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Indledning

Indledning
Biblioteker og borgerservicecentre fra de syv kommuner Billund, Skanderborg, Vesthimmerland, Nordfyn, Kerteminde, Næstved og Stevns har arbejdet sammen om at forbedre unges digitale parathed og forståelse over for det
digitale Danmark.

Formålet med udviklingsprojektet har været:
• At forbedre unge 15-25 åriges digitale
parathed
• At forbedre unges forståelse over for det
digitale Danmark
• At understøtte integrationen mellem bibliotek og borgerservice samt
• At udvikle og afprøve nye serviceydelser og
digitale læringsforløb i formidlingen og undervisningen af de 15-25 årige.
En styregruppe bestående af de syv biblioteks- og borgerservicechefer samt direktøren
for Danmarks Biblioteksforening og konsulent
og evaluator fra Knudsen Syd er etableret,
ligesom en projektgruppe med 2-3 projektmedarbejdere fra hver kommune er nedsat.
Både styregruppen og projektgruppen har
mødtes 3 - 4 gange årligt på skift hos hinanden, så deltagerne også på denne måde kunne
inspirere hinanden og udveksle ideer.
Fælles for de syv biblioteker er, at de enten
er fusioneret med eller er tætte samarbejds-

partnere med det lokale borgerservicecenter.
På nær Vesthimmerland er der i alle kommuner én fælles biblioteks- og borgerservicechef. Biblioteksmedarbejderne og borgerservicemedarbejderne er vant til at arbejde
sammen i hverdagen. Alle aktører har endvidere erfaret, at det er meget udfordrende at
formidle de digitale, offentlige serviceydelser
til unge målgrupper. Dette er et faktum, som
også er bevist gennem tidligere undersøgelser: Unge er digitale og er på mange sociale
platforme, men de forstår ikke det bureaukratiske sprog i stat og kommune, og mange
unge kan ikke se, hvad de skal og kan bruge
en kommune til.
For at motivere de unge og styrke deres
forståelse for en kommunes mange funktioner har vi fundet det nødvendigt at fokusere
på tre delelementer i projektforløbet, nemlig:
• Demokrati- og samfundsforståelse
• Kommunikation og
• Digital læring
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Samtidig har projektpartnerne fundet det
formålstjenligt at bidrage til den fortsatte
udvikling af bibliotekers og borgerservicecentres samarbejde samt at opnå nye formidlingsstrategier og metoder på baggrund af ny
viden fra projektet.
Fra start er der brugt god energi på at skabe
naturlige samarbejdspartnere til projektet.
Fx Dansk Ungdoms Fællesråds organisationskonsulenter, som har medvirket med
foredrag og oplæg for at skabe et fælles fagligt afsæt for alle projektets aktører. Der er
efterfølgende lokalt etableret samarbejdsrelationer med interne kommunale kolleger.
Det kan være borgerservicemedarbejdere
bredt i den enkelte kommune, og også med
eksterne samarbejdspartnere som fx 10. klasserne, ungdomsskolen, gymnasiet og handelsskolen.

Logovariationer udarbejdet til fælles brug i
projektet ”Hva’ ska’ jeg med kommunen? ”.
Idéen med logoet er, at unge øjne kigger på

Hanne Marie Knudsen
Konsulent og evalulator
April 2015.

dig som medarbejder, dig som voksen, dig
som kommune og dig som samfund. Andre
unge kan spejle sig i disse øjne. Der er udarbejdet 14 variationer, som afspejler forskelligheden i ungegruppen, oplyser Charlotte
Popp, kulturkonsulent i Billund Kommune.

Tænk, hvis vi kan flytte unges holdning til kommunen som det stive og
bureaukratiske til det mere ”borgervendte/fleksible” borger.dk med
helt enkle, få klik!.
Chef for Bibliotek og Borgerservice Ole Bisbjerg, Billund Kommune



Demokrati- og samfundsforståelse

Vores ambitioner har været at afsøge følgende tre delelementer i forhold til at motivere og styrke unges forståelse
for en kommunes funktioner: Demokrati- og samfundsforståelse, kommunikation og digital læring.
I det følgende præsenterer vi erfaringerne fra vores projekter og indsatser.

Demokrati- og
samfundsforståelse
Mange unge har svært ved at se, at kommunen
er noget, der angår dem eller har betydning
for dem. Det til trods for at en kommune
hjælper med at passe dem helt fra de er små,
sørger for at der er skoletilbud samt varetager
fx græsslåningen på den lokale fodboldbane.
En kommune yder faktisk også hjælp og rådgivning, hvis man vil starte en forening eller
lignende.
Men det er ikke noget, der står tydeligt i unges
bevidsthed.
Det kan skyldes, at unge ikke har kendskab til,
hvad en kommune er for en størrelse, eller at
de ikke har behov for rådgivning. Og det kan
skyldes, at kommunen ikke har kendskab til
unges behov, eller til hvordan unge kommunikerer og søger informationer.
Vi har ønsket at skabe en forståelse for, hvad
kommunen er. Hvad kan jeg som ung bruge

kommunen til? Hvornår? Hvordan starter jeg
fx en fodboldklub? Hvor kan jeg få hjælp, når
jeg bliver arbejdsløs?
Vi mener, nøglen til den unge aktive borger er,
at hun/han betragter kommunen som et fællesskab – hvis man vil, kan man få indflydelse
på kommunen.
Vi vil skabe forståelse for, at du selv er en del
af kommunen, at du selv er med til at påvirke
hvilke tilbud, du får. Hvis du engagerer dig, så
bliver vort samfund meget bedre, og vi kan lave
bedre og mere målrettede løsninger – for dig.
Vi har i projektarbejdet ladet os inspirere af Hal
Kochs teorier om unge og demokratiforståelse1. Og vi har ladet os inspirere af Dansk Ungdoms Fællesråds brede arbejde.
Vi har fra projektets start tænkt på inddragelse
og involvering af unge. Og vi har i flere tilfælde

1. Teolog Hal Koch: Hvad er demokrati?
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benyttet kommunikationsveje via elevråd, foreninger og gennem andre kendte strukturer.

Bibliotekerne involverer
unge i valgaktiviteter
Alle syv projektbiblioteker har foretaget interne afklaringer af, hvordan dette projekt kan
hænge sammen med kommunens øvrige digitaliseringsbestræbelser. Kommunerne har
været og er naturligt nok optaget af de nationale kampagner i forbindelse med den offentlige digitaliseringsstrategi. Men også andre nationale tiltag spiller ind.
Aktualiseret af kommunalvalget i november
2013 har bibliotekerne haft fokus på, hvordan



særlige biblioteksaktiviteter omkring øget
valgdeltagelse for og med unge kan supplere
de enkelte kommuners valgaktiviteter i øvrigt.
6 af kommunernes biblioteker og borgerservicecentre har opnået politisk/kommunal opbakning hertil. I Vesthimmerlands Kommune
var der ikke politisk opbakning til særlige
aktiviteter, idet politikerne ikke syntes, at der
skulle gøres noget særskilt i forhold til ungegrupperne.
Øget valgdeltagelse har måske ikke så meget
med digitalisering at gøre, men det handler i
høj grad om unges opfattelser af kommunens
funktioner og af bibliotekernes rolle som et
åbent, demokratisk sted, hvor der også på
langt de fleste biblioteker kan brevstemmes
til valghandlinger.

Demokrati- og samfundsforståelse

Fra Valgretskommissionens betænkning2 om
unges demokratiske engagement ved vi, at
unge ER politisk aktive, og flere unge har deltaget i en politisk aktivitet. Over 70% af de unge
tilkendegiver, at de har politiske holdninger,
og det er generelt mere end 68-generationen,
fortæller forskere ved AUC.

Men hvorfor stemmer unge så ikke til kommunalvalget?
Et af fællesinitiativerne i projektet på tværs af
de 7 biblioteker og borgerservice har derfor
været at motivere unge til at tage del i kommunevalget i efteråret 2013. Det er kendt, at
unge kan være svære at få til stemmeurnerne, at unge vælger det formelle repræsentative demokrati fra. Derfor har mange kommuner haft en ambition om at få valgdeltagelsen
blandt unge til at stige. Projektpartnerne har
derfor drøftet den oplagte mulighed for netop
at involvere sig i de lokale valgaktiviteter ved
at tilrettelægge arrangementer for og med
unge, der skulle få valgdeltagelsen til at stige.

Fra forskningsprojektet ”Hvad virker? ” ved vi,
at unge stemmer sammen med andre hvis3:
• Man er en del at et fællesskab
• Det er en del af en social handling
• Det at stemme er en højtidelighed
Projektpartnerne er derfor blevet enige om
at gennemføre et større ungeseminar i de
enkelte biblioteker ud fra samme skabelon:
En gruppe af unge fra lokalområdet samles
i hvert bibliotek til idéudvikling ud fra Personas og Mega Mindmaps. Med pizza, snaks og
fælles kontakt til de øvrige unge i de andre
kommuner og konkurrence med stemmeafgivning via storskærm.
Temaet for ungeseminaret var: Hvordan får
vi flere unge til stemmeurnerne ved kommunalvalget, og hvordan får unge indblik i demokratiprocesserne? Vi har brugt ”Battle”-ideen
og spurgt: Hvem af kommunerne kan øge valgdeltagelsen mest? Og samtidig har vi haft som
ambition at opbygge noget socialt omkring dét
at brevstemme.

tre personas

Ungseminar: Idéudvikling ud fra Personas.
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Projektpartnernes fælles seminar afsluttes via
storskærm med en fælles præsentation af de
mange fremkomne idéer og en konkurrence,
der afgøres på allerbedste Grand Prix-manér
med point om den allerbedste idé. Det viser
sig at være dødt løb mellem idéerne udviklet
af henholdsvis Skanderborg og Stevns.
Her er eksempler på nogle af valgaktiviteterne:

Billund – Ungeseminar om valgidéer
Den allerbedste idé til at få flere til stemmeurnerne er, ifølge de unge fra Grindsted og
Billund, en pjece til de nye førstegangsvælgere – stilet personligt med navn på. For som
Steffen, 20 år, fortæller:

”Jeg læser ikke de elektroniske mails fra afsendere, jeg ikke kender. Det er jo spam!

