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Undersøgelser og videnprojekter           

En generation af stærke læsere – greb til læselyst 
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Tænketanken, Københavns Biblioteker, Læremiddel.
dk og National Videnscenter for Læsning. Der blive udarbejdet ny kvantitativ og kvalitativ viden 
om børns læselyst, som tager højde for den digitale udvikling og børns ændrede medievirkelig-
hed. Den kvantitative rapport omfatter ca. 1000 børn der er den største af sin art Danmark og 
udkommer efterår 2017. Hertil kommer en kvalitativ rapportdel, folderen 10- greb til læselyst, 
praksisanvendelige anbefalinger, formidlingskonference og prakisvistitter på landets biblioteker.

Projektet slutter marts 2018.

Projektet er støttet af Slots-og Kulturstyrelsen, DB og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond

Budget: 1,19 mio.

Ældrefællesskaber og biblioteket (rapport udkommer efterår 2017)
Fire biblioteker og fire boligsociale områder fra Varde, Odense, Slagelse og København vil i et nyt 
samarbejde om, at bryde ensomhed og øge livskvalitet hos ældre ensomme i boligsociale områ-
der. Omdrejningspunktet er, hvordan kulturelle aktiviteter kan anvendes til at bryde ensomhed 
med folkebiblioteket som katalysator for denne udvikling.
Projektet arbejder med – i en designantropologisk ramme -  over en periode på halvandet år ska-
be mere viden og praksiserfaringer om hvordan kulturen systematisk kan anvendes i forhold til 
at mindske ensomhed, samt øge livskvalitet og sundhed hos ældre. Der afholdes national konfe-
rence og lokale workshops i efterår/vinter 2017.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN

Budget: 3,97 mio.



Digitale strategier for fremtiden 
Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af borgernes adfærd, behov og præferencer i forhold til 
det digitale bibliotekstilbud. Leverancer er inspirationsinterviews, kvalitativ forundersøgelse og 
kvantitativ hovedrapport med segmentering af befolkning, kommuneopdeling og tværgående 
analyse. Rapporten blev lanceret i april 2017 med en national konference og der afholdes nu 3 
lokale strategiworkshops.  Rapporten er udgivet i 1000 eks.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen

Budget 0.95 mio

Studerendes tekstpræferencer 2016 
Tænketanken har gennemført en undersøgelse af studerendes digitale og fysiske tekstpræ-
ferencer. Undersøgelsen, der er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker blandt 506 studerende på mellemlang og lang videregående uddannele 
viser, at mere end hver 4. studerende i dag vælger digitalt studie materiale. Der er dog store 
forskelle på hvilken form for studiemateriale, der er er tale om:  79 % af de adspurgte studerende 
foretrækker fysiske lærebøger og 43 % foretrækker artikler i elektronisk udgave. 

Læs mere her

Netværk, innovation & viden 

Next Generation Netværk 
Tænketanken har været med til at initiere og hostet netværket Next Generation og afholdt en 
række møder. Der har vist sig at være stort behov for videnling og netværk på tværs af landet. 
Der er ca. 25 personer tilknyttet netværket med bred repræsentativitet geografisk og fagligt. 
Netværket har bla. arbejdet med temaerne: kernefortællingen, biblioteker & dannelse, bibliote-
ker & demokrati, biblioteker & samskabelse, biblioteker & fremtidens kompetencer mm.

Kultur og sundhed
Tænketanken har sammen med PhD Anita Jensen været med til at starte netværket Kultur og 
sundhed op. Netværket er siden erstattet af det tværfaglige forum ’Kultur og sundhed i Danmark’.

Economic Impact Studies 
A komparativ erfaringsopsamling fra tre europæiske økonomiske impact studier fra hhv. Eng-
land, Spanien og Danmark med henblik på at opsamle erfaringer, videndele og producere euro-
pæiske politiske key messages mhp. at styrke europæiske politisk fokus på folkebibliotekers 
samfundsmæssige betydning. 
Støttet af Reading & Writing Foundation med 95.000 dkr.



Konferencer, workshops og debatsessioner 

Economic Impact Workshop i hhv. Kroatien og Barcelona, 2015/2016
Workshops afholdt i Zagreb og Barcelona i forbindelse med projektet Economic Impact. Dialog 
møde afholdt i UK om samme emne og møder med MEP Rikke Karlsson i Bruxelles samt oplæg på 
konference i Split.

Velfærdens Innovationsdag, 2016
Debatsession på velfærdens innovationsdag i samarbejde med Frivilligrådet om folkebiblioteker-
nes lokale rolle og potentialer.

DB’s bibliotekspolitiske topmøde, 2016
Deltog med workshop på DB’s topmøde om ’Behov for ny bibliotekslov’ sammen med Netværket 
Next Generation.

