
 
 

 
Afsluttende rapport – for projekt Fakta i fokus - bag om fiktionen 
 
Om projektet: 
 
Projekttitel: Fakta i fokus – bag om fiktionen 
Projektejer: Odense Bibliotek og Borgerservice 
Projektleder: Maria Orup Kristensen 
Projektnummer: BUP.2019-0013 
Projekttid: marts 2019 til og med april 2020 
 
Samarbejdspartnere: AssensBibliotekerne og HvidovreBibliotekerne 
 
Baggrund: 

Projektet har ønsket at bygge bro mellem fiktion og fakta for derved at skabe merværdi for brugerne i kraft af 
helhedsoplevelse og synergi mellem fantasi og virkelighed, og åbner for inspiration og refleksion over det der læses og 
opleves. 

Samt et ønske om både at nedbryde eventuelle traditionelle skel mellem fiktion og fakta - og ved hjælp af fiktionen af 
skabe interesse og nysgerrighed for det faglitterære indhold. 
 

Vi har udforsket skæve og uprøvede litteraturaktiviteter ’on-location’ hos fagpersoner fx retsmedicineren, historikeren, 
kultureksperten og clairvoyanten m.fl. 

 

Projektgruppen har arbejde ud fra følgende formål: 

 

Formål: 

 

• Med afsæt i fiktion og faglitteratur udforsker vi skæve og uprøvede litteraturaktiviteter –’on-location’ og i 
biblioteksrummet 

• Vi bygger bro mellem fiktion og fakta - og skaber merværdi for brugerne i kraft af helhedsoplevelse og synergi, 
samt refleksion og inspiration over for det der læses og opleves 

• Ved at går bag om skønlitteraturen og det fiktive univers - skabes der interesse og nysgerrighed for det 
faglitterære indhold 
 

 

 Målsætning/succeskriterier: 

 

• Der er udviklet og afprøvet nyt litteraturkoncept som samtænker fag- og skønlitteratur: 
 

’2 on-location’ og 1-2 aktiviteter med skæve formidlingstiltag 
 

• Projektets faktabaserede aktiviteter er medvirkende til at styrke fiktionslæserens litterære oplevelse 

• Konceptet er udbredt på 1 seminar henvendt til fagrelevante litteraturformidlere. Der udgives et tilhørende 
idekatalog til inspiration 

• Der er grobund for nye litterære fællesskaber, der diskuterer fakta i fiktionen 
 

 

Målgruppe, aktiviteter og deltagere: 

Voksne skønlitterære læsere, der er klar til at udvide læseoplevelsen med fakta for at styrke den 



 
 

litterære helhedsoplevelse. 

 

Projektet har afviklet 17 aktiviteter: 7 ture ud af huset og 10 aktiviteter i biblioteksrummet. Samt udstillinger og andre 
formidlingstiltag i biblioteksrummet.  Antal deltagere har varieret alt efter hvilken type aktivitet, der var tale om. Om 
det fx var tiltænkt en mindre gruppe eller et større arrangement i biblioteksrummet. 

Alle aktiviteter er beskrevet i et idekatalog, der bl.a. kan ses på centralbibliotek.dk og Projektbanken. 

 

Metode:  

I projektet har vi været inspireret af museerne og oplevelsesturismens måde at bruge det levende rum på, hvor 
sanserne skærpes og historien opleves.  Især i on-location (ud af huset) aktiviteterne, har vi forsøgt at give deltagerne en 
helhedsoplevelse; hvor de både er i dialog med den virkelige verdens fagpersoner, de kan røre ved genstande og mærke 
autenticiteten. Også nogle af aktiviteterne i biblioteksrummet bruger elementer af levende formidlingsmetode, hvor 
fiktion krydser fakta. 

 
 
Selvevaluering:  
Vurderingen er, at afprøvning af konceptet overordnet har været en succes.  Der har været afholdt nogle meget 
spændende aktiviteter, som publikum har taget godt imod.  
 
Det har været interessant og givende for både deltagere og arrangørerne at afvikle konceptet, hvor vi i kombination har 
haft litterær formidling i form af både oplæg og læsegrupper - og efterfølgende beriget og styrket oplevelsen ved besøg 
hos fagpersoner i den virkelige verden. 
 
Vores målgruppe ved projektstart var de skønlitterære læsere, som vi gerne ville berige med faktuelle emner som 
supplement til deres skønlitterære oplevelse. 
Projektet har haft relevans for denne målgruppe, men der viste sig også en interesse fra andre målgrupper. Vi har mødt 
et publikum, der har deltaget pga. interesse i det faglige emne, som fx besættelsestiden og true crime- og som 
udgangspunkt mindre pga. af den skønlitterære vinkel.  Heriblandt mænd og et yngre publikum. 
Så selv om det oprindelige fokus var at gøre målgruppen opmærksom på faglitteraturen, skete det omvendte også, at de 
fagligt interesserede blev interesseret i skønlitteraturen. Netop fordi de deltog. 
 
