Fagligheden er indlejret i den kreative proces. Lærernes rolle i processen var at forberede klassen.
På biblioteket var de tilstede for at understøtte samarbejde og løse evt. problemer i projektet.
et samarbejde mellem bibliotekar, lærer og animationspædagog, og opfyldte dansk-fagets
faglige mål og skolereformens krav til understøttende undervisning i den åbne skole.
Generelt var vurderingen af forløbet i forhold til faglig læring at det var positivt eller neutralt.

“Og så har vi også lavet
en berettermodel, så det er
jo også sådan lidt dansk.”

Udtrykskompetence

Indlejret
faglighed

“Og det kræver også, at man har
den der frustrationsfase: Hvordan løser vi det her? Nu tænker vi.
Det ser ikke ud som om, der foregår noget som helst.
Men det gør der, for når man så taler sammen,
så har man faktisk et bud på, hvad der så skal ske.....

...Det kan godt tage ti minutter,
hvor man ikke ved, hvad der skal ske. …Det er der plads til her, at de
kommer igennem den fase også. Og den er jo vigtig.
Og det er jo nok der, at de nogle gange synes, det er useriøst “

Faglighed
og
kreativ læring

Faser

Proces

Æstetisk
læring

Factsheet
Adpurgt om det faglige udbytte svarer
•
37,9 procent af lærere og elever at det er meget tilfredsstillende
eller tilfredsstillende.

“Ja, det gør vi jo - altså vi skal jo beskrive,
hvad der ligesom sker på de her billeder.
Og vi lærer jo også at tegne og ligesom
udtrykke os igennem de her billeder
og personer.”

Forberedelse
Lærerrolle

•

37,4 procent vurderer udbyttet til at være neutralt

•
•
•

11,2 procent er utilfredse med det faglige udbytte af Storylab
3,9 procent er meget utilfredse med det faglige udbytte af Storylab
9,7 procent vidste ikke om de var tilfredse eller utilfredse med udbyttet

Adspurgt om elevernes arbejdsindsats vurderer
•
4 ud af 7 lærere, at eleverne arbejdsindsats var større end normalt,
mens de øvrige tre lærere vurderer, at den var på et normalt niveau.
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