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1. Indledning 

1.1. Oplevelsessamfundet 

Vi vil realisere os selv og efterspørger i stigende grad meningsfulde oplevelser, hvor vi lærer noget 

om os selv. Vi vil have et personligt, emotionelt og meningsfuldt indhold. Menneskets behov for 

personlige, underholdende, lærerige og berigende oplevelser er markant stigende i alt, hvad vi 

foretager os. Vi vil tilfredsstilles, nyde, engageres på vores arbejde, i fitnesscentret, på indkøbsturen, 

på ferierejsen.  

Erhvervslivet er i stigende grad fokuseret på, at de emotionelle værdier er den største kilde til at 

skabe merværdi. Der bliver investeret store beløb i at opdyrke dette område. Det er et af de hurtigst 

voksende økonomiske områder i den vestlige verden. Det er nødvendigt at offentlige institutioner 

som museer og biblioteker er meget opmærksomme på, at de ikke bliver hægtet af i denne 

konkurrence, men tværtimod tager ved lære af de kommercielle virksomheders erfaringer og 

virkemidler.  

Hvad forstår man så ved "oplevelsesøkonomi" og "oplevelsessamfund"? Mikael Vetner og Christian 

Jantzen definerer det således:  

 

"Den samfundsmæssige formation, hvor frembringelsen og forbruget af oplevelser bliver en 

dominerende målsætning kaldes oplevelsessamfundet. Det politiske og økonomiske system, der 

vægter kommercialiseringen af 'gode' oplevelsestilbud kaldes oplevelsesøkonomi. 

Oplevelsesøkonomien har i sagens natur især sigte på frembringelsen af positive oplevelser: dvs. 

oplevelser, der medfører nydelse eller bereder glæde og derfor vil få en positiv vurdering og kunne 

danne grundlag for fremtidige præferencer". 1 

 

 Der er mange medier, organisationer og firmaer, der kæmper om vores opmærksomhed. Vi bliver 

konstant bombarderet med budskaber, som vi umuligt kan forholde os til alle sammen. Der er derfor 

en stor udfordring i at være konkurrencedygtige ved at have nogle tilbud, der er relevante for vores 

brugere og kan matche de tilbud, der er fra andre sider. Det er imidlertid kun en del af opgaven. Vi 

må også give mulighed for indlevelse og medindlevelse.  

Hvis vi ønsker at komme igennem med et budskab, er det nødvendigt at give det en sanselighed og 

en mening, som modtagerne kan forholde sig til gennem oplevelser.   

                                                 

1 Vetner og Jantzen (2006) 
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Der bliver stillet krav om åbenhed, ægthed og troværdighed. Borgerne sætter pris på organisationer, 

der ikke blot er overflade, men også har en sanselighed, som ikke er distancerende, men 

nærværende. Organisationen kan ikke nøjes med at have en grænseflade, men må også have et 

ansigt. Vi vil fornemme værdierne med vores sanser og krop, så det giver mening.  

1.2. De to bibliotekstyper og deres aktuelle udfordringer 

Folkebiblioteket og skolebiblioteket har hver deres lovgrundlag og hver deres kultur. 

Folkebiblioteket er lokalsamfundets kulturelle institution som tilbyder oplysning, uddannelse og 

kulturel aktivitet. Folkebiblioteket stiller rum til rådighed, afholder arrangementer, tilbyder digitale 

ydelser og offentlig information. Folkebiblioteket er offentligt tilgængeligt.2 

Skolebiblioteket understøtter folkeskolens formål og løser i samarbejde med kolleger og ledelse 

opgaver i relation til skolens virke, herunder undervisning, oplysning, formidling, vejledning og 

pædagogisk sparring.3 Skolebiblioteket stiller rum, fysiske og digitale materialer til rådighed for 

elever og lærere, samt tilbyder et kulturbærende og kulturskabende læringsrum.  

Begge institutioner supplerer hinanden. Omkring en projektopgave vil skolebiblioteket kunne bidrage 

med en pædagogisk vinkel og folkebiblioteket vil kunne øse af stor erfaring i informationssøgning på 

alle planer. 

Største aktuelle udfordringer er at man, i et mere udbygget fællesskab, skal sikre mulighed for 

livslang læring for den enkelte, sikre en demokratisk indflydelse for alle samt være kulturformidlende 

omdrejningspunkter. Dette kræver at der skabes en fælles platform, der gør det muligt at løfte disse 

opgaver i fællesskab. 

1.3. Teori og metode 

Det er interessant at få indkredset oplevelsesbegrebet i en bibliotekskontekst. Dette vil vi gøre med 

baggrund i vores praksiserfaringer og gennem læst tekst og refleksion. Intentionen er at vores 

erfaringer skal kunne omsættes i praksis for andre end os selv. Vi fordyber os derfor i nedenstående 

spørgsmål. 

 

                                                 

2 Madsen (2005) 

3 Ibid 
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1.4. Problemformulering 

Når oplevelse skal være et bærende element, hvilke arenaer 4 er der så for formidling i biblioteket og 

hvilke krav stiller det til formidlerrollen? 

