
 
 
 

 
 
 
 

Projektbeskrivelse 
 
 
 
 
 

  

I norden har vi en fælles mentalitet, Ny Nordisk er et projekt, der søger at finde 

ud hvad denne identitet betyder for ungdommen. Ved at tage udgangspunkt i 

sproget og givet ordet til de unge selv, søger Ny Nordisk at danne bro mellem 

Danmark, Norge og Sverige. Bibliotekerne står som en central rolle i dette 

samarbejde, hvor dannelse, identitet og litteratur er vigtige bindeled for at 

finde ud af, hvad ny nordisk er, ikke for os, men den kommende generation.  

 

Følg projektet:  

 http://projektbank.dk/ny-nordisk   www.facebook.com/nynordisk 

 

http://projektbank.dk/ny-nordisk
http://www.facebook.com/nynordisk


Ny Nordisk er et projekt ved bibliotekerne i Brønderslev Kommune og Frederikshavn Kommune. Hertil 

deltager Josephine Valentin som studerende fra Nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet. 

Konsulentbistand har projektet fra Charlotte Wegener, Lektor ved Aalborg Universitet og Poetry Slammer 

Peter Dyreborg, som blandt andet er kunstner ved det Kongelige Teater. Konsulenterne skal bidrage med 

projektets metodeudvikling, og sikre fokusset er på kreative og innovative tilgange med litteraturen som 

prisme for hele projektets betragtningsmåde. Projektet samarbejder med ungdomsskolerne i Brønderslev 

og Frederikshavns kommuner, samt folkeskolerne i Brønderslev Kommune. Hertil er knyttet forfatter og 

skolelærer Christine Lund Jacobsen, som skal være med til at udvikle projektets undervisningsmateriale. 

Brønderslev Forfatterskole deltager med netværk og viden om unges skriveprocesser. Hertil kommer vores 

svenske og norske samarbejdspartnere og lokale forfattere, undervisere, biblioteksmedarbejdere mm. 

 

Projektet er basseret på en såkaldt collective impact model, eller på dansk: kollektiv effekt. Modellen er 

blandt andet inspireret af denne tilgang fra Realdania (http://collectiveimpact.dk/samarbejdsform). 

Modellen har til formål at løse projekter og problemstillinger i fællesskab og på tværs af interesser og 

aktører. Det er derfor vigtigt i modellen at tænke hver enkelt del som meningsskabende og 

helhedsorienteret. Moddellen fordrer simpelthen, at der hele tiden tænkes i, hvordan en del af projektet 

opleves for de involverede partnere og at deres andel i sig selv giver mening, og ikke kun eksisterer som en 

brik i et puslespil. 

 

Projekt Ny Nordisk er støttet af den danske Slots- og Kulturstyrelse og har endvidere fået støtte af Edvard 

Pedersens Biblioteksfond og den Nordiske Kulturfond. 

 

Projektperiode: 1 januar 2017- 31. december 2018 

 

Projektdefinition: 

I norden har vi en fælles mentalitet, Ny Nordisk er et projekt, der søger at finde ud hvad denne identitet 

betyder for ungdommen. Ved at tage udgangspunkt i sproget og givet ordet til de unge selv, søger Ny 

Nordisk at danne bro mellem Danmark, Norge og Sverige. Bibliotekerne står som en central rolle i dette 

samarbejde, hvor dannelse, identitet og litteratur er vigtige bindeled for at finde ud af, hvad ny nordisk 

er, ikke for os, men den kommende generation.  

 

Projektmission: 

Projektets mission er at sætte fokus på det Nordiske fællesskab med ungdommens tanker og identitet som 

omdrejningspunkt. Igennem projektet skal unge fra Norge, Sverige og Danmark skrive tekster om deres 

livsverden, som efterfølgende skal omsættes til kreativt undervisningsmateriale til den åbne folkeskole.  

 

Herforuden ønsker bibliotekerne at sætte fokus på den fælles nordiske kultur gennem udstillinger, 

foredrag, inspirationsmateriale, workshops, skoleoplæg mm., som alle viser den fælles kultur, som 

forbinder norden mere end den adskiller os.  

 

Det samlede projekt skal have fokus på litteratur og fortælling, vi er de historier vi fortæller – altså et 

narrativt perspektiv. Det er via vores fortællinger, at vi organiser vores erfaringer og skaber mening. Der 

findes hverken i mennesker eller kultur en enkelt fortælling, der er altid mange fortællinger i gang. Dette 

http://collectiveimpact.dk/samarbejdsform


gælder såvel i det enkelte menneske som i vores kultur. Den narrative tilgang giver en mulighed for at åbne 

for den fortællende refleksion, og skaber en ny kultur gennem vores fælles fortællinger. 

 

Projektets opbygning: 

 

Projektet er samlet af mange dele i vores collective impact model, som til sammen er et samlet projekt. 

