der forekommer en forhandling mellem dem, der spiller og dem der venter, uskrevne regler omkring spillene   
Spørgsmål:  
- hvorfor er der ikke bøger? Når der for eksempel er FIFA-spil, kan der være fodboldbøller 
- Dette er et godt sted, hvor børn og voksne mødes på tværs af generationer. Man kunne finde 

inspiration fra dette område til nogle af de andre mere opdelte områder  
- Hvorfor er der ikke flere læringsspil? - for eksempel i hverdagene kunne der integreres flere spil 
 IV. Kloden  Dokk1’s legeplads – et sted for børn OG voksne 
Det er formodentligt på grund af skolernes sommerferie, at der er så mange familier på Kloden lige nu. På 
grund af bibliotekets korte ”levetid”, er det også manges første besøg. Hvis man ser bort fra de adspurgte 
turister, nævner samtlige voksne og børn, at de har tænkt sig at bruge Kloden, som et værested. 
Hvorfor er Kloden en særlig god legeplads? 
Både voksne og børn synes fordelen ved Kloden er dens størrelse.  
Blandt de voksne er det tydeligt, at det fedt, at der er så meget plads, som det er.  Det betyder nemlig, at 
de kan deltage i legen. 
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”Legepladsens størrelse indbyder til, at man kan være med i legen. Man er ikke i vejen, som man er på 
legepladsen derhjemme” (Forælder) 
Børnene lægger meget vægt på, hvilke muligheder Kloden tilbyder. Der er mere plads, og det er højere og 
vildere på Kloden. Derudover nævner flere børn, at de kan lege med figurerne. Altså lægger legepladserne 
op til alt fra klatring til rollelege, hvor børn forestiller sig, at de er kaniner, som bliver spist af ørnen. 
”Man kan mere på den her legeplads end den derhjemme” (Barn) 
”Man kan klatre alle mulige steder og også gå på line” (Barn) 
”Aarhus’ smukkeste skulptur” 
Vi snakkede med en bedstemor, som udover at glædes over sine børnebørns leg på den respektive 
legeplads udtrykte, at hun nød at beundre Bjørnen, som hun kaldte Aarhus smukkeste skulptur. Hun 
efterspurgte information om kunstneren bag. Mens vi snakkede med hende, tog hun billeder af børnenes 
leg på isfladerne. Det understreger også, at legepladserne har en kunstnerisk appel, som man har lyst til at 
fotografere. Noget man ikke har lyst til med gyngestativet i haven. 
Udfordrende leg 
Flere forældre udtaler, at det er nødvendigt, at de er til stede under leg på de forskellige legepladser. Både 
fordi deres børn ønsker det, og fordi de selv faktisk kan være med. Så fordi, at legepladserne er mere 
motorisk udfordrende for børn end andre legepladser, må forældre være med i og under legen. 
Sværhedsgraden behøver den voksne.  
Udviklingspotentiale 
Konceptet bag Kloden var overset af størstedelen af de adspurgte. Forældrene efterspørger mere 
information om udformningen af og konceptet bag legepladsen (Kloden). Det vil give dem en større 
underholdning- og læringsværdi, som de kan dele med deres børn. 
Der efterlyses desuden flere borde/bænke-muligheder, hvor forældre og børn kan sidde sammen – eller de 
voksne kan sidde der imens børnene leger.  
Enkelte efterspurgte også mindre beton og mere grønt.  
 