Projektet har fra start haft som mål at udfærdige et idekatalog, med alle de afholdte aktiviteter under konceptet – samt 
give et bud på, hvordan aktiviteterne evt. kan skaleres og justeres.  
Idekataloget er både udgivet i en PDF-udgave – samt i en trykt udgave i begrænset oplag. Begge dele er formidlet og 
distribueret ud til andre folkebiblioteker via Centralbibliotek.dk og på bestilling via den nationale kørselsordning. Samt 
uploadet til Projektbanken: 
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Idekatalog.%20Fakta%20i%20forkus%20-
%20bag%20om%20fiktionen.pdf  
 
På grund af lockdown forårsaget af corona-virus, måtte vi desværre aflyse det planlagte formidlingsseminar, som var 
sat til at skulle afholdes d. 23. april 2020. Det blev i projektgruppen vurderet, at det ikke var muligt at udsætte 
seminariet. 
Projektet har derfor ikke nået dette projektmål. 
 
 
Formidling af projektet:  
Projektet fik sit eget logo, som har været synlig i alle aktiviteter samt i trykt- og online omtale af projektets koncepter og 
aktiviteter. 
Muleposer og notesbøger med projektlogo blev produceret og disse indgik i flere varianter i projektets aktiviteter. 
 
Der er produceret et idekatalog, som er tilgængelig online og trykt i 100 eksemplarer. Kataloget er formidlet via 
Centralbibliotek.dk og Facebookgruppen: Fakta i fokus.  
 

https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Idekatalog.%20Fakta%20i%20forkus%20-%20bag%20om%20fiktionen.pdf
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Idekatalog.%20Fakta%20i%20forkus%20-%20bag%20om%20fiktionen.pdf


 
 

Der er ligeledes skrevet evaluerende/formidlende artikler af forfatter og historiker Rasmus Dahlberg, der har været 
tilknyttet projektet som evaluator. Artiklerne er publiceret i Perspektiv og det norske Bog og Bibliotek 
 

Ovennævnte kan ses på Projektbank.dk: http://projektbank.dk/fakta-i-fokus-bag-om-fiktionen 
 

 
Udfordringer i projektet:  
Set fra projektlederens synsvinkel har der ikke været de store udfordringer i projektet. Projektgruppen har fungeret fint. 
 
Det har naturligvis krævet arbejde at få beskrevet de enkelte arrangementer og læsegrupper således, at formålet og 
betingelserne har været klare for borgerne. Fx at forudsætningen for deltagelse i tur til retsmedicinskins institut, er 
forudgående deltagelse i tilhørende læsegruppe.  Ikke alle gange er denne kommunikation nået 100 procent.  Til 
gengæld har det ikke ændret på at de afviklede aktiviteter har givet værdi for deltagerne. Der har bare været løbende 
justeringer enkelte steder. Justeringer der er omsat til anbefalinger og beskrevet i idekataloget. 
 
De største udfordringer i projektet har været tiden lige efter at vi blev sendt hjem fra arbejde pga. corona lockdown. 
Både mentalt og fysisk blev det svære for projektgruppen at finde energien. 
 
Som skrevet måtte vi aflyse det afsluttede formidlings-seminar på corona-situationen, og det betød at der aldrig kom en 
rigtig forløsning af arbejdet.  
 
 
Værdier i projektet – internt og eksternt:  
Der er lagt mange kræfter og ressourcer i projektet – og i arbejdet med at afprøve konceptet. Gruppen er heldigvis enig 
om at arbejdet var anstrengelserne værd.  At det var lærerigt og en god mulighed for at prøve nye formidlingsformer af. 
Og samtidig noget det gav umiddelbart værdi for bibliotekets brugere. 
 
Samarbejdet i projektgruppen har fungeret fint.  
Det er min vurdering, at hele gruppen havde lyst til at arbejde med konceptet og se det prøvet af direkte på 
biblioteksbrugerne. Altså med umiddelbar respons fra publikum. 
 

 
Det videre arbejde med konceptet:  
Konceptet med at kombinere fag-og skøn kan nemt videreføres efter projektafslutningen.  Projektets idekatalog vidner 
om, at der kan afholdes og afprøves aktiviteter i både stor og mindre skala. Ligesom kommunestørrelse og lokaleforhold 
heller ikke er en hindring. 
 

http://projektbank.dk/fakta-i-fokus-bag-om-fiktionen