2. Hvad er en oplevelse? 

En oplevelse er en meget subjektiv og diffus størrelse, der er svær at måle og vurdere. For dog at 

have nogle pejlemærker, har vi benyttet de elementer, der er anvendt i bogen Følelsesfabrikken: 

nyhedsværdi, uforudsigelighed og personligt engagement. 

 

Det er værd at bemærke, at det engelske ord experience og det danske ord oplevelse ikke dækker 

over helt det samme. Experience indbefatter også begrebet erfaring. Oplevelse er en sansemæssig 

påvirkning, der pirrer bevidstheden og fanger opmærksomheden. Det er imidlertid vigtigt at 

indtænke, at hvis denne påvirkning skal have en effekt, må den generere en erfaring. Vi bruger 

derfor ordet oplevelse sådan, at det dækker det samme indhold som experience. 

Vores forståelse af begrebet baserer sig på disse to citater  

”En oplevelse stammer fra individets emotionelle og kognitive bearbejdning af de sanselige indtryk 

(stimuli), som organismen får fra genstandsverdenen. Oplevelser forudsætter således et aktivt 

bidrag fra den oplevende. Oplevelser har erkendelsesskabende potentiale, idet de giver en kropslig 

og/eller affektiv erfaring, som fx supplerer den mere faktuelle viden, som almindelige læreprocesser 

frembringer". 5 

 "Oplevelser er mellemledet mellem sansning og erfaring. Når vi oplever noget, knyttes der indsigt, 

mening og formål på vores indtryk. Oplevelser får os til at erkende vores omverden og os selv på 

nye spændende måder. Derfor handler oplevelser om koblinger og transformationer.” 6 

                                                 

4 Ifølge Politikens nudanske ordbog er en arena en sandbestrøet plads til gladiatorkampe i romerske amfiteatre. Sidst i 
forklaringsrækken bruges ordet skueplads. Det er ud fra dette begreb vi bruger ordet arena som betegnelse for de rum 
vi har til rådighed. Det vil sige basislokaler, rum i rummet og rum uden for det traditionelle basislokale, altså alle de 
steder hvor vi har mulighed for at iscenesætte og agere i forhold til vores brugere. Dette giver mulighed for større eller 
mindre grad af performance. 

5 Vetner og Jantzen (2006) 

6 Jantzen og Jensen (2006) 
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3. Oplevelseskompasset 

Oplevelseskompasset blev introduceret af forfatterne bag Følelsesfabrikken som en 

forståelsesramme for oplevelsesøkonomien. 

Den vandrette akse angiver den primære oplevelsessektor – produkter og producenter der har 

oplevelse som forretningsidé - i vest, og den sekundære oplevelsessektor - producenter og 

produkter der har oplevelse som biprodukt - i øst.  

Den lodrette akse angiver oplevelsesværdien med lav i syd og høj i nord. Oplevelsesværdien 

placeres ud fra elementer som nyhedsværdi, uforudsigelighed og personligt engagement. 

 

Alle placeringer i kompasset er relative og udtryk for subjektive skøn der kan variere fra person til 

person, og altså ikke er udtryk for en kvalitetsvurdering af det enkelte produkt. 

Oplevelseskompasset egner sig derfor ikke som målestok for hvad der er god eller dårlig kvalitet, 

men kan bruges som en diskussionsramme for hvad der er oplevelse er for den enkelte. 

På bibliotekerne kan det være en god øvelse at forholde sig til oplevelseskompasset fordi det er et 

udtryk for en oplevelsesøkonomisk tænkning hvor salg og fortjeneste er omdrejningspunktet, og 

oplevelsen er måden at få forbrugeren til at vælge det ene produkt frem for det andet på.  
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Oplevelseskompasset kan her bruges til at klarlægge forskellene på hvad der kan have høj eller lav 

oplevelsesværdi fordi det er så individuelt forankret. For biblioteket som offentlig kulturinstitution er 

det ikke salgsaspektet der er det vigtigste men vi kan lære af oplevelsesøkonomiens virkemidler i 

vores formidlingspraksis med det mål for øje at skabe højere oplevelsesværdi for brugerne. 7 

4. Formidling af oplevelser 

Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen relaterer den direkte formidling til oplevelser i 

biblioteksrummet – eksponering af materialer, serendipitet, udstillinger og arrangementer samt 

arkitektur og indretning. Den indirekte formidling relateres til de potentielle oplevelser der er 

indbygget i bibliotekernes materialer 8. 

I denne opgave forholder vi os til den direkte formidling. 

4.1. Rummets karakter 

Med det samme, man træder ind i et rum modtager man en mængde indtryk, der samler sig til en 

fornemmelse for rummets karakter. Den afgør om man føler sig godt tilpas og får lyst til at opholde 

sig i rummet eller om man føler en distance, der stiller sig i vejen for det. Det er vigtigt at bibliotekerne 

gør sig dette førstehåndsindtryk klart, sådan at de signaler rummet giver er i overensstemmelse med 

de værdier, biblioteket ønsker at stå for. 