Tænk, hvis vi kan bidrage til en
særlig unge-portal, hvor der også indgår demokratielementer!
Biblioteks- og borgerservicechef Jørgen Bartholdy, Skanderborg Kommune

Foto: fra Ungseminar i Billund om valgideer.

– men et brev med posten er jo noget helt
specielt!”.
Der er bred enighed blandt de unge om, at
der skal reklameres for valgmulighederne og
arrangementer på skolernes lektiekanal, intranet, infoskærme m.m. Og gerne på Facebook, busreklamer og i gratisaviserne. Flere
af deltagerne understreger:

”I skal fortælle om konkrete cases, som har
relevans for unge – gerne provokere på Facebook, eller dér, hvor unge er: Gennem kampagner ude på skolerne. Motivere ved morgensamlingerne!”.

skanderborg – sort nat og standup
Unge blev rekrutteret til idégenerering: En
valgbus indrettes med debattører fra tre forskellige politiske verdener og styreformer:
Anarki, diktatur og demokrati. Bussen skal
køre rundt på skolerne og uddannelsescentre op til valget og deltage i ”Sort nat”, Skanderborgs svar på Open Night.
Helt således udmøntedes ideen dog ikke.
Skanderborgs kampagne op til valget blev i
stedet et større Stand-Up arrangement i Kulturhuset med omkring 80 interesserede del-
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Billund: Valginformationsmateriale udarbejdet i fælleskab
med en gruppe unge fra kommunen.

tagere hvoraf mange var piger. Kommunikation af spørgsmål og dilemmaer til politikerne
med oplæg fra bl.a. kommunaldirektøren, en
fremtidsforsker og en ekspert i demokrati
– i stedet for et traditionelt valgmøde. Aftenen
blev afsluttet med et godt grin sammen med
komikeren Michael Schøt, der underholdt med
politisk inspireret stand-up.

Forud for arrangementet blev der udsendt flyers med vejledning i at stemme til alle førstegangsvælgere i kommunen. Flyers blev også
uddelt på kommunens uddannelsescentre,
og Bibliotek og Borgerservice blev promoveret gennem de sociale medier og i de trykte
lokale aviser.

11
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Det var faktisk forbavsende, hvor godt
en man-size plyskanin kan komme i
kontakt med unge mennesker. Både
mht. at komme i snak med dem om det
at stemme – og så var der også mange,
som skulle have et kram eller en selfie
sammen med kaninen!
It-koordinator Marianne Sivertsen, Stevns
Bibliotek og Borgerservice

Om den højere stemmeprocent og dét faktum,
at 2 unge mennesker blev valgt ind i Byrådet
skyldes den populære kampagneaften, kan
desværre ikke påvises, men kun gisnes om.

stevns – togevent
Stevns Kommune har ingen efteruddannelsesinstitutioner. Derfor er det nødvendigt at
gribe de unge i farten dér, hvor de fleste kan
fanges: Toget Rødvig-Køge er stedet, hvor unge er samlet på vej til uddannelsesinstitutioner eller arbejde i nabokommunerne.
Aktiviteten, en valg-gimmick, blev afholdt dagen før valget, i toget Rødvig–Køge. En skuespiller udklædt som en stor kanin havde sin
egen ”kampagne”.
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På stationerne i Store Heddinge og Køge delte
han gulerødder ud sammen med små flyers,
hvor han opfordrede unge til at stemme på
kaninen. Derudover delte medarbejdere fra
biblioteket nogle festlige foldere ud med opfordring til at stemme.
Denne valgevent er der også kommet en lille
film ud af4.

”ha ha ha fantasien hos kommunen fejler
ikke noget!” Kommentar fra Charlotte Skøtt
på Facebook.

Billund – efter ungeseminaret
Efter ungeseminaret har Billund bibliotek og
borgerservice valgt at inddrage de samme
unge igen i udarbejdelsen af en folder, som er
blevet husstandsomdelt i Billund Kommune
til alle førstegangsvælgere. Som opfølgning
til pjecen er der blevet hængt plakater op på
alle kommunens uddannelsessteder i Campus regi.

ny måling af unges holdninger
til kommunen
De 7 projektpartnere har rekvireret en effektmåling blandt unge i kommunerne5 der viser,
at hele 55% af de unge adspurgte svarer, at de
har stemt ved det seneste folketingsvalg (2011).

Demokrati- og samfundsforståelse

Det er en høj valgdeltagelse set i forhold til
KL’s tilsvarende undersøgelser. Andre undersøgelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
og KL viser, at unge er politisk interesserede
og politisk bevidste og frivilligt engagerede
som aldrig før. Men disse undersøgelser viser
også, at de vælger det formelle demokrati fra6.
Det er således hovedkonklusionen fra Valgretskommissionens betænkning.

Kommune kun 10% (hvor det i øvrigt heller ikke
var muligt at brevstemme på bibliotekerne).

Lidt over en tredjedel af de adspurgte unge
angiver, at man ved kommunalvalget i 2013
kunne afgive sin brevstemme på mange biblioteker. Svarene varierer dog meget fra kommune til kommune: I Nordfyns Kommune er
46% enige i, at man kunne afgive sin stemme
på biblioteket ved valget i 2013. I Billund er det
41%, i Skanderborg Kommune 36%, i Næstved
Kommune 35%, i Kerteminde Kommune 21%,
i Stevns Kommune 18% og i Vesthimmerlands

Vores måling viser således, at et lille flertal af
de unge 15-25 årige ikke ved, hvad kommunen
står for. Svarere afhænger meget af alder og
hvorvidt den unge er ude- eller hjemmeboende. De udeboende unge ved i langt højere
grad, hvad kommunen kan gøre for dem.

Omkring halvdelen af de adspurgte mener, at
muligheden for at brevstemme på biblioteker
kan give unge lyst til at stemme.
Effektmålingen tydeliggør, at det generelle
kendskab til kommunen ikke er særlig højt.

Langt de fleste er enige i, at kommunen er
et fællesskab for dem, men også for svagere
personer.

2. Demokrati for fremtiden. Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. Valgretskommissionen/Dansk Ungdoms Fællesråd, 2011.
3. Oplæg ved konsulent Michael Hedelund, DUF, fra forskningsprojektet: ”Hvad virker?” v. forsker Kasper Møller Hansen i samarbejde med KL, DUF og Khb.Uni.
4. Valg-gimmick med toget mod Køge: Stevns Kommunes Facebook: https://www.facebook.com/video.php?v=102018488
57319679&set=vb.473634696033294&type=3&theater.
5. ”Effektmåling. Januar 2015.” foretaget af Moos Bjerre Analyse baserer sig på 2 spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis juni 2013 og november 2014 gennemført blandt unge brugere af folkebibliotekerne i de syv omfattede kommuner:
Vesthimmerland, Skanderborg, Billund, Nordfyn, Kerteminde, Næstved og Stevns. Målgruppen er et bredt udsnit af 15-25
årige.
6. Valgretskommissionen (2011): ”Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske
engagement”, København: DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, 2011.
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På udsagnet ”Jeg kan få indflydelse på kommunen og kommunens tilbud”, hvis jeg engagerer mig” ved 37% ikke, at de kan få indflydelse på kommune og kommunens tilbud,
hvis de engagerer sig, og 14% mener ikke, at
de kan få indflydelse overhovedet.
Med eksemplerne fra Skanderborg, Billund
og Stevns er det muligt at involvere unge i de
demokratiske processer i en kommune. Der
er endvidere god signalværdi i, at Bibliotek
og Borgerservice i et samarbejde med andre medvirker til en stærkere demokratisk
forståelse hos unge.

Gode råd:
•

•

•

•

1

At det fortsat er en stor
udfordring at engagere unge
i forhold til demokrati
At der skal noget uventet og
særligt til, for at engagere unge
i eks. valgaktiviteter
At der fortsat er brug for brede
oplysningsaktiviteter om biblioteket som et muligt sted for
valghandlinger
At biblioteket via kampagner
og oplysningsarrangementer
medvirker til at udmønte kommunens digitaliseringsstrategi

Kommunikation

Kommunikation

Unge efterlyser tydelig kommunikation
med kommunen.
I den tidligere omtalte ”Effektmåling” efterlyser 44% af de unge, at kommunen er tydelig
og direkte i kommunikationen. 51% tilkendegiver, at de har let ved at finde relevante oplysninger på kommunens hjemmeside. 21% er
uenige eller meget uenige, medens 28% angiver ”ved ikke”.
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Figur 1: Andel der har brugt kommunal borgerservice til følgende emner via internettet, sammenholdt med alder

Af figuren fremgår det, at de forskellige aldersgruppers brug af borgerservice via internettet nogenlunde følger et fast
mønster – de 20-25-årige er de hyppigste brugere, efterfulgt af de under 20 år, og nederst de 26-årige og ældre. Dette
gælder for de fleste kategorier, men ikke alle. Fx emnet børn, hvor de 26-årige og ældre er de hyppigste brugere. Den
logiske forklaring er, at flere af de 26-årige og ældre har børn end de yngre personer har. At de 20-årige og yngre benytter
den digitale selvbetjening sjældnere end de 20-25-årige kan hænge sammen med, at yngre personer har færre grunde til
at benytte borgerservice generelt. Det har dog ikke været muligt at af- eller bekræfte dette ud fra datamaterialet.

