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Formål 
Projektet gentænkte litteraturformidling i en ny virkelighed med nye medier og nye målgrupper ved at 
bruge fiktionalitet som strategi og formidlingsgreb. 
 

Projektbeskrivelse og baggrund 
Projektet flyttede litteraturen ind i målgruppens dagligdag på sociale medier. Vi skabte en fiktiv 
bloggerpersona, Alice, som har sit eget lille kredsløb på sociale medier, og som bruger fiktionaliserede greb 
til at tale om litteratur i et multimodalt, viralt univers. 

Det unikke ved projektet var at vi med fiktionalitet performede litteraturen på en måde som gjorde den 
tilgængelig for målgruppens brug af sociale medier, samtidig med at vi formidlede (med) litteraturens egne 
greb. 

 
Målgruppe 
Primær målgruppe: Unge (20-29 år) som har et stort medieforbrug, særligt sociale medier. Denne 
målgruppe indfanges primært af formidlingsgrebet. 
Sekundær målgruppe: Høj-frekvente læsere i alle aldre. Denne målgruppe indfanges primært af indholdet. 
 
Deltagere 
Ishøj Bibliotek, Randers Bibliotek og Aabenraa Bibliotekerne har været involverede som sparringspartnere 
og har alle delt indhold fra bloggen. Derudover startede og sluttede projektet med et åbent seminar hvor i 
alt 60 personer fra bl.a. biblioteksverdenen deltog. Ved seminarerne fik deltagerne teoretisk og praktisk 
viden om fiktionalitet samt mulighed for at kommentere og bidrage med idéer til nærværende projekt. 
 
Koncept og idéer til bloggen er bl.a. udviklet i 2 runder workshops med i alt 20 forfatterelever på Vallekilde 
Højskole. 
 
Metoder 
Co-creation med de unge forfatterelever fra Vallekilde Højskole 
Fiktionalitet som metode for udvikling af univers og tekster 

 

Samlet vurdering af projektets succes 
Projektet er succesfuldt idet det har opfyldt kriterierne og leveret i alt 90 blogposts som på forskellig vis 
bruger fiktionalitet. Vi har testet mange former for fiktionaliseret litteraturformidling og arbejdet på tværs 
af medier (ord, billeder, video). På baggrund af vores erfaringer har vi kunnet udfærdige en guide til at 



bruge fiktionalitet og sociale medier i litteraturformidlingen (se artiklen ”Alices værktøjskasse” som 
kommer på Del din viden i løbet af juni måned). 

 

 

Selvevaluering 

Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen? 
Det er svært at afgøre om projektet har ramt de angivne målgrupper da vi pga. omfattende brug af 
Facebook som platform ikke har haft mulighed for at måle hvem og hvor mange der har set det 
fiktionaliserede indhold.  
 
Vi har dog indtryk af vi har ramt målgruppen nogenlunde. Blandt Alices 400 venner på Facebook er der 
primært 2 grupper repræsenteret: Personer i alderen 18-30 år som ikke er litteraturinteresserede, og 
personer i alle aldre som er meget litteraturinteresserede. Især de litteraturinteresserede har selv opsøgt 
Alice, de andre har vi friend requested på hendes vegne. Alices posts på Facebook fik primært likes fra de 
litteraturinteresserede, men vi anser det også som en succes blot at få de ikke-litteraturinteresserede til at 
sige ja til at være venner med Alice og på den måde følge hende – det tyder på at vi har fundet en form som 
appellerer til målgruppen. 
 
 
Hvilke problemer har projektet haft undervejs? 
 
Design af univers 
Det viste sig svært at udvikle et helt univers sammen med forfattereleverne – de var simpelthen ikke 
erfarne nok som skribenter. Det endte med at vi lavede en ramme, og så fyldte de på med tekster og idéer 
til udviklingen af ”plot” i Alices liv. 

 
Produktion af indhold 
Det var en udfordring at arbejde så kreativt som projektet krævede, det er vi som bibliotek simpelthen ikke 
vant til. Vi har produceret en del materiale som vi er endt med ikke at bruge fordi vi alligevel vurderede at 
det ikke var ”godt nok”. Derudover var det tydeligt at vi skulle være konstant opmærksomme på ikke kun at 
producere tekst. Memes og videoer har en meget større appel på sociale medier, men det er også meget 
nye former for biblioteks-formidlingen. Generelt er vi dog meget tilfredse med kvalitetsniveauet i det 
materiale vi endte med at bruge. 
 
Udbredelse  
Overordnet set har udbredelsen af materialet helt klart været den største udfordring. Vi har skullet 
forholde os til følgende problemer: 
 

 Udviklingen på sociale medier. Et par måneder inde i produktionsfasen stod det klart at vi skulle 
udvide universet til at inkludere Facebook. Fordi 1) det er meget svært for en blog i dag at få 
følgere, og 2) vi brugte for meget tid og energi på at dirigere folk ind på bloggen – i stedet for at 
opsøge dem hvor de allerede er – og 3) det er i sagens natur svært at nå ikke-læsere via 
bibliotekers platforme. 

 Samarbejdet med de 3 andre biblioteker. Samarbejdet viste sig at være problematisk særligt i 
forhold til promoveringen af indhold (uddybes senere). Det betød at vi ikke med det samme havde 



så stort et reach som vi havde håbet på (vi havde regnet med at nå en masse mennesker via deres 
platforme). 