V. Kropslighed Besøg på Dokk1 - kropslighed 
Overordnet kan man sige at biblioteket indbyder til stor og mangeartet kropslighed, hvis man vil 
Vi har siddet fire forskellige steder (20 minutter) og observeret, hvordan de forskellige rum hver især 
inviterer til kropslighed. 
Vi har set kropslighed som al form for kropslig aktivitet, det gælder både bevægelse, stilstand, mimik og  
interaktion med både rummet og andre mennesker omkring.  Vi har set på kropsligheden hos alle aldre i de 
forskellige rum. 
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Observation af tweensområdet  ved  ”lektiecafeen”– med blik til bøger og sofaer, tween-lab og 
gaminggaden 
Bøger og sofaer 
I området med bøgerne går en pige rundt og ser på bøger. Hun leder stående og gående, og hun leder 
nederst på hylden i hugsiddende. Hun mærker på bøgerne, tager flere bøger ud og ser på dem. Hun lader 
hånden løbe henover bogryggene og på toppen af bøgerne. Hendes mor kommer, og hun står tæt sammen 
med hende og ser på en bog.  
En far og to børn sidder i den ene sofagruppe. De to børn (en dreng og en pige) sidder i den samme sofa og 
læser. Faderen sidder i den lille sofa med sin telefon. Børnene sidder tæt og faderen læner sig over mod 
dem for at se noget, som de viser ham i en af bøgerne. Den store pige går op til kasserne og bladrer i 
tegneserierne, tager en ny og sætter sig igen i sofaen. Lidt efter går de alle tre, faderen med en hånd på 
sønnens skulder.  
Tweenlab 
Fem børn både står op og sidder ned og maler på sten. De læner sig ind mod hinanden, snakker til 
hinanden og låner ved hinanden. De står ved et stort langbord, men bruger kun midten. To af børnene 
tager forklæderne af og går. De tre piger der er tilbage får maling på fingrene, smiler, rækker hænderne 
højt i vejret. De griner og snakker. De rører rundt med pensler i farverne. En af dem går hen for at se på 
nogle udstillede sten, der allerede er malet. Hun går tilbage igen og maler videre. 
Gaminggaden 
Der er stor aktivitet i denne side. Nogle drenge slænger sig i en spillestol, mens de spiller. To piger der lige 
har afsluttet et spil giver hinanden high five, et kram og niver hinanden kærligt i kinderne. En dreng fra et 
spillested går hen og ser på, hvad nogle andre drenge spiller. En far med to drenge sætter sig for at spille. 
Den yngste dreng kravler over stolen for at få en plads i midten. De trykker hurtigt på en masse knapper. 
Den yngste dreng dirrer nærmest af spænding. De griner.  
Refleksion:  
Vil hængekøjer, lidt ”blødhed” og alternative siddepladser gøre det mere attraktivt for tweens at hænge ud 
blandt bøgerne – det kunne være interessant at undersøge! 
Observation af “Pusterummet” (20 min) 
Da jeg træder ind i rummet, sidder der allerede en mor med to drenge på ca. 5-6 år og 9-10 år. Moderen og 
den yngste af drengene sidder i en sofa vendt ud mod havnen mens de spiser madpakker. Ved siden af 
sidder den store dreng i en læsestol, som han drejer rundt ved hjælp af benene … pludselig får han øje på 
børnelab og spørger moren og broren, om de vil med derind. Familien pakker sammen og går ind i 
børnelab.  
Efter at de er gået, er rummet tomt i 5-7 min. Mange stopper op ved indgangen og kigger ind, men de går 
hurtigt videre igen.  
Efterfølgende kommer der en midaldrende mand ind. Han sætte sig i sofaen ved vinduet, lægger benene op 
på en skammel og tager mobilen frem. Han sidder der stadig, da jeg forlader rummet 10 min senere.  
Kort efter kommer en far med to drenge (ca. 4 og 6 år). De gået direkte hen til hylden med spil, vælger et 
og sætter sig ved de små borde med skamler. De går i gang med at spille. Drengene rejser sig ind i mellem 
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fra skamlen og bevæger sig rundt om bordet. Faren tysser på drengene mange gange og beder dem flere 
gange om at sætte sig ned.  
Refleksion:  
Det, at så mange stopper op og kigger ind i rummet men hurtigt går videre kan skyldes, at det er svært at 
aflæse, hvad meningen med rummet er: må man lege, larme og spise madpakke eller er rummet for 
voksne, der vil have ro og slappe af? Rummets indretning og inventar bør i højere grad indikere, hvad 
formålet med rummet er.  

