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“Ta' nu stilling – Meningsdannelse på bibliotekerne!” er et samarbejdsprojekt, der tager afsæt i udsatte unges behov for en større forståelse af politik og demokrati. Start var i 

februar 2015; og slutkonferencen afholdes i marts 2016. Odense Centralbibliotek, Elsesminde Produktionshøjskole Odense, VUC FYN-Odense, Odense Dramaskole, Glostrup 

Bibliotek samt Thisted Bibliotek har udviklet projektet - sammen med de unge. Fokus var på usædvanlige læreprocesser: så som debatteater og debatarrangementer, unge-til-

unge-tiltag, etablering af et ungeråd og praksislæring.  

Projektet blev støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Ideen og konceptet for Ta' nu stilling blev udviklet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og består af 

to søjler: 

Den første søjle udgør demokratibegrebet. Som det fremgår af interviewet med Matthias drejer projektet sig på den ene side om demokratiet som livsform, hvor 

det demokratiske engagement og adfærd er i centrum: at praktisere demokrati betyder at stå frem og argumentere for sine synspunkter, at være lydhør over for 

andres værdier, at indgå kompromisser og at engagere sig. Det betyder også, at den demokratiske adfærd ikke er forbeholdt det politiske liv. Man kan og bør 

praktisere demokrati i familien og skolen, i foreninger og på arbejdspladsen. Demokratiet som styreform handler på den anden side om politiske 

beslutningsprocesser, det parlamentariske system og hvordan man skaber sig en karriere i et politisk system. Her formidles grundlæggende viden om demokratiske 

beslutningers form og indhold. Formålet med Ta' nu stilling består netop i at ruste udsatte unge til dialog, debat og engagement samt at styrke deres 

vidensgrundlag. 

 

Projektets anden søjle er at arbejde med en målgruppe, som folkebiblioteker nok har interesseret sig for som lånergruppe, men på grund af bibliotekernes ikke-

styrende formidlingskoncept har haft svært ved at udvikle velegnede betjeningskoncepter for. De udsatte unge defineres som målgruppe, der er bogligt svage, har 

manglende selvtillid og udviser lettere afvigende adfærd. Dette kan skyldes forskellige faktorer så som omsorgssvigt, fysisk eller psykisk sygdom, dårlige 

skoleerfaringer eller at være droppet af systemerne. 

 

 

 

 

 

 

 



Faktaboks og resultater alt i alt: Ta’ nu stilling - Meningsdannelse på bibliotekerne!            d. 18. marts 2016 kkal 

 

 
Aktiviteter ved debatdelen April 2015-december 2015 Odense Antal deltager 

 
 

Ungdomsuddannelser/biblioteker 

 
Introer + Brianstorm  

 
debatarrangementer 

 
I alt 

VUC-Odense, Odense Bibliotekerne 30 40 70 

Elsesminde Odense, Odense Bibliotekerne 25 40 65 

VUC og Elsesminde, Odense Bibliotekerne - 70 70 

I alt 55 150 205 
 

Aktiviteter ved dramadelen September 2015 - februar 2016  Antal deltager  

 
 

Ungdomsuddannelser/biblioteker 

 
introerne 

 
dramaforløbene 

 
I alt 

VUC-Odense, Odense Bibliotekerne 25 50 75 

Elsesminde Odense, Odense Bibliotekerne 12 12 24 

Thy Produktionshøjskole, Thisted Bibliotek - 30 30 

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Glostrup Bibliotek - 100 100 

I alt 37 192 229 
 

Aktiviteter fordelt efter antal deltager apr. 2015- feb. 2016 Aktiviteter  

 
 
 

 
introer 

 
debatarrangementer 

 
dramaforløb 

 
frivillig 

I alt 

Antal deltager/unge alt i alt april 2015- feb. 2016 92 150 192 13 477 

      
Frivillige = 13 unge har deltaget som frivillige i projektet: heraf 1 fra VUC, 1 fra Elsesminde, 4 fra dramaskolen og 7 fra lokale politiske ungedomsorganisationer: Venstre, 

Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, det Konservative Folkeparti.  

Eksempel på aktiviteter på YouTube:  

Debat OC d.25.11.15 (ca. 4 min.):  https://youtu.be/nB_F2AcjolY  

YouTube: Drama VUC-Odense d.1.12.15 (ca. 4 min.): https://youtu.be/0M0arA_WnY8 

YouTube: Debat og drama i forbindelse med oplægget (ca. 2 min.):: https://youtu.be/iPNETqK8LJM 
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