Kick- off workshop, Digitale strategier 2016
Opstart med projektets deltager og følgegruppe

Folkemødet på Bornholm 2016
Tænketanken deltog på Folkemødet på Bornholm 2016 med fokus på bibliotekernes sociale rolle 
med debatsession i samarbejde med BF med deltagelse af bla. Ahmad Mahmoud, Mogens Jensen 
(S), Lisbet Zornig, Louise E. Krogsgaard

Dialogmøde om biblioteker og integration, maj 2016 
TT afholdt dialogmøde om integration sammen med BF med deltagelse fra bibliotekssektor og 
repræsentant fra KL.

Medlemsmøde – aug, 2016 
Møde med medlemmer af Tænketanken mhp. projekter og fremtidige behov

Kick – off, Ældre fællesskaber og biblioteker, sept., 2016
Opstartsworkshop for projektets deltagere fra hhv. Biblioteker og almene boligområder

Medlemsmøde – Protreptik, dannelse og biblioteker, dec. 2016
Medlemsmøde med refleksioner over bibliotekets dannelses rolle

Konference Digitale Biblioteksstrategier, april 2017
Lanceringskonference i forbindelse med udgivelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier

Workshops: 3 regionale workhops, foråret 2017
3 regionale workshops i hhv. Roskilde, Vejle og Odense ifb. rapporten Digitale Biblioteksstrate-
gier. Med metoden LEGO SERIOUS PLAY arbejder deltagerne med udvikling og kvalificering af 
lokale biblioteksstrategier.

Folkemødet på Bornholm 2017
Tænketanken deltager på Folkemødet 2017 i Danmarks Bibliotekers 



Kommende aktiviteter:

Deltagelse på IFLA, Polen, August 2017
Tænketanken deltager med to posterpræsentationer med projekterne Greb til Læselyst og 
Digitale Biblioteksstrategier. Deltagelsen er støtte af DB’s Fond.

Rapport & konference, Ældrefællesskaber & biblioteker, ultimo 2017
Projekt Ældrefællesskaber & biblioteker udgiver afsluttende rapport og holder formidlings-
konference ultimo 2017

Rapport & konference, Greb til Læselys, efterår 2017
Projektet Greb til læselyst lancerer kvalitativ rapport i efteråret 2017 på lanceringskonference.

Workshops & lokale praksisvisitter, primo 2018
Projekt greb til Læselyst afholder to workshops for landets biblioteker i forbindelse med den 
kvalitative og kvantitative undersøgelse af børns læselyst anno 2017.  Mellem de to works-
hops forløber et praksisforløb ”Praksisvisitter” hvor deltagerne skal på styret og systemati-
seret visit hos hinanden mhp. at lægge grundlag for at ændre praksis for arbejdet med børns 
læselyst. 

Øvrig deltagelse
Tænketanken deltager som medlem i Biblioteksparaplyen

Tænketanken deltager ofte med en oplæg i hele landet om Tænketankens projekter og arbej-
de blandt andet:

• Oplæg på DFFU’s vinterinternat, 2016

• Oplæg Biblioteksmediers bestyrelse, 2016

• Oplæg, DDBs strategidag, 2016

• Oplæg Dansk Magisterforening, 2016

• Reading society : a paradigme shift in the 21st century” i Lithauen, 2016

• Oplæg diverse DB udvalg, 2016 & 2017

• Oplæg for Tyrkisk delegation, 2016

• Oplæg Drammen, Axciell Nordisk Dag, 2016

• Oplæg CB vejle, Greb til Læselyst, 2016

• Oplæg Gentofte, Greb til læselyst, 2017

• Oplæg DDB’s Koordinationsudvalg, Digitale Biblioteksstrategier, 2017

• Oplæg, Alternativet Kbh, bibliotekspolitik, 2017

• Oplæg Innovationsdage, Vejle & Roskilde, Biblioteksmedier, 2017

• To Ignite præsentation på Next Library i Aarhus, om hhv. projekterne ’Digitale Biblioteks-
strategier’ og ’Ældrefællesskaber og Biblioteker’ m.m.



Organisering & kommunikation

Organisering
Tænketanken er organiseret med et lille sekretariat med en leder og siden august 2016 har 
der været ansat en projektleder til de Ældreprojektet og Læseprojektet og løbende virksom-
hedspraktikanter. Derudover har Tænketanken tilknyttet studentermedhjælp efter behov.

Kommunikation
I 2016 fik Tænketanken ny hjemmeside og flere og tydeligere profiler på de Sociale Medier 
bla. facebookside og Greb til læselyst facebookside.

Features
Herudover har Tænketanken udgivet en række features bla.:

’E-bogen er på vej frem’
’Brugerne savner samspil mellem det digitale og fysiske bibliotek’
’Samskabelse og jagten på det magiske rum’ 



Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Farvergade 27D, 2. sal 

1463 København K

www.fremtidensbiblioteker.dk


