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Indledning
Viborg Bibliotekerne fik i 2016 midler til E-rindringer. Et
kulturprojekt formet af visionen om at producenter af indhold på
sociale medier sammen med kulturinstitutioner og faglige
ressourcer gentænkte begrebet digitale fortællinger.
Tak til Slots- og Kulturstyrelsen for at støtte vores projekt.
Viborg Bibliotekerne har i tæt samarbejde med partnerne
Randers Bibliotek, Kulturskolen Viborg og Det Danske Forfatterog Oversættercenter Hald designet undervisningsforløbet Social
Media Lab og udviklet projektets indhold. 10 erindringsproducenter har deltaget i undervisningen.
Formålet med projektet har været at sætte fokus på
”skrivekunst” på sociale medier. Samtidig har projektet villet
synliggøre, hvordan biblioteker kan danne ramme om udviklingen
af digitale medier og dermed også bidrage til at give den
digitaliserede del af e-rindringslitteraturen et løft.
Projektgruppen bestod af: Lene Birgitte Mirland, Viborg
Bibliotekerne, Gitte Hansen, Randers Bibliotek og Leslie Nielsen,
Kulturskolen. Michael Graaberg, Viborg Bibliotekerne, Lene Rikke
Bresson, Kulturskolen Viborg, og Peter Q. Rannes, Det Danske
Forfatter- og Oversættercenter Hald samt Eva Bisbjerg, Randers
Bibliotek har indgået i styregruppen.

3

Samarbejdspartnere
Projektet E-rindringer er et samarbejde mellem
Viborg Bibliotekerne, Randers Bibliotek,
Kulturskolen Viborg og Det Danske Forfatter- og
Oversættercenter Hald.
Viborg Bibliotekerne har stået i spidsen for
projektet og har sammen med Randers Bibliotek
biddraget med biblioteksfaglig viden.
Kulturskolen Viborg har været primus motor på
udvikling og gennemførelse af
undervisningsforløb i professionel online tekstog erindringsskrivning.
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
lagde hus til masterclass med overnatning.
Alle parter har været repræsenteret i
styregruppen og har bidraget med deres
netværk. For eksempel med input til
oplægsholdere og undervisere, som
sparringspartnere og generelt aktive
medaktører.
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Formål og Mål
Formålet med E-rindringer var at øge lysten og
glæden ved at skrive gennem understøttelse,
facilitering og kvalificering af den digitale
litteratur. Foruden dette var der også et ønske
om at projektet skulle understøtte Viborg
Bibliotekernes målsætning om at opfylde
borgernes behov for læring, digitalisering og
netværksdannelse.
Målene med E-rindringer har således været at:

• Tiltrække nye brugergrupper til biblioteket.
• Etablere biblioteket som facilitator for
udgivere af e-rindringer.
• Etablere partnerskaber med eksterne aktører
indenfor e-rindringer.
• Opnå et vækstmiljø for upcoming forfattere.
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Succeskriterier & effekter
Forud for projektet blev følgende tre succeskriterier
opstillet:

• Udvælgelse af 10 talentfulde producenter i forskellige
livssituationer og på forskellige platforme.
• Afvikling af et samlet kompetenceudviklingsforløb for
producenterne.
• Tilkendegivelse fra 90% af deltagerne efter forløbet, at
de er meget tilfredse med forløbet.

Foruden succeskriterier blev der opstillet følgende
ønskede afledte effekter af projektet:
• Kompetenceudviklingen omkring E-rindringer indgår
som et fast element i Viborg Skriver.
• Projektpartnerne udbyder løbende kurser til borgere
der ønsker at kvalificere deres skrivearbejde omkring
erindringslitteratur.
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Evalueringsdesign
Projektet er blevet evalueret eksternt af det antropologiske konsulentfirma, Connectio.
Evalueringsdesignet er en realistisk evaluering med fokus på: ”Hvad virker for hvem under hvilke
omstændigheder”. Den er kvalitativ og fokuserer på et ’før, under og efter perspektiv’. Dette har givet mulighed for
at sammenholde deltagernes forventninger til forløbet med deres udbytte samt mulighed for at justere undervejs.
Der har tillige været kvantitative elementer i form af spørgeskemaer til projektdeltagerne.