 
Rampen er et transitområde, hvor man kan komme fra en etage til en anden. Rampen fungerer både som 
en rampe til kørestole, barnevogne, som rampe til andet på hjul og som trappe. Rampen er mellem de to 
etager delt i 5 åbne mellemniveauer, hvor der også kan foregå forskellige aktiviteter. Rummet er stort og 
åbent, lyst og indbydende. Rummet er ikke umiddelbart plaget af støj eller larm. Man kan selvfølgelig høre, 
at der er mennesker, men det er på ingen måde forstyrrende. 
Niveau 1:  
Spændende bord med ben som blyanter med en kæmpe bog. Mange besøgende søger nysgerrigt hen til 
bogen. Man skal have handsker på for at bladre i bogen, og så daler interessen. Der er handsker ved siden 
af bogen til fri afbenyttelse. 
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Niveau 2: 
Forskellige sofagrupper er sat op. Ud over mig var der kun en enkelt gæst, der satte sig. 
Niveau 3: 
Der er et par plakater udstillet på foldevægge. Det er de færreste, der stopper op og går hen til plakaterne. 
Niveau 4: 
Udstilling fra Kunstskolen af div. tegninger, som hænger på en tørresnor. Det virker som arbejdstanker og 
en on-going aktivitet. Som ved niveau 3 er det ganske få besøgende, der stopper op på dette niveau. 
Niveau 5: 
Her er der borde og stole, hvor man kan spille forskellige brætspil. Der var bl.a. en familie med 3 
generationer repræsenteret, som spillede et stykke tid. Derud over så jeg en mor og en datter, der brugte 
stedet. 

 
Der er megen kropslighed fra børnenes side. De bruger rampen til at løbe på – også om kap. Rampens 
kanter bliver brugt som forhindringsbane eller afsæt til næste hop. Trappen bliver af børn brugt til at træne 
præcision og balance – hvor langt ud kan foden komme uden at falde. Der var umiddelbart ikke forskel på 
drenge og pigers brug af rampen.  
 

 
De voksnes kropslighed bærer præg af en mindre legende tilgang til det at komme fra et sted til et andet. 
Der var ganske få voksne, der tog den på tværs af rampens kanter, mens de fleste brugte trappen i et roligt 
tempo. 

Det er mest børnene der 
hopper på kanterne. 
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For børnene kan rampen virke som en slags parkour eller forhindringsbane, hvor man skal fra et sted til et 
andet gerne i leg. Der var en god tone og respektfuld tilgang fra såvel børn som voksne. Det var 
bemærkelsesværdigt, at der ikke blev tysset på børnene i dette rum trods børnenes brug af krop. 
Anbefalinger: 
Skab nysgerrighed, viden, interaktion på niveauerne også gerne med invitation til kropslighed. Aktuelt 
kunne en kondi- eller spinningcykel være motiverende til et stop op jf. Post Danmark rundt med afslutning i 
Aarhus d. 5. august, Tour de France etc. samt bogudstilling om cykelsport, doping, quiz måske med 
elektroniske enheder (smartphone), inddragelse af elektroniske medier med interviews, avisudklip m.m.  
 

VI. Tweens-området 
Indretning  
 
Bøgerne er placeret i reoler efter temaer og genrer, og herunder er der en traditionel 
inddeling efter forfatternavne. Der er god plads til udstilling af bøger, så forsiden bliver synlig. 
Bøgerne er opstillet på grå boghylder med lys i. 
Opstilling, farver og skrift afspejler ikke bøgernes indhold, men udtrykket er ensartet i hele  
biblioteket. Kun brugere og bøger afslører, hvem modtagerne er. Opstillingen formidler ikke 
bøgerne. 
 
Vi mener, at tweensrummet bærer præg af, at det er voksne, som har indrettet det. 
Tweensrummet er tænkt som et afskærmet sted, hvor de voksne ikke helt konsekvent holder 
opsyn. Alligevel oplever vi det mest af alt som et gennemgangslokale fra elevatoren til 
børneområdet. Lydbilledet er overstimulerende, og der er megen uro. Som tween kan 
området virke meget offentligt og opfordrer ikke til fordybelse og hygge med vennerne.  
  
Reolerne er inddelt på gammeldags maner, men til forskel fra en original 
biblioteksopsætning er det visuelle ikke vægtet, idet de fleste bøger står med bogryggen ud 
mod brugeren, samt at kategoriseringerne af bøgerne er skrevet meget småt og nogen 
steder ikke umiddelbart synligt for brugeren.  
Vi talte med pigen Anna på 10 år, og spurgte hende, hvorfor valgte hun netop de bøger, hun 
havde under armen. Hun svarede, at hun valgte bøger ud fra farverne, de handler om en 
pige, skriften, fine tegninger.  
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Observation ved bogautomaten 
 
Pige 10 år betjener bogautomaten. Hun har svært ved at 
orientere sig, da hun begynder. Hun trykker på ”prøv lykken” – 
Her vælges en tilfældig bog ud fra de præsenterede muligheder. 
Hun går hurtigt videre. Hun bliver anvist, hvorledes man 
”bladrer” i bøgerne.  
 
