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DEN HISTORISKE BAGGRUNDDEN HISTORISKE BAGGRUND



Folkebibliotekernes etablering og konsolidering

1849 – 1920  

Oplysningsbevægelsens bibliotek

1920 - 1964  

Industrisamfundets bibliotek

1849 

Grundlov

”Udbrede 

Kundskaber 

og almindelig 

Oplysning”

1915 

Lige og 

almindelig 

valgret

1920 

Første 

bibliotekslov

1964 

Ny bibliotekslov

Demokratiske og oplyste borgere

Fri og lige adgang

Veluddannet arbejdskraft

Flere og bedre biblioteker



Folkebibliotekernes fortsatte udvikling

1964 – 2000  

Velfærdssamfundets bibliotek

2000 – 2010  

Informationssamfundets bibliotek

”Nye 

medier” 

Ligestilling af 

bøger, musik,

film og 

internet

2000 

Lov om Biblioteksvirksomhed

1964 

Ny bibliotekslov

Dannede borgere

Uddannelsesboom og kulturel velfærd
Informationskompetente borgere

Nye medier og internet

2010 

Folkebibliotekerne i 

Vidensamfundet

”Fremme 

oplysning, ud-

dannelse og 

kulturel 

aktivitet”



Folkebibliotekernes transformation

2010 –

Vidensamfundets læringsbibliotek

”Kompetencer”

Viden skaber 

værdi

Aktive borgere

Fokus på alle 

borgere

2010 

Folkebibliotekerne i 

vidensamfundet

Identitet og livslang læring

Globalisering og konkurrencepres



OPLYSNING OG UDDANNELSEOPLYSNING OG UDDANNELSE



Børnenes læsefærdigheder



Fritidslæsning
Fordeling af elever efter dagligt 

tidsforbrug på  fritidslæsning  (PISA 2009)

Læsning ikke 

frivilligt

< 30 min.

30 min - 60 min.

60-120 min.

≥ 120 min.

Et skoleår i læsefærdigheder



Fritidslæsning

”Øget tidsforbrug på læsning i 
fritiden svarende til et niveau på 
indekset svarer ifølge PISA til 
mere end et skoleår i mere end et skoleår i 
læsefærdigheder”

(OECD-PISA, 2009)



Danskernes kompetencer

Rapporten bygger 

på interview og test 

af 7.328 personer i 

respondenternes 

hjem



Danskernes kompetencer
Mere end hver fjerde dansker mellem 16 og 65 år er 

dårlige til at løse hverdagsopgaver på en computer. Det 

svarer til over en million danskere. En del har slet ikke 

ønsket at løse PIAAC-opgaverne på en computer, men 

har i stedet bedt om papir og blyant.

Rapporten bygger 

på interview og test 

af 7.328 personer i 

respondenternes 

hjem



Danskernes kompetencer
Ca. hver sjette dansker (16,1 pct.) mellem 16 og 65 år 

har dårlige læsefærdigheder. Det betyder fx, at de har 

svært ved at læse simple tekster og besvare enkle 

spørgsmål om indholdet. 

Godt hver tredje dansker har læsefærdigheder omkring 

eller under middel ,mens 40 pct. er gode læsere. 

Rapporten bygger 

på interview og test 

af 7.328 personer i 

respondenternes 

hjem

Hver tiende dansker er stærk i læsning. De kan fx læse 

en kompleks tekst, vurdere dens troværdighed og 

håndtere modstridende oplysninger.



Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies (PIAAC)

• At least one in ten adults is 
proficient only at or below 
Level 1 in literacy or 
numeracynumeracy

• In other words, significant 
numbers of adults do not 
possess the most basic 
information-processing skills 
considered necessary to 
succeed in today’s world



KULTUREL AKTIVITETKULTUREL AKTIVITET



Megaunderholdende



Kanonkedeligt



E-BØGER OG DIGITALE E-BØGER OG DIGITALE 
MATERIALER



Bibliotekernes udlån af trykte bøger 
og e-bøger

Pligt til at udlåne bøger Ret til at udlåne bøger



Bibliotekernes udlån af trykte bøger 
og e-bøger

Pligt til at udlåne bøger

Aftaler

KRKR



Ulemper 
”friktion” ved 
udlån
Tidsbegrænsning
Brugt eksemplar 
Kø
Afhentning-aflevering UdlånSalg

Den fysiske bog –
knaphed. 
Sameksistens 
mellem biblioteker 
og forlag

Afhentning-aflevering
Bøder

UdlånSalg



Ulemper 
”friktion” ved 
udlån
Tidsbegrænsning

UdlånSalg

E-bogen – overflod. 
Udlån udhuler salg

UdlånSalg



PUBLIC SERVICE OG POLITISKE 
SPØRGSMÅLSPØRGSMÅL



Public service: Fem spørgsmål

Fremme 
oplysning, 
uddannelse og 
kulturel aktivitet 

Formål
Borgernes 

behov

Læsning, læring, 
it-kompetencer 
og kulturelle 
oplevelser

1. Hvilke aktiviteter 

kobler bedst 

bibliotekets formål 

og borgernes behov?

2. Er der Problemer med 

omfanget, karakteren 

eller fordeling af 

mediebrugen (Public 

service)?

5. Kan 

Fikspunktet

Adgang til 

musik 

m.m.

3. Er adgang et 

problem for 

borgerne?

4. Er adgang via 

biblioteket 

nødvendigt og/eller 

tilstrækkeligt ift. 

Formålet?

Medier

5. Kan 

biblioteket 

gøre en 

forskel?



Politiske spørgsmål

Folkebibliotekets 

Hvad?

•Bøger, musik og 

film?

•Alle medier 

ligestillede?

•Det smalle eller det 

populære?

Hvordan?

Fokus på medierne 

eller på borgerens 

behov?

Medier eller 

aktiviteter

Digitalt eller fysisk 

bibliotek?

Hvorfor?

Rammen?

•Stramt mandat eller 

rammelov?

•Kommunale forskelle 

eller fælles 

standarder?

Folkebibliotekets 

rolle

populære?

Hvem?

Dem der møder op? 

Opsøgende indsats?

Særlige grupper 

(ressourcesvage 

borgere)? 

Hvorfor?

Dannede borgere 

eller kritiske 

kulturforbrugere?

Digitale borgere?

Læring?

Lokalt fællesskab?Identitet?

Kommunal altmuligmand ( 

borgerservice, sociale 

opgaver..) eller 

kulturinstitution?



Opsummering

• Fortsat ”Fremme oplysning 
uddannelse og kulturel 
aktivitet”

• En overflod af medier skaber 
ikke i sig selv veluddannede, ikke i sig selv veluddannede, 
oplyste og kulturelt aktive 
borgere

• Fra adgang til aktivitet
• Mennesker, mursten og 

materialer
• Aktive borgere og 

partnerskaber