Der har været to spor i evalueringen – med primært fokus på punkt 1.:
1. Deltagernes udbytte af projektet.
2. Bibliotekets læring og erfaringer.
Evalueringsprocessen har været som følgende:
1. Deltagerobservation ved masterclass.
2.
3.
4.

Evalueringsskema udleveret til deltagerne i starten (før), i midten (under) og i slutningen (efter). Skemaerne
var enslydende og samlede hver især op på deltagernes kompetencer, deres oplevelse af progression samt
vurdering af indholdet på selve mødegangen.
Fokusgruppeinterview med deltagerne samt med projekt- og styregruppe.
Herudover har evaluator deltaget i to projektmøder/styregruppemøder og haft løbende dialog med
projektleder og projektgruppe.
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Projektets Forløb
Aktiviteterne i E-rindringer er forløbet over et år. Projektet har været opdelt i to faser:
1. Forår 2016: Rekruttering og organisering
• Organisering af projektet.
• Definition af begrebet e-rindringer.
• Rekruttering: Markedsføring og PR (via
sociale medier, uddannelsesinstitutioner,
læsekredse, biblioteksklub, forfatterskoler
mm.).
• Præsentere etablerede e-producenter med
deres beskrivelse af, hvordan de blev
forfattere.
• Konkurrence: Udvælge 10 personer til
undervisningsforløb og sammensætte
dommerpanel til at afgøre, hvem der skulle
udvælges.

2. Efterår og vinter 2016/2017: Undervisning
• Social Media Lab: Modulopbygget
undervisningsforløb over fem måneder, der
har taget udgangspunkt i vindernes egne
digitale udgivelser.
• Masterclass afholdt på Det Danske Forfatterog Oversættercenter Hald.
• Digital udgivelse af tekster.
• Stafet på Facebook med bidrag fra deltagere.
• Online formidling af hele forløbet.
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e-rindring som begreb
I projektet har man arbejdet intensivt på at definere, hvad der kan
betegnes som en god e-rindring. Alle partnere har bidraget med hver
deres perspektiver og ideer i denne proces, ligesom projektgruppen har
researchet på området. I denne proces har bl.a. Sara Tanderup, ph.d. på
Institut for Kommunikation og Kultur – Litteraturhistorie, Aarhus
Universitet, der skriver afhandling om intermediale erindringsstrategier i
nyere litteratur været inspirationskilde.
Målgruppen har ikke været inddraget i processen. Målet med
definitionsprocessen var, at kunne rekruttere og vurdere ud fra de rette
kriterier (Læs mere på de næste to sider).
I projektet defineres en god e-rindring som en balance mellem det
private og det professionelle ligesom den er præget af dynamik og
kontinuitet. Den beskriver den personlige oplevelse på en måde, så
læseren kan identificere sig med historien. Den gode e-rindring er i øvrigt
original og personlig i sin fortællestil og udnytter de muligheder, som det
eller de valgte medie(r) giver (tekst, billede, film og gerne en
kombination).
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Rekruttering og konkurrence
En del af E-rindringer var at finde de rette deltagere til et
undervisningsforløb - Social Media Lab. Projektgruppen arbejdede
ihærdigt gennem presse og online markedsføring for at tiltrække
de rette deltagere.
Som en del af rekrutteringen samarbejdede projektgruppen med
Movellas – hvor bloggere og netproducenter mødes. Denne
platform gjorde forskellen, og det er herfra, at de fleste deltagere
meldte sig til konkurrencen.
Dommerpanelet blev nedsat af projekt- og styregruppen og bestod
af forfatter Merete Pryds Helle (tekstekspert), fotograf Jacob C.
Ravn (visuel ekspert) og YouTuberne OddMoles (eksperter på
sociale medier). Hver især opstillede de forskellige kriterier, de
lagde vægt på, og som deltagerne blev bedømt ud fra.