Hjørring Bibliotek er et nyt bibliotek, hvor 

man har forsøgt at gøre op med de stive 

og snærende rammer, som arkitekttegnede 

rum ofte byder på. Det gøres med det røde 

bånd, der snor sig gennem rummet og 

knytter de forskellige dele af biblioteket 

sammen. Det er et kaoselement, der 

absurd og irrationelt bryder ordenen. 

Kontrasten vækker opmærksomhed og 

undren. I børnebiblioteksdelen er der lagt 

vægt på udfoldelsesmuligheder af 

forskellig karakter. 

                                                 

7 Skot-Hansen (2007) 

8  Hvenegaard og Jochumsen (2008) 
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Forsøget Børnebiblioteket som eksperimentarium i Frederikshavn og Hjørring drejede sig om at 

udvikle et børnebibliotek med en sanselig og kropslig tilgang for at ægge fantasien og sætte det 

legende og undersøgende element i spil.  

Oplevelsesaspektet blev afprøvet på 

forskellige måder i indretning, installationer 

og teknisk baserede apparater, der skulle 

udfordre børnenes skabertrang. Nogle af 

tingene er medbragt til det nye Hjørring 

Bibliotek – bl.a. den mest populære af de 

nyudviklede maskiner Animationen. 

Evalueringsrapporten og iagttagelser fra et 

besøg på Hjørring Bibliotek viser dog, at 

den megen teknik udgør en barriere for 

både personale og brugere. Der bruges tid 

og kræfter på teknisk problemløsning i stedet for på det kreative element. Apparatet har desuden en 

fastlåst brug. Den dag, jeg besøgte Hjørring Bibliotek, var det mest fantasibefordrende de tykke 

hynder, der kunne stables og sættes sammen, så de kunne bruges til at bygge huler. 

Når man sætter rammer for kreativitet op, er det mest fantasibefordrende hvis det bliver gjort så 

simpelt som muligt med åbne anvendelsesmuligheder og uden barrierer for at tage dem i 

anvendelse. 

I The Experience Library i Cerritos i 

Californien har oplevelsesmomentet fået 

hovedprioritet. Med Disneyland som 

inspiration er rummene blevet indrettet 

som scener, hvor man træder ind i 

forskellige verdener i hvert rum. 

Biblioteket får herved en voldsom 

oplevelsesværdi og bliver en attraktion. 

Spørgsmålet er så, hvor langtidsholdbar 

denne effekt er overfor de faste brugere. 

Henrik Jochumsen mener selv, ved 

nærmere eftertanke, at Cerritos er spændende og interessant på overfladen, men stiller 

spørgsmålstegn ved, om de iscenesatte kulisser ikke også stiller sig i vejen for at give udtryk for 
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bibliotek som ”sig selv” 9.  

Overraskelsesmomentet og forundringen er en vigtig del af oplevelsen. Den formindskes hver gang 

man kommer i et rum, lige meget hvor fantasifuldt det er. Det er derfor en fordel hvis der, i stedet for 

en permanent indretning, gives plads til midlertidige installationer eller udsmykning, der kan pirre 

nysgerrigheden et stykke tid. Når nyhedens interesse er forsvundet og det er blevet en 

selvfølgelighed, der ikke længere registreres, er det tid til at skifte det ud med noget andet. 

Oplevelser har begrænset holdbarhed. Der kan f.eks. afsættes et bestemt område af lokalet til 

forundringsrum, der skifter udtryk med jævne mellemrum. Da børnene kommer hyppigere på 

skolebiblioteket end på folkebiblioteket stilles der her større krav til forandringens hyppighed.  

4.2. Rum, sanser, udstillinger og arrangementer 

Med udgangspunkt i vores respektive rum, med de muligheder og begrænsninger der er, har vi set 

på hvilke tiltag, der var mulige for at bringe oplevelsesfænomenet mere frem i vores rum. 

”Der skal være noget for enhver smag”, siges der ofte når noget skal dække bredt og være for 

mange. I bibliotekerne er der som oftest noget at se på i form af materialer og udstillinger. Tit er der 

også noget man må røre ved, noget man kan tage op og vende efter behag. Vores biblioteker giver 

også noget til øret, idet vi spiller musik i vores basislokaler. Traditionelt er det at spise og drikke, 

ikke foreneligt med biblioteket, men nu tilbyder folkebiblioteket rum til spisning til gæstegrupper og 

skolebiblioteket har altid lidt ”børnebenzin” til trængende elever, ligesom der altid er pebernødder 

eller lignende fremme ved juletid. 

”Her lugter godt!” Sådan lød første bemærkning fra en folkebibliotekar på besøg på skolen. Gået lidt 

på klingen, blev det snarere defineret som en god fornemmelse for rummet som helhed og måske 

var det den sjette sans der trådte i kraft? Lugtesansen er måske også den sværeste at bringe i spil, 

det er dog vigtigt at sørge for at der ikke er en ubehagelig lugt i lokalet, dette vil straks blive 

registreret. Friske blomster i lokalet kan give et positivt indtryk. 

