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De otte opskrifter illustrerer 
tydeligt, hvordan en 
samskabelsesproces eller 
brugerinddragelsesproces 
kan gennemføres meget 
forskelligt. 



5Indledning

Der sker t ing og sager i  de danske folkebibl ioteker.  De seneste år er nye, eksperimenterende 

samarbejdsformer og partnerskaber spiret frem med udspring i  landets bibl ioteker.  Nye model ler 

forener aktører på tværs af  sektorer (of fent l ige og private) og påvirker bibl iotekets publ ic 

servicefunktion og -rol le.  Grundlaget er bibl iotekernes mangeårige er far inger med at servicere 

civ i lsamfundets borgere og aktører i  en f ysisk ramme for formidl ing af  v iden, kultur,  læring og 

demokrat i  båret oppe af  fr i  og l ige adgang t i l  medier og akt iv i teter.  I  t i l læg kommer de seneste års 

udvikl ing og succes med især de åbne og selvbetjente bibl ioteksløsninger med øget t i lgængel ighed, 

nye digitale services og innovat iv l i t teratur formidl ing.

I  disse år eskalerer udvikl ingen, og samtidig ser v i  en ny tendens: Folkebibl ioteket begynder at 

række ud mod andre of fent l ige aktører og civ i lsamfundet og bevæger sig undert iden udenfor 

den f ysiske ramme og interagerer og koordinerer i  relat ioner i  langt højere grad end t idl igere. 

Folkebibl ioteket spi l ler sig i  højere grad akt iv t ind på banen som den spi l ler,  der sikrer en 

bæredygtig sammenhængskraf t mel lem de pol i t iske og administrat ive styr ingsniveauer på den ene 

side og de uformel le lokalsamfund på den anden side. 
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7OPEN LIBRARY 2.0

Med projekt Open Library 2.0  har otte bibl ioteker i 
Region Midt jy l land taget udfordringen op, for at f inde 
løsninger der i  endnu højere grad sikrer en bæredygtig 
sammenhængskraf t i  lokalsamfundet .  Projektet har 
modtaget støtte t i l  fra Slots- og Kulturstyrelsen i 
2017-2018. Formålet er at bringe det åbne bibl iotek 
videre - ef ter en succesrig etableringsfase i  version 1 .0 
med fokus på udvikl ing af  selvbetjeningsløsninger, der 
sikrer borgernes adgang uden for bemandet åbningstid 
- t i l  det åbne bibl iotek, hvor brugerne bidrager t i l 
et akt iv t bibl ioteksmil jø.  I  projektperioden har der 
været fokus på at sætte eksisterende er far inger i 
spi l ,  og vi  har arbejdet med tre udvikl ingstemaer: 
det strategiske partnerskab, værtsskab når v i  ikke 
er t i l  stede og det åbne bibl iotek som et akt iv t og 
f leksibelt møderum. Temaerne har fungeret som ramme 
for projektet ,  og det har været op t i l  det enkelte 
bibl iotek at afgøre, hvordan projektet skul le udfoldes 
lokalt indenfor rammerne. Det har været afgørende, 
at al le otte projekter afspej ler lokalområdet og de 
behov, der er lokalt ,  da den fælles projektmetode er 
brugerinddragelse og samskabelse med lokalområdet .

For at i l lustrere forskel l igheden og det givende ved at 
arbejde med lokalforankrede samskabelsesprojekter 
får I  her en kogebog  med otte forskel l ige opskri f ter 
på et åbent bibl iotek version 2.0 - t i l  inspirat ion. Det 
handler om at skabe det bedste åbne bibl iotek med 
de ressourcer,  der er t i l  rådighed. I  disse opskri f ter/
cases er der arbejdet med at sætte ressourcerne i  spi l 
på den helt r igt ige måde – altså på den måde der gav 
mening lokalt . 

T i l  udvikl ing af  de otte lokale projekter er al le 
deltagere blevet præsenteret for forskel l ige 
projektværktøjer.  Med er far ingerne her fra er der 
udviklet en projektmodel som redskab for andre, 
der ønsker at implementere samskabelse og 
brugerinddragelse i  det åbne bibl iotek. Model len 
udgøres af  f i re simple men vigt ige spørgsmål ,  der skal 
bidrage t i l  en veludført og gennemtænkt projektproces 
t i lpasset jeres lokalområde.

HVORFOR arbejde med samskabelse  
i det åbne bibliotek? 
Udvikl ingen på bibl iotekerne afspej ler de megatrends, 
der aktuelt er game changers i  samfundet som 
en ef fekt af  global iseringen og digital iseringen. 
Tendenser fra global iseringen og digital iseringen 
ser v i  blandt andet med den nye adgang t i l  del ing af 
v iden og information, nye vi lkår for opinionsdannelse 
og ytr ingsmulighed samt social ,  kulturel og rel igiøs 
mangfoldighed. Disse forhold udfordrer en klassisk, 
vest l ig demokrat imodel med top-down styr ing i 
sociale systemer, der lukker sig om sig selv.  Imens 
oplever v i  et paradigmeskif te,  hvor styr ingsformer 
som new publ ic governance med fokus på inddragelse 
og åbenhed vinder indpas og skubber new publ ic 
management model ler med af talestyr ing og kontrol 
i  baggrunden. Bibl ioteket berøres naturl igt nok af 
denne udvikl ing, både på overordnet og lokalt niveau. 
Men væsentl igst er,  at bibl ioteket besidder know-how 
om f lere af  de principper, som fremadrettet kommer 
t i l  at herske i  samfundsindretningen og dermed har 



8 mulighed for at spi l le en akt iv rol le på den bane, der 
kr idtes op. 