1

Kommunikation

Ifølge erhvervsforsker Søren Skaarup, har
mange borgere ikke brug for medbetjening for
at finde ud af teknikken, men mere for at føle
sig trygge og sikre i emnet og situationen – og
de kommer igen, når de står i en ny situation!7

”Derfor kan det være en god investering, at de
unge kommer i biblioteks- eller borgerserviceskranken første gang, de skal noget nyt! ”
Erhvervsforsker Søren Skaarup, SDU.
Der kan også være sproglige barrierer i kommunikationen mellem unge og det offentlige.
Kommuner og de offentlige instanser bruger
svære ord og begreber, som ofte er meget
indforståede. Hvad er fx en ”Forskudsopgørelse”? Det kan være svært at forstå for en
unge medarbejder i Rema 1000, som netop
har fået sit første fritidsjob. Da er det måske
bedre at kalde den årlige registrering til Skattevæsenet for et ”Skattebudget”? Hvad er en

værtsskabsblanket”? Og hvad betyder en c/o
adresse? Det offentlig skal bruge ord, som er
til at forstå. For alle.
I projektet har vi afsøgt forskellige måder at
kommunikere med unge på.

teenagere på de sociale medier
Internettet og mobiltelefonen er blevet en
naturlig del af vores alle sammens hverdag.
Vi sender beskeder og smileys, og holder os
opdateret på Facebook. Med internettet i lommen kan vi være i kontakt med hinanden, hvor
som helst og når som helst.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS Østjylland medvirkede også ved konferencen ”It formidling for
og med unge” på Godsbanen i Aarhus.
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Hvordan får man børn og unge i tale på digitale medier,
når man selv er en stor og tung public service elefant?
”Ikke om 10 minutter eller lige om lidt – NU!”
Seniorrådgiver Peter Vittrup, konsulenthuset
Seismonaut.
Med stor succes har vi gennemført en fælles
konference, hvor temaet har været ”It formidling for og med unge” på Godsbanen i Aarhus.
Vi har lært nye ting om at få unge i tale på digitale medier, og hvordan unge færdes på de sociale medier:

1

Det handler om, hvordan den enkelte iscenesætter sig selv i hverdagslivet og hvilket
selvbillede, den enkelte skaber. Man kan
være Backstage (bag scenen) og Frontstage
(på scenen). Frontstage er alt det, der bliver
foretaget for at opretholde et fælles indtryk
af situationen. Backstage er alt det, der er
uforeneligt med front stage, og som derfor
bliver holdt tilbage8. Ungdomskulturen i dag er
kendetegnet ved at være meget ”front stage”.

Kommunikation

Det handler om en kultur, som er præget af
øjeblikskommunikation og digital deltagelse
på forskellige sociale medier.
Unge vil gerne forholde sig til dele af det
offentlige fx kulturaktiviteterne og arrangementer. Det kommunale er knapt så interessant når det gælder kloak, skat og affaldsproblematikker.
Det skal give mening for ”mig”: Det skal handle om jordnære og praktiske ting, når ”jeg”
har brug for det: Fx flyttemeddelelser, SU
og boligtilskud. For mange unge handler det
om at skabe mening gennem relationer med
vennerne. Og unge færdes især meget på YouTube og unge vil gerne deltage: På Snapchat
og Instagram. Det er her relationerne med
vennerne dyrkes og det sker lige nu9.
Udfordringen er: Hvordan kan vi skabe relationer mellem det offentlige og unge borgere?
(og hvordan får unge lyst til at deltage?)
Hvad kan man gøre som offentlig institution?
Det har vi spurgt flere aktører om.

”Lad os stryge dem mod hårene og vi skal ikke
altid give dem, det de tror, de vil have!” Direktør Frederik Hansen, OK Monkey.

Gode råd:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitér unge ind i bibliotek og
borgerservice første gang de
skal lære nyt
Få dem til at grine – provokér
dem10
Engagér dem på alle platforme
Gør noget uventet
Brug humor med omhu
Få styr på målgrupperne og vær
i øjenhøjde med dem
Gør det relevant
Gør det enkelt
Hav styr på designet
Skab et kreativt miljø og et højt
flow af ideer
Struktureret ideudvikling –
Ingen tør stjæle ideen, hvis du
har fortalt alle, at den er din11

”Unge forventer noget kedeligt og er vant til at
blive pleaset: Derfor lad os gøre noget uventet! – være på et usædvanligt sted – opfør Jer
på uventet måde. Og humor baner vejen for
indlæring”!

7. Konference i projektets regi: ”Fra bruger til borger – om digitalt medborgerskab”. Skanderborg Kulturhus, d. 4.
december 2013.
8. Canadisk sociolog Erving Goffman: Hverdagslivets rollespil. Samfundslitteratur, 2014.
9. Danske Teenagere (12-18 år) på sociale medier, 2014. Eller konsulenthuset Seismonauts analyse, efteråret 2013. ??
10. Kilde: Bob Owen: www.Learningthroughlaughter.biz
11. De gode råd er her oplistet med inspiration fra David Bayles & Ted Orland: Art and Fear. Observations On the Perils
(and Rewards) of Artmaking, 2001. Endvidere fra opsamlingen fra ITseminar på Godsbanen d. 9.9.2024.
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Digitalisering
Hvem har ansvaret for de unges digitale dannelse og for at få dem gjort
til aktive medborgere – også når det gælder det digitale?

Hvem har ansvaret for de unges digitale dannelse og for at få dem gjort til aktive medborgere – også når det gælder det digitale?
• Er det forældrene, som led i opdragelsen?
• Er det uddannelsesinstitutionerne, som led
i undervisningen?
• Eller er det bibliotekerne, som den folkeoplysende institution, der tilbyder hjælp og
støtte til den frie og lige adgang til information?
I effektmålingen har vi spurgt: ”Har du fået
hjælp af andre i forbindelse med at skulle bruge borgerservice enten fysisk eller på nettet? ”.
(Se figer 2.)

Fra målingen ved vi også, at 67% af de hjemmeboende unge får hjælp af deres forældre,
mens kun 38% af de udeboende får forældrehjælp. Måske har de udeboende mindre brug
for hjælp, da de er ældre og mere erfarne med
borgerserviceydelserne.
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Vi stiller krav til borgerne om at betjene sig selv
– stiller vi også krav til embedsmændene/bibliotek og borgerservice om bedre formidling?
Det er en stor udfordring til alle embedsmænd
i det offentlige: Det handler om at gøre sproget
og det tunge lovstof meget mere forståeligt for
alle. Og dette gælder ikke kun for de unge.
Der er mange gode initiativer og kampagner i
gang med at motivere til fx at oprette en digital
postkasse og få NemID.
De syv projektpartnere oplever, at unge er
glade for it-løsninger og mulighederne for at
gøre tingene, når man har tid. Bibliotekerne
oplever også, at det er mindre vigtigt for unge
at vide, hvem der står bag løsningerne (om det
er kommunen eller Skat eller en anden aktør)
– bare man ved, at muligheden er der.
I projektperioden har vi i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening arrangeret to større landsdækkende konferencer med stor deltagelse af interesserede biblioteks- og borger-

Digitalisering

Figur 2: ”Har du fået hjælp af andre i forbindelse med at skulle bruge borgerservice enten fysisk
eller på nettet? ”.

Af figur 2 fremgår det, at lidt over halvdelen af de adspurgte, 53%, har fået hjælp af deres forældre i forbindelse med
brug af borgerservice. 40% angiver at de ikke har fået hjælp. 10% har fået hjælp af deres venner, 6% af en vejleder, og
4% på skolen. 2% har fået hjælp andetsteds fra.
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”

Veluddannede frontmedarbejdere er nøglen til at få borgerne hjulpet
over på den digitale vogn – kombineret med at fokusere på borgernes
præmisser og behov! Direktør Ejvind Jørgensen, Rambøll

servicemedarbejdere fra hele landet: ”Fra bruger til borger – om unge og digitalisering” i
Skanderborg Kulturhus og ”Digitalisering, dannelse og demokrati” på Vartov i København.
Her har forskeren Søren Skaarup givet os en
række gode råd i digitaliseringen:
• Lad dem, der ikke vil/eller ikke kan – slippe,
– og brug i stedet tid på de borgere, der vil.
• Brug mange forskellige medier og fleksible
formidlingsmetoder.
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Og projektmedarbejderne fra de syv biblioteker og borgerservice kan supplere og
berette om, at:
• Unge skal kontaktes dér, hvor de er – lige
nu.
• Unge læser ikke e-mails. Brug i stedet for
et brev eller en sms på mobilen.
• Unges egen formidling til unge – virker
rigtig godt.
Iflg. Ejvind Jørgensen, formand for DANSK
Its udvalg for it i den offentlige sektor, har vi

Digitalisering

benyttet os af en såkaldt ”tvangs-digitalisering” i Danmark. Hvis det skal lykkes med den
digitale borgerkommunikation, er det nødvendigt, at folk kan se en fidus i at blive digitale.
Selvom den digitale selvbetjening er stigende,
er det ikke ensbetydende med, at borgerne
har en god oplevelse af servicen. Faktisk føler
mange borgere, iflg. Ejvind Jørgensen, at man
får en bedre behandling pr. mail eller ved det
fysiske fremmøde12.
Et godt eksempel på vellykket digital formidling af svært stof er Skats hjemmeside henvendt til unge: www.skat.dk/unge. Her formidler Skat helt konkrete vejledninger i form af
”Gør-det-selv”-guider til unges særlige livssituationer, fx når jeg får et fritidsjob.

Gode råd:
•
•
•

•

Unge skal kontaktes dér, hvor de
er – lige nu
Unges egen formidling til unge
er en god metode
Unge efterspørger tydelig kommunikation, som er konkret og
handlingsorienteret
Unge læser ikke e-mails. Brug
i stedet brev eller sms

Emnet skal være vedkommende og relevant.
Sproget og tonen skal være letforståelig, indholdet skal være handlingsorienteret og oplysningerne skal være seriøse.
Det handler om it på tværs af bureaukratiske
siloer: Alle aktører efterlyser samlede it indgange til det offentlige, så man ikke skal ind
på mange forskellige hjemmesider for at kommunikere fx Skat.dk og Borger.dk.

Den digitale postkasse / nemID
Mange af aktiviteterne i de syv biblioteker og
borgerservice har naturligt haft fokus på den
digitale postkasse og oprettelse af NemID.
Det har været én af indsatserne i den offentlige
digitaliseringsstrategi, og derfor har det været
oplagt at tage fat i denne service og satse på
formidlingsaktiviteter i forhold til målgruppen
de 15 til 25 årige. (Se mere s. 29).

12. Dir. i Rambøll, Ejvind Jørgensen, i konferencen: ”Digitalisering, dannelse og demokrati”. Vartov d. 24.4.2014.
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Videofilm ”Digital post – festen
fortsætter her” kampagnefilm på
Youtube13
En filmworkshop er gennemført i Søndersø på
Fyn for og med udvalgte unge fra de 7 kommuner. Vi har ønsket at udvikle en lille lommefilm
om vigtigheden af at være digital og at have
NemID og en digital postkasse. 14 unge deltog
i idéudviklingen og drejebogsarbejdet, som
blev færdiggjort og produceret i et samarbejde
med filmlærer Steen Bech fra Filmsjakket.
Filmen er offentliggjort i september 2014 med
følgende tekst: Husk at tilmelde dig Digital
Post. Den 1. november 2014 bliver det lovpligtigt for alle over 15 år at kunne modtage Digital Post fra det offentlige.