Panelet udvalgte 10 producenter. Projektet måtte efterfølgende
udskifte fem deltagere pga. frafald. Frafaldet skyldtes sygdom,
sociale problemer, familielogistik og travlhed med arbejde.
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Deltagerne
Målgruppen var i udgangspunktet defineret ud fra følgende to
kriterier:
• Netproducenter (fra 15 år) som er aktive på egen blog,
Instagram, Facebook, Pinterest, twitter, mm..
• Potentielle udgivere (i fysisk eller virtuel form), som ønsker
at udgive deres erindringer i nye alternative former fx via
YouTube, blogs, Instagram.
Projektet havde i udgangspunktet fokus på en bred målgruppe
og ikke særligt på unge eller på et bestemt køn. De 10
deltagere som endte med at deltage i forløbet, er alle
piger/kvinder i alderen 15-25 år. De har enten blogs, Instagram
og/eller bruger Facebook.

Det er meget forskelligt, hvor meget erfaring de har, og
gennem hvilke medier de arbejder. Nogle skriver i deres fritid,
nogle er lige startet med at blogge, hvor andre har lidt mere
erfaring.
Halvvejs i forløbet faldt 2 af deltagerne fra grundet travlhed
pga. hhv. studie og arbejde.
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Refleksioner om deltagerne
Projektet stillede fra starten skarpt på målgruppen af både unge samt kvinder i 30’erne og 40’erne, da begge
grupper er meget aktive på sociale medier. Projekt- og styregruppen har forskellige refleksioner omkring, hvad
det har betydet, at målgruppen blev meget homogen:

”Det havde været optimalt med en større spredning i både alder, livsvilkår og platforme, så havde vi fået endnu
flere vinkler på tingene undervejs”.
”Vi skulle have været mere klar over, hvad det er for mennesker, der deltager i sådan et projekt. Dykke mere ned
i målgruppen og undersøge, hvad deltagerne kommer for og fra.”
”Min vigtigste læring er kommet igennem udfordringen med at fange målgruppen. Vi arbejdede så
brugerorienteret som muligt, men i retrospekt skulle vi have haft brugeropbakning fra starten. Involvering af de
unge fra starten. Det er svært at ramme de unge uden at have unge-appeal”.
”Godt med en homogen gruppe, hvilket vi skulle have defineret fra starten… Gjort det mere konkret. Jeg vil i
hvert fald arbejde meget mere brugerorienteret med målgrupper fremadrettet”.
Den homogene gruppe af unge piger, der deltog, fik stor indflydelse på undervisningens dynamik og form. I de
første moduler var gruppen meget tilbageholdende og havde ikke lyst til at dele i plenum. Dette italesætter de
både selv men dette er også projektgruppen indtryk efter at have observeret eller undervist dem. De unge
foreslår selv kortere tid mellem modulerne, så man ”ikke skal lære hinanden at kende forfra hver gang”.
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Social media lab
Rammen om forløbet blev organiseret af projektgruppen. Forløbet var
fastlagt fra starten og sendt ud til deltagerne umiddelbart efter, at de var
blevet udvalgt. Efter hvert modul evaluerede projektgruppen undervisning,
indhold og indsats og tilrettede de efterfølgende moduler ud fra de nye
erfaringer om målgruppen, læring og deres ønsker. Forløbet bestod af i alt
8 workshops med forskellige temaer fordelt på 4 dage samt en
masterclass. Som deltager forpligtede man sig til at deltage i den første og
den sidste workshop samt masterclass. Derudover kunne man deltage i de
workshops, man fandt interessante. At sammensætte forløbet med
obligatoriske og valgfrie moduler er begrundet med, at deltagerne
repræsenterede både forskellige medier og udtrykte forskellige behov.
Hver gang var det et nyt tema eller redskab, der blev arbejdet med.
Deltagerne havde derfor mulighed for at vælge det, de syntes var mest
spændende. Der blev arbejdet med følgende temaer: Min historie og Mit
Jeg, Mine fotos, Min tid og mit sted, Mine levende billeder, Mit eget
sprog, Mine følgere og Min vej. Deltagerne siger bl.a.:
”Undervisningen blev meget fluffy - jeg har brug for teori og fakta”.