Pi len peger på, at v i  skal tænke mere åbent ,  kol lekt iv t 
og på tværs for at udvikle nye vel færdsløsninger, der 
styrker fundamentet for et mere robust samfund. 
Fokus på den kol lekt ive ef fekt af  samskabelse 
bl iver et pej lemærke i  omsti l l ingen. Vel at mærke 
med bevidstheden om, at tænkning i  tværgående 
samarbejder,  a l l iancer og kompetenceudnyttelse 
ikke kun gælder mel lem of fentl ige aktører,  men også 
med civ i lsamfundet som helhed – særl igt i  forhold t i l 
inddragelse af  borgerne som strategiske og udførende 
medskabere.

Selvom samfundstendenser peger i  denne retning, 
så er samskabelse dog for mange et nyt metodisk 
redskab. Det er der for v igt igt ,  at hvert bibl iotek 
internt overvejer :  HVORFOR  ønsker vi  at arbejde med 
samskabelse?

HVEM er det åbne bibliotek  
relevant for?
Folkebibl ioteket har i  kraf t af  s in v iden, er far ing og 
omsti l l ingsparathed mulighed for at bl ive et v igt igt 
omdrejningspunkt i  dette arbejde. Samtidig har 
bibl ioteket tradit ionelt et t i l l idsbaseret forhold t i l 
s in omverden og et image som demokrat isk fr isted, 
hvi lket gør bibl ioteket umiddelbart i  stand t i l  at 
indgå i  l igeværdige relat ioner - i  modsætning t i l 
f x andre of fent l ige inst i tut ioner,  der kan optræde 
som myndigheder i  opgaveløsningen og signalerer 
bureaukrat i .  Endel ig har det åbne bibl iotekst i lbud 
skabt en arena, der rummer en dobbeltressource. Dels 
som et åbent ,  f ysisk mødested og kanal for akt iv i tet ; 
dels som en mental ,  åben mulighed for bibl ioteket og 
borgere t i l  at interagere med hinanden. 

For at init iere denne interakt ion må bibl ioteket 
dog sikre, at borgerne har oplevet og kender 
mul ighederne for at benytte bibl ioteket som mødested 
for lokal samskabelse. Det er der for v igt igt at kende 
sit lokalområde. Det anbefales, at man laver en 
interessentanalyse for lokalområdet for at besvare 
spørgsmålet – HVEM  er det åbne bibl ioteket relevant 
for,  og HVEM  kan vi  samskabe med?

HVAD er det åbne bibliotek?
Det åbne bibl iotek kan beskrives på mange måder. 
I  beskrivelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen fremgår 
t i lgængel ighed og åbningstider igen som et v igt igt 
mål ,  men samtidig tager de skridtet v idere t i l  at 
beskrive bibl iotekets f ysiske rum som et fr irum, 
der gerne skal benyttes af  f lere målgrupper. I  Open 
Library 2.0 har v i  eksperimenteret med dette fr irum, 
og det er helt tydel igt fra projektet ,  at et fr irum kan 
have mange former og udtryk. Det er der for v igt igt , 
at man på det enkelte bibl iotek får def ineret det 
værdisæt og de rammer, der danner grundlag for 
en eventuel v is ion om det åbne bibl iotek som et 
”fr irum”. Hvis man eksempelvis gerne vi l  skabe et 
”moderne forsamlingshus” el ler ”fr irum”, så bør al le 
medarbejdere vide, hvad et ”moderne forsamlingshus” 
def ineres som lokalt .  Er bibl ioteket det uforpl igtende 
mødested for str ikkeklubber og avislæsere, el ler 
går v i  skridtet v idere og lader foreninger overtage 
bibl ioteksrummet t i l  egne arrangementer og møder? 
Der bør udarbejdes en fælles forståelse af  HVAD  det 
åbne bibl iotek er lokalt .  



9HVORDAN udvikler vi det 
åbne bibliotek?

Tiden er kommet til  at følge op på erfaringer og 
arbejde mere metodisk og målrettet . Faktum 
er, at mange åbne biblioteker er lanceret 
i kølvandet på besparelser og teknologisk 
udvikling. Forenklet kan det siges, at det 
strategiske fokus i det åbne bibliotek har været 
på leveranceelementet med sikring af  rammer 
og tilgængelighed snarere end udviklingen af 
indhold og samspil med borgerne. 

Biblioteket kan blive en vigtig platform for 
tværsektorielt og borgerinddragende samarbejde 
ved at styrke sin position som driver, partner og 
naturlig mødested for nytænkning, videndeling 
og nye partnerskaber. Biblioteket kan være 
en aktør og et mødested, der bidrager aktivt 
til  udvikling af  nye kompetencer, dannelse, 
relationer og samarbejdsmodeller i krydsfeltet 
mellem civilsamfundet , erhvervslivet og den 
offentlige sektor. Biblioteket kan hermed blive 
en relevant samarbejdspartner og et relevant 
mødested for mange borgere, hvis vi tør åbne op 
og invitere ind. 