Filmen er lagt ud på nogle af kommuneres
hjemmesider og er også i visse tilfælde blevet
brugt som optakt til formidlingsaktiviteter for
og med unge.
Men vi har ikke fået det fulde udbytte af filmen
i projektet: Dels fik vi den først produceret et
par måneder forud for d. 1. november, og vi fik
ikke filmen promoveret i tilstrækkelig grad. Og
ikke alle kommuner fik den lagt ud på deres
respektive hjemmesider. Samtidig kom vores
film også til at være i konkurrence med en tilsvarende film produceret for Københavns
Kommune.

13. Titlen er: ”Digital Post – festen fortsætter her”: https://www.youtube.com/watch?v=WEs0fnR0ceY
D. 26.2.2015 med 311 visninger.

2

Digitalisering
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Aktuel livslinje
/digital livslinje
Hvornår har man brug for kommunen/det offentlige/digitale services?
I det følgende viser vi en aktuel livslinje for unge mellem 15 og 25 år.
Ikke alle services angår kommunen, men sådan tænker unge ikke. De
har brug for hjælp til det digitale og til især forklaring af tekster og bureaukratisk sprog på blanketter og formularer, uanset om afsenderen er
kommunen, staten eller kørelæreren til ”traktorkørekortet”.

T

R
KØREKO

2

Aktuel livslinje / digital livslinje

Hvilke digitale borgerservices er relevante for unge?

Børnetilskud

Diagrammet viser en aktuel livslinje
for unge mellem 15 og 25 år.

Flytning fra DK til udlandet
Boligstøtte
Ægteskab
arbejde
Valgdeltagelse
sU
Flyttemeddelelse
Kørekort

Jagtprøven
eU-sygesikringskort (blå)
traktorkørekort
Fritidsjob: skat
ID legitimationskort
Uddannelsesplan
Kørekort til (Kallert30)
Det gule sundhedskort
pas
Digital post
nemID

alder

15

1

1

1

20-25

2
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Opsøgende virksomhed – uddannelsesinstitutioner

Det er en klar indhøstet erfaring i projektet, at unge generelt ikke
kommer frivilligt i bibliotekerne for at få hjælp til det digitale og det
offentlige. De skal i stedet opsøges dér, hvor de er: I deres lokale
miljøer, institutioner og dér, hvor de hænger ud.
I det følgende giver vi nogle eksempler på gode formidlingserfaringer i det opsøgende arbejde udenfor bibliotekerne og
borgerservice.

Opsøgende virksomhed
i forhold til uddannelsesinstitutioner
Billund:
Morgensamling: På gymnasiet og erhvervsgymnasiet har vi været med på en morgensamling, hvor vi har præsenteret projektet
”Hva’ ska’ jeg med kommunen? ”. Vi har desuden fortalt om Digital Post og borgerservice
samt om de mange muligheder i bibliotekets
regi.
Derudover har vi lanceret en målrettet kampagne til unge om Digitalt post. Der er bl.a.
blevet uddelt vand og flyers om Digital Post på
gymnasiet, erhvervsgymnasiet, Landbrugsskolen, 10. klasseskolen og erhvervsskolen
i spisepauserne med opfordring om at deltage i en konkurrence om biografbilletter.
Unge har kunnet deltage i konkurrencen ved
at sende en mail til Borgerservice via den
Digitale postkasse. Endvidere er der blevet
opsat asfaltstickers på udvalgte busstoppesteder med information om Digital Post. Der-

til opslag af plakater relateret til kampagnen
i idrætshaller og skoler.
Desuden er der blevet sendt et brev om Digital Post til kommunens 9. klasser og deres
undervisere med information om, hvordan
man opretter Digital Post.
Samtlige uddannelsesinstitutioner er blevet
tilbudt at komme i vores bibliotek og borgerservice for at få hjælp til oprettelse af
NemID og Digital Post. Det har været forskelligt, hvorvidt uddannelsesinstitutionerne har
valgt at komme hos os, eller vi er kommet
ud til dem. Alle uddannelsesinstitutioner har
været i kontakt med Bibliotek og Borgerservice i forbindelse med kampagnen.
Vi har også besøgt hold med unge indvandrere, som Billund kommune hjælper med
integration. Vi har undervist de unge indvan2
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Kampagnemateriale fra Billund Kommune,
flyers, roll-ups og plakater.
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drere i brugen af NemID, og fortalt om vigtigheden af NemID og Digital Post i det danske
samfund. Nogle har fået NemID og Digital
Post og andre er blevet fritaget.
Informationen om Digital Post har vi også fået
lov til at dele på uddannelsesstedernes facebooksider.

Gode råd:
•

Vesthimmerland:
Biblioteket i Vesthimmerland har afprøvet flere
forskellige former for opsøgende aktiviteter
på kommunens uddannelsesinstitutioner. Har
fx afholdt 4 oplæg og 4 ”hands-on” workshops
på 10. klassecentret, hvor alle elever har fået
information, råd og vejledning til at få oprettet
NemID og digital postkasse.
Biblioteksmedarbejderne har bl.a. spurgt de
unge, om de føler sig som borgere? Responsen har været larmende tavshed og rysten på
hovedet.
Endvidere har biblioteksmedarbejdere haft
taletid med elever på Vesthimmerlands Gymnasium og HF til morgensamling og efterfølgende gennemført opsøgende samtaler i mellemtimer med en kort snak og med uddeling
af foldere.

•

•

•

Erfaringen fra Vesthimmerland
er, at behovet er størst hos 10.
klasserne og hos erhvervsskoleeleverne. Manges respons
var her: ”Dét har mor styr på! ”
og ”Hvad skal jeg bruge det til? ”
At forklare baggrunden
for ”hvorfor”– og gerne med
humor
En anden erfaring er, at de
praktiske workshops, hvor
eleverne selv bruger musen,
fungerer bedst med korte oplæg
krydret med humor
At have ekstra opgaver eller
links klar til de elever, der ikke
har NemID/pas eller kørekort
med – en slags alternativ
undervisningsplan med bl.a.
små sjove film etc

Biblioteket har også udsendt informationsplakater til kommunens skoleledere.
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Opsøgende virksomhed
i forhold til VUC, produktionsskole og jobcenter
nordfyn:
Jobcenter Nordfyn har i foråret sendt brev til
samtlige ledige borgere under 30 år. Opfordringen lød, at de skulle huske at oprette en
digital postkasse, og at de kunne få hjælp og
svar på spørgsmål til dette på jobcenteret på
tre bestemte tidspunkter/dage. Her var en
medarbejder fra Bibliotek og Borgerservice til
stede på jobcenteret med en stand i to timer
hver gang og stod parat til at hjælpe – også
med at få e-Boks på mobilen. I løbet af de 6
timer var der ca. 10 borgere, der havde brug
for hjælp.
Nordfyns Biblioteker og Borgerservice har
brugt et slogan i arbejdet: ”Når DU har TID
og LYST!” og har bl.a. benyttet kendte små
film (med komikeren Anders Mattesen) på
YouTube i arbejdet. Har endvidere haft et mål

om at 80% af borgerne skal have oprettet en
digital postkasse inden november 2014.

næstved:
Også Næstved har været opsøgende i forhold
til NUCP Produktionsskolen og uddelt vand på
flaske og tilbudt oprettelse af NemID.
Biblioteks- og borgerservicemedarbejderne
blev placeret på et kontor, hvorefter elever
og lærere kom ind på kontoret for at stille
spørgsmål. I starten var det IKKE et frivilligt tilbud til eleverne, og lærerne havde en
forventning om, at der blev holdt en form
for oplæg for eleverne. Ud af 50 elever fik 2
oprettet NemID, 24 fik svar på spørgsmål og
36 vand blev uddelt. Procentvis var der kontakt
til en langt større gruppe her på produktionsskolen end fx på gymnasiet.

Gruppen taget i betragtning, synes jeg det var en stor succes.
Det er ret godt, at lærerne hjælper til på den
måde og sætter rammen, da eleverne ellers ikke
var mødt op overhovedet!
Henrik & Karina A, Næstved Bibliotek og Borgerservice
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Kerteminde:
Kerteminde har udviklet et undervisningsprojekt i samarbejde med lederen fra VUC-Nyborg.
På det første minikursus deltog i alt 5 unge fra
VUC (15 – 25 år), 1 vejleder samt samfundsfagslæreren. Varigheden af oplægget var på 1
time og indeholdt bl.a. følgende: Digital Post,
”Min side”, ”Mit sundhedsoverblik”, opgaveløning
vha. www.borger.dk og www.skat.dk/unge.
Kerteminde har endvidere udviklet en lille konkurrence med opgaveløsning vha. www.borger.
dk (13 rigtige).
Biblioteks- og borgerservicemedarbejderne
har erfaret, at det betyder meget for målgruppen, at få udleveret et diplom for velgennemført kursus ”v. Kerteminde Bibliotekerne”.
Der afventes nu, at vejlederen sammen med
deltagerne evaluerer forløbet og giver en tilbagemelding.
Flere af projektpartnerne har erfaret, at der er
mange potentialer i samarbejder om undervisning i Digital Post over for elever på produktionsskoler, VUC‘er og fx SOSU skoler.

Gode råd:
•
•
•
•

3

At oplæggene ikke må være for lange overfor netop disse målgrupper og
undervisnings-forløbene skal være praktisk orienterede
At der udarbejdes et diplom for velgennemført kursus
At man formidler i en fælles kantine – selvom de forskellige afdelinger /
retninger på fx teknisk skole ikke umiddelbart har et samarbejde
At formidlingen foregår med ”blink i øjet” og humor

Opsøgende virksomhed – “levende ambassadører”

Opsøgende virksomhed
i forhold til ”levende ambassadører”
De mange unge, som har deltaget i bibliotekernes kampagne om flere unge til
stemmeurnerne, er blevet forsøgt fastholdt i
bibliotekerne som en slags ”levende ambassadører” for projektet og for de lokale biblioteker. Når unge bliver ”prikket” på skuldrene, så vil alle gerne bidrage til at føre
ideerne ud i livet og være ambassadører for
bibliotekerne.