Lokalernes størrelse og arkitektur vil altid give muligheder og sætte begrænsninger. Vi har været 

interesserede i at skabe rum i rummet, hvilket for os betyder at der er plads til forskellige funktioner 

og aktiviteter under samme tag. Tanken er ikke at sætte skillevæge op, om end det kunne være en 

måde for eksempel at skabe et gemmested eller læsehule på.. Med rum i rummet menes snarere at 

vi ønsker at give plads til forskellige oplevelser i biblioteket. 

                                                 

9 Jochumsen og Hvenegaard (2008) 
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Hvis man vender tanken om og sætter brugeren i centrum, kunne man formulere det sådan at man 

sætter scenen til forskellige brugerønsker og oplevelser.  

Samlingerne behøver man ikke at gemme væk, de kan 

præsenteres anderledes end ved blot at være en række 

af rygge. Blandt andet kan forsider og bagsider vises 

eller der kan laves udstillinger midt på reolen. 

Et andet rum i rummet kunne være arbejdsrum med 

nem adgang til pc’ere og ikke mindst til en bibliotekar, 

ligesom der skal skabes et brugervenligt miljø. Hygge er 

her et herligt bredt begreb som vi ser tolket på mange 

måder af vores brugere, der måske særligt i skolen let 

forbinder arbejde med ”nye” arbejdsstillinger og flere 

aktiviteter på samme tid. Man må derfor tilstræbe en vis 

fleksibilitet i arbejdsrummet. 

Læserum og gemmesteder er andre muligheder i 

biblioteket. Vores brugere er meget forskellige med 

meget forskellige ønsker til stedet og ønsker om hvordan stedet skal bruges i deres verden. 

Brugerne har ofte et ønske om en form for ro eller en privat sfære til små grupper eller til helt privat 

refleksion, et sted hvor de føler sig afskærmet fra øvrige aktiviteter. Andre igen har det fint med 

f.eks. at læse i et friere rum, hvor man kan følge med i hvad der i øvrigt foregår i rummet og blandt 

kammeraterne. For dem er en sofa med et godt udsyn et ideelt læserum og de kan samtidigt være 

en del af et socialt fællesskab, som vi ofte oplever det ønskes i skolen. 

Specielt i skolen har vi arbejdet med rum til udvikling. Et hjørne er afsat til at afprøve nye tiltag og 

tanker. Vi har valgt at omtale hjørnet som vores innovationskvadratmetre. En ide der er opstået af et 

praksisønske om at kunne bringe de forskellige fag og ideer i fokus ved at stille rum til rådighed. 

Ligeledes giver disse kvadratmetre rum til tredimensionelle udstillinger. Det er interessant at koble 

oplevelsestanken på et sådan rum, der i første omgang var tænkt som udstillingsrum, men som jo 

med lige så stor ret kunne benævnes oplevelseskvadratmetre og så bemandes med relevante 

personer der kunne agere med vores brugere.  

Endelig har i hvert fald skolerne mulighed for at forlade basisrummet og gå ud i den øvrige del af 

skolen og her sætte forskellige spor til og fra selve biblioteket.  

Generelt skal vi til at tænke mere over om vi laver udstillinger for vores brugere, med vores brugere 

eller af vores brugere. Alle former har deres berettigelse men hvis vi ønsker aktiv oplevelse bør vi 
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orientere os i retning af udstillinger med brugere, hvor vi samtidigt kan skabe rum for undren og 

dialog med bibliotekarerne og/eller brugerne internt. Igen skal vi se på de mange rum omkring 

biblioteket. En udstilling behøver ikke at blive sat op i selve biblioteksrummet, den kan fint være 

formidlet af biblioteket i samarbejde med en årgang, en klasse eller en klynge, og så præsenteret 

der hvor den har størst relevans. 

Vores interne erfaringsudvekslinger har helt klart vist, at folkebiblioteket er langt foran 

skolebiblioteket når det drejer sig om arrangementer. Det bunder dels i det faktum at folkebiblioteket 

er forpligtet til denne aktivitet, men også i de økonomiske muligheder folkebiblioteket har.  

Det er blevet et interessant emne for os fordi vi ser nogle muligheder for et samarbejde 

institutionerne imellem. I første omgang argumenterer skolen for at nogle af arrangementerne med 

fordel kunne lægges ud på en af skolerne, hvis der for eksempel var en særlig interesse for det 

givne emne eller en særlig relation til en bestemt foredragsholder i et af skoledistrikterne. Med lige 

så stor ret og fornuft argumenterer folkebiblioteket så, at vandreudstillinger mellem skolerne, og den 

menneskelige knowhow der står bag disse, kunne flyttes til folkebiblioteket således at også andre 

grupper kunne få glæde af dem. 