”Noget har været godt, andet ikke - men så har andre måske lært noget,
der hvor jeg oplevede gentagelse”.
”Jeg fik rigtig meget ud af det. Det vi lærte var meget spændende, og jeg
lærte meget af det de sagde”.
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masterclass
Masterclassen blev tilrettelagt som en del af Social Media
Lab af projektgruppen med input fra styregruppen. Den
blev afholdt over 24 timer på Det Danske Forfatter- og
Oversættercenter Hald og var med overnatning. Udover at
deltagerne fik undervisning af projektgruppen og lavede
forskellige feedbackøvelser, kom Michelle Hviid og Merete
Pryds Helle og holdt oplæg og workshops for dem. For
både projektgruppe og deltagere blev denne masterclass
et positivt vendepunkt for deltagerens dynamik og
fællesskab. Deltagerne siger bl.a.:

”Masterclass var næsten for kort. Der var sådan en dejlig
ro derude. Man koncentrerede sig godt”.
”Vi fik det bedre med hinanden og hørte fede oplæg”.
”Masterclassen var rigtig god. Michelle Hviid – det fik jeg
virkelig noget ud af”.
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National workshop &
Forfattersaloner
– konverteret til online stafet
Som afslutning på E-rindringer var der tænkt en større
national workshop, hvor deltagerne kunne dele deres
erfaringer med andre online producenter. Ingen af deltagerne
havde lyst til at stille op til dette. De fleste af pigerne var
meget introverte og usikre i større forsamlinger, så projektet
konverterede workshoppen og forfattersalonerne til en online
stafet i stedet. Projektgruppen udtaler sig om dette:
”De unge kunne ikke se sig selv her”.

”De havde brug for noget andet”.
”De kunne slet ikke se sig selv være på, på den måde”.

”Det kom bag på mig, når nu de deler sådan ud af deres liv
online, at de er meget lukket omkring at dele af sig selv i
offentligheden”.
I online stafetten deler deltagerne på deres eget (foretrukne)
medie indlæg omkring processen med Social Media Lab: Hvad
de har lært, fået ud af det og hvad de gerne vil dele med
andre.
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Online platform
Som en del af kommunikationen med deltagerne oprettede projektet
en online platform: www.herermitliv16.dk. Her er delt
undervisningsmaterialer og forskellige inspirationsindlæg med
mulighed for at uploade egne produktioner og få feedback. De unge
har i meget lille grad anvendt denne platform og udtaler følgende:
”Jeg har faktisk aldrig været derinde”.
”Man kommer ikke ind på en ekstra side, det var bedre med en fælles
side, hvor vi allerede er. Fx Facebook”.

Platformen er således i deltagernes øjne mere eller mindre overflødig.
Ved flere lejligheder efterspørger de imidlertid feedback og løbende
kommunikation mellem modulerne for at holde motivationen oppe.
Den oprindelige idé med sitet er således helt i tråd med målgruppens
ønsker, men kommunikationen kunne med fordel have foregået på et
allerede eksisterende medie.
Projektgruppen fik ikke sat sitet 100% i spil, da de i stedet prioriterede
at skabe velfungerende workshops og masterclass. Dette krævede
mere tid end først beregnet. Herudover blev det en hjemmeside, idet
en af deltagerne fra starten frabad sig en Facebook-side, idet hun ikke
var på Facebook og heller ikke ønskede at komme det.
Deltagerne har efter projektperioden selv oprettet en lukket
Facebookgruppe, hvor de dyrker deres fællesskab og sparrer med
hinanden.
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Deltagernes udbytte
Deltagernes motivation for at deltage i E-rindringer
handlede primært om at få nogle gode redskaber til
deres online tilstedeværelse:
”Vi havde lige startet bloggen og ville gerne have
noget hjælp”.
”Jeg havde haft en Instagram længe, men ville gerne
lære, at gøre det endnu bedre”.
”Jeg vil gerne blive bedre til at skrive på nettet”.
Deltagernes forventninger til arrangementerne lå i
tråd hermed.
De siger bl.a.:
”Få nye redskaber”, ”Få inspiration af andre”, ”Give
min blog et boost”.
(Note vedr. anvendelse af spørgeskemaer til denne målgruppe: Det kræver
meget opfølgning at få dem til at svare på online spørgeskemaer og stadig
uden det store resultat. Målgruppen var meget villig til at deltage i fokusgruppe
og svare på spørgsmål over telefonen. )

