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Projektleder: Louise Boel, Randers Bibliotek 

Projektnummer: BUP.2016-0076 
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Dette er afslutningsrapporten for projekt Fødselsforberedelse med litteraturen som redskab. Projektet har 

undersøgt, hvilken rolle biblioteket og litteraturen kan have for førstegangsforældre. I projektet blev der 

udviklet en anderledes fødselsforberedelse for en gruppe kommende forældre. 

Jeg vil på de følgende sider redegøre for vores mål, succeskriterier og indsatser samt konkludere, hvad vi 

lærte. 

Mål: 

Vores mål med projektet var, at udvikle relevante litteraturtilbud sammen med målgruppen og 

samarbejdspartnere. Projektet skulle undersøge, hvilken rolle biblioteket og litteraturen kan have for de 

nye familier. 

Vores succeskriterier: 

Vi ville udarbejde anbefalinger for samskabelse med sundhedsområdet 

Målgruppen skulle opleve, at de blev inddraget 

Vi ville udvikle en liste på min. 7 relevante tilbud til målgruppen 

Vi ville implementere mindst 2 tilbud, når projektperioden var slut. 

Indsatser: 

Vores indsatser kan deles op i fire dele: forberedelse, planlægning, afprøvning og opsamling.  

I forberedelsesdelen skulle vi lave litteraturresearch på det faglige felt, afholde workshops og inddrage 

vores kolleger. 



 

 

Planlægningsdelen skulle være afholdelse af møder med jordemødrene, ideer, udvælgelse og udvikling af 

fødselsforberedelsen m.m. 

Afprøvningsdelen skulle være afholdelse af fødselsforberedelse samt inddragelse af deltagerne. 

Afslutningsvis skulle opsamlingsdelen samle op på vores erfaringer fra projektet. 

Jeg vil i følgende afsnit uddybe de indsatser vi foretog for at opfylde vores mål og succeskriterier.  

 

Forberedelse: workshops, besøg og inddragelse af kolleger 

I den forberedende periode mødtes projektgruppen bl.a. til tre inspirations-workshops med henholdsvis 

Narrativ Konsulent Sidsel Arnfred, Litteraturprofessor Peter Simonsen, og psykolog Svend Åge Madsen.  

Disse tre personer var blevet udvalgt, da de på forskellig vis kunne bidrage med faglige input i forhold til 

hvordan litteraturen og sundhedsvæsenet kan kobles sammen.  

Disse workshops styrkede det fælles formål med projektet og legitimerede at undersøge det nye og uvante 

miks af fagligheder. De fælles oplevelser gav en fornemmelse af en samlet gruppe og en fælles reference i 

forhold til det, vi skulle udvikle sammen. 

Bibliotekarerne indkaldte ligeledes deres kolleger til faglig sparring i den indledende periode, hvor de 

indsamlede ideer til bibliotekets bidrag til fødselsforberedelsen. Efterfølgende valgte de at gå videre med 

nogle af ideerne og kolleger uden for projektet endte med at deltage i selve fødselsforberedelsen, fordi 

nogle af deres faglige kompetencer passede godt ind i det endelig undervisningsprogram. 

Denne inddragelse af kolleger gjorde at hele biblioteket følte ejerskab til projektet.  

I starten af projektet var deltagerne også på besøg hos hinanden i deres daglige arbejde. Blandt andet 

deltog de to bibliotekarer i et traditionelt fødselsforberedelseskursus og fik dermed et indblik i, hvordan det 

normalt foregår. Det at få en forståelse for hinandens verdener, få indsigt i hinandens fagligheder, få øje på 

de faglige kompetencer og ”være med på kontoret” havde en stor betydning for samskabelsen. 

 

Planlægning: 

Vi indså hurtigt, at det var svært at finde mødetidspunkter med 2 jordemødre, som arbejder på mange 

”skæve” tidspunkter. Derfor besluttede vi at inddrage 2 ekstra jordemødre udover fødeafdelingens 

kvalitets- og udviklingsjordemoder, således at det var nemmere at afholde møder, hvor der kunne være 2 

jordemødre med. Fordoblingen af jordemødre gjorde at vi brugte flere penge på konsulenttimer end 

forventet, da jordemødrenes timer skulle tages fra denne konto. 

I starten af processen betød det også, at der var 5 personer repræsenteret fra sundhedsvæsenet og kun 2 

bibliotekarer (projektlederen og en projektdeltager). Det føltes svært at være i undertal og skulle 

overbevise skeptiske jordemødre om det fantastiske ved at inddrage biblioteket og skønlitteraturen i 

fødselsforberedelsen. Vi lærte, at det er godt for spillet, at man er lige mange på hvert hold.  

Vi erfarede ligeledes, at når man skal samskabe er det vigtigt at bruge god tid på at skabe gode relationer til 

hinanden. Ved at få nogle oplevelser sammen, skaber man noget fælles erfaring, som er godt for den fælles 

holdånd. 