Herunder kan du se dele, som samler projekt Ny Nordisk. 

 

Skriveworkshops: 

Der udarbejdes tre skriveworkshops i Norge, Danmark og Sverige. Hver skriveworkshop har fokus på det 

samme tema, der omhandler unges identiet, og hvordan de ser sig selv og deres omgivelser. Formålet er at 

få de unge til at skrive en tekst med udgangspunkt i deres livsverden og narrativer. Hvad får de med sig, der 

hvor de vokser op? Hvordan er deres verdensbillede?  Hvordan opfatter de den nordiske kultur overfor den 

amerikanske påvirkning? Og hvad kan de med de kompetencer, de hver især har med sig ændre ved den 

verden vi sammen lever i? Hvilke historier fortæller de om sig selv og deres generation? 

 

Workshoppen udvikles i samarbejde med skriveklubber fra Brønderslev og Frederikshavn, og i samarbejde 

med de to kommuners ungdomsskoler. Her skal unge i samme målgruppe, som de der senere deltager i 

workshopperne være med til at definere og stille skarpt på de fælles spørgsmål, som workshopperne skal 

funderes på. Det interessante er, hvad de unge selv interesserer sig for, og så senere få svarere gennem 

litteratur, fortællinger og poesi, som udvikles på workshopperne. 

 

Det er helt essentielt for workshoppen, at der indgår unge i alle dele af projektet. Det handler om de unge 

som modtagere, deltagere og aktører gennem hele projektets proces. Det betyder, at unge vil være med til 

at definere udgangspunktet for de workshops altså en slags pilotworkshops, der skal være i alle tre lande. 

Unge vil kunne deltage i udarbejdelsen af fundamentet, som deltagere i workshops og som modtagere af 

undervisningsmaterialet. Undervejs vil de unges holdninger og undringspunkter forme projektet. Det 

interessante er de unges perspektiv, og er en kontinuerlig dialektisk proces, hvor de unge udfordrer og 

genskaber projektet gennem alle faser og når frem til fælles perspektiver på nordisk identitet, fortællinger 

og nyskabt litteratur. Den kreative proces bagved vil metodisk blive udviklet med lektor Charlotte Wegener 

fra Aalborg Universitet. 

 

Workshopperne udvikles i samarbejde med Peter Dyreborg og Charlotte Wegener. Heri inddrages de 

betragtninger, vi har modtaget fra unge på pilotworkshopperne, som har stillet skarpt på betragtninger om 

unges identitet. På selve workshopperne i de tre nordiske lande møder de deltagende unge professionelle 

lokale forfattere, som kan komme med deres kunstneriske betragtninger, og hvordan de selv har arbejdet 

med emnet identitet.  Vi ved fra bibliotekerne, hvor vigtigt og betydningsfyldt, det er for unge mennesker 

at møde professionelle kunstnere, og hvor meget det inspirerer unge. Dette formål har Edvard Pedersens 

Biblioteksfond støttet os med bidrag til deltagelse af professionelle forfattere i alle de tre deltagende 

lande. Det betyder et kunstnerisk løft af projektet. Endvidere deltager Peter Dyreborg i alle workshops og 

underviser i Poetry Slam som en metode til at skrive og udtrykke sig på. Dette match sikrer, at de unge får 



kendskab til både den skriftlige og mundtlige litteratur på et højt niveau. Erfaringer fra Brønderslev 

Forfatterskole siger, at det er utrolig vigtigt, at de unge oplever undervisning af høj kvalitet og i øjenhøjde, 

da det virker motiverende. 

 

Samlet workshop: 

Projektet har med midler fra Nordisk Kulturfond fået penge til at føre elever fra Norge og Sverige til 

Danmark til en samlet workshop, hvor unge kan mødes og udvide projektet med yderligere nuancering af 

de unges opfattelse af identitet og nordisk ungdomsliv. Projektet skal udfordre sproget på tværs, og vise 

hvorledes, der kan udvikles litteratur og fortællinger, som giver mening på tværs af de tre kulturer. Det 

interessante bliver, hvorledes de unge opfatter hinandens kulturer, og hvor der er fælles træk, men også 

hvor der er interessante forskelle. 

 

Arrangementer og udstillinger på biblioteket: 

Kontinuerligt gennem projektet vil der på bibliotekerne i Brønderslev og Frederikshavn være en udstilling 

med inspiration til Ny Nordisk litteratur og fortællinger. Udstillingen vil løbende give bud på gode bøger og 

andet af bibliotekets materiale, der kan inspirere til nordisk litteratur og fortællinger. Udstillingens temaer 

vil blive udviklet i takt med projektet og dokumenteret gennem projektets blog og facebookside. Emnerne 

vil kunne tilpasses projektet agilt og knytte sig til de opdagelser vi gør os gennem workshops og aktiviteter. 