Deltagernes udbytte:
”Jeg er blevet mere modig efter forløbet – og tør at
lægge mere op”.
”Jeg har lært at skrive mere personligt”.
”Jeg har lært, at man ikke kan forvente at få nye
resultater, hvis man bliver ved med at gøre det
samme”.
”Det var en god oplevelse, og jeg syntes jeg fik meget
ud af det – jeg har aldrig prøvet noget lign. før”.
”Jeg synes, det var et fedt planlægningsværktøj, vi fik
den sidste dag”.
”Michelle Hviid, Merete Pryds Helle og hende der
Signe var det allerbedste. Der fik jeg virkelig noget
med, jeg kunne bruge”.
”Ja, jeg syntes at jeg har fået nogle værktøjer, som jeg
kan arbejde med og arbejde videre på”.
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Hvad virker for hvem –
under hvilke omstændigheder
Eftersom målgruppen ret hurtigt udviklede sig til at blive en
homogen gruppe, giver det ikke mening at opdele dem i
undergrupper for derefter at analysere, hvad der virker for hvem
under hvilke omstændigheder.
For denne specifikke målgruppe af unge kvinder, som deler (dele af)
deres liv online, er der flere virkemidler i projektet, som fungerer
godt:
1.

Konkrete værktøjer: Fx teknikker til hvordan man tager
gode billeder og videoer, introduktion til copyright regler
eller læring om den skrivestil der passer til de specifikke
medier.

2.

Inspirationsforedrag/workshops: Med inspiratorer der
møder dem i øjenhøjde, og lige der hvor de er. Inspiratorer,
der er nysgerrige på hvem målgruppen er, og hvad de har på
hjertet og ønsker at dele.

3.

Intensive læringsforløb: Fokus på det relationsskabende og
tillidsskabende imellem deltagerne, med læring der går i
dybden og i omgivelser der giver anledning til ro og
fordybelse.

Disse tre virkemidler rammer målgruppen godt og skaber grobund
for læring og udvikling.
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Målopfyldelse
– evaluering & kommentarer
3. Etablere partnerskaber med eksterne aktører inden
for e-rindringer.
1. Tiltrække nye brugergrupper til biblioteket.
• Dette mål er opfyldt.
• Dette mål er delvist opfyldt.
• Bl.a. vil Viborg Bibliotekerne fremadrettet
samarbejde med Medieskolerne. Desuden er Viborg
• Deltagerne på Social Media Lab er ikke den
Bibliotekernes samarbejde med medieskolen udvidet
almindelige biblioteksgænger. Ved at skabe fokus på
i projektforløbet.
online forfatterskab vil flere i denne unge
målgruppe muligvis få lyst til at bruge biblioteket.
4. Opnå et vækstmiljø for upcoming forfattere.
2. Etablere biblioteket som facilitator for udgivere af
• Dette mål er opfyldt.
e-rindringer.
• Fire af deltagerne skriver også bøger ved siden af
• Dette mål er delvist opfyldt.
deres blogs, og kontakten mellem dem og biblioteket
fastholdes fremadrettet. Herudover har deltagerne
• Dette har indtil nu kunnet lade sig gøre pga.
oprettet deres egen Facebookgruppe, hvor de dyrker
samarbejde med Kulturskolen Viborg som har
fagligheden i forhold til undervisning og skriftlighed.
deres fælles interesse for at skrive og for sociale
medier.
De fire mål med E-rindringer var:

19

Succeskriterier
– evaluering & kommentarer
Der var opsat tre succeskriterier på projektet. To er opfyldt – et er delvist opfyldt:

1. Der udvælges 10 talentfulde producenter med forskellige livssituationer og formidlingsplatforme.
•

Dette succeskriterie er opfyldt.