Yes, hvis I fortsat vil involvere unge, så er jeg frisk på det hele!
Kristian Nørgaard, 19 år, Billund Kommune

”Vi er her jo ikke for at vinde biografbilletter,
men for at gøre en forskel i kommunen!” Steffen, 20 år, ansat på LEGO i Billund Kommune.
Både Billund og Stevns kommuner har ungeråd, som har været inddraget som samarbejdspartnere i dette projekt. I Stevns har fx
ungerådet og det fælles elevråd været involveret i rekrutteringen af unge til seminaret om
valgdeltagelse.
Erfaringerne fra de 7 kommuner viser, at det
kræver både indsigt og ihærdig brug af netværk og personlige kontakter for at rekruttere

et passende antal unge, som vil medvirke.
Men ofte ligger løsningen ligefor:

”Så rekruttér da blandt jeres venner og familiers store børn og unge!” Projektmedarbejder Ieva Bell Ose, Stevns Bibliotekerne.
De forskellige projektforløb har lært os, at
rekruttering af unge til projektaktiviteter foregår bedst gennem:
a. Uddannelsesinstitutioner
b. Kommunens egne kontorelever
c. Familiære/private netværk
Vi har erfaret, at unge skal plejes og nurses,
akkurat som alle andre frivillige, og at unge
har travlt og skal videre. Derfor skal vi være
forberedt på en løbende udskiftning blandt de
involverede unge. Og der skal være en kontakt
i biblioteket.
Dette har andre samarbejdspartnere også
erfaret. Således har Horsens Bibliotekernes
projekt ”Ung og digital borger” om involvering af unge-konsulenter i formidlingsarbejdet bekræftet os i ovenstående og erfaret, at
unge også gerne vil have noget frivilligt arbejde, erhvervserfaring eller lignende, som kan
bruges på CV’et.
35
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Opsøgende virksomhed
i forhold til partnerskaber med skolerne!
stevns:
Stevns har kontaktet samtlige skoler og har
oparbejdet nye samarbejdsrelationer med
skolerne om konkret undervisning i NemID og
Digital Post. Målgruppen er 9. og 10. klasserne i samarbejde med samfundsfagslærerne.
Efter deltagelse fra én af skolernes 9. klasser,
hvor skolelederen selv var med som ”observatør”, blev der evalueret sammen med ham.
Dette mundede ud i et væsentligt kortere

Gode råd:
•
•
•

•
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Elever vil gerne betjenes af
kompetente voksne
Vær anderledes end læreren
– gør læringen til en oplevelse
Elever vil gerne have at vide,
hvad de skal gøre – og så gør de
det (som regel)!
Drop de lange Power Points
shows – lad i stedet eleverne
komme til på egne computere
og tablets

oplæg (”Need to know”) og mere hands-on.
Det har senere bevirket, at biblioteket har
udarbejdet to forskellige modeller at vælge
imellem for skolerne.
Én, hvor 2 biblioteksmedarbejdere kommer
ud på skolen og underviser i ca. 1. lektion med
stor involvering af de unge.
Og én, hvor klassen kommer ind og får rundvisning på biblioteket og i borgerservice, får
oplæg i Byrådssalen og en rundvisning på
Rådhuset – og evt. møde med borgmesteren
til en snak og spørgsmål.
I projektets sidste halvdel har biblioteksmedarbejderne kørt målrettede introduktioner til
NemID og digital postkasse for alle 9. og 10.
klasser i kommunen ude på skolerne.

nordfyn:
Nordfyn har arbejdet med ”Unge på biblioteket”. Et målrettet tilbud til kommunens
10. klasses Center med cirka 40 elever. Invitationen og tilbuddet om en kombination af biblioteksorientering og borgerserviceintroduktion er blevet fulgt op af telefonsamtaler med
lederen og læreren.
Derudover har biblioteksmedarbejderne udarbejdet målrettede invitationer til særlige
klasser i efteråret 2014.

Opsøgende virksomhed – partnerskaber med skolerne

Store Heddinge: Fredag fik 9.B fra Store Heddinge Skole deres biografbilletter overrakt i
Snurretoppen.
9.B fra Store Heddinge Skole vandt Stevns
Kommunes konkurrence i forbindelse med
projektet ”Hva’ ska’ jeg med kommunen”. De
er den folkeskoleklasse på Stevns, hvor der er
flest tilmeldt E-Boks/digital postkasse.
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Events

I Vesthimmerland arrangerede man
NemiDBar med alkoholfrie drinks.

Billund:
Uddeling af vand og flyers i spisepausen på uddannelsesstederne var en god måde at komme
i dialog med de unge på. Der var forbløffende
mange unge, der havde spørgsmål og kommentarer til vores event og til Digital Post.

”Vi fangede dem lige til middagspausen, når
de var på vej ind til kantinen – efter aftale med
Gymnasiet!” Borgerservicemedarbejder Lea
Ahm, Billund Bibliotek og Borgerservice.

skanderborg:
Skanderborgs populære valgarrangement i
Kulturhuset med Stand Up underholdning, og
hvor to unge politikere senere blev valgt ind i
Byrådet er et andet eksempel.
Derudover arrangerede Skanderborg et andet
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eventtiltag: En tegnekonkurrence blandt børn
på udvalgte skoler – udviklet i samarbejde med
valgforskere fra Københavns Universitet.
Ideen var, at de mindste børn skulle tegne en
tegning med relation til kommunalvalget eller
kommunen og de mellemste børn skulle besvare nogle quizspørgsmål. Ideen var, at tegninger og quizbesvarelser skulle afleveres på
de fysiske valgsteder, med det formål at få
forældre, som ellers ikke ville have stemt, til
at møde op og afgive deres stemmer – og så
for at deres børn kunne være med i konkurrencen.

”Tegnekonkurrencen var meget populær, og
vi fik over 350 flotte tegninger. Der kom dog
ikke helt så mange quizbesvarelser!” Borgerservicemedarbejder Søren Røge Rasmussen,
Skanderborg.

Events

Billund fik designet etiketter til vandflasker, der blev uddelt på uddannelsesstederne.

Gode råd:

”Og vi kan konstatere, at vi generelt havde en
højere stemmeprocent end ved sidste kommunalvalg! ”

Vesthimmerland:
Har arbejdet målrettet for et samarbejde
med erhvervsuddannelserne i Vesthimmerland. Som et eksempel på en event eller en sjov
happening har biblioteksmedarbejdere i Vesthimmerland arrangeret en såkaldt ”NemIDBar” med alkoholfrie drinks til Erhvervsskolernes studiecafé og fredagscafé.
Endvidere er der blevet udarbejdet to små lokalfilm sammen med lokale unge.

•

•

•

•

It-cafe en fredag eftermiddag
på Teknisk Skole er en kreativ
idé – men svær: Eleverne tager
hjem på weekend
Fredagsbar med alkoholfrie
drinks er ikke nær så attraktivt
som barens kolde øl
Spisefrikvarteret på uddannelsesinstitutionerne er et
oplagt sted for dialog
Løse opfordringer til at deltage
i en lommefilmskonkurrence
giver ikke mange deltagere
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Kampagner

Kampagner
Næstved og Skanderborg Kommuner har i
2014 lagt sig op ad de landsdækkende kampagner med overgangen til Digital Post d. 1.
november 2014.
Bibliotekerne har valgt de emner ud, som
passer til unge. I denne periode har det været
den digitale post, oprettelse af NemID og flyttemeddelelsen.

skanderborg:
I Skanderborg har man planlagt en konkurrence i forbindelse med oprettelse af Digitale
postkasser, men undervejs opdagede biblioteket, at der var et meget lignende tiltag i gang
i Borgerservice i Skanderborg. Så bibliotekets
konkurrence blev droppet.
Eksemplet fra Skanderborg viser, at det har
været meget vigtigt at tænke ud over sektorerne i en kommune. Formålet har hele
tiden været at styrke sammentænkningen i de
digitale indsatser – uanset hvilket emne, der
skal formidles.

næstved:
I Næstved har man lagt en strategi for at
komme ud på så mange uddannelsesinstitu-

tioner som muligt og uddele flyers og vand
med påskriften ”Er du mere digital end en
65-årig? ”
Én af institutionerne er Næstved Gymnasium
og HF, hvor biblioteket har haft et indledende
møde med institutionens 2 biblioteksfolk for
at bane vej for et godt samarbejde om it-kampagnen. På selve besøgsdagen har Næstved
Bibliotek og Borgerservices medarbejdere besvaret mellem 60 og 80 spørgsmål, som primært har handlet om intro til Borger.dk og
hvordan, man logger på Borger.dk

”Selvom vi kun oprettede ét NemID synes vi
selv, at vores besøg var en succes!” Henrik
& Karina S, Næstved Bibliotek og Borgerservice.
En anden institution er Herlufsholm Skole,
hvor kampagnen også har været vellykket.
Der blev oprettet 9 NemID og besvaret ca. 30
spørgsmål om specielt brugen af NemID.

”Måske havde det en god effekt, at jeg stod op
på talerstolen til deres morgensamling dagen
før, og fortalte om det…!” Bibliotekar Astrid
Bergstedt, Næstved Bibliotek og Borgerservice.
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På en tredje institution, Zealand Business College (ZBC), virkede det som om, at eleverne
ikke var godt nok informeret om, at Bibliotek
og Borgerservice ville komme. Der var ingen
henvendelser eller besøg i løbet af den første
time på stedet. Derfor lavede biblioteks- og
borgerservicemedarbejderne selv opsøgende
arbejde ved at gå ned til bordene i kantinen
– med vand og bolsjer. På den måde kom de
i kontakt med en hel del elever, hvoraf de
fleste dog havde styr på både NemID og Digital Post.

”Vi undrede os over, at der ikke var flere interesserede, da vi havde lavet en overordentlig
skridsikker aftale på biblioteket på stedet. Har
de mon haft styr på arrangementet – eller
skulle vi selv have sørget for al markedsføringen?” Bibliotekar Astrid Bergstedt, Næstved
Bibliotek og Borgerservice.

Hva’ ska’ jeg med kommunen?
nu også som quizz på smartphones
Vi er i projektet blevet bevidste om, at det
virker i forhold til unge målgrupper at bruge
flere slags medier – og gerne SMS beskeder
på mobilen.