I dette projekt har vi taget springet og åbnet op, 
men vi har ikke fundet én løsning for, hvordan vi 
udvikler det åbne bibliotek. I stedet følger her 
otte opskrif ter med inspiration til  HVORDAN, vi 
har valgt at åbne biblioteket . Herefter er det op 
til  læseren at udvikle egen strategi. 

Vi håber, I bliver inspireret .  

”Udvikling af  det fysiske bibliotek - 
åbne biblioteker

”Åbne biblioteker”  er et eksempel på et 
f leksibelt t i lbud. Begrebet bruges t i l  at un-
derstrege, at det ny bibl iotekskoncept læg-
ger op t i l ,  at bibl iotekerne i  fremtiden øger 
graden af  t i lgængel ighed og mere systema-
tisk arbejder på at sikre, at bibl ioteket er et 
t i lbud t i l  hele befolkningen. Her tænkes på 
lange åbningstider,  gerne med dif ferentieret 
betjening, og på en indbydende indretning 
af  bibl ioteksrummet . Denne anbefal ing 
sigter også mod, at bibl ioteket bevares som 
fr irum, samtidig med at der arbejdes med 
en målsætning om at appel lere t i l  f lere 
målgrupper end i  dag med dif ferentierede 
t i lbud og en bredere vi f te af  ydelser. 

”Åbne biblioteker”  i  form af  bibl ioteker 
som i en del af  åbningstiden er selvbetjente 
bibl ioteker,  bl iver mere og mere udbredt i 
hele landet .  Der er i  a lt  316 åbne bibl ioteker 
i  Danmark pr.  6. juni 2017. 

Kilde: Slot- og Kulturstyrelsen  
d. 12. marts 2018

https://slks.dk/biblioteker/fokusomra-
ader/aabne-biblioteker/ 
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10 En kage-symfoni  
af smagsoplevelser der giver lyst til mere 
- Et bibliotek for fællesskab og samvær

Ingredienser til den første kagebund:
1 del  mails og telefonopkald til  kendt netværk
1 del  mails og telefonopkald til  sociale foreninger
1 del møde med frivill igkoordinatoren i kommunen
1 del   invitationer af  mærket:  ”Hvad kan I bruge 

biblioteket til?” 

Ingredienserne bearbejdes hver især og der inviteres 
til  et inspirationsmøde på biblioteket , hvor deltagerne 
præsenteres for bibliotekets muligheder, dels de fysiske 
rammer, dels samarbejdsmuligheder o.l. Deltagerne 
præsenteres for idéer og tidligere projekter, der kan 
være til inspiration. Kagebunden stilles lunt , så den ikke 
bliver kold, mens der arbejdes videre med de næste dele 
af  kagen.

Ingredienser til kagefyld (idéudvikling):
1 del   udvælgelse af  ramme for idéudviklingen. Fx 

aktiviteter for sårbare unge. Her kan man variere 
rammen, så den passer til  de frivill iges og 
bibliotekets behov og ønsker

1 del  invitation til  workshop på biblioteket
1 del  mails og telefonopkald til  de mødedeltagere der var 

positive overfor et samarbejde
1 del  udarbejdelse af  idéudviklingsworkshop
1 del  afholdelse af  idéudviklingsworkshop

Efter 3 timers idéudviklingsworkshop  har man en 
kagefyld bestående af  engagerede frivill ige og mange 
idéer til  aktiviteter for sårbare unge, men desværre uden 
frivill ige, der var er klar til  at videreudvikle idéerne. 
Kagefyldet stil les derfor til  at simre ved lavt blus. 
Noget af  dette kagefyld kan evt . bruges som det er og 
resten danner basis for kagens topping. 

Ingredienser til topping:
1 del idéer fra 1. workshop
1 del invitation til  videreudvikling af  idéer
Evt. 1 del  mails og telefonopkald til  de frivill ige fra 
første workshop

Toppingen  skal gerne blive til  en eller flere aktiviteter, 
der styrker fællesskab og samvær for sårbare unge.

Dette er en slowcooking-kage.  Vi anbefaler, at man 
væbner sig med tålmodighed, og at man nurser om de 
enkelte ingredienser. 

Resultatet er en kage, der skaber værdi både for de unge 
og for de frivill ige, hvis det lykkes at lave aktiviteter. 
Selvom der ikke skulle opstå konkrete aktiviteter med 
det samme, er det en kage der styrker den gode relation 
til  de frivill ige og skaber nye relationer. Mange frivill ige 
ser nye muligheder sammen med biblioteket efter at 
have været med til at bage kagen.

Den fælles kagebagning  har desuden skabt andre 
småkager, som er blevet til  deres egne selvstændige 
projekter. Flere grupper er blevet opmærksom på, at de 
kan låne lokaler mm.   
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Det er vigtigt at have et klart mandat fra ledelsen til at indgå samarbejder 
og til  selv at kunne tage beslutninger om vilkår for samarbejdet , for at få 
tilstrækkeligt flow i processen



12 Biblioteket ud af huset – en frugtsalat
-  At sprænge rammerne og gøre Lystrup Bibliotek spiseligt for borgerne  

og deres aktiviteter i 8520-området

Ingredienser:
• ”Design Thinking” som metode
• Åbenhed/nysgerrighed/gå-på-mod
• Lokalkendskab
• Sparring med udviklingskonsulenten/ledelsen
• Penge

Fremgangsmåde:
I Lystrup er der arbejdet med at ”komme ud af  huset” 
og møde både brugere og ikke-brugere og fortælle 
den gode historie om Lystrup Bibliotek (herunder 
muligheder for samskabelse). Samtidig har vi ønsket 
at etablere nye samarbejdsrelationer ved at koble os 
på andre foreningers arrangementer. Vi har udviklet 
en frugtsalat - en ret alle kan bidrage til med noget 
de kan lide/er gode til.  Når flere har bidraget , bliver 
frugtsalaten rig på smagsoplevelser, og om du vil, 
kan personalet være den råcreme, der binder retten 
sammen, en ren win-win situation for alle.

