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Baggrund for projekt  

I Danmark oplever vi en stigende kulturel mangfoldighed, som stiller flere og flere krav til evnen at kunne 

begå sig i et multikulturelt samfund. Med dette projekt har vi ønsket, at formidle viden og værktøjer til 

unge (14-18 år) med det formål, at de i højere grad kan navigere og finde styrke i denne mangfoldighed. 

Det er vigtigt at biblioteket engagerer sig i denne betydningsfulde dannelsesopgave, da vi kan agere som 

kulturformidler og facilitator for kulturmødet. Dannelsesopgaven i dette projekt tager udgangspunkt i 

kulturel intelligens og demokratisk dannelse. 

Målgruppe 

Den generelle målgruppe er unge 14-18 årige. Den målgruppe som projektet blev kørt med er elever fra 

Tønders 10-klasse skole. 

Antal deltagere  

Alle skolens 50 elever deltog i projektet. I viden konkurrencen ’It’s cool to know’ deltog 10-klasse skolerne i 

Sønderborg og Vejle. Her blev antallet 390 elever og 30 lærere.   

Metode  

Kreativ formidling er en af det valgte arbejdsmetoder. For at de unge skulle være engagerede i de planlagte 

aktiviteter har det været nødvendigt at formidle kulturel intelligens og demokratisk dannelse på en 

utraditionel måde. De unge er blevet taget ud af deres normale undervisning for at løse opgaver i 

biblioteket, kulturhuset, lokalområdet og i Tønder byrådssal. De har ligeledes været involveret i rollespil, 

konkurrencer og i digitale formidlingsopgaver.  

Det opsøgende bibliotek har også været kernen i vores metodevalg. Den gængse opfattelse af biblioteket er 

trods bibliotekernes ihærdige arbejde stadigvæk meget traditionelle. Derfor har det været vigtigt for 

projekt at biblioteket laver en alternativ markedsføringskampagne, der helt konkret viser 

samarbejdspartnere hvilke muligheder, kapaciteter og nye roller folkebiblioteket har tilegnet sig.  

 

Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført? 

Der er blevet gennemført 4 aktiviteter. Det følgende er en beskrivelse af hvert tiltag. 

 

Teambuilding 

For at skabe sammenhold blandt eleverne har det været vigtigt, at de får lov til at arbejde og opnå nogle 

sejre sammen. Derfor tog vi dem med til Mommark Teambuilding hvor de blandt andet skulle bygge en 

tømmerflåde, kravle op af en himmelstige og blive udfordret på en High Rope bane. Derudover har tanken 

været, at ryste dem ud af deres vante roller og lad dem opleve hinandens styrker.  

 



It’s cool to know 

Det er en konkurrence på viden hvor eleverne på Tønder 10 dystede imod 10-klasserne fra Vejle og 

Sønderborg i følgende kategorier: FN’s 17 Verdensmål, Verdenskulturer, Verdensborger, Dansk Politik, 

Kend dit bibliotek, Erhvervsuddannelserne og Vilkårlig viden. Med konkurrencen ønskede vi at give 

eleverne ’aha-oplevelser’ og følelsen af, at det er sejt ’at vide’. 

 

KulturProff 

Hvordan kan vi forstå dem, der er anderledes end os?  Det kan vi ved at prøve at forstå dem udfra deres 

egen præmisser eller ved at sætte os i deres sko. KulturProff er en øvelse i at kunne forstå mennesker, der 

ikke ligner os selv. I samarbejde med Kulturskolen i Tønder fik eleverne mulighed for at producere små 

videoklip, hvor de beskrev og forklarerede kulturtraditioner fra den store verden, som de havde fået viden 

om. 

 

Byråd Minor 

Her fik eleverne lov til at flytte ind i Tønder Byrådssal og være politikere for en dag. Med embedsmænd og 

konsulenter som mentorer, skulle de unge vælge en sag, som ligger dem på hjertet og derefter formulere et 

lovforslag, som de skal forsøge at få igennem. Eleverne, som bliver delt op i grupper, skulle debattere, 

argumentere og overbevise de andre om deres lovforslag. Lovforslagene som tog udgangspunkt i FN’s 

verdensmål blev fremlagt for Tønders borgmester som efterfølgende gav feedback og råd til de unge . 

Byråd Minor er en øvelse i demokratisk dannelse og en indvielse, i hvordan de unge kan have politiske 

indflydelse.  