•

Bemærkning: Deltagergruppen ændrede sig allerede, inden Social Media Lab gik i gang og gruppen blev som beskrevet mere
homogen. Platforme og til dels livssituation er dog stadig forskellig.

2. Der afvikles et samlet kompetenceudviklingsforløb for producenterne.

•

Dette succeskriterie er opfyldt.

•

Der er varierende grad af tilfredshed med forløbet. Især de, der ikke har erfaring med blogging, fremhæver gode anvendelige
redskaber. Alle deltagere er meget positive i forhold til de eksterne oplægsholdere og særligt masterclass.

3. 90% af deltagerne tilkendegiver efter forløbet, at de er meget tilfredse med forløbet.
•

Dette succeskriterie er delvist opfyldt.

•

Den mangelfulde besvarelse på spørgeskemaerne gør, at der ikke kan svares helt entydigt på dette. Ud af de deltagere der har svaret
tilkendegiver 60%, at de er meget tilfredse. Deltagernes kvalitative svar i fokusgruppe og samtaler tyder på, at de fleste overordnet
har været tilfredse med forløbet. Samtidig fremhæver de enkelte elementer såsom opholdet på Det Danske Forfatter- og
Oversættercenter Hald, Michelle Hviid, Merete Pryds Helle og Signe Greens modul som værende særdeles gode. Herudover er det
tæt på enstemmigt, at de havde ønsket sig endnu flere hands-on redskaber og mere konkret feedback på egne produktioner.

20

Effekter
– evaluering & kommentarer
De blivende effekter, som biblioteket ønskede med projektet, er allerede på vej:
1. Kompetenceudviklingen omkring udarbejdelsen af e-rindringer indgår som et fast element i Viborg
Skriver.
• Dette element er allerede under udvikling. Kulturskolen Viborg og Viborg Bibliotekerne samarbejder
om at få det implementeret.

• Herudover indgår e-rindringer også som en del af Randers Bibliotek igennem Randers Skriver samt
som en del af bibliotekets strategiske satsning på nye initiativer for unge.
2. Projektpartnerne udbyder løbende kurser til borgere, der ønsker at kvalificere deres skrivearbejde
omkring e-rindringslitteratur.

• Kulturskolen Viborg arbejder konkret videre med hvilke typer af e-rindringskurser, der er relevante for
specifikke målgrupper hos dem.
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Konklusion
Projektet E-rindringer har i et partnerskab mellem Viborg Bibliotekerne, Randers Bibliotek, Kulturskolen Viborg og Det
Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald udviklet begrebet e-rindringer som en særlig form for digital litteratur.
Projektet kan fungere som en strategisk vej ind til, at positionere sig som et bibliotek, der også forholder sig til online
litteratur. Samtidig som en vej ind til målgruppen af unge producenter. Det kræver imidlertid en endnu producenter
brugerdrevet tilgang til området. Det vil således være interessant at arbejde videre med, hvordan de som definerer
succeskriterierne for e-rindringer? Hvordan de ser feltet udvikle sig? Hvordan de selv bidrager ind i dette?