Til denne frugtsalat har vi i  Lystrup været ude af  huset 
5 gange med biblioteket på tuk tuk eller cykel. Vi har 
både været sammen med foreninger til  forskellige 
arrangementer, og vi har stil let biblioteket til  rådighed 
ved lokale butikker. Turene ud af  huset har givet mange 
positive samtaler og kontakter, der har ført til  følgende 
samskabelsesaktiviteter:

•  Juleværksted i samarbejde med Lystrup Blomster  
by Nordiq House

•  Kreativ workshop for børn og voksne ved  
Kirsten Boye

• Foredrag for voksne om kreativitet ved Kirsten Boye
• Foredrag ”Fra madkaos til indre ro” ved Heidi Brink

Forud for de forskellige aktiviteter har vi brugt vores 
facebookside til  at lave meningsmålinger i forhold 
til  interessen for en aktivitet . Desuden har det været 
muligt at angive sin interesse på en flipover i huset .

Derudover har Lystrup Bibliotek lavet en 
facebookgruppe, hvor der har været god aktivitet . 
Ligesom der er skabt kontakt til  en frivill ig, der 
gerne vil afholde et eller flere IT-kurser.

Resultat:  En sjov og smagsrig 
frugtsalat – lidt for enhver smag. Det 
er sjovt at vise biblioteket frem på 
en ny måde. Borgerne bliver positivt 
overraskede over at se biblioteket 
i anden sammenhæng – vi viser, at 
biblioteket er meget mere end et hus 
med bøger.

En quiz er en god icebreaker, når man skal ”sælge” biblioteket

AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER
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14 Scenen er din – den ultimative herreret
- Biblioteket som et levende og attraktivt hus, også når personalet ikke er tilstede

Værktøj:
• Foreningernes arbejdskraft /indsats
• 4 personalers arbejdskraft /indsats
• Ekstern konsulent : Louise Vilsgaard lektor, Dania
•  Workshop: udtænke fleksible muligheder, der kan 

danne et spontant rum om en begivenhed

Ingredienser (ressourcer):
• Sociale
• Organisatoriske
• Praktiske
• Kommunikative
• Tid og kaffe

Fremgangsmåde:
Med udgangspunkt i Skive Bibliotek’s mission: ”Vi er 
med til at udvikle fremtidens borgere”, er der udviklet 
en scene, der skal skal bruges til at fremme oplysning, 
læring og kulturel aktivitet .
Scenen er et sted på biblioteket , hvor borgere i Skive 
Kommune har mulighed for at udfolde sig og vise, hvad 
de brænder for. Det kan være lige fra at informere om 
foreningsliv, sport , musik, teater til  at optræde eller 
danne fællesskaber og skabe debatmiljøer.

Hvem kan bruge ”Scenen”?
Alle lokale foreninger, institutioner eller private, 
der har noget , de brænder for, at vise er velkomne 
til at benytte scenen. I første omgang er der 
inviteret udvalgte foreninger til  at bruge scenen via 
opkald og mails. Vi har kontaktet foreninger med en 
overvejende repræsentation af  mænd, da vi gerne 
vil ti ltrække flere mandlige lånere til  biblioteket . 
Eksperimenterende Danske Radioamatører har 
allerede brugt ”Scenen”, og de var meget aktive og 
glade for scenen – de tog initiativ. 
Derudover har vi også gennemført en workshop 
med Træmuseet og Modeljernbaneklubben. På 
workshoppen fik vi også en smagsprøve på, hvordan 
det kan udvikle sig, når forskellige netværk mødes. 
De to foreninger og biblioteket fik udvekslet 
erfaringer og fandt ud af, at vi også kan bruge 
hinanden i andre sammenhænge. Træmuseet vil 
blandt andet bygge et vartegn for ”Scenen”. Dette 
vartegn indvies i maj af  Modeljernbaneklubben, når 
de indtager ”Scenen”. Træmuseet har også bestilt 
”Scenen” i september.
Der skal masser af  tid og masser af  kaffe til  at 
starte en samskabelseproces. Tiden er dog godt 
givet ud, idet Skive Bibliotek har fået besøg af 
borgere (mænd), der aldrig har sat deres ben på et 
bibliotek, og det har udvidet horisonten (netværket) 
til  kommende samskabelsespartnere og nye 
målgrupper.
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Tænk stort – start småt og vær (tål)modig



16 En sammenkogt gryderet for alle sanser
- Biblioteket som alles rum 

Ingredienser:
• PR-kompetencer 
• Tid 
• Åbenhed 
• Rummelighed 
• Brug af  netværk 
• Lokaler 
• Faglighed 
• Økonomi 
• Inddrage kollegaer 
• Mod - turde give slip og se hvad der sker

Fremgangsmåde:
På Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne er der 4 gryder i 
kog, som tilsammen skal blive til  en dejligt sammenkogt 
gryderet . Gryderetten skal forstærke bibliotekernes 
rolle, som en åben, levende og imødekommende aktør, 
der bidrager til  et stærkt fællesskab. Gryderetten skal 
være med til at sætte gang i det gode liv og sætte 
mennesket i bevægelse ved at skabe rum for læring, 
kulturel aktivitet og demokratisk medborgerskab i 
samarbejde med borgere, institutioner, foreninger og 
erhvervsliv. 
Kort sagt er ønsket at få biblioteksrummet til  at fremstå 
som alles rum og det at være et lokalt mødested.