Gode råd:
•

•

•

•

•

•

2

At sammentænke kampagner
på tværs af kommunens
forvaltninger
At annoncere kampagner
og formidlingstiltag ved
morgensamlinger på skolerne
At informere grundigt om,
hvad de unge kan få oplysninger
om og hjælp til, når biblioteket
kommer ud
At uddannelsesstedet bliver
kontaktet igen få dage før for
at konfirmere aftalen
At de voksne/lærere på
uddannelsesstedet ved, hvad
vi taler om – og hvornår.
At have noget godt at dele ud af,
fx vandflasker med sjove budskaber og bolsjer

Fra en undersøgelse blandt gymnasieelever
ved vi, at 80% svarer på en sms inden for senest 5 minutter14.
Hver dag bruger unge 2 timer og 42 minutter i gennemsnit på mobilen – heraf er 86%
af tiden på Apps15. Derfor har vi ønsket at udvikle et redskab, som vi kan bruge, når vi er
ude ved de unge. Vi har ønsket at udvikle en
App, som også er nyt kampagneredskab i de
7 biblioteker.
Vi har fået oplæg om og indhentet viden om
Gamification16 som metode.
I samarbejde med OK Monkey har vi udviklet
ideer og fundet frem til selve indholdet i en
App, der på en humoristisk måde kan kommunikere og fortælle unge om det offentlige
og bibliotekerne. Det er simpelthen en sjovere
måde at lære på. Iflg. Frederik Hansen fra OK
Monkey stimulerer mobile applikationer kombineret med humor hele begrebslæringen17.
App’en bygges op som en quiz, der behandler
nogle af de områder, unge kommer ud for, når

Kampagner

de er i berøring med det offentlige. App’en indeholder 5 emner: NemID, Flytning, Rejser, Arbejde og Eksamen. Quissen
bliver sværere jo længere hen i forløbet, man kommer.
Ideen er, at App’en kan bruges som led i kampagner, og
som et sjovt og overraskende greb i en ofte svær og halvtør
kommunikationssituation for både formidlerne (biblioteksog borgerservicemedarbejdere) og for modtagerne (unge i
alderen fra 15-25 år). Forhåbentlig vil den også spredes som
lynild på de forskellige smartphones.

14. Søren Schultz Hansen: Årgang 2012. Spørgeskemaundersøgelse
blandt 600 gymnasieelever 16-19 år.
15. Fra flurry.com, som er ejet af Yahoo og håndterer massive mængder
data og statistik for mobil-brug: http://www.flurry.com/bid/109749/AppsSolidify-Leadership-Six-Years-into-the-Mobile-Revolution#.VO9XL1OG974.
16. Gamification er en metode, som ved hjælp af spilteknikker, spildesign
og spilelementer kan skabe engagerende formidling. (Danmarks Biblioteker, 2014, nr. 5.)
17. Stine Livs forskning om leg og læring og BBCs mantra om ”Learning
through laughter”.
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Generelt
Projektet har vist, at det er en god strategi at lægge sig op ad andre kampagner
i kommunen og forankre projektet i aktiviteter, der allerede foregår.Det giver
yderligere synergi med andre institutioner, og det giver mere synlighed for
bibliotek og borgerservice.

holdet skal være handlingsorienteret, og oplysningerne skal være seriøse.
Og vi har også erfaret en tendens:
Unge bruger kun e-mail adresser, når de fx
skal oprette en spilkonto, eller i forbindelse
med konkurrencer etc. (til spam). De bruger
ikke mailadressen (erne) i dagligdagen.
Så: Brug mobilen/SMS i formidlingen eller
skriv et brev – det virker.

Gennem projektet ”Hva’ ska’ jeg med kommunen? ” har de enkelte biblioteker og borgerservice indgået både på det strategiske
plan, men også i praksis i de enkelte kommuners overordnede digitaliseringsstrategier.
Formidlingstiltagene over for unge i de 7
kommuner har flere genkendeligheder:
Det handler om målrettede henvendelser
til uddannelsesinstitutionerne samt korte
it-læringsforløb i en kombination med små
konkurrencer og events.
Sproget og tonen skal være letforståelig, ind-



Oprindeligt var vores effektundersøgelse kun
planlagt gennemført via emails – men projektet har lært os, at kommunikationen med unge
mellem 15 og 25 år med fordel kan gå på flere
ben, og det bl.a. rent undersøgelsesmæssigt
har været en fordel af supplere dataindsamlingen med henvendelser via sms.
Der var også noget, som ikke fungerede:
• Det ER svært at opdrive engagement hos
unge, hvis ikke det er relevant NU og HER i deres aktuelle livssituation (det relaterede flow).

Generelt

frontstage

NU og HER

Er din bedstemor mere digital end dig?

konkurrencer

bolsjer
• De har ikke tidligere været i
kontakt med det offentlige, og de
forstår ikke HVAD kommunen er,
og HVORFOR det er relevant for
dem.

hands-on

• Unge har generelt et helt andet fokus end offentligt ansatte
medarbejdere. Derfor er den offentlige digitalisering en stor
kommunikationsudfordring for
embedsmændene.
• Flere af projektpartnerne har
oplevet, at opfordringer til at
deltage i et arrangement eller
en konkurrence ingen gang har
på jorden. Der skal helt andre
involverende aktiviteter til, for at
unge vil deltage.
• Alternativt skal introduktionen
foregå som en del af undervisningen i skolerne i det omfang,
dette er muligt.

sMs
dialog
events
borger.dk
Quizz = ”Tips en 13’e

humor
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Effekten af vores indsatser

at forbedre unge 15-25 åriges digitale
parathed
Vores effektmåling viser en meget positiv
udvikling. Det glædelige er, at fra den første
måling i 2013 til den anden opfølgende måling
i november 2014 kan vi observere et markant
stigende brug af borgerservice over internettet. Dét gælder i forhold til alle borgerserviceydelser. Især brugen af den Digitale postkasse er steget, fra 42% i 2013 til 74% i 2014.
Dette hænger naturligvis også sammen med
kravet om den Digitale postkasse pr. 1. november 2014, og beviset for, at når ”lovmøllen
maler”, så tilpasses borgernes adfærdsmønstre tilsvarende (se figur. 3).
Vores effektmåling viser også en positiv udvikling i relation til borgernes brug og indtryk



af den kommunale borgerservice. Samtidig er
de unge borgere generelt mere tilfredse med
borgerservice, både ved fysiske og digitale
besøg, end der var i 2013.
Brugen af folkebibliotekerne er også steget,
både fysisk og digitalt fra den første måling i
2013 til målingen i 2014.
Men desværre kan vi ikke bevise, at denne
positive fremgang i unges digitalisering udelukkende hænger sammen med de forskellige
kampagner og formidlingsinitiativer i de enkelte kommuner.
Blandt projektpartnerne har man envidere
et positivt indtryk af unges parathed i kraft af
dén opbakning, der har været til de enkelte arrangementer, kampagner og læringsforløb.

Effekten af vores indsatser

Figur 3: Andel der har brugt kommunal borgerservice til følgende emner via internettet, sammenholdt med år.
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Effekten af vores indsatser

at forbedre unges forståelse over for
det digitale Danmark
Alle projektpartnerne har gennemført ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med
NemID, Digital Post og digital selvbetjening.
Det har ikke været muligt at måle effekterne
af de enkelte tiltag. Men vi har målt, at de
unge, som kender til de ovennævnte projektaktiviteter – også har et bedre kendskab til
kommunen og ved, hvad kommunen kan gøre
for dem.
Nærmere statistisk analyse viser imidlertid,
at det højere kendskab til kommunen ikke
forklares af kendskabet til projektaktiviteterne. Sagt med andre ord differentieres den
positive sammenhæng, når der kontrolleres
for de unges sociale- og uddannelsesmæssige baggrund. Der er således en klar tendens til, at den sociale arv – målt ved forældrenes uddannelsesniveau – influerer meget
kraftigt på både kendskab til kommunen og
tilbøjeligheden til at være opmærksom på
kampagnerne.
Effektmålingen viser også, at de fleste unge
har en positiv oplevelse med de tiltag, de
kom i berøring med, men også, at de fleste
ikke mener, at tiltagene har haft særligt stor
indflydelse på deres viden om kommunen og
biblioteket.

at understøtte integrationen mellem
bibliotek og borgerservice
I de enkelte kommuner har projektet medvirket til et yderligere samarbejde mellem biblioteksmedarbejdere og borgerservicemedarbejdere. Projektforløbet at vist, at
det er godt at have et konkret fælles projekt
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at arbejde sammen om og at udvikle i fællesskab. Det giver mening at udvikle nye
serviceydelser i forhold til kerneopgaverne i
begge fagområder. Udviklingsarbejdet giver
synergi.

er mindst lige så effektiv i formidlingen som
en folder, en flaske vand eller en usb-pen.

Uanset hvilken samarbejdsform og samarbejdsstruktur den enkelte kommune har
valgt, så er det fortsat en fælles opgave for
bibliotek og borgerservice at yde hjælp til
borgernes digitale parathed og digitale kompetencer samt understøtte de nationale mål
om at højne uddannelsesniveauet hos unge.

Det er vigtigt at have veluddannede medarbejdere, levende mennesker, i formidlingen
af alt det digitale.

at udvikle og afprøve nye serviceydelser og digitale læringsforløb i formidlingen og undervisningen af de 1525 årige
I projektperioden har vi afprøvet og udviklet
særlige læringsforløb på forskellige niveauer: gymnasier, tekniske skoler, produktionsskoler og folkeskolens 9. og 10. klasser.
Vi har udviklet konkrete redskaber undervejs
som YouTube film og App. Hensigten er, at
biblioteks- og borgerservicemedarbejdere
også i fremtiden kan bruge disse værktøjer
som små humoristiske benspænd i en ellers
svær kommunikation af offentlige serviceydelser. Og vi tror, at en App med et sjovt spil
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Og så har vi lært, at de nye fine redskaber
ikke kan stå alene.

I Nordfyns Bibliotek og Borgerservice har
man i projektperioden haft mulighed for at
ansætte en digital formidler, som også er uddannet lærer. Undervisningskompetencerne
er blevet brugt i forhold til produktionshøjskolen, 10. klasse og forskellige andre unge
målgrupper. Derudover har det været afgørende at være to medarbejdere, der sammen har ansvaret for projektet, og som kan
sparre med hinanden.
Og i Vesthimmerlands Biblioteker har man i
projektperioden haft mulighed for at ansætte
en akademisk uddannet projektmedarbejder,
som målrettet har kunnet tage nye opsøgende
initiativer og har kunnet følge op på de mange
nye kontakter og samarbejdsrelationer.
I de andre kommuner har det været en stor
fordel, at projektmedarbejderne har været
frikøbt 4 - 6 timer ugentligt til dette projekt.