De vigtigste konklusioner fra projektet:
1. Den generelle tilbagemelding fra deltagerne er positiv - særligt i forhold til Masterclass og eksterne oplægsholdere.
2. Projektet har givet samarbejdspartnerne større fokus på og viden om e-rindringer og digitale fortællinger og
dermed et første spadestik til at arbejde videre med området.
3. Projektet har arbejdet agilt med at tilpasse projektet til målgruppen og har forholdt sig refleksivt til proces og
indhold.
4. Det har været en udfordring at ramme den unge målgruppe på deres egne præmisser. Læringen til projektet er at
tage målgruppen med allerede fra starten og derigennem forstå præmisserne for de unges online tilstedeværelse.
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Perspektiver
E-rindringer er et projekt, som har givet en masse læring og viden omkring digitale fortællinger og ikke mindst om
unge som målgruppe.
Set med de unges øjne vil relevante perspektiver fremadrettet være at bibliotekerne:
• Udbyder specifikke redskabskurser på bibliotekerne.
• Afholder inspirationsforedrag med personligheder som fx Michelle Hviid.
• Afholder intensiv masterclass på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald med flere samlede dage, hvor det
bliver muligt at komme mere i dybden både med indhold og deltagere.
Set med projekt- og styregruppens øjne:
• Vil der være et interessant perspektiv i, at biblioteket inviterer de unge til at lære bibliotekarer/”almindelige”
forfattere om online tilstedeværelse: Hvordan ser det ud fra de unges perspektiv? Hvad kan vi lære af dem? Den
selvrefleksion de vil få ved, at skulle lære fra sig, vil højst sandsynlig gøre dem selv stærkere og dygtigere i deres
egen kommunikation. En anden udgave til dette kunne også være, at de unge lærer andre unge om og dermed
skaber samme refleksionsproces for dem selv.
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Anbefalinger
1.

Unge som målgruppe:
•
•
•
•
•

1.

Målgruppen er unge kvinder, som er midt i en dannelsesfase, der kan gøre dem mere usikre og tilbageholdende. Selvom de
deler deres liv online, er det således ikke givet, at de deler ud IRL. Det kræver tillid og tid til fordybelse og relationsskabelse.
Skru endnu mere op for den brugerdrevede tilgang for virkelig at forstå de unges præmisser og livssituationer.
Overvej at arbejde ”ung til ung”.
Brug Facebook eller andet etableret medie som samlende kommunikationsside - de unge er ikke interesseret i nye
hjemmesider eller platforme.
Overvej om målemetoden skal være spørgeskemaer. I stedet anbefales kvalitative interviews eventuelt suppleret med små
polls på Facebook.

Biblioteker som overvejer at oprette lignende projekter:
•
•
•
•

Overvej et fokus på ”omvendt læring” som nævnt under Perspektiver.
Projektgruppen skal være klædt på til den faciliterende rolle i relation til målgruppens behov og ståsted.
Det anbefales, at have rette samarbejdspartnere på plads, som giver den rette dynamik og eventuelt også involverer en
partner, som har et særligt godt kendskab til den målgruppe, man vil arbejde med.
Skru ned for projektdelen, hvis det er en ung (usikker) målgruppe: Fx færre projektmedarbejdere til stede, kun få billeder og
videoer i undervisningen osv.. Der bliver mindre plads til deltagernes udvikling, hvis der kommer for meget fokus på projektets
outcome.
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Bilag 1
social media lab program
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Bilag 2
Masterclass program
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Bilag 3
Links til Onlinestafetten

Uge 6: Cecilie, ”Social Media Lab – Spring ud!” - https://birkshoej.com/2017/02/06/social-media-lab-spring-ud/
Uge 7: Karina, ”Nej tak til ligegyldige blogindlæg” - http://karinamarie.dk/
Uge 8: Louise, ”At gå fra at være mig til virkelig at være mig” - https://www.instagram.com/p/BQu9PinFSlF/
Uge 9: Sif/Subangi, ”Planlægning af indhold” - http://www.lostbadeand.dk/her-er-mit-liv-16-planlaegning-af-indhold/
Uge 10: Sif/Subangi, ”Samspil mellem medier” - http://www.lostbadeand.dk/her-er-mit-liv-16-sammenspil-mellem-medier/
Uge 11: Katrine, ”24 timers masterclass – læring og fællesskab” - https://www.instagram.com/p/BRlUQoSBFLQLfA8YjTq6gS_LZpBR_rOHMdnUfs0/

Uge 12: Luna, frafaldt stafetten af personlige årsager
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Bilag 4
Deltagerliste
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Bilag 5
Links
Hjemmeside - Her er mit Liv:
http://herermitliv16.dk/
Instagram – Her er mit Liv:
https://www.instagram.com/herermitliv16/?hl=en
Facebook – Her er mit Liv:
https://www.facebook.com/herermitliv16/?fref=ts

Links til deltagernes sider findes på deltagerlisten.
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Tak til alle
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