1.  Gryden med bibliotekshaven koger næsten over. 
Sammen med en gruppe på seks borgere samskabes 
der om en bibliotekshave, der skal fungere som 
et udendørs mødested med plads til  fordybelse, 
samtale, kaffe, arrangementer på tværs af  byen mv. 
Borgerne er inviteret via annonce, idétavle på Skjern 

Bibliotek, målrettede mails til  Havekredsen, Skjern 
Udviklingsforum og Skjern Seniorcenter. For at gryden 
ikke skal koge over er der opstillet fysiske rammer, 
økonomiske rammer og en tidsplan for projektet .

2.   Der er skruet ned for gryden med udlån af 
biblioteksrum og mødelokaler. Den gryde koger nu ved 
tilpas varme. Vi har inddraget nogle af  de grupper, som 
allerede bruger lokalet i kampagnen for lokaler, og 
vi har deltaget i Frivill igBørs med PR for lokaler m.m. 
Denne gryde skal holdes i kog for kontinuerligt at gøre 
foreninger opmærksomme på de muligheder, der er 
på biblioteket . Samtidig skal vi på biblioteket fortsat 
forholde os til,  hvordan vi stil ler rammer op/laver 
aftaler med brugerne. Gryderetten bliver nok aldrig 
færdig, da hver ny forespørgsel fra foreninger kræver 
særlige aftaler.

3.  Gryden med barselmødrene koger ved lav varme. 
Vi har fået nogle rigtig gode kontakter, og her ved 
projektets slutfase er der stadig gang i en dialog med 
barselsmødre. Der er også gennemført et indledende 
møde med Småbørnsgruppen, hvor vi fik bud på hvad vi 
kan lave om i kælderlokalet , og der samarbejdes med 
en bruger om udvikling af  en babymotorikformiddag.

4.   Brætspilsgryden er gået af  kog. Det lykkedes os ikke 
at få brætspillerne til  at mødes på bibliotekerne. 
Vi fortsætter ved at vedligeholde kontakten til 
brætspillerne. Vi håber, at gryden kommer i kog igen, 
efter at projektet er slut . 

Der er afprøvet flere forskellige metoder i forhold til at invitere til samskabelse, både personlig kontakt, mails, telefon - vi har grebet 
de muligheder, der viste sig. Første kontakt kan være vanskelig at etablere, og det kan ikke undgås, at der kommer afvisninger.  
De fleste vil dog gerne være med til samskabelse, når det giver mening for dem. 

På Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne er der tændt for alle blus for kontinuerligt at videreudvikle en samskabelses-gryderet for alle.
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At få skabt de personlige relationer/netværk er VIGTIGT, og kan 
give en stor synergi til  arbejdet på biblioteket



18 ”Vores Bibliotek” – en smagsoplevelse for alle
- Liv og aktivitet i det åbne bibliotek – og det ydre biblioteksrum

Ingredienser:
• Engagerede deltagere, der tager ejerskab 
• Iderigdom og kunstnerisk indsigt 
• Økonomi
• Praktisk arbejde 
• Tid/timer
• Fleksibilitet , tålmodighed og vedholdenhed
• Lokalkendskab 
• Velfungerende sted (vand, varme, strøm etc.)

Fremgangsmåde:
I Randers er der afprøvet to metodiske tilgange

1)  En åben henvendelse til  lokale borgere via 
Facebook 

2)  En henvendelse sendt til  lokalområdets 
aktører, med et ønske om at samskabe et 
aktivt udendørsmiljø omkring biblioteket . 

Begge metoder har været givende og lærerige, 
og sammen udgør de en smagsoplevelse for 
alle.

Der er gode historier i bibliotekshaven,  
når træerne grønnes!
Så du de farverige balloner med bogstaver på grenene under det store bøgetræ 
i november i bibliotekshaven ved Randers Bibliotek Øst? Så du en stor gruppe 
skolebørn stå samlet i det smukkeste solskin en frostklar mandag formiddag i 
november under det store bøgetræ for at høre en god historie? 

Det var de første tegn på nyt liv i bibliotekshaven.

Med spørgsmålet ”Hvad skal der til for at borgerne har lyst til at skabe liv og 
aktivitet i det ydre biblioteksrum?” fik vi kontakt med ildsjæle fra dagtilbud og 
skoler samt engagerede borgere. Idérigdommen var stor, og mange af ideerne 
samledes om aktiviteter ved det store gamle bøgetræ på plænen foran Randers 
Bibliotek Øst. En hule under bøgens grene hvor sprog, leg og natur kunne forenes 
på kreativ vis. Senere kom ønsket om endnu et attraktivt læsemiljø på plænen, en 
tipi.

