
BIBLIOTEKET I LÆRINGSFÆLLESSKABET!
- med hvilke konsekvenser for særejet?
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Silkeborg Bibliotekerne er dybt involveret i Campus Bind-
slevs Plads, som er et kreativt byudviklingsprojekt, hvor bib-
lioteket indgår i et forpligtende partnerskab med seks øvri-
ge uddannelses- og kulturinstitutioner. I sommeren 2017 står 
et 1500 m2 stort campushus klar til at huse de mange unge, 
deres lærere samt byens borgere. Her skal eksperimenteres, 
udforskes, udveksles og tænkes nye former for fællesskaber. 
Ambitionen er en smeltedigel af læring, kultur og kreativitet, 
hvor nye læringsformer og aktiviteter vil udfolde sig. 
Silkeborg Bibliotek får en central og naturlig rolle som vært 
for huset, idet det rent fysisk kobles på biblioteket. Der slås 
et stort hul i muren, og bibliotekets hovedindgang flyttes til 
campusbygningen med fælles entre og velkomstinfo. 

Projektet blev under behandlingen i Slots- og Kulturstyrelsen beskåret og omformuleret til et modningsprojekt. Det afgørende 
spørgsmål, som vi ønskede at finde svar på, var, hvordan vi designer et fysisk biblioteksrum, der er så attraktivt, at de unge 15 - 
25 årige ikke ender med kun at opholde sig i det nye campushus, men også tager turen gennem ”hullet i muren” og finder sig til 
rette sammen med bibliotekets andre brugere. 
Vi sigtede mod at afprøve en model og nogle værktøjer, der kan identificere folkebibliotekets identitet i de unges perspektiv 
samt ikke mindst at få nogle pejlemærker for den fremtidige fysiske indretning og for designløsninger, som de unge finder 
attraktive og nyttige. 
Projektet var en overbygning på de indhøstede erfaringer samlet i tilstandsrapporten: 
”Hvordan henvender Silkeborg Bibliotekerne sig målrettet til de unge?”

  PROJEKTET

  BAGGRUND

MÅLGRUPPEN

METODE

Målgruppen
Målgruppen var de unge 15-25 årige under uddannelse. 
Der var indgået samarbejdsaftale med Th. Langs HF & VUC samt 
Silkeborg Business College. Fra førstnævnte deltog et hold af AVU 
elever og fra sidstnævnte en 1. HHX klasse med innovation som 
linjefag, fremover kaldet ”fokusgruppen”. Ca. ¼ af eleverne var 
registrerede som lånere og kun et fåtal havde besøgt biblioteket 
inden forløbet.

Metode
Flere af bibliotekets medarbejdere var 
tidligere blevet klædt grundigt på i 
servicedesign og de tilknyttede meto-
der og værktøjer, som vi vurderede var 
særdeles brugbare i forhold til temaer-
ne aktiviteter/ydelser, fysisk indret-
ning og målgruppen (de unge). Og ikke 
mindst var - og er - vi meget optagede 
af det stærke fokus på brugerbehov, 
som designtænkningen inkorporerer. 

Arkitekter og ”servicedesignere” 
Jørgen Rasmussen, RAS Design, samt 
Christel Maria Jantzen forestod derfor 
et procesforløb med fokusgruppen. 
Seks biblioteksmedarbejdere deltog 
som aktive observatører og medspil-
lere. Dels for at lære de unge bedre 
at kende, lytte og høre fra deres egen 
mund, hvordan de taler om biblioteket 
og dels for at arbejde med design-
tænkning i praksis – herunder forstå 
skiftet fra ”de lette løsninger” til den 
undersøgende og kreative tilgang.

 PROCES

PROCES
Jørgen Rasmussen, uddannet arkitekt og designer på Arkitektskolen Aarhus, 
ledte og faciliterede processen sammen med sin ”co-driver” Christel Maria 
Jantzen. Det skete på to daglange workshops med fokusgruppe og medarbej-
dere, hvor alle resultater som ex. moodboards og prototyper blev fotodo-
ku-menteret og dialoger og udsagn blev noteret med henblik på senere ana-
lyse.  Eleverne slog deres hjemmearbejde op på en væg i en facebookgruppe.



Workshop 1 
Målet var at afdække fokusgruppens ønsker og behov i 
forhold til de fire rum : oplevelsesrummet, projektrum-
met, det sociale rum og fordybelsesrummet.

- Hvordan er rummet?
- Hvilken funktion har det? 
- Hvad indeholder det?