4.3. Serendipitet 

Serendipitet er et forholdsvis nyt ord indenfor den danske biblioteksverden, og betyder at finde 

noget interessant som man ikke målrettet har søgt efter, eller lidt mere poetisk sagt: at finde det 

udsøgte i det usøgte. Serendipitet er individuelt forankret fordi serendipitet ikke nødvendigvis er det 

samme for forskellige brugere, og serendipitet er også situationsbundet fordi det der er serendipet 

for én bruger én dag ikke nødvendigvis er serendipitet for den samme bruger en anden dag. 

Lennart Björneborn og Eva Brendstrup, har i deres undersøgelse af brugernes hverdagspraksis på 

to folkebiblioteker givet nogle bud på serendipitetsfaktorer i det fysiske biblioteksrum 10. Afgørende 

er det, at man som bruger har uhindret adgang til bibliotekets samlede brugergrænseflade – de 

digitale, de menneskelige og de fysiske ressourcer - og brugeren ses i denne sammenhæng som en 

central aktør og ressource. Det fysiske biblioteks styrke er, at man som bruger v.h.a. sin fysiske 

tilstedeværelse og brugen af sit sanseapparat, kan komme i direkte nærkontakt med bibliotekets 

samlede brugergrænseflade, og dermed blive belønnet for sin nysgerrighed med oplevelser som 

man ikke vidste eksisterede eller umiddelbart var på jagt efter.  

                                                 

10 Björneborn og Brendstrup (2008B) 
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Muligheder for serendipitet ligger også i mangfoldigheden af emner og materialer og måden 

biblioteket vælger at eksponere disse på, i brugen af kontraster, og i brugen af markører i rummet. 

Det er alle kendte metoder i bibliotekernes formidlingspraksis i dag, men kan v.h.a. en bevidsthed 

om de serendipitive muligheder bruges til at styrke oplevelsespotentialet. 

Nyt og anderledes er det at tænke i ”explorability” hvor indretningen af rummet motiverer til 

udforskning og ”stopability” hvor indretningen af rummet lægger op til at man laver stop for at 

udforske og opdage materialerne.  

Set i en oplevelsesøkonomisk kontekst passer serendipitet og serendipitiv formidling godt ind i en 

tænkning hvor vare og service ikke er nok til at få kundens loyalitet, der er nødt til også at skabes et 

følelsesmæssigt engagement. Fokus fra bibliotekets side på de muligheder der ligger i det fysiske 

rum hvor brugeren kan opdage nyt og udforske muligheder ved hjælp af krop og sanseapparat, vil 

derfor øge bibliotekets oplevelsespotentiale for brugeren. 

4.4. Nationale kampagner som samarbejdstemaer 

Der findes en lang række kampagner på landsplan, som man med fordel kan tage udgangspunkt i 

når der skal findes eller udbygges samarbejdsmuligheder mellem folke- og skolebibliotek.  

De nationale kampagner er gode at tage udgangspunkt i fordi de i vid udstrækning er etablerede 

med et tema og et formål der har national appel, de er fast tilbagevendende og har ofte en 

organisering omkring fælles markedsføring og idékatalog der betyder at kampagnerne kan bruges 

som løftestang for det lokale arbejde. 

Vi skitserer 3 forskellige kampagner: Dansk Naturvidenskabsfestival, Spil Dansk Dagen og Nordisk 

Biblioteksuge, som eksempler på hvordan oplevelseselementet typisk bringes ind i bibliotekerne 

hver for sig, og mere interessant, hvordan det kunne bringes ind hvis man samarbejdede. 

Samarbejde med en tredjepart, her Gymnasiet, Den Kreative Skole og Foreningen Norden, vil 

kunne tilføre de lokale kampagner endnu mere indhold og synlighed.  
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Kampagnerne kunne være et bud på aktiviteter der foregik hvert efterår, og samarbejdet mellem 

bibliotekerne og andre partnere vil betyde at aktiviteter og oplevelser kan udvikles og tilpasses fra 

år til år. Det kræver tid og økonomi at skabe en ramme omkring aktiviteter og organisering, men det 

vil også være samarbejder som disse der har potentiale til at gøre en forskel både for deltagerne i 

aktiviteterne og iscenesætterne.  

5. Formidlerrollen under forvandling - muligheder i praksis  

5.1 Fra rådighed til relation 

I forbindelse med udstillinger og andre 

tiltag der har til formål at bringe oplevelse 

frem i rummet, er det en meget væsentlig 

faktor at se på vores egen ageren i 

rummet. Skal vi have en helt ny rolle, eller i 

hvert fald påtage os en anden rolle, i 

bestemte situationer? 

Vores tanker går ud på at vi skal sætte os 

selv mere i scene i relation til de 

udstillinger vi er med til at dyrke på 

bibliotekerne, samt i forhold til den 
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indretning vi har valgt og de artefakter vi omgiver os med. 