Hun er ved automaten i ca. 5 minutter. Til slut bliver hun spurgt, 
om den har inspireret hende til at læse de repræsenterede 
bøger. Dette svarer hun nej til. 
 
Vi mangler en tydeligere vejledning ift. brugerfladen. Desuden 
er det svært at gennemskue de fire kategorier i venstre hjørne. 
Hvilken funktion har det? Hvorfor er de ikke grupperet ens med opdelingen i reolerne? 
 
Skærm med anbefalinger af bøger fra bibliotekarer 
 
På fladskærmene som hænger i bogreolerne i tweensområdet hænger der anbefalinger fra 
bibliotekarerne, Ulla og Daniel. Rent visuelt fanger det ikke. Det er sort-hvid farver, og der 
står med store bogstaver “Ulla anbefaler”. Her foreslår vi, at der i stedet er anbefalinger fra 
børn i aldersgruppen og et layout med flere farver, evt. på nogle af de flader der ikke bliver 
benyttet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle forslag og tanker til forbedringer 
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- Der mangler plads til fordybelse - der er ikke nok variation fra voksenafdelingen.  
- Skiltningen - der står kun Tween på lapdøren. Det visuelle mangler på kategoriseringen 

og skiltningen. Hæng fx. kendte figurer ned fra loftet - Ole Lund Kirkegaard, Manga-
tegninger. Pile, osv. Gerne tegninger.  

- Anmeldelserne fra børn til børn  
- Skærm hvor børnene kan sende billeder ind af sig selv, evt. klædt ud som Vildheks eller 

de andre kendte figurer (inspiration fra Fools på Aros, hvor man kan sende billeder af sig 
selv ind til en stor skærm.)  

- Hængekøjer og fatboys til hygge og afslapning.  
- Høretelefoner til musik  
- Hvorfor inddrager man ikke trappen - MGP, visuelle gratiffi-agtige effekter med 

overheadprojekter som børnene selv kan lege med. Se Ida og Idas hjemmeside 
https://m.facebook.com/analogevisuals  

- Anna på 10 og Oskar på 13 foreslog små læsehuler med udsigt over vandet, hvor der var 
mere roligt.  