 



 

 

 

Afholdelse af fødselsforberedelse 

Efter workshops og mange snakke blev alle bolde kastet op på et heldagsarbejdsmøde, hvor vi sammen 

udarbejdede et program, som samlede ideerne til tre undervisningsgange. De tre undervisningsforløb blev 

afprøvet på to hold med ca. 14 par på hvert hold. I alt afviklede vi dermed 6 fødselsforberedelsesgange. 

Fødsels- og forældreforberedelsen var planlagt ud fra samme indhold som det fællesregionale tilbud for 

kommende førstegangsfamilier – bare med et litterært twist. Bibliotekarerne udvalgte relevant litteratur til 

oplæsning. I første omgang var det meningen at bibliotekarerne skulle læse skønlitteraturen op, men jo 

længere arbejdsprocessen skred frem, jo mere naturligt blev det for jordemødrene at de selv ville læse 

litteraturen op, som en del af undervisningen. En central pointe var at jordemødrene, med bibliotekarernes 

ekspertise, følte en støtte og en tryghed i at kunne inddrage litteraturen i undervisningen, som også 

overraskende hjalp dem til at komme ind på ellers svære emner.  

Et af projektets formål var at undersøge bibliotekets betydning som mødested, når det kommer til 

sundhedsfremme. Ideelt skulle fødselsforberedelsen have været afholdt i selve bibliotekslokalet, men det 

kunne i praksis ikke lade sig gøre og derfor blev det et mødelokale ovenpå biblioteket, og de gravide kom 

dermed ikke ind i selve biblioteket. Det blev prioriteret at det vigtigste var, at førstegangsforældrene blev 

trukket ud af sygehusrammen og dermed mødte jordemødrene i en anden kontekst.  

Ved at biblioteksrummet ikke fik en central rolle erfarede bibliotekarerne, at de fokuserede mere på selve 

litteraturen som det vigtige; at de var litteratureksperter og havde fokus på selve litteraturen og ikke så 

optagede af at skulle hverve nye bibliotekslånere. Bibliotekarerne blev mindet om, at litteraturen ikke 

nødvendigvis hænger sammen med et bibliotek og sagtens kan læses op alle mulige andre steder, med nye 

og overraskende effekter. 

En væsentlig erfaringspointe var, at det var lige så meget jordemødrene, der kunne bruge litteraturen, som 

det var de vordende forældre, der havde glæde af den. Det viste sig nemlig at have stor betydning for 

jordemødrenes egne stemninger og følelser og dermed deres oplevelse af evne til at formidle og 

tematisere de vigtige emner. 

Inddragelse af deltagerne 

Et af vores succeskriterier var at målgruppen blev inddraget. Derfor udfærdigede vi spørgeskemaer, som de 

skulle udfylde efter hver gang samt en efterfølgende evalueringssnak i plenum.  

Jordemødrene har efterfølgende haft overvejelser omkring, hvor valid spørgeskemaet var. Blandt andet 

fordi deltagerne i undervisningen ikke vidste hvad de ellers havde kunnet få af undervisning. Dog gav 

bedømmelserne en fornemmelse af, at litteraturen og bibliotekarernes bidrag faldt i god jord. 

Tiltag fremadrettet 

Vi havde som succeskriterier, at vi ville udvikle en liste på 7 relevante tilbud til målgruppen og 

implementere mindst 2 tilbud, når projektperioden var slut. I skrivende stund har vi valgt at implementere 

et tilbud for fædre/forældre på barsel, som kan mødes uforpligtigende på biblioteket, evt. i 

sundhedsplejeregi.  

For de gravide, der godt kan lide at læse, påtænker vi at lave læsegrupper, hvor de mødes med andre, der 

også er gravide. Evt. oplæsning, og efterfølgende snak ud fra ”Shared reading”-metoden. 



 

 

Bibliotekarerne vil fremadrettet gerne samarbejde omkring levering af litteraturforslag til jordemødrene i 

forhold til oplæsning for de gravide. De jordemødre, som deltog i projektet, giver udtryk for at de fortsat vil 

læse litteratur om i forbindelse med fødselsforberedelse og at de gerne vil udbrede ideen til deres kolleger. 

Desuden har det vellykkede samarbejde med jordemødrene givet biblioteket lyst til at udbrede ideen om 

litterær samarbejde til andre sundhedsfaglige grupper. Biblioteket har i øjeblikket et demenssamarbejde 

med kommunen, hvor det kunne være oplagt at bruge lignende litterære tiltag. 

 

Opsamling 

Vi sluttede af med at lave en erfaringsopsamling for projektdeltagerne, hvor vi evaluerede projektet og 

samskabelsesprocessen mellem jordemødre og bibliotek. Narrativ konsulent Sidsel Arnfred styrede dagen, 

som også dannede grundlag for den pixirapport, som Sidsel Arnfred efterfølgende har udarbejdet for os. 

Det var et af vores succeskriterier at udarbejde anbefalinger for samskabelse med sundhedsområdet til 

gavn for andre, som har lyst til at lave lignende samarbejder. Pixirapporten er en beskrivelse af 

projektgruppens erfaringer, vores ny viden og de særlige pointer fra forløbet. Hvis man er interesseret i en 

uddybning af selve projektets tiltag og erfaringer anbefales det at læse den rapport.  