I biblioteket betyder det at vi skal være med til at formidle viden til børnene på børnenes præmisser 

og prøve at sætte os ud over det traditionelle formidlingsforløb, hvor det er kulturinstitutionen der er 

afsender og brugeren der er modtager.11  

Det vil i denne forbindelse sige at vi skal formidle det børnene efterspørger og samtidigt undgå at 

bombardere dem med vores øvrige viden, der måske ikke er interessant for dem i situationen. Dette 

giver mulighed for at spørge til brugerens ønsker og med lytten som vigtigste regel, har vi så skabt 

et nyt forum for undren og formidling på barnet vilkår. I folkebiblioteket er målgruppen bredere og 

opgaven derfor en tand vanskeligere. Gry Guldberg har beskrevet mulighederne i Et møde i 

øjenhøjde. 

En anden vinkel er at bibliotekaren, i hvert fald skolebibliotekaren, der ofte er alene, men også 

folkebibliotekaren bør se på hvilke muligheder der er for at samarbejde med andre faggrupper og 

dermed igen optimere brugernes muligheder for, dels at få oplevelser men også viden. Et eksempel 

er at skolebibliotekaren kan samarbejde med kolleger fra forskellige faggrupper og at udnytte de 

kvadratmetre som nogen skoler sætter af til innovation. Skolebibliotekaren kan ikke sidde inde med 

viden og ideer til at fremme alle emner og temaer, men kan godt indgå i et samarbejde med en 

fagperson om at formidle dennes iderigdom. Ulempen er her at der skal afsættes tid og eller penge 

til dette samarbejde, i hvert fald hvis det er lærere der skal indgå.  

5.2. At påtage sig et ansvar – og en bevidsthed 

Gry Guldberg anfører her vigtigheden af at man som kultur-, eller oplevelsesformidler er godt 

forberedt. Det sætter vi et lille spørgsmålstegn ved. Ikke fordi det er urigtigt men fordi vores 

virkelighed sjældent giver os mulighed for på forhånd at kende brugernes undren, når de kommer på 

biblioteket. Her må det forventes at bibliotekaren har et rimeligt overskud af viden, specielt i forhold 

til børn. Rollen bliver så at turde indgå i dialogen på brugerens præmisser samt at leve sig ind i 

dennes forundringsverden. 

Det er vigtigt at være sig sin nye rolle bevidst, da det er herved man kan medformidle på brugerens 

betingelser. Resultatet skulle gerne være en god oplevelse af mødet med biblioteket og 

bibliotekaren og også gerne at brugeren får ny undren med hjem, enten i form af spørgsmål der er 

kommet fra brugeren selv eller fra den engagerede bibliotekar.  

                                                 

11 Drotner (2006) 
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Det må godt være sjovt, men det er ikke for sjov! ”Det er en misforståelse at det er børn selv, der 

skal skabe indholdet i formidlingen – give deres besyv med om billeder, bidrage til og måske selv 

skabe fortællinger.”12 

Beth Junckers pointe er her, at formidlerrollen er vigtig, i den forstand at det er formidleren der giver 

brugeren mulighed for at møde nye udfordringer, altså giver ny mening eller nye vinkler. 

5.3 Floorwalker funktionen som eksempel 

Floorwalker funktionen blev indført på Fredericia Bibliotek som en formidlerfunktion for bibliotekarer i 

2006. Floorwalkeren blev indført som en udvikling af den traditionelle formidlerrolle i takt med at der 

blev større fokus på at tage udgangspunkt i den enkelte brugers behov, og ud fra et ønske om at 

være mere imødekommende som personale.  

Floorwalkerens primære opgave er at være ude mellem hylderne og være opsøgende overfor de 

brugere der er i rummet. Det er almindelig kendt at personale mellem hylderne oftere bliver 

kontaktet fordi der her kan foregå et mere uformelt møde end henvendelsen ved bibliotekarens 

arbejdsplads giver mulighed for. At skulle henvende sig for at få hjælp kan i sig selv være en 

barriere for brugere der ikke ønsker at ”forstyrre” bibliotekarens arbejde eller ikke synes deres behov 

er ”noget særligt”. Ved at gøre floorwalkeren fri af en fast arbejdsplads i rummet fjerner man denne 

barriere for henvendelse og giver plads for en anden og mere uformel dialog som f.eks. kan tage 

udgangspunkt i spørgsmål som ”Finder du det du skal bruge”?  

Erfaringen viser at mange brugere faktisk gerne vil ses og kontaktes, og færre forlader dermed 

biblioteket med uforrettet sag og flere forlader det med en bedre oplevelse. 

5.4. Conveniencemanager som en nytænkning af floorwalker? 

Inspireret af erhvervslivet er begrebet Conveniencemanager dukket op i den amerikanske 

biblioteksverden.13  Hvis vi forestiller os at man udvider floorwalkerens beføjelser og pligter kunne 

man nå frem til en rolle som conveniencemanager. Vi kender tankegangen fra andre erhverv i dag. 

På en god restaurant bliver du mødt af en værtinde, et smilende menneske, der blandt andet har til 

opgave at få dig til at føle dig velkommen, måske oven i købet ”hjemme” og give dig mere end du 

forventer.  