 
Stemningen på dette billede, som hænger på væggen i tweensområdet, mener vi, tiltaler 
tweens mere, end den måde udformningen er nu. Tag evt. udgangspunkt i dette:  
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VII Ved børn at de har en alder? Ved børn at de har en alder? 
Problemstilling: 
Områderne på Dokk1 er aldersopdelt. Vores overvejelser går på, om børn i de forskellige aldersgrupper 
rent faktisk bruger rummene opdelt efter alder. Ved de, at de ”tilhører”et sted? Eller bruger de de 
forskellige steder uafhængig af alder? 
Observationer?  
Metode:  
Vi valgte at gå rundt i områderne og observere enkeltvis, så der kom flere øjne på sagen. Vi observerede 
primært, men interviewede også enkelte personer. 
Her er nogle af vores observationer: 
0-3 års-zonen:  Primært unge forældre med babyer der kravler rundt og undersøger rummet. babyerne virker meget 
optagede af rummet og søger ofte væk fra forældrene. Forældrene sidder og taler dæmpet sammen. Nogle 
sidder alene. En enkelt pige der er ældre end 3 (4-5 år) kører rundt om klatrestativet på en bil. Voksen-
styret samvær, på babyernes præmisser.  
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Rummet ligger i forlængelse af ”Gæt en dims”- legen; vi observerede, at de børn (7 – 11 år), der gik rundt 
og løste opgavearket blev ikke fristet til at lege i 0-3 års-zonen. 
Dog observerede én af os, at der var to piger på 9 år, som legede meget i 0-3 års-zonen. De udtalte, at ”det 
er sjovest i baby-rummet, da der er små rum vi kan kravle ind i”. Tolkning: pigerne er bevidste om, at de har 
en alder, og at de i virkeligheden ikke hører til i 0-3 års-zonen qua ordvalget ”babyzonen”, men pga de små 
intime lege rum, var det deres foretrukne sted på Dokk1.  
Hos de 0-3 årige var der på besøgstidspunktet ca. 8-10 forældre med deres mindre børn i alderen 0- ca 2 år. 
En mor havde en storesøster med på ca. 5-6 år, som i tiden kørte på en bil medbragt ude fra rummet. Pigen 
passede mest sig selv og var ikke deltagende i leg med de små børn eller de voksne. Et par gange kom den 
anden forælder til rummet med en større søster/bror for at kigge med og gå med det større barn videre 
igen. Moderen fortalte, at de ofte brugte stedet og nød at komme der. Hun havde en større dreng, men 
hun havde ikke haft begge børn med alene endnu, fordi "der ikke var noget for de store hos de små, derfor 
er det svært a være af sted selv med begge børn, når begge har brug for hjælp. Måske når storebror bliver 
større gider han at sidde lidt i en sofa og kigge i en bog, mens lillesøster kan lege". Hun forestillede sig, at 
de som familie ville blive opdelt under et besøg for at varetage begge børns interesser.  
Tweens-området: 
I rummet for tweens ses svære udfordringer. Rummet er ikke færdigbygget, men overordnet set kan det 
være problematisk, at man netop aldersinddeler denne gruppe. Netop denne gruppe er i en periode, hvor 
de ikke ønsker at blive sat i bås, de ønsker at være større end de er, hvor modenhed kan være meget 
individuelt.  
I området talte én af os med en mormor, som hjalp sit barnebarn med at finde bøger. Hun var meget boglig 
interesseret og nød at finde sine egne bøger, som hun både selv læste og fik læst højt. Der blev spurgt om, 
hvad der fik dem til at få lyst til at finde bøger der? De svarede, at de aldrig læste der, for det var ikke 
hyggeligt, men satte sig ned i de store stole ved udsigten eller hjem.  
Samtale med 3 piger i stenmalingsrummet (alder 8-12 år): Pigerne er fra Lystrup og på tur med SFOen. to er 8 og en er 9 år. De er meget begejstrede for stedet. De 
fleste andre SFO-børn spiller computer  gaming-gaden. De tre piger har fået lov at male sten, idet de synes 
det var sjovere. De har ikke være i zonen for 0-3 årige. Men har prøvet legepladsen. De taler begejstret om 
bjørnen (en stor rutschebane) som de synes var det sjoveste. De påpeger at den dog er farlig for de mindre 
børn. I samme forbindelse nævner de flere gange at de fik mange små børn som venner derude, fordi de 
blev nødt til at hjælpe dem med at klatre op ad den meget stejle opstigning til rutsjebanen. De synes det 
var OK at hjælpe de små for ”så bliver man venner, selv om han talte et forkert sprog” (italiensk). Pigernes 
pædagog mener, at aldersopdelingen rammer plet og påpeger, at alle SFO børnene leger i tween-zonen. 
Selvstændig leg efter interesse. Pædagogen deltager ikke i aktiviteter men går rundt og observerer børnene 
og taler lidt med dem. 
Børne-lab: 
Rummet inviterer mere til undervisning. Vi så ikke børn derinde uden voksne, og den voksne indtrådte i en 
form for lærer relation. Den lukkede dør udgør en barriere i forhold til børnenes umiddelbare brug af 
rummet. Det er et sted der signalerer, at man skal have et formål med at gå derind, og det understreger 
koblingen til lærings/skolerummet. Det er måske også derfor, at rummet primært bruges af børn i 
skolealderen.  
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Lærings-området (gangen til de 4-8 årige): 
Det virkede mere som et gennemgangsrum end et læringsområde. Der var flest ældre børn, og rummet 
inviterer til, at forældrene sætter sig ned.  
Området med legoklodser og små læserum: 
Gennemgangsrum. Vi observerede forskellige aldersgrupper. De små byggede med lego, og de store satte 
sig ind i rummene og læste. Rummet bliver mest brugt af familier med børn, og bærer præg af både at være 
lukket rum og transitrum på vej mod den populære gaming-gang. Der var mange ældre børn, der havde et 
ærinde hos bibliotekaren, men det lod ikke til, at de blev i rummet. Vi så en overvægt af børn i 3-4-
årsalderen, der læste på stedet, hvor at lidt ældre børn også brugte bøgerne men satte sig andre steder 
hen. To drenge på 7-8, der løb rundt mellem de forskellige rum, tog bl.a. bøger herfra og satte sig ned bag 
legehuset i læringsområdet. Bogkasserne skaber dog samme form for hyggekrog, men den var optaget af 
mindre børn, hvorfor vi tror, at drengene valgte at skifte lokation. Læringsrummets magnetbyggeklodser 
blev i flere tilfælde taget med til dette lokale, hvilket kunne understrege, at rummets relative aflukkethed 
blev foretrukket frem for læringsrummet.  
Afsluttende tanker om observationerne/konklusion: 
Børnene tiltrækkes overvejende af de lokaler, der passer til deres aldersgruppe med enkelte undtagelser. 
Børnene ved godt, at de har en alder, de ved, hvor de ”hører til”, men samtidig ”shopper” de i forhold til 
interesser og steder at sidde. De foretrækker umiddelbart mindre og intime rum, hvor de kan være sig selv 
og være i legen.  
De fleste områder bærer præg af en åbenhed og signalerer derfor ikke umiddelbart hvilken aldersgruppe, 
der er tiltænkt, bortset fra lab’en og 0-3 års zonen.  
Åbenheden generer et godt flow mellem områderne og brugerne.  
IX. Voksne på Kloden 
DOKK1-opgave – observationer på legepladsen Kloden. 
Hvad laver de voksne på legepladsen? 
Børneområderne er indrettet, så de appellerer til leg, læring, fælles oplevelser og fortællinger for 
børn og voksne.    - Citat Dokk1.dk 