Som bibliotek var det givtigt og lærerigt at lave et samarbejdsprojekt med en anden kommunal instans. Det 

krævede en hel anden indgangsvinkel end at samarbejde med et andet bibliotek. Det, at skulle forklare 

bibliotekets og litteraturens formål og egenskaber til nogle udefrakommende samarbejdspartnere var der 

meget læring i. Den selvforstående ramme var væk og vi skulle forklare, hvad det egentlig er vi kan som 

bibliotekarer og som bibliotek. Det var sunde og udviklende refleksioner for os. 

En væsentlig konklusion i forhold til samarbejde med helt andre faggrupper er, at det tager tid at finde 

hinanden, når man skal samskabe. Man skal være tålmodig og anerkende at det tager tid at få tillid til 

hinanden og finde fælles fodslag. Resultatet er til gengæld helt fantastisk, når det går op i en højere enhed 

og begge fagpersonaler føler at de får noget ud af det, som de aldrig ville have kunnet få på egen hånd.  

 

Projektforlængelse og temadag 

Da vi mødte stor interesse for vores projekt både i pressen og blandt andre biblioteker og sygehuse, 

anmodede vi om at forlænge projektet med 3 måneder. Vi ville gerne som afslutning på projektet bruge de 

sidste projektmidler på en temadag med videndeling om projektets resultater. Til temadagen inviterede vi 

landets biblioteker, fødeafdelinger og andre fra sundhedssektoren, som kunne have interesse i projektets 

resultater. Vi inviterede bl.a. litteraturprofessor Peter Simonsen til at holde et oplæg samt oplæg fra andre 

biblioteker med sundhedsprojekter. Desværre måtte vi i sidste øjeblik aflyse temadagen, da der ikke var 

nok tilmeldte til dagen. Vi må erkende at det er svært at samle både sundhedsvæsen og biblioteksvæsen til 

en samlet dag. Vi erfarede også, at der var en lignende konference for lægefaglig personale i samme uge, 

som måske har gjort interessen for vores dag mindre.  

Grundet forlængelse af projektet har vi brugt flere projekttimer end først antaget. 

 

 

 



 

 

Konklusion 

Vores mål med projektet var, at udvikle relevante litteraturtilbud sammen med målgruppen og 

samarbejdspartnere.  

Vi lærte, at litteratur er en god indgangsvinkel til at tage fat om svære emner for sundhedspersonalet og 

litteraturen kan gøre det nemmere for førstegangsforældre, at sætte sig ind i, hvordan det føles at være 

midt en fødsel, blive forældre etc.  

Det har stor betydning, hvordan man lægger teksterne frem. De korte, udvalgte uddrag fra tekster, skal 

præsenteres og italesættes på en god måde, for at blive sat rigtig i spil. Teksten skal give mening for 

underviseren for at de skal virke.  

Projektgruppen ville gerne have haft noget mere brugerinddragelse og evt. have lavet en 

behovsundersøgelse inden udfærdigelse af fødselsforberedelsesprogrammet. Og brugerinddragelse skulle 

måske tænkes i andre former end blot et spørgeskema.  

Projektet har også undersøgt, hvilken rolle biblioteket og litteraturen kan have for de nye familier. 

Vi lærte, at det betød noget for stemningen at de gravide var trukket ud af sygehuskonteksten. Gennem 

spørgeskemaer og snak med de gravide og deres partnere erfarede vi at litterære indlæg generelt blev 

taget godt imod.  

Vi ville gerne have haft fødselsforberedelsen foregik i selve biblioteket, men det var svært i praksis. I stedet 

for fokus på biblioteket blev det litteraturen, som kom i centrum. Bibliotekarerne fik sat deres faglige 

kompetencer i spil – der var både musikbibliotekarer, børnebibliotekarer og mediebibliotekar med indover 

selve fødselsforberedelsen, da de hver især kunne bidrage med relevante ”redskaber” til forældrerollen. 

Vi erfarerede, at det i høj grad også var jordemødrene, der fik noget ud af litteraturen og kunne bruge 

litteraturen som redskab i deres møde med de gravide.  

Biblioteket og litteraturen kan fremadrettet have en rolle for de nye familier. Biblioteket vil skabe et 

mødested for forældre/fædre på barsel, hvor de dels vil kunne mødes i hyggeligt samvær og samtidig 

præsenteres for bibliotekets tilbud og litteraturens muligheder. 

Vi glæder os til at omsætte alle de gode erfaringer i vores fremtidige arbejde og ser frem til at udbrede 

litteraturen som redskab i andre sundhedsfaglige sammenhænge. 

Vi kan varmt anbefale samskabelse med andre faggrupper. 

 

Louise Boel – Projektleder og bibliotekar. Randers Bibliotek 

Mail: lb@randersbib.dk 

Telefon: 87106853 
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