
Endelig afrapportering af projekt ”Voksen Nørd” 

Baggrund 

De 3 deltagende biblioteker havde som udgangspunkt valgt en målgruppe, som vil være 

udgangspunktet for fase 3, hvor den endelige definering af målgrupperne vil ske. 

Målgrupperne blev justeret i forhold til 2 af de 3 biblioteker.  

Slagelse fastholdt 30-49-årige mænd fra segmentet ”Nørden”, eksemplificeret ved 

rollespilsentusiaster. 

Herlev: 

 Fasthold segmentet ”Moden lavere middelklasse”, men ikke specifikt kvinder, idet ”fotoklubben”, 

som blev samarbejdspartner naturligvis havde både mænd og kvinder, som medlemmer. 

København arbejdede længe med at aktivere segmentet ”Yngre mænd” fra segmentet 

”Individualisten”. Desværre lykkedes det ikke, at etablere et samarbejde med jobcentret. 

Det betød, at København sent i forløbet måtte skifte spor og samarbejde med en ”selvorganiseret 

læsegruppe” 

 

Det vigtigste parameter for projektet var at fastholde at deltagerne levede op til forudsætningen 

”Vi ønsker at arbejde med denne type bruger/ikke-brugere for mennesker er ”ekspert” på deres 

hobby og gerne vil dele” (CITAT fra projektbeskrivelsen) 

 

Projektets forløb 

Projektet er i store træk forløbet efter tidsplanen, men enkelte justeringer 

Projektet er forløbet i 4 faser i 2016/17 
 

 April 2016: Opstart og Organisering og Målgruppe - alle 

 Maj-September 2016: Konceptudvikling – Bibliotekerne, Følgeforsker og Konsulenter 
       Bibliotekerne klædes på til opgaven med målgrupper og arbejdet. 

 Oktober-november 2016: Definere de konkrete målgrupper – Bibliotekerne  

 December – marts 2017: Finde Partnere (borgere) på Bibliotekerne - Bibliotekerne 
                                                                     Gennemføre Workshops - Bibliotekerne og konsulenter 

                                                                     Aktiv forskning - Følgeforsker  

 April-juni 2016 – afrunding og evaluering – Alle 
 

 

Projektets resultater 

Projektet har gennemført 2 fællesaktiviteter/wokshops for styregruppe og projektgruppe samt 

konsulent i fase 2 samt en fællesaktivitet/workshop i fase 4. 

Hovedformålet med disse aktiviteter har været at opfylde projektets mål om at afprøve og udvikle 

Oplevelses/viden-modellen.  Projektgruppen har fællesskab udviklet 6 principper. 



De 6 principper har fungeret som fælles udgangspunkt for de meget forskellige aktiviteter, som 

skulle afprøve modellen. 

De 6 principper kan ligeledes meget nemt genbruges af andre. 

 

De borgerinvolverende aktiviteter er gennemført på de 3 biblioteker i fase 3. 

Projektet har været i stand til at trække nye brugere til biblioteket (se afsnit 3-5+6 i rapporten), 

men mest vigtigt er det, at projektet har udviklet nemme og nemt genanvendelige metoder til at 

gennemføre aktiviteter, som både involverer brugerne og tiltrækker ny målgrupper (se også afsnit 

8 i rapporten) 

Det samlede projektforløb har vist at Oplevelses/viden-modellen har stort potentiale og fungerer, 

når de rette omstændigheder er opfyldt. (se afsnit 7 i rapporten) 

 

 

  

Figur 1 Oplevelses/viden-modellen 

 

 



HOW-TO-GUIDE 

Vi har ønsket, at gøre det meget nemt for andre biblioteker og kulturinstitutioner at anvende 

konceptet og derfor er det sidste afsnit i rapporten en 8-punkts ”HOW-TO-GUIDE”. (se afsnit 8 i 

rapporten) 

 

Afrunding 

Projektet gennemført i overensstemmelse med projektplanen, men det har i praksis vist sig, at 

selve aktiviteterne ikke var så tidskrævende som forventet, hvorfor tidsforbruget på de enkelte 

biblioteker bliver mindre end forventet. 

 

Projektet er samlet set ca. 6 måneder forsinket jvf. den oprindelige tidsplan. 

 

Regnskabet for projektet er afsluttet den 29. august 2017 og fremsendt den 31. august 2017. 

 

Alle dokumenter er uploadet i Projektbanken. 

 

Vi forsøger i løbet af september, at få optaget artikler i relevante fagmagasiner. 

 

Finn Petersen, Projektejer 

København den 31. august 

 

 