En lille uformel gruppe, ”Blodbøgens Venner”, er ved at tegne sig med henblik på 
at samle idéer og i fællesskab skabe muligheder for aktiviteter i bibliotekshaven 
til gavn og glæde for børn og voksne.

Gå på opdagelse i bibliotekshaven i den kommende tid! Tag dine børn eller bør-
nebørn med! Flere initiativer er under udvikling; initiativer, der giver mulighed for 
forundring, inspiration og viden. Her bliver plads til fordybelse og gode oplevelser.

Invitation til samskabelse via lokale facebookgrupper på henholdsvis Langå Bibliotek og Randers Bibliotek Syd, en effektiv måde at 
komme i kontakt med lokale beboere. 
Opslag i lokal, yderst levende og velfungerende facebookgruppe: 

”Kristrup Bibliotek (også kendt som Randers Bibliotek Syd) er et såkaldt åbent bibliotek. Det vil sige, at der er adgang dagligt kl. 08-22. Der er 
således mulighed for, at interessegrupper/-klubber kan være på biblioteket f.eks. en aften ugentligt. 
Har du/dine venner/din klub en idé til aktiviteter, som passer ind i ovenstående?
Giv os en kommentar herunder, eller send beskeden videre til en ven/veninde der lige mangler sådan et tilbud. 
Når der – forhåbentlig – er kommet nogle indspark, holder vi et møde (dato følger) på biblioteket. 
Her snakker vi om tingene og finder ud af, om netop din idé kan føres ud i livet.
Kristruphilsen fra Lone”

Når man på Facebook opretter ”begivenhed” giver det opmærksomhed, når grupperne – som i dette tilfælde – er levende og lokale. Med Facebook kan 
man også hurtigt registrere, om opslaget modtages positivt . Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at tilmelding via Facebook ikke er en garanti 
for fremmøde. Erfaring herfra er dog stadig, at Facebook har den bedste rækkevidde, og man kan nemt målrette PR til et lokalområde. 
I Langå har facebookopslag resulteret i møder med mødregrupper for at skabe et attraktivt mødested, og som spinoff starter en karting-/
spindinggruppe på biblioteket.
I Randers Syd har brugere selv arrangeret brætspilsaftener udenfor bemandet åbningstid. Andre brugere vil arrangere aftener, hvor man læser og 
snakker om gamle dage i vores landsby, hvor der også skal inviteres nogle af de ældre/gamle bysbørn til at fortælle om ”gamle dage”. 
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Man skal håbe det bedste, være glad for det opnåede  
og så ikke lade sin nattesøvn forstyrre



20 Sprint! – En ret der altid vil overraske
- En idégenereringsworkshop, hvor deltagerne inddrages i hele processen 

Ingredienser:
• Udarbejdelse af  Sprint-workshop 
• Gode kontakter
• God forståelse for frivill ige kræfter 
• God til at engagere

Fremgangsmåde:
Projektet består i udvikling og gennemførelse af  Sprint-
workshops, en effektiv ret , der sikrer borgerinddragelse 
og idégenerering til  udvikling af  nye retter/projekter. 
Sprint kan være til gavn for både bibliotek, institution 
og lokalområdet . Det er et værkøj, der kan bruges i 
mange sammenhænge - vigtigt er blot , at workshoppen 
tilpasses kontekst og målgruppe.

Ikast-Brande Bibliotek har afholdt to Sprint-forløb for 
unge på lokale uddannelsesinstitutioner og fået gode 
tilbagemeldinger på processen. Som forventet var de 
unge en svær målgruppe, da de ofte bor i kommunen på 
’lånt ’ tid, hvilket gør det sværere at engagere dem i at 
være medskabende til forandring.

De lærere og elever, som har deltaget i Sprint , har 
fået øjnene op for, at biblioteket også kan bruges til 
andet end blot at låne bøger. Der er skabt en åbning 
til biblioteket , der samtidig viser de unge, at det 
kommunale system faktisk lytter til  deres idéer og 
tanker, og at de bliver taget seriøst . Forhåbentligt kan 
det være medvirkende til,  at flere unge melder sig til 
at starte aktiviteter op fremadrettet – og gerne med 
biblioteket .

Med Sprint har Ikast-Brande udviklet et basisidékatalog 
til  workshops målrettet eget lokalområde og har 
yderligere planlagt to Sprint-forløb for borgerne i 
kommunen på to åbne biblioteker. 

I projektet har det handlet om processen, mere 
end resultatet - hvordan man kan hvile i, og drage 
læring fra udviklingsprocessen i projektet . Vores 
opskrif t udvikles derfor med en ny ret i det enkelte 
Sprint-forløb. Kollegerne har taget rigtig godt imod 
projektet , og vi har fået Sprint /Open Library 
inkorporeret i implementeringen af  vores 
biblioteksstrategi. Yderligere har vi planlagt 
Sprint for vores kolleger, så de også ved 
præcist , hvad vi ’udsætter’ borgerne for.

Definition af Sprint:
Sprint giver mulighed for at sætte skub i drømme og afprøve den indre igangsætter.

I Sprint udforskes det, hvordan idéer kan blive til virkelighed. Det er et intensivt forløb – på ca. fire timer. En gruppe skal sammen 
identificere en udfordring i deres lokalmiljø – og hurtigt handle på den med projektudvikling i grupper.