 

Hvad er den samlede vurdering af projektets succes/ hvad er succeskriterierne? 

Succeskriterierne: 

 1) Unge udviser højere grad af civic and cultural literacy. 

2) Unge er engagerede i de planlagte aktiviteter. 

3) Samarbejdspartnere anser biblioteket som en relevant partner i integrationsprocessen. 

4) Mindst 50% af aktiviteterne finder sted på Tønder Bibliotek for at fremme biblioteket som et sted for 

læring og fællesskabsdannelse hos de unge. 

 

 

 



Den samlede vurdering 

Den samlede vurdering er, at projektet er en succes fordi alle succeskriterierne er opfyldte. De unge var 

engagerede og blev under projektet både klogere på andre kulturer og på hvordan de kan gøre deres 

indflydelse gældende i et demokrati. Vores samarbejdspartnere blev positivt overrasket over de 

kompetencer, ressourcer og nytænkning som biblioteket rummer. Næsten alle projektets aktiviteter blev 

enten forberedt eller gennemført i biblioteket og dens tilknyttede institutioner.  

 

Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen? 

I allerhøjste grad og endda mere relevant end oprindelig antaget. Projektet var relevant ikke alene pga. at 

den var et vigtigt bidrag til elevernes kulturelle og demokratiske dannelse men også fordi den gav anledning 

til at eleverne blev udfordret og derved udviklede deres personlighed. Projektets relevans blev mærkbart 

ved at 10-klasse skolen i Tønder var meget varieret både ift. kultur, etnicitet, sociale klasser og faglig 

kunnen. Denne mangfoldighed gjorde projektet relevant netop fordi formålet var at give de unge viden og 

redskaber til at kunne danne relation på tværs af ovennævnte skel. En general karakteristik af 10-klasse 

elever er at de er meget usikre og vil helst ikke falde uden for det sociale fælleskab. Her blev de udfordret 

og fik muligheden for at vokse da de i flere tilfælde fik mulighed for at lære at udtrykke sig foran en større 

forsamling.    

 

Hvilke problemer har projektet haft undervejs? 

Tid 

Projektperioden som varede i alt 9 måneder var alt for kort tid da projektet var meget omfangsrigt. Det 

betyd desværre at det fulde potentiale af projektets formidlingsredskaber ikke blev opfyldt.    

Medejerskab 

Et lederskifte og en fyringsrunde ved 10-klasse skolen i Tønder gjorde at lærerne på skolen ikke blev 

involveret i de tidligere faser af projektet. Deres manglende involvering i projektets planlægningsfase betyd 

at de ikke følte et stærkt medarbejderskab i starten af projektet.  

 

 

Var projektet anstrengelserne værd – hvorfor/ hvorfor ikke? 

Projekt var bestemt anstrengelserne værd. 

1) Projektet var en særdeles god PR kampagne for det moderne folkebibliotek 

2) Eleverne fik en indsigt i det moderne folkebiblioteks virke og dens rolle i samfundet 



3) Lærerne fik et indblik i hvordan biblioteket kan bidrage til dannelsesopgaven og de ressourcer og 

kompetencer det moderne bibliotek rummer.  

4) Vores samarbejdspartner fra Sundhed og Integration Tønder har fået øje for hvordan vi kan bidrage 

til integrationen og hvordan vi kan være med til at skabe sunde vaner. 

5) Elevene fik nogle succesoplevelser der har bidraget til deres personlige udvikling  

6) 4 gode formidlingsredskaber er blevet udviklet igennem projektet  

 

Hvilke erfaringer har i gjort jer i forbindelse med projektets samarbejdsrelationer? 

 

Tønder 10 

1) 10- klasse skolen har mere frie rammer end folkeskolerne, gymnasierne og erhvervsuddannelserne, 

hvilket betyder at der er gode muligheder for at køre længere og mere tidsforbrugende projekter 

med dem. 

2)  10- klasse skolen er meget åben for initiativer og projekter deres fremme deres elevers personlige 

udvikling 

3) Medejerskab og involvering af lærere er utrolig vigtig da det løfter projektet.  

4) Besparelser på skoleområdet betyder at ressourcer i form af kompetencer, penge, nye tiltag og 

hjælp til at løfte dannelsesopgaven er kærkomne.  