Workshop 2
Målet med workshop 2 var at indhente de unges tanker 
og refleksioner over hvilke kvaliteter, der er afgørende 
for at kunne tiltrække målgruppen. Ligeledes skulle de 
”connecte” til Campus og andre ”byrum”, altså skabe en 
synlig sammenhæng.
Derfor fik de to opgaver:
- at markedsføre deres rum
- at lave en kunderejse for rummet

 WORKSHOPS
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systematiseret og analyseret i en form, outputtet vitterligt kan omsættes til nogle brugbare og inspirerende 
pejlemærker i arbejdet med biblioteksrummet.
De unge taler i et meget konkret sprog. Ideer og referencer er ofte hentet i cafe- medie- underholdnings- og 
modeverdenen. Kendskabet til det aktuelle bibliotek og vore services er ringe, og deres referencer hentes i 
erindringen om deres barndoms skolebiblioteker!
De unge har det til fælles, at de er unge. Og så har de i øvrigt meget forskellige preferencer, som ofte fremstår 
dobbeltsidige.  De er bevidste om biblioteket som et fordybelses– og videnssted, og ønsker inspiration og 
oplevelsesaspektet vægtet. Selv om de finder det fysiske rum strømlinet, kedeligt og lidt for pænt, udtrykker 
de behovet for tryghed og hygge. Og på samme tid som de unge ønsker selv at kunne sætte deres præg på 
rummet, udtrykker de respekt for hinandens og andre brugergruppers behov. En tydelig tendens i budskaberne 
er dog, at de generelt ikke kærer sig om materialerne, herunder hverken præsentation eller formidlingen af 
dem, men til gengæld er optagede af de digitale muligheder, som bare skal virke og være lige ved hånden, og 
af selve værestedet!

Tolkningen af det hørte og sete er omsat og beskrevet i de to flyers ”Unge værdier – en oversættelse for fag-
folk” og ”Biblioteksrum for unge – en oversættelse for fagfolk”. Målet med disse er at fastholde ungefokus 
både i den forestående indretningsproces, og når vi udvikler og samskaber nye aktiviteter.

OUTPUT FRA DE UNGE



I et efterfølgende evalueringsinterview udtrykker de seks deltagende medarbejdere først og fremmest 
deres positive indtryk af de unges offensive og kreative tilgang til opgaven. Det afæsker betydelig 
respekt for en målgruppe, som vi i det daglige ikke er tæt på og ikke kender særlig godt. Indledningsvist 
var medarbejderne bekymrede for, om de unge ville forstå og acceptere, at selvom vi inviterer dem ind 
til at fortælle om deres ønsker og behov – så er det ikke ensbetydende med, at de bliver opfyldt i en 
direkte form. Lærerne aflivede denne antagelse og det samme gjorde de unge selv under forløbet.

Hvorvidt medarbejdere og ledelse er i stand til at inkorporere de unges output i både nyindretning og 
formidlingsinitiativer, er stadig et åbent spørgsmål, idet der i skrivende stund pågår en medarbejderind-
dragende proces vedrørende nyindretningen, hvor de to flyers har fungeret som inspirationsværktøj. 
Af de umiddelbare svar fra teams, har særligt ét team øje for fokusgruppens aftryk. At entreen ind i bib-
lioteket fra campus skal signalere mere oplevelse end materialer, groft sagt. Andre teams er optagede af 
vores eksisterende brugere og deres behov samt hvordan vi får materialerne præsenteret

 MEDARBEJDERPERSPEKTIVET



 KONKLUSION

Modningsprojektet har identificeret målgruppen af 
unge 15 – 25 åriges ønsker til den fysiske indretning og 
design af et fremtidigt biblioteksrum i Campus-fæl-
lesskabet. De unges tanker og ønsker er kommet til 
udtryk gennem en servicedesignproces under kyndig 
ledelse af arkitekt Jørgen Rasmussen og er oversat 
til såvel værdibaserede som konkrete håndgribelige 
indretningsforslag. Herudover har processen bidraget 
positivt til en voksende forståelse og respekt blandt 
bibliotekets medarbejdere for unge, deres ønsker, for 
(sam)arbejde med unge, og for servicedesign i praksis. 

Forløbet har med tydelighed vist, at det at indgå i et 
læringsfællesskab som Campus Bindslevs Plads har 
vidtrækkende konsekvenser for særejet. Det har for-
greninger ud i alle facetter af det ”at være et bibliotek” 
- fra idegrundlag, herunder gentænkning af kerneop-
gaven, til indretning og daglig drift, og får afgørende 
betydning for såvel læringsfælleskabets primære mål-

gruppe (de unge), som for bibliotekets øvrige bruger-
grupper og personalet. Det har samtidig anskueliggjort 
vigtigheden af at træffe radikale til- og fravalg, både 
hvad angår aktiviteter, funktioner og indretning. Hvis 
vi vitterligt ønsker, at de unge skal indtage rummene, 
så må det være i en balance med bibliotekets øvrige 
traditionelle brugere, men det eksisterende balance-
punktet må skubbes til fordel for de unge.

Oprindeligt var tanken, at de indhøstede erfaringer fra 
modningsprojektet skulle danne grundlag for et nyt 
storskala-projekt og en ny ansøgning til udviklings-
puljen. Imidlertid er tiden forpasset i forhold til det 
løbende campussamarbejde, hvor vi bl.a. allerede på 
nuværende tidspunkt er i gang med planlægning af 
omindretningen, som skal være færdig i september 
2017.



  VIL DU VIDE MERE?
Katrine Sivesgaard: ”Et rum man gerne vil dele med andre” Artikel. Set 17.01.2017. 
http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden/Artikler/2016/2/EtRumManVilDeleMedAndre
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