                                                 

12 Juncker (2006) 

13 Jochumsen, og Hvenegaard ( 2008) 
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På samme måde kunne en conveniencemanager optræde i biblioteket. De fleste kan godt lide at 

blive godt modtaget og behandlet som noget særligt. For mange er det også noget særligt at komme 

på biblioteket, for andre er det noget særligt at få mere end man kom efter. Dette vil ske i en dialog 

mellem bruger og bibliotekar og her er altså tale om at bruger og bibliotekar har et aktivt, ligeværdigt 

forhold til formidlingen. Mange brancher benytter sig af denne metode, som oftest for at skaffe 

kunder eller holde på kunder. Det er også et af bibliotekets mål. Et andet og måske lige så vigtigt 

mål er at vi på denne måde er med til at sprede viden og information og at gøre det målrettet efter 

brugerens ønske. Nogle kernekunder ønsker måske ikke den ”påtrængende adfærd” fra 

bibliotekaren, kan fint klare sig selv og vil helst være i fred – det er også helt i orden, vi har sat 

scenen og brugeren drister sig måske til, ved næste besøg, at spørge til en udstilling og så får han 

eller hun også 101% med hjem. 

I skolen kan vi på denne måde formidle læring på elevens vilkår, ikke nødvendigvis den viden 

eleven primært efterspørger, men en ekstra viden, undren og en lyst til at komme igen. 

5.5. Formidlerroller med brugeren i centrum 

Der ligger mange roller, nye og gamle, og venter på bibliotekarerne i fremtiden. Fælles for de 

opgaver der ligger er at bibliotekaren skal have den enkelte bruger i centrum, således at de opgaver 

der løses, løses med brugeren og på brugerens præmisser. 

Bibliotekaren skal skabe rammer for at invitere brugeren indenfor, hvor opgaven så består i at 

afdække brugerens ønsker, gerne vende dem med brugeren, hjælpe videre, gerne ved at henvise til 

andre eller til netværk om samme eller lignende emner. Brugeren skal ledes derhen hvor han eller 

hun mener at have brug for at komme. Bibliotekaren kan måske forhandle en anden eller en 

supplerende løsning frem. Når brugeren forlader stedet skal vedkommende gerne have en 

fornemmelse af at have fået det ønskede og meget gerne en fornemmelse af at have fået, i det 

mindste tilbud om, noget mere. Hvis brugeren så endelig har følt sig tryg, godt og ligeværdigt 

behandlet så har det været en positiv, givende oplevelse for alle. 

Specielt på skolen kommer eleverne ofte med en tidsramme og en bunden opgave i forbindelse 

med et igangværende undervisningsforløb. På det sted og i den situation må bibliotekaren nok 

vægte om det er det rette tidspunkt at lokke med nye tilbud og også somme tider tage lærerbrillerne 

på og give eleven den information der er efterspurgt og ikke nødvendigvis det som bibliotekaren 

mener, er godt for at bringe ham videre. Skolebiblioteket er i den heldige situation at have en fast 

kundekreds og vil derfor lettere kunne give køb på det der for os står som idealformidlingen, når 

situationen byder det.  
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Rollerne kan udføres på såvel skole- som folkebiblioteker og fælles arenaer tænkes at opstå hvis vi, 

f.eks. kommer ud på hinandens hjemmebaner med ny viden og nye tiltag.  

6. Brugerinddragelse og låner-til-låner formidling 

Et andet oplevelsesaspekt, som man ikke skal undervurdere betydningen af, er den kvalitet der kan 

ligge i at inddrage brugerne i højere grad som ressourcer i bibliotekets formidlingspraksis. Det kan 

f.eks. være i skolebiblioteket hvor elever i de ældste klasser læser for, og sammen med, elever i 

indskolingen og derigennem formidler læselyst og -færdighed. Eller det kan være i folkebiblioteket 

hvor brugerne bidrager med deres egne meninger og læseoplevelser i de virtuelle læseklubber. 

Her er det ikke bibliotekarens formidling der er i centrum – men det er bibliotekaren der iscenesætter 

muligheden for at brugerne kan dele oplevelser med hinanden. En oplagt mulighed for 

iscenesættelse af bruger-til-bruger formidling er Skjoldborgvejen Skoles innovationskvadratmetre 

hvor brugerne opfordres til i forskellige temaer at tage formidlerrollen på sig og dele viden og 

oplevelser med andre. 

På Fredericia Bibliotek er der gode erfaringer med at lægge bogmærker med smileys ved 

afleveringsautomaterne og opfordre brugerne til at vende bogmærkerne så der stikker sure og glade 

smileys op af de materialer de lige har afleveret, alt efter om de synes bogen, filmen, spillet eller 

musikken har været god eller dårlig. Dette kan ses som en iscenesættelse af en bruger-til-bruger 

formidling der pirrer nysgerrigheden og giver mulighed for serendipitive oplevelser. 

7. Projektets muligheder og barrierer 

Vi har i projektet bestræbt os på at holde mulighederne åbne, for at vores visioner kan realiseres. 