5) Er man fleksible kan man nå rigtig langt med en 10-klasse skole. 

 

Sundhed og Integrationsafdelingen i Tønder Kommune 

1)  Mulighed for at forme projektet gjorde at afdelingen følte et stort medejerskab.  

2)  Afdelingen var villig til at bidrage med ressourcer i form af arbejdstimer da de følte at projektet var 

relevant for deres arbejde.   

3) Afdelingen løftede projektet til et højere niveau med deres netværk og ideer. 

 

Følgebibliotekerne 

1) Følgebiblioteker er en ressource og ikke en byrde. 

2) Sparringen med følgebibliotekerne forstærkede projektets formidlingsredskaber  

3) Følgebibliotekernes involvering i projektet gjorde at møderne med dem var meget mere 

interessante og nærværende. 

4) Formidlingen af projektet og dens resultater var mere interessant for følgebibliotekerne fordi de 

havde fået lov til at præge projektet. 

 

 



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

Den vigtigste forklaring på at projektet levede op til succeskriterierne er følgende: 

1) Åbenhed overfor og ihukommelse af samarbejdspartnernes og følgebibliotekernes ideer og 

indspark. 

2) De 4 formidlingsredskabers relevans for målgruppen.  

3) En stærk projektgruppe med mange forskellige kompetencer og synsvinkler. 

4) Tønder 10’s tillid til projektet og deres villighed til at bruge tid og ressourcer på projektet. 

5) Følgebibliotekernes indspark har været uundværlige for projektets succes. 

 

Hvad kunne være gjort bedre i projektet? 

Projektet kunne tidsmæssigt være planlagt bedre. Projektet strakte sig kun over 9 måneder og det er for 

lidt tid når det er holdt op mod projektets ambitionsniveau. Mere tid vil have gjort det muligt at involvere 

lærerne mere i udvikling af projektets formidlingsredskaber og derved givet dem en større følelse af 

medejerskab. Ligeledes ville deres kendskab til målgruppen bedre kunne mobiliseres og præge projektet i 

højere grad.  

 

Hvilke af projektets erfaringer videreføres i andre sammenhænge? 

10-klasse skolerne i Sønderborg, Tønder og Vejle har alle udtrykt ønske om at gentage ’it’s cool to know’ 

viden konkurrencen. Det er ligeledes tænkt at projektets erfaringer og resultater enten bliver taget med til 

folkemødet i Bornholm af Tønders lokalpolitikere eller at erfaringerne bliver delt til en af de kommunale 

TønderTalks. Derudover er der blevet produceret en hjemmeside til projektet som fremadrettet vil blive 

brugt til at inspirere andre til at bruge projektets erfaringer og de udviklede formidlingsredskaber.  

 

 

Kan projektet duplikeres af andre? – hvorfor/ hvorfor ikke? 

Projektet har fra ide-genereringsfasen været fokuseret på at udvikle formidlingsredskaber der kan bruges af 

andre folkebiblioteker. Derfor er alle 4 formidlingsredskaber hverken tid, sted eller emne specifikke. De 4 

koncepter som projektet har produceret kan afvikles enkeltvis eller som en samlet pakke. Dertil er alle 

koncepter håndgribelige, fleksible og nemme at implementere. Hjemmesiden udgør et godt udgangspunkt 

for inspiration og dernæst er alle velkomne til at kontakte Tønder Kommunes Biblioteker eller 

forhenværende projektleder på Tønder Kommunes Biblioteker Ahmad Joumaa for yderligere information 

og bistand. 
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Udsagn fra deltagere og samarbejdspartenere.  

 

”Det er godt at der kommer nogen udefra som fortæller os at vi godt kan” 

                                                                                  (Troels, lære ved Tønder 10) 

 

 

”I starten tænkte jeg at det godt nok bliver kedeligt men projektet endte med at være rigtig sjov” 

                                         (Mathias, elev ved Tønder 10) 

 

 ”Det gør mig glad at jeg har fået lov til at præge projektet med mine ideer” 

   (Ann, Sundhed og Integration Tønder) 

 

 

”Forberedelserne til ’it’s cool to know’ konkurrencen har styrket vores samarbejde med biblioteket” 

                 (Anders, leder af 10-klasse skolen Sønderborg) 

 

 

”Det var spændende at lære noget nyt på en ny måde” 

                                             (Majken, elev ved Tønder 10) 


