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Indsatsområde ved ansøgningsterminen 1. november 2013 

 

Unge og frivillighed 

 

Indledning 

Mange biblioteker oplever, at unge er flittige brugere af bibliotekernes tilbud, mens de 

uddanner sig. De bruger de fysiske biblioteksrum som studiesteder og låner mange 

typer af materialer. Til gengæld har mange biblioteker stadig svært ved at få unge til 

at benytte biblioteket i deres fritid og udnytte det som en kulturarena, der styrker 

deres muligheder for selv at udtrykke sig og deltage i forskellige typer af fællesskaber