 Vi måtte opgive idéen om et netværksmøde med bloggere som ikke var bog-bloggere: Tanken var 
oprindeligt at vi på denne måde kunne nå bloglæsere som ikke allerede var litteraturinteresserede, 
men det viste sig at vi ikke kunne finde særligt mange bloggere som var interesserede i litteratur 
(uden allerede at være bogbloggere).  

 
Synlighed for biblioteket 
Eftersom vi valgte at lave en global, fiktionaliseret ramme (Alice som karakter og univers) – var det ikke så 
ligetil at kommunikere biblioteket som afsender på projektet. Vi løste problemet ved at lave det som en lille 
”skattejagt” hvor man inde på Alices blog skal følge nogle links for at nå frem til ”afsløringen”. At udfordre 
læserne på denne måde passer rigtig godt til tankerne bag fiktionalitet, men det betyder ikke desto mindre 
at det ikke er alle Alices læsere der opdager at hun er et biblioteksprojekt.  

 
 

Var projektet anstrengelserne værd? 

Ja. Vi har prøvet kræfter med en helt ny formidlingsform i et høj-intensivt forløb som vi ellers ikke havde 
haft resurserne til. Vi har lært utroligt meget om brug af fiktionalitet og sociale medier i formidlingsøjemed. 

 

Hvilke erfaringer har vi gjort i forbindelse med projektets samarbejdsrelationer? 

Planen var oprindeligt at inddrage de tre biblioteker til promovering af projektet – de skulle dele indhold fra 
projektet på deres egne platforme ca. hver anden uge. Derudover skulle de deltage i et indledende seminar 
hvor det bl.a. var muligt at komme med inputs til projektet. 

Overordnet set var tilbagemeldingen fra samarbejdsbibliotekerne at det havde været spændende at være 
med, men også svært og frustrerende. Derfor blev der delt væsentligt mindre end vi havde planlagt. 
Projektet var spændende fordi vi gjorde noget helt nyt – men også svært fordi samarbejdspartnerne ikke 
mente at de havde de rette følgere til indholdet – og frustrerende fordi de selv følte at de havde svært ved 
at tale ind i universet (at universet var meget ungt), og fordi de havde forventet en mere aktiv rolle i 
produktionen af indhold. 

Læringspunkter: 

 Samarbejdet skulle have været bedre afklaret (forvirring omkring opstart og rollefordeling) 

 Det er generelt svært at involvere samarbejdspartnere når de ikke har været med hands-on i 
udviklingen af konceptet 

 Vi skulle have været bedre til at formidle hvordan man kunne dele indhold fra Alices univers på en 
bred måde og uden nødvendigvis at formidle projektet bag 
 

 

Hvad er de vigtigste forklaringer på at projektet har nået sine mål? 

 Projektet er baseret på en god idé med nyt indhold 

 Projektet har været velforberedt med flere indgangsvinkler så der var plads til at prøve sig frem 

 Projektgruppen har udvist risikovillighed og leveret meget kreative løsninger 

 Projektet har bevæget sig uden for bibliotekets vante brugerskare på sociale medier ved at udnytte 
de sociale mediers potentiale for ”guerilla-marketing” (lave friend requests på Alices vegne) 



 

Hvad kunne være gjort bedre i projektet? 

 Bedre afklaring med samarbejdsbiblioteker 

 Længere projektperiode: Det tager meget lang tid at opbygge et online univers og finde følgere. 
Fordi vi blev presset på tid, havde vi en meget intensiv opstartsfase (hvilket bl.a. gik ud over 
samarbejdet med de andre biblioteker). 

 Med den viden vi har nu, ville vi sandsynligvis have valgt en anden persona for at kunne tale mere 
direkte til ikke-læserne. I det hele taget har vi undervejs lært meget om udviklingen af en persona. 

 

Hvilke af projektets erfaringer videreføres i andre sammenhænge? 

Vi arbejder videre med projektets principper og læring i en ny projektmodning: ALICE IRL (Alice in real life). 

 

Kan projektet duplikeres af andre? 

Andre biblioteker kan duplikere og lade sig inspirere af følgende elementer fra projektet: 

 Erfaringerne med konkrete, fiktionaliserende formidlingsgreb (se artiklen ”Alices Værktøjskasse” på 
Del din viden) 

 Den måde vi har brugt sociale medier på (sociale mediers potentiale for fiktionaliseret formidling 
og guerilla-marketing) 

 Generelt at bruge en persona i formidlingen (her kan man vælge en mindre nuanceret karakter end 
Alice for at gøre det nemmere at håndtere) 

 At tænke litteraturformidling anderledes. Et meme om Hemingway refererer ikke nødvendigvis til 
en bog du har på hylden, og du kan ikke se et boost i udlånstallet når du deler det – men det skaber 
nogle tanker og refleksioner som gør litteratur mere tilgængelig, og det skaber en oplevelse hos 
modtageren som faktisk læner sig op ad den litterære oplevelse (aflæsningen af et komplekst 
budskab). 

 

Konklusion og ny viden fra projektet 

Som en del af projektet har vi skrevet en artikel til Del din viden hvor vi beskriver de redskaber som 
projektet har udviklet. Her beskrives en række signaler om fiktionalitet som er særligt relevante for 
litteraturformidling, samt overvejelser af hvad der virker og hvorfor. Artiklen italesætter også spørgsmålet: 
Er fiktionaliseret litteraturformidling særligt egnet til at formidle kompleksiteten i litteraturen? 

 

 


