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Projektmodningen har undersøgt, hvordan vi opfylder følgende formål:  
At udvikle bibliotekernes viden og formidling inden for visuelle fortællinger i spil, animation og 
tegneserier med henblik på at kvalificere børn og unges læsning af multimodale tekster og produktion af 
visuelle fortællinger i samarbejde mellem grundskoler og professionelle aktører.  
 
Målgruppe: Projektmodningen har primært rettet sig mod biblioteker og folkeskoler. 
I alt 77 deltog ved de to afholdte seminarer i 2017. Deltagerne var bibliotekarer fra hele landet, lærere fra 
Svendborg Kommune, samt videnspersoner og professionelle aktører. 
 
Metodevalg:  
Under modningen har projektgruppen gjort brug af forskellige metoder til at opfylde projektets formål: 
Seminarer med indbygget workshop og netværkssession, samt mindre netværksmøder om 
konceptafklaring. Projektgruppen har desuden konsulteret udvalgte fagpersoner. 
 
Aktiviteter:  

1. Coaching af proceskonsulent mhp. styring af opsamling fra de to seminarer  
2. 2 x seminar for videndeling og praktisk erfaringsdannelse med i alt otte oplægsholdere  
3. 2 x netværksmøder med samarbejdspartnere mhp. konceptafklaring. 
4. Workshopmøde med interaktionskonsulent  
5. Produktion af projektdesign for formidlingsplatform 
6. Afklaring af koncept og tidsplan for konkret formidlingssamarbejde med folkeskolerne i Svendborg 

Kommune med henblik på almen udbredelse. 
 

Projektmodningens succes: 
Vi har på nuværende tidspunkt indfriet modningens ambition om, at indgå partnerskaber om to konkrete 
udviklingsprojekter: 

 En platform for videndeling og formidling af visuelle fortællinger til brug for lærere og 
bibliotekarer, modnet i partnerskab med Odense Centralbibliotek, Roskildebibliotekerne, Dansk 
Tegneserieråd og The animation Workshop. 

 Et løbende samarbejde med en række af byens folkeskoler om konkrete undervisningsforløb, evt. 
med tilbud om kompetenceudvikling for lærere med henblik på national udbredelse. 
 

Samlet vurdering:  
Vi er nået længere og med en større bredde end forventet og udvidelsen af tidsplanen i efteråret var helt 
nødvendig for modningens succes. Den officielle modningsperiode er udløbet, men begge dimensioner 
bobler stadig videre og udvikles med vores samarbejdspartnere.  
 
 
 
 
 



 
Selvevaluering: 
 
Forventet relevans for målgruppen:  
Interessen for de to afholdte seminarer var stor, både blandt lærere (primært fra Svendborg og 
nabokommuner) og blandt bibliotekarer/ formidlere som kom fra alle dele af landet. Opsamlingen fra de to 
seminarer viste et åbenlyst behov for en styrket formidling af visuelle medier og et ønske om at samarbejde 
på tværs af faggrupper. Vi oplever med andre ord, en stærk relevans i de forskellige indsatser vi har 
foretaget i løbet af modningsperioden.  
 
Problemer undervejs: 
 
Tidsramme 
Ved ansøgningstidspunktet undervurderede vi hvor tidskrævende og kompliceret det er, at dyrke netværk 
på tværs af fagligheder og geografi. Vi måtte derfor udvide den opstillede tidsramme for at kunne tage fat i 
de muligheder, som bød sig undervejs for at komme godt i mål. 
 
Uvished om egne rammer 
En anden udfordring har været uklarhed omkring, hvornår Svendborg Bibliotek igen står i spidsen for 
festivalen Svendborg Graphic. Dette har skyldtes udskiftning af ledelsen på Svendborg Bibliotek i 
modningsperioden og har haft betydning for, hvor konkret vi har kunnet afstemme forventningerne blandt 
vores samarbejdspartnere i folkeskolen. Fra årsskiftet har vi fået vished om, at vi afholder Graphic igen i 
2019, og har først her kunne begynde at lægge rammer for konkrete forløb med byens lærere.  
 
Var det anstrengelserne værd?: 
Ja. Projektmodningen har først og fremmest bragt biblioteket i spil som en vigtig aktør og 
samarbejdspartner i arbejdet med at kvalificere formidlingen af et litterært område i vild vækst, og med et 
stort potentiale. Modningen har været en nødvendig undersøgelse af behov, muligheder, kompetencer og 
interesser i feltet og har skabt et godt udgangspunkt for udfoldelsen af konkrete projekter.  
 
Erfaring med projektets samarbejdsrelationer: 
Vi har som nævnt igennem hele projektet mærket en stærk relevans. Seminardeltagere og 
samarbejdspartnere har derfor haft incitament til at bidrage og påtage sig ejerskab til fremtidige indsatser. 
Samarbejdet med lærere i folkeskolen er udfordret af, at deres tidsforbrug på mødevirksomhed forhandles 
individuelt og det er en udfordring at finde tidspunkter at mødes med lærere fra forskellige skoler. 
 
Vigtigste forklaring på, at modningen er nået i mål: 

1. Højt engagement og stærkt ejerskab, stor relevans 
2. Stærke samarbejdspartnere  
3. Udvidelse af tidsrammen for projektmodningen 

 
 
Hvad kunne være gjort bedre i projektet: 
 
Estimeret timeforbrug  
På ansøgningstidspunktet var det vanskeligt at afgøre, hvor mange timer modningen ville trække, særligt 
fordi eksterne samarbejdspartnere har været et succeskriterium. Vi har derfor måtte justere på det 
ugentlige timeforbrug ad hoc. 
 
Mindre abstrakt – mere konkret - før 
Vi ville gerne have indledt mere konkrete samarbejder med folkeskolerne i efteråret 2017 og måske 
gennemført testforløb i februar 2018. Uvisheden ifht. hvordan det pædagogiske samarbejde kunne spille 



sammen med vores værtskab for Svendborg Graphic har betydet, at dialogen med lærerne har været 
abstrakt i længere tid, end vi kunne have ønsket os. 
 
Erfaringer, som videreføres i andre sammenhænge 
Eftersom vi afslutter en projektmodning og ikke et projekt, bærer i princippet alle erfaringer fra modningen 
videre i de forskellige indsatser, som ligger i forlængelse heraf.  
Svendborg Bibliotek har nu opnået erfaring med muligheder og udfordringer i at arbejde med 
projektmodning og det vil gavne husets fremtidige projektarbejde. 
 
Kan projektet duplikeres af andre? 
De metoder, vi har gjort brug af i modningsprocessen kan med fordel duplikeres af andre institutioner. 
Idéen med at afholde seminarer for videndeling har givet et rigtig godt udgangspunkt for at skabe 
opmærksomhed og engagement bredt i landet og har bibragt vigtige indsigter for forskellige fagligheder. 
 
 
 
 
 
 