Der kommer bud på litteratur, der ligner Skam, der kommer nye nordiske forfattere osv.  

 

Deltagelse i arrangementer 

En del af projektet er at deltage i arrangementer og events, som knytter sig til unge, kultur osv. I ugen for 

Brønderslev Forfatterskole vil der blive afholdt indledende workshops, hvori unge vil være med til at 

definere afsættet for Ny Nordisk workshopperne. Projektet deltager blandt andet i Kulturmøde Mors 2017, 

hvor projektet åbner for workshops, der illustrerer den narrative tilgang, hvor litteratur og fortællinger er 

grundstenen for vores tilgang til verdenen.  

Projektet ønsker kontinuerligt at sætte projektet på dagsordenen fx til Ordkraft 2018, Folkemødet 2018 

eller ungdommens folkemøde 2018. Formålet er at sætte litteraturens kvaliteter og den narrative kraft i 

diskussion, og sætte fokus på det nordiske kulturelle fællesskab. Vi ønsker en debat om, hvorfor den 

fortællende kraft er så vigtig for vores samfund, og hvad den kan bruges til. De unges stemme og blik på 

deres verden kan inspirere og vække eftertænksomhed, og inspirere alle til at ændre verden ud fra deres 

ståsted og i egne fortællinger. 

 

Materiale ind i den åbne folkeskole: 

En central del af projektet er bibliotekets bidrag ind i den åbne folkeskole, her er der efterspørgsel efter 

relevante og kreative bidrag til undervisningen. Missionen for projektet er at udvikle 

undervisningsmateriale, der kan inspirere til at se Nordisk kultur og ungdomsidentitet med nye øjne, men i 

lige så høj grad inspirere unge til selv at skrive om deres identitet og livsverden. Metoden vil have 

udgangspunkt i creative writing og give de unge nye redskaber og metoder til at skrive og udtrykke sig på. 

Evnen til at fortælle den gode historie og formidle den verden, vi er en del af, er i stigende grad en 

efterspurgt kompetence, og en som ofte ikke får plads på de ældre klassetrin, hvor skrivning i højere grad 

handler om at kunne analysere og forstå genrer. Creative writing vil give de unge ny forståelse af at kunne 



lege med sproget og måder at udtrykke sig på. Materialet vil blive tilpasset skolernes undervisningsmål og 

have fokus på forståelse af den nordiske kultur og ungdomsidentiet. 

 

Samarbejde med den åbne folkeskole  

Projektet har en løbende dialog med lærere fra folkeskolen og ungdomsskolerne i Frederikshavn Kommune 

og Brønderslev Kommune. Formålet med samarbejdet er at sikre, at det materiale, der bliver udarbejdet i 

projektet er attraktivt og aktuelt for arbejdet i den åbne folkeskole. Desuden skal samarbejdet skabe en 

synergieffekt af forståelsen og samarbejdssnitflader mellem biblioteket og den moderne folkeskole. Via 

dialog og samskabelsen af materialet, vil der komme en viden om, hvordan de to kommunale enheder også 

i fremtiden kan skabe innovative samarbejder. 

I opstarten af vores projekt har vi sat fokus på ungdomsserien Skam fra Norge, som har været stor 

inspiration for projektet. Vi har derfor udviklet et arrangement, som sætter fokus på serien, men også 

skaber debat om nogle af seriens emner. Arrangementet har været afviklet på begge kommuners 

biblioteket og bliver i september 2017 udbudt til skolerne, hvor vi som bibliotek tager debatten ud på 

skolerne. Her får eleverne indblik i, hvordan biblioteket er en dannelsesinstitution, hvor der kan diskuteres 

alle emner også de svære og som i serien uden fordømmelse og løftede pegefingre. Biblioteket kan vise 

trends og aktualitet på de sociale medier, som også er tydelige i serien, og sætte debat i gang herom. 

Arrangementet bidrager endvidere med materiale fra biblioteket, som minder om serien, og giver de unge 

inspiration til at dykke ned i andre universer, som har samme fokus på ungdommen.  

 

Evaluering af projektet og dokumentation: 

Projektet skal evalueres i en formativ model, hvor der kontinuerligt reflekteres over processen. Det er en 

del af projektets collective impact model, at dele af projektet ses som helheder. Derfor vil projektets 

evaluering bestå af en samling af artikler, blogindlæg og visuel dokumentation af projektets deltagelse i 

diverse arrangementer. Evalueringen vil fremstå som den samlet collage, og vise den mangfoldighed et 

projekt med så mange samarbejdspartnere kan have. En væsentlig del heraf vil også være det udarbejdede 

undervisningsmateriale, hvor de unges tekster vil fremstå som en dokumentation på projektets proces og 

refleksionsrum.  

 

Projektet vil løbende blive dokumenteret gennem blog og projektets facebookside.   

 

 