De forventede resultater af et Sprint forløb:

1. Øget forståelse for aktivt medborgerskab
2. Træning i idégenerering og opstart af sociale og frivillige aktiviteter
3. Indsigt i egne kompetencer – alle har noget at byde ind med, som er værdifuldt for fællesskabet
4. Mod på og lyst til at være aktive medborgere

For mere information om workshoppen kontakt Ikast-Brande Bibliotek.



2121

Sørg for at få organisationen med og giv kollegaer en forståelse af, hvad der foregår,  
så samskabelse bliver naturligt implementeret efter projektafslutning



2222 En biksemad udviklet på samskabelse
- Flere besøgende og nye lånergrupper på Tørring Bibliotek

Ingredienser:
• Kendskab til lokalområdet
• Kendskab til målgruppen (snak med målgruppen)

Fremgangsmåde:
I en samskabelsesproces kan der opleves både 
modstand, undren og udfordring af  grænser inden man 
oplever succes. Fra Tørring får I her en ærlig opskrif t på 
samskabelse, hvor vi har været alle faser igennem. 

Tørrings opland er velsignet med særligt mange 
indbyggere fra to målgrupper, der typisk ikke kommer på 
biblioteket hos os; der er forholdsvis mange flygtninge/
indvandrere – og Tørring er det sted i kommunen, hvor 
der bor flest på overførselsindkomst . Så det var naturligt 
at se på, om vi kunne få nogen af  dem lokket indenfor. 

Vi kontaktede først Ældresagen, med en idé om at lave 
bedsteforældre-arrangementer for familier, men de havde 
ikke ressourcer til  et samarbejde. Derefter arrangerede 
vi ét samskabelsesmøde, hvor der udelukkende kom 
danskere og altovervejende nogle, der i forvejen var 
frivill ige i Tørrings ’Gule Hus’, hvor de holder café hver 
torsdag for flygtninge. Det var et spændende møde, hvor 
vi lærte en masse af  deres erfaringer – men hvor de også 
fik pointeret , at de ikke havde kræfter til  mere. 

Vi var nu kørt fast i processen, men nogle gange 
kan et simpelt spørgsmål bidrage til at flytte fokus. 
Vi blev spurgt : ’Hvorfor taler I om  jeres målgruppe 
– hvorfor taler I ikke med  dem i stedet?’ Det havde 
vi ikke noget godt svar på, og det fik os derfor til  at 
overveje, hvordan vi kunne samle nogle flygtninge til en 
samskabelsesproces. 

Heldigvis lykkedes det at 
samle en gruppe, og trods 
manglende sprogkendskab fik 
vi faktisk afholdt et rigtig godt 
møde. De fremmødte ønskede 
samstemmende en café, hvor de 
kunne komme og tale med danskere 
– og de var også enige om, at fredag 
eftermiddag (efter biblioteket 
lukker), en gang om måneden, ville 
passe dem rigtig fint . 

Således opmuntrede indkaldte vi 
til  et møde for danskere, som var 
interesserede i at blive frivill ige 
i caféen. Vi havde et rigtig 
fint møde, hvor vi fik afklaret 
forventninger og lagt en slagplan 
for det første halvår. 

Ved den første Tal dansk café 
dukkede der til  stor overraskelse 
ikke en eneste flygtning op, så det 
var med bekymring, at vi imødeså den 
næste café. Heldigvis var bekymringerne 
unødvendige, for anden gang deltog 10 
voksne og et utal af  børn – plus selvfølgelig 
de danske frivill ige. Og snakken gik lystigt!

Vi har nu kontakt til  en gruppe af  flygtninge, 
som ikke tidligere er kommet på biblioteket – og en 
gruppe af  frivill ige danskere, som er vill ige til  at køre 
caféen videre på egen hånd. Denne opskrif t i l lustrerer 
den læreproces, vi har gennemgået i Tørring. Igennem 
modstand har vi lært og fået erfaring til  det videre 
arbejde med samskabelse; og med et godt resultat fra en 
spændende kulturel fusionsopskrif t på biksemad er der 
stor motivation for at gøre det hele igen.
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Man skal tale med, ikke om deltagere og målgruppe.  
Og ellers vær vedholdende og opsøg målgruppen!



24 En langtidshævet samskabelsesproces  
bagt på en surdej
– En invitation til samskabelse

Ingredienser:
• Personaleafklaring
• Relationsskabende/indledende møder 
• Involvering af  foreningsliv og ildsjæle bredt
• Fast kontaktperson fra bibliotekets side
•  Opsøgende arbejde (sikre at målgruppen har lyst /og 

undersøge hvad de har lyst til)

Fremgangsmåde:

I Herning er der arbejdet med at finde en opskrif t til 
invitation og opstart af  samskabelse. Da vi ikke havde 
opskrif ten på forhånd, har vi prøvet os frem med 
forskellige metoder, for at skabe den helt rigtige surdej/
grundlag for fremtidige brød.

Indledningsvist var der behov for, at personalet på 
lokalbibliotekerne fik udarbejdet en definition/vision, for 
et ”aktivt og åbent lokalbibliotek”.  
Sammen definerede vi tre visioner: 

•  Et uforpligtende og neutralt 
mødested for alle og på tværs

•  Foreningernes vindue til lokalområdet
•  En aktiv, lyttende og samskabende 

aktør i lokalområdet

 

Til opstart af  samskabelsesprocessen er der inviteret 
til  åbne samskabelsesmøder på fire lokalbiblioteker. 
Hertil er der både sendt invitationer til  lokale foreninger, 
samt lavet opslag i det fysiske biblioteksrum og i 
facebookgrupper. Enkelte har fulgt op med telefonisk 
kontakt til  udvalgte ambassadører i lokalområdet , sendt 
supplerende mails, og ved flere arrangementer fik vi en 
fin presseomtale inden. 