Dokk1, projekt SmartLibrary Deltagerobservationer 12 August 2016 LDN 

Side 16  

Lever legepladsen op til intentionen?  
Vi observerede én familie (far, mor, søn ca. 12 år, datter ca. 4 
år, datter ca. 1 år), som udnyttede potentialet fuldt ud:  
 
Vulkanen: Far klatrer på vulkan og kæmper med og imod søn. 
De to konkurrer på tid, skiftes til at tage tid på hinanden. Datter 
leger i eget tempo og performer for mor, der dokumenterer alle 
tre grundigt med kamera. Baby sover i klapvogn.  
 
Isflagerne: Både far og mor hopper med sammen med børn. 
Søn udfordrer mor, de griner. Se video.  
 
Bjørnen: Kun datter rutsjer. Begge forældre står klar til at tage 
imod. Datter har brug for hjælp, søn kravler ind for at hjælpe – 
ikke far eller mor. Far balancerer på ’grene’. Baby vågner og 
mor triller med klapvogn.  
Dragen: Far og søn diskutere hvad man kan lave her. Dreng og 
far klatrer; igen præsterer de to på skift for hinanden. Baby er nu ude af klapvogn og begge forældre 
overvåger, assisterer og fotograferer. 
Hver legeplads lægger op til forskellige former for leg, hvor udfordringerne ofte er mangeartede og 
på forskellige niveauer. Hver legeplads tiltaler dog en bestemt aldersgruppe mere end andre, sådan 
at der er noget for enhver smag og alder. 
Ud over den ene eksemplariske familie peger alle øvrige observationer på, at de voksne assisterer 
og støtter børnene i deres leg, uden at lege med selv.  
Denne tendens kommer bl.a. til udtryk i den samtale, vi havde med en kvinde, mormor til tre børn 
og hendes datter, mor til børnene. Begge giver udtryk for, at det er den æstetiske oplevelse af 
legepladsen, der giver dem den største oplevelse. Mormor er fascineret af at se på figurerne, og 
undrer sig over, hvad der er tænkt med det. Hun forudser, at det ældste barnebarn ved mødet med 
abelegepladsen straks vil udfordre sig selv ved at klatre op og rundt. Hun er ikke nervøs for, at han 
skal slå sig, men føler glæde ved at observere og vise sin anerkendelse: ”De vil jo gerne vise, hvad 
de kan.” Børnenes mor styrter rundt efter det mindste barn og hjælper ham på rutsjebanen. Det er 
tydeligt, at hun gerne vil give ham udfordringer og minimere hjælpen, så han oplever at kunne 
magte den store drage.  