Vejledningsstrategier og -teknikker

Vejledningsstrategier
og –teknikker
Vi har løbende været i dialog med Syddansk Universitet i Kolding,
som i projektperioden har oprettet en Ph.D. i Videnskommunikation med fokus på bibliotekarprofessionens vilkår under den
fællesoffentlige digitalisering og har brugt projektkommunerne
som sparringspartnere og konkrete cases i forskningsarbejdet.
SDU Kolding har medvirket som oplægsholder i flere omgange
for både Styregruppen og Projektgruppen.
Således har forskergruppen fra SDU gennemført observationer
og videooptagelser af forskellige vejledningssituationer i bibliotek og borgerservice i Nordfyn, Billund og i Skanderborg (Galten) biblioteker.
Forskningsprojektet fokuserer på samspillet mellem borger,
digital selvbetjeningsløsning og biblioteksmedarbejder i vejledningssituationen og på hvilke vejledningsstrategier og -teknikker der med fordel kan anvendes.
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Perspektiver
Den digitale parathed hos de unge i de 7 involverede
kommuner er blevet bedre.

Projektpartnerne ER kommet langt ud over
”rampen”, og kendskabet til kommunen er
slået godt igennem.
Men som omtalt tidligere, så kan vi desværre
ikke tilskrive projekterne alene disse resultater. Den positive udvikling hænger bl.a. også
sammen med den generelle digitaliseringstendens i samfundet – herunder den lovbefalede overgang til Digital Post og NemID.
Der skal fortsat gøres en ihærdig indsats for
at gøre de unge borgere digitale – de skal
vide, hvad det går ud på.
I fremtiden vil det give rigtig god mening at
satse på den digitale formidling i forhold til
eleverne i 8. og 9. klasser. Vi skal fortsat tilbyde undervisning i NemID og Digital Post for
de 14-15 årige. Så når vi dem lige dér, hvor de
starter som ”digitalt voksne”. Desuden skal
vi fortælle om de mange supergode og gratis
digitale tilbud, som bibliotek og borgerservice tilbyder. Og hvor de kan hente hjælp.
Det er oplagt, at kombinere formidlingen af
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Digital Post og bibliotekernes e-ressourcer:
I digitaliseringsaktiviteterne er vi tilbøjelige
til kun at fokusere på borgerserviceydelserne
– fordi det er led i den nationale digitaliseringsstrategi og dermed et nationalt krav. Og
vi har næsten ”glemt”, at digitale offentlige
ydelser OGSÅ er fx bibliotekernes mange,
gode og troværdige hjemmesider og databaser på nettet.
Der findes et utal af digitale tilbud, som er
relevante for unge og som med stor fordel
kan indgå i såkaldte ”relaterede” flow – den
rette viden til rette tid.
Og der er endnu flere perspektiver i arbejdet:
Vi skal gøre de unge til medskabere af de forskellige digitale læringsprocesser i stedet for
at gøre dem til passive modtagere.
På det mere overordnede plan har vi løbende
drøftet, hvordan vi kan påvirke Udbetaling
Danmark til at udvikle bedre selvbetjenings-

Perspektiver

løsninger, især til unge (målrettede serviceydelser som fx boligsikring /boligstøtte).
Og hvorfor skal unge søge noget digitalt, fx Det
Blå Sygesikringsbevis, når ”staten” godt ved
det via allerede eksisterende registre?
Vi har haft en idé om at lave et forsøgsprojekt
med at udsende NemID automatisk til alle
15-årige i de 7 kommuner. Med inspiration fra
bankerne, som har praktiseret det på en ligetil
måde: Med et brev og ordene ”Tillykke med de
15 år, nu får du tilbudt flg…”
Vi har derfor henvendt os til Digitaliseringsstyrelsen og anmodet dem om at vedlægge

et NemID nøglekort i det papirbrev, som de
automatisk udsender til alle 15-årige vedr.
Digital Post. Digitaliseringsstyrelsens har responderet positivt og har redegjort for de
mange sikkerhedshensyn, der hindrer dette:
Kravene om legitimation, fysisk fremmøde,
forsendelse til folkeregisteradressen osv.
Projektets parter stiller sig undrende over for
disse argumenter. Men da det ikke er lykkedes
os at gennemføre ideen inden for projektperioden, anbefaler de syv projektpartnere derfor,
at der arbejdes videre med disse udfordringer
på nationalt niveau (Danmarks Biblioteksforening, Borgerservice Danmark samt Kulturstyrelsen).
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Vi har endvidere haft kontakt til SKATs ansvarlige for ungekampagner, og 2 repræsentanter fra projektkommunerne har deltaget i
SKATs nationale arbejdsgruppe. Der er fortsat
en dialog om samarbejde med projektbibliotekerne.
Uagtet den mulige indflydelse på store nationale digitaliseringsenheder, vil vi anbefale andre biblioteker og borgerservice at
byde ind med små kampagner og konkrete
undervisningsforløb i de forskellige kommunale udviklingsforløb, som allerede er i
gang lokalt.

Kan vi mærke en forskel i brugeradfærd efter d. 1. november 2014?
“Vi har ikke rigtig mærket nogen forskel i
henvendelserne siden 1. november, det er
stadigvæk de ældre vi ser og ikke de unge.”
Bibliotekar Jette Ninette Olsen, Vesthimmerland.
“Borgerserviceområderne’ har ikke haft flere henvendelser fra de unge – efter vores
særlige indsats.” Biblioteks- og borgerservicechef Jane Sandgaard, Stevns.
Dette bekræfter projektets indhøstede erfaringer om, at formidlingen skal foregå dér,

hvor unge er. Og at de ressource stærke unge
betjener sig selv digitalt, når de får brug for det.

Forhindringer undervejs
Projektet har betydet, at de syv biblioteker
og borgerservice har kunnet løfte og været i
stand til at prioritere indsatserne omkring de
nationale kampagner væsentligt bedre, end
hvis de ikke havde deltaget i fællesprojektet om ”Hva’ ska’ jeg med kommunen?”. Det
har været vigtigt at have nogle ligestillede at
spille bold med undervejs, og parterne har
kunnet trække på hinandens initiativer.
Jobskifte, organisationsændringer og mindre
udskiftninger blandt projektmedarbejderne
har dog i perioder haft indflydelse på arbejdsintensiteten i de enkelte kommuner. Men så
har det til gengæld været en fordel at være
med i en større projektgruppe, hvor nogen
projektpartnere kører videre, mens andre
projektpartnere med færre ressourcer fortsat kan være med på sidelinjen i en periode.
Den store geografiske afstand mellem de 7
projektpartnere har været en udfordring: Det
har bl.a. medført, at vi ikke har dannet mindre arbejdsgrupper undervejs, som ellers
også kunne have været en mulighed.

Siden 1. november er der tilsyneladende ikke hverken flere eller færre
henvendelser fra unge vedr. Digital Post, når vi spørger vores borgerservicekolleger. Bibliotekar Anne Mach Rasmussen, Nordfyn
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Perspektiver

Kort sagt: Formidlingen skal foregå dér, hvor de unge er!
Projektsekretær Dorthe Dam, Billund

Projektpartnerne har brugt megen energi på
at rekruttere og involvere unge i processerne.
Vi har bl.a. lært, at det er lettere at tage udgangspunkt i de faste rammer, hvor unge er
fastholdt fx i en skole eller i en anden uddannelsesinstitution. Vi har også lært, at det
kræver mange ressourcer at involvere unge
i de specifikke produktionsprocesser, og at
resultaterne ikke nødvendigvis står mål med
indsatserne.
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Perspektiver
i de enkelte kommuner

skanderborg:
I Skanderborg er vi – i samarbejde med kommunens skoler – godt i gang med at udvikle et
undervisningsforløb for kommunens 8. og 9.
klasser.
Forløbet indeholder undervisning i, hvad kommunen er for en størrelse (herunder f.eks.
kommunalvalg, opgavefordeling mellem kommune / region / stat), paneldebat med nogle
kommunalpolitikere samt undervisning i relevante digitale selvbetjeningsløsninger.
Forløbet skal give de unge viden om kommunen og være med at ruste dem til at blive
voksne medborgere med de rettigheder og
pligter, det medfører.
Forløbet vil blive afprøvet som et pilotprojekt
på nogle af kommunens skoler. Pilotprojektet
afsluttes med en evaluering i december 2016.
Derefter er det hensigten, at projektet bredes
ud til alle folkeskoler i kommunen. Præsentationsmateriale er allerede udarbejdet i samarbejde med samfundsfagslærere og præsenteret for skolelederne.

Vesthimmerland:
I forbindelse med deltagelsen i projektet
”Hvad skal jeg med kommunen”? er vores
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fokus på de unge som målgruppe blevet
større. Vi har derfor valgt at arbejde mere
med at tænke de unge ind på biblioteket –
især i Aars, som er den by, der har alle ungdomsuddannelserne.
I Vesthimmerland har Borgerservice og bibliotekerne ikke samme chef, og derfor samarbejder vi ikke på samme måde som de steder, hvor man har fælles chef og eller fælles
hus. Projektet har været med til at synliggøre,
hvilke opgaver vi kan hjælpe Borgerservice
med at løse, samt hvilke opgaver det kun er
Borgerservice, der kan løse. Projektet har
også været med til, at vi har fået et større
samarbejde med ungdomsuddannelserne i
kommunen. Så fremadrettet vil vi bruge vores nye samarbejdspartnere til at lave projekter, som er målrettet de unge, da det helt
klart er en gruppe, vi skal være meget mere
opmærksomme på.