Erfaringer herfra viser, at den personlige kontakt 
og presseomtale giver særligt gode resultater. 
Der har været stor variation i antal deltagere - 
fra 7-30 personer. Arrangementet med størst 
deltagelse var med en foredragsholder som 
trækplaster, hvorfor der var mindre tid til  at 
snakke om samskabelse her. Antallet af  deltagere 
har dog vist sig ikke at være afgørende for resultatet . 
Det afgørende er at blot , at de der deltager har idéer, 
lyst og ressourcer til  at samskabe.

Invitationens overskrif t sætter rammen for 
arrangementet . I Herning har vi inviteret til  samskabelse 
om aktiviteter i lokalområdet , og til  samskabelse om 
aktiviteter generelt og for børn i biblioteksrummet. 
Alle invitationer blev godt modtaget , men processen, 
resultater og forventninger var forskellige alt efter 
overskrif ten/rammerne. Vores erfaring er, at man skal 
være meget tydelig på de rammer, forventninger og 
begrænsninger, der er til  en samskabelsesproces (både 
i invitation og indledningsvist på mødet). Samtidig skal 
man dog være forberedt på, at samskabelse i mødet ofte 
tager nye drejninger - vi har valgt at imødekomme nye 
idéer, når de opstår. Det er den spændende synergi, der 
ligger i samskabelse. 

Den samskabelsesproces, der er påbegyndt i Herning, 
har nu resulteret i en surdej, der står klar til  videre 
bagning. Det første brød er bagt – en langtidshævet 
opstart med åbne borgermøder, og vi afslutter nu 
projektet med mange nye samarbejdspartnere og hermed 
et vellykket grundlag at arbejde videre med. For at 
blive et aktivt mødested for lokal samskabelse skal vi 
kontinuerligt fylde ny energi på surdejen/biblioteket . 
De nye samarbejdspartnere skal inviteres ind til  møder 
om konkrete aktiviteter, og vi har desuden idéer til  nye 
samskabelsesprocesser – brød i forskellige variationer. 
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Samskabelse kræver ikke fuld bemanding, men det kræver  
en aktiv og fleksibel tilstedeværelse i biblioteksrummet
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Anbefalinger til samskabelse  
i det åbne bibliotek
De otte opskrif ter il lustrerer tydeligt , hvordan en 
samskabelsesproces eller brugerinddragelsesproces 
kan gennemføres meget forskelligt . Trods de forskellige 
projekterfaringer er der stadig flere fællestræk og 
hermed en række erfaringer, der kan bidrage til læring 
for andre, der overvejer implementering af  en lignende 
proces. 

Med erfaringerne fra Open Library 2.0 er 
der her samlet en række anbefalinger:
-  Vi skal tale med  de mennesker, vi gerne vil 

have til  at bruge biblioteket , ikke om  dem.
-  Vi skal turde overtræde egen grænse i 

forhold til,  ”hvad man plejer at gøre”. 

-  Det kræver tid og energi at vedligeholde relationer. 
-  Det tager tid at samskabe.
-  Det at eksperimentere og fejle er en del af  en proces.
-  Tænk samskabelse ind i teams og arbejdsgrupper. 
-  Korriger kursen så du ikke støder på grund.
-  Bevidste overvejelser om rammerne. 
-  Tydelig formidling af  rammer til alle deltagere.
-  Alternative måder at nå i mål på kan være 

lige så gode som de planlagte.
-  Troværdighed og til l id i relationer er grundlag 

for et godt forløb og et godt resultat .  
-  Vi skal ud af  huset for at bringe andre ind.
-  Relationer kan opstå uventede steder. 
-  Opbakning fra ledelse og kollegaer er vigtig.
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Det åbne bibliotek version 3.0 
 - Fokus på fælles udfordringer 
Fremadrettet er der behov for, at biblioteket forholder 
sig fornyet til  sit grundlag og i det mindste stiller sig 
selv spørgsmålet : Hvad vil vi med det åbne bibliotek 
- hvis vi skal tage skridtet videre til  version 3.0?

Der er behov for at formulere en samlet strategi, der 
sikrer værdiskabelse gennem alle led i værdikæden på 
de danske folkebiblioteker, og som på handlingsniveau 
kobler sig på eksisterende best practice og 

udviklingen af  nye løsninger. Biblioteket skal arbejde 
strategisk på et metaniveau med kobling til  andre 
visionsområder i lokalsamfundet . Det betyder, at 
biblioteket indretter sin organisation med henblik på 
at løse fælles og langsigtede udfordringer sammen 
med interessenter og aktører i lokalområdet . 
Kort og godt arbejder for en sag som 
er større end biblioteket selv - win-win 
situation for de samarbejdende parter.

Ønskes yderligere information om Open Library 2.0 kan I kontakte projektleder 
Jeanette Bak Christensen, projektkonsulent ved Herning Bibliotekerne på mail:  
bibjbc@herning.dk eller tlf.: 2087 7241
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