Erfaringen siger os at man ofte bliver skuffet, når man efter et engageret forarbejde løber ind i 

vanskeligheder med, at få sine ideer gennemført i praksis.  

Disse vanskeligheder er ofte af økonomisk karakter, men kan også have rod i at andre med 

indflydelse på arbejdsområdet, har andre ideer. Det har derfor interesse at se på hvordan det kan 

være muligt at navigere mellem flere interessenter. 

I vores tilfælde er der hurtigt opstået enighed om hvad der er ønskeligt inden for det område vi har 

beskæftiget os med. Andre med- og modspillere er så vores respektive ledelser, politiske interesser 

og vores brugere. Situationen er sammenlignelig med det scenarium Jørgen Glerup beskriver i sin 

gennemgang af Batesons teorier om at omstrukturering af de strukturelle rammer kan give 

anledning til konflikter og magtkampe, hvor Gleerup anfører at de mange med- og modspillere i 
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samme farvand kan medføre et kaos med store menneskelige konsekvenser.14 Denne situation 

ønsker vi at imødegå dels ved at være forberedte på spillets regler i dagens samfund, dels ved at 

arbejde med initiativer der er uden væsentlige omkostninger i kroner. 

Vi kan sammenligne situationen med et begrænset farvand hvor mange skibe skal dele vandet men 

ikke nødvendigvis er enige om sejlruterne. Her drejer det sig om at undgå kollisioner der kan sænke 

projekterne. 

Projektet har som udgangspunkt drejet sig om et samarbejde mellem et skole- og et folkebibliotek. I 

praksis vil der forhåbentlig være flere deltagere, nemlig alle skolebiblioteker og folkebiblioteket med 

filialer. Dette bringer igen flere ledelser i spil. Det er vigtigt at understrege dette i samme øjeblik der 

kommer økonomi ind i billedet. 

Mange faggrupper arbejder med samme engagement og har lige så velbegrundede ønsker om at få 

del i institutionernes midler som vi har. Det er derfor en nødvendighed at sandsynliggøre at det er i 

fællesskabets interesse at bruge midler på vores projekt. Det nye for os er vi at skal argumentere 

med begrebet oplevelsesøkonomi.  

På folkebiblioteket mener man at have frirum til at disponere frit i afdelingerne og ser ikke de risici 

der kunne være i skolen. På skolen møder man som oftest stor respekt for det forarbejde der er 

gennemført og de begrundelser der er, for at man skal have del i skolens samlede midler, men 

virkeligheden gør at man skal deltage i fordelingen af midler sammen med andre grupper hvis 

engagement og ønsker er lige så velbegrundede og relevante. Uddannelsessamarbejdet bliver et 

godt argument. 

Det at lade medarbejdere fra forskellige institutioner samarbejde om udvikling af fælles muligheder 

er en rigtig god måde at gribe tingene an på. Det fag-faglige samarbejde face to face har været 

meget givende og konstruktivt ganske som Gleerup også beretter om i sin gennemgang af den 

japanske videnspiral. 15 Vi mener i vores proces at befinde os på niveau 2, hvor vi som fagpersoner 

mødes til refleksion over tværfaglighed og tværinstitutionel nyudvikling. 

Det har været værdifuldt at have det direkte samarbejde om nye muligheder og det er vigtigt at være 

forberedt på den næste rolle man får som medspiller i nye sammenhænge. Ideerne ønskes ført ud i 

praksis, samt udbredt til et større forum. 

Perspektivet heri er at vi ønsker en målrettet optimering at vores oplevelsestilbud således at vi i de 

                                                 

14 Gleerup (2005) 

15 Ibid 
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enkelte institutioner tilbyder det der er optimalt i det enkelte område, på den enkelte institution og 

samtidigt styrker fællesoplevelsen på biblioteksområdet i Fredericia. I begge verdener må den 

enkelte institution lære at give og tage opgaver samt løbende at se på de foranderlige behov og 

ønsker der ligger hos brugerne.   

8. Konklusion 

Vores udgangspunkt var at forsøge at indkredse oplevelsesaspektet i bibliotekerne. Vi er nået frem 

til at oplevelse ikke eksisterer som produkt men som begreb, der først får krop når det sættes i 

scene og bruges i en kontekst. 

Det er vigtigt at vi sammen med vores brugere skaber dynamik i anvendelsen af artefakter og 

indretningen af rummet, så oplevelsespotentialet sættes i spil ofte og på mange måder. 

Endvidere må formidlerrollen udvikles så brugernes behov og ønsker er omdrejningspunktet, og 

rollen tilpasses de forskellige arenaer hvor formidling foregår.  

Vi er også blevet mere bevidste om vores placering i det omgivende samfund, hvilket gør det lettere 

for os at argumentere og agere i forhold hertil. At tænke i oplevelser i sin formidlingspraksis bliver 

dermed en tidssvarende måde at formidle bibliotekets materialer og aktiviteter på. 

Processen har været intens og meget givende.
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