Kerteminde:
Vi arbejder med en helt konkret idé: Vi vil
invitere Kerteminde Kommunes 9. og 10.
klasses elever sammen med deres forældre til et aftenarrangement på Kerteminde
Bibliotek og informere dem om deres Digitale postkasse, vise dem hvilke funktioner
der er gode at kende i deres Digitale post-
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Fotos: Arrangement for 9. og 10. klasser i Stevns kommune.

kasse samt introducere dem til Borger.dk. Vi
sender fysisk en stak kopierede invitationer
til skolerne og håber at lærerne vil dele ud i
klasserne og håber samtidig på, at vi også kan
få invitationen lagt på forældreintra, så forældrene ser det. Vi inviterer kommunens 9. og
10.klasser MED deres forældre til et aftenarrangement på Kerteminde Bibliotek om digital
parathed og efterfølgende pizza og sodavand.
Overskriften er: ”Bliv klogere på hvordan du
kan hjælpe dit barn med at navigere i de offentlige selvbetjeningsløsninger bl.a. Borger.
dk, Digitale Post og Skat Unge.
Programmet vil indeholde flg.:
• Information om Digital Post
• Brug af de forskellige funktioner i den
digitale postkasse
• Introduktion til Borger.dk og
Quizz = ”Tips en 13’er” med præmie
• Kort introduktion til Skat.dk/unge
• Aftensmad: Pizzaer og sodavand

Som en opfølgning vil vi endvidere også tilbyde skolerne, at vi kan komme ud til dem på
besøg i ca. 1 time, hvor vi vil udstede straks
NemID og vise, hvordan man tjekker sin digitale postkasse.

nordfyn:
Vi holder kontakten med de skoler/uddannelsessteder, vi har været i forbindelse med. Vi
har allerede været ude og undervise i Digital
Post igen på den lokale produktionsskole. Og
det vil vi fortsætte med. Vi har også et projekt med at dele vandflasker ud med teksten
”Husk at tjekke din digitale postkasse” (a la
Billund) til unge ved gymnasiet, 10. klasserne
og produktionsskolen.
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Foto: Projektgruppedeltagere fra Stevns og Kerteminde
på konferencen ”It formidling for og med unge” i Aahus.

Vi har desuden netop ansat en projekt- og
eventmager, som bl.a. har til opgave at få
flere unge til at bruge bibliotek og borgerservices tilbud. Det betyder, at vi fremover kommer til at fastholde fokus på de unge.

gået i super godt samarbejde med skoleledere
og lærere. Det er planen, at vi fremadrettet
kommer ud på skolerne mindst en gang om
året (tilrettelægges med skolerne), så eleverne orienteres om disse emner, når de runder
de 15 år. Det er forskelligt, hvad de enkelte
skoler ønsker, men samarbejdet og idéerne
fortsætter altså, selvom projektet slutter.

Billund:
stevns:
Vi vil fortsætte vores gode samarbejde med
kommunens folkeskoler: Specielt 9. og 10.
klasserne. Vi har nu været ude i alle relevante
klasser i kommunen og undervise eleverne i
NemID og digitale postkasser. Dette er fore-
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Vi vil fremadrettet fortsætte arbejdet med at
oplyse unge om NemID og Digital post samt
bibliotekets mange Digitale tilbud. Vi vil primært oplyse de ældste folkeskoleelever i forbindelse med almen biblioteksorientering.
Der kommer hele tiden nye unge (15 årige),

Perspektiver i de enkelte kommuner

som skal lære om NemID og Digital Post og
derfor giver det god mening for os, at målrette
indsatsen til netop den aldersgruppe og lave
indsatsen på tværs af bibliotek og borgerservice. Som sidegevinst håber vi at styrke
vores image som en samlet organisation.

Foto: Vesthimmerlands og Nordfyns projektgruppedeltagere ved konferencen “It formidling for og med unge”
på Godsbanen i Aarhus.

næstved:
Nu, hvor alle på 15 år får oprettet en digital
postkasse, vil det fremover give mening her
hos os, at vi besøger 8. og 9. klasserne. Så
sikrer vi, at vi når alle kommunens unge. Vi
har nået mange indsatser og fået mange gode
snakke – også med de forskellige voksne på
uddannelsesstederne. Vi gør det gerne igen,
men har endnu ikke aftalt hvordan opgaven
lander, når projektet slutter.
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Resumé
Projektpartnerne har gennemført en række
forskellige aktiviteter ud fra temaerne: Demokrati, kommunikation og digitalisering i
forhold til unge mellem 15- og 25 år.
I arbejdet er inddraget lokale samarbejdspartnere som skoler, gymnasier, 10. klassescentre, erhvervsskoler og produktionsskoler.
Men også helt nye relationer er skabt til bl.a.
jobcentre og Sosu-uddannelser.
Og så er lokale unge blevet involveret i både
idégenerering og udførelse af bl.a. kampagner, særlige events og PR tiltag.
Det giver både synergi og mere synlighed til
bibliotek og borgerservice, når parterne understøtter kommunens it-strategi ved at skabe
nye samarbejdsnetværk og ved at udvikle og
implementere lokale it-kampagner og oplysningsarrangementer. Det giver rigtig god mening for alle, når kampagner sammentænkes
på tværs af de kommunale forvaltninger.
Den største læring er, at formidlingen til unge
skal foregå dér, hvor de unge er – lige nu.
Dernæst har vi med glæde konstateret, at
mange flere unge i de berørte kommuner
bruger borger.dk digitalt efter denne 2 årige
projektperiode. Vi kan dog ikke udlede, at
det skyldes projektaktiviteterne alene. Andre
samfundstendenser har skubbet på som fx
den lovbefalede Digitale post og NemID.

0

Men summen af de mange forskellige aktiviteter i de 7 kommuner har flyttet de unge
borgere i den retning, som har været formålet
med projektet. Den digitale parathed hos de
unge i de 7 involverede kommuner ER blevet
bedre. Projektpartnerne ER kommet langt ud
over ”rampen”, og kendskabet til kommunen
er slået godt igennem.
Der skal fortsat gøres en ihærdig indsats for
at gøre de unge borgere digitale – de skal vide,
hvad det går ud på.
I fremtiden vil det give rigtig god mening at
satse på den digitale formidling i forhold til
eleverne i 8. og 9. klasser. Vi skal fortsat tilbyde undervisning i NemID og Digital Post for
de 14-15 årige. Så når vi dem lige dér, hvor
de starter som ”digitalt voksne”. Desuden skal
vi fortælle om de mange supergode og gratis
digitale tilbud, som bibliotek og borger-service tilbyder. Og hvor de kan hente hjælp. Der
findes et utal af digitale tilbud, som er relevante for unge og som med stor fordel kan
indgå i såkaldte ”relaterede” flow – den rette
viden til rette tid.
Perspektiverne i arbejdet er fortsat at alle
unge kan betjene sig selv digitalt, og at bibliotek og borgerservice kan gøre de unge til
medskabere af de forskellige digitale læringsprocesser i stedet for at gøre dem til passive
modtagere.

Resumé

I formidlingen af digitale services til unge har vi bl.a. lært:
• At formidlingen skal foregå på
unges præmisser (sæt dig ind i
unges tankegang – hvad er de
optaget af lige nu? Hvad tænder
dem lige nu?)
• At formidle den rette viden til rette
tid (det relaterede flow i formidlingen)
• At være i dialog med unge første
gang de skal lære nyt
• At unge kan engageres – og gerne
på mange forskellige platforme
• At der skal ske noget uventet og
humoristisk
• At unges egen formidling til unge
er en god metode
• Unge efterspørger tydelig kommunikation, som er konkret og
handlingsorienteret
• Unge læser ikke e-mails. Brug i
stedet brev eller sms.

• At den sproglige formidling
skal blive endnu bedre. (Undgå
bureaukratisk sprogbrug)
• At formidlingen skal have karakter af ”hands-on” i en kombination
med den voksne
• At unge gerne vil betjenes af kompetente voksne
• At man formidler i en fælles kantine
– selvom de forskellige afdelinger
/retninger på fx teknisk skole ikke
umiddelbart har et samarbejde
• At spisefrikvarteret på uddannelsesinstitutionerne er et oplagt
sted for dialog
• At annoncere kampagner og formidlingstiltag ved morgensamlinger på skolerne
• At have noget ”godt” at dele ud
af fx vandflasker med sjove
budskaber og frugt/bolsjer
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Workshop omkring udvikling af indhold i NemQuiz, Søndersø Nordfyn, 2014.
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Metoder

Metoder
Vi har gennemført en lærende evaluering: Vi har
løbende udviklet og evaluering på projektet. Parterne har inddraget lokale unge i processerne og
inspireret hinanden.
På styregruppemøde og projektgruppemøder har
deltagerne givet hinanden feedback, og derved
lært af hinanden og bygget ovenpå hinandens
ideer.
Vi har gennemført faglige seminarer og konferencer, hvor også andre kolleger fra bibliotek
og borgerservice har været inviteret. Det første
år var fællestemaerne unges valgdeltagelse og
kommunalvalget.
I 2014 har der været fokus på de mere traditionelle
borgerserviceydelser, på NemID og Digitale Post
og formidlingen heraf. Nye redskaber er udviklet
gennem bl.a. NABC metoden og ”Battle-idé” generering. Undervejs i projektforløbet har vi også
gennemført en effektmåling via spørgeskemaer
og sms’er blandt unge i de 7 kommuner.
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Formidling
Vi har formidlet projektet på mange forskellige måder
og ad flere kanaler: Lokalaviser, regionale aviser og i
tidsskriftet Danmarks Biblioteker og på Kommunernes
Landsforenings online service samt via Danmarks Radios
regionale nyhedstjeneste. Kommunernes hjemmesider og
bibliotekernes hjemmesider og Facebookprofiler har også
været inddraget.
De faglige seminarer har trukket kolleger og andre interesserede fra kommunerne. Endvidere er alle projekterne
lagt ind på Kulturstyrelsens Projektbank.19

19. Projektbanken: http://projekter.bibliotekogmedier.dk



Fotos: Andre samarbejdspartnere har været inviteret ind i
projektet undervejs f.eks Horsens Bibliotek og Aarhus Bibliotek og Borgerservice, der har fortalt om deres projekter,
henholdsvis ”Ung og digital borger” og “DigitalABc.dk”.

Udviklingsprojekt 2013-2015

Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks
Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd har i 2 år arbejdet
sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services til unge
mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc. Parterne har inddraget lokale unge i processerne,
og inspireret hinanden, lært og udviklet undervejs i projektforløbet, som
Kulturstyrelsen har støttet.
I denne publikation formidles de konkrete tips og ideer i formidlingsarbejdet med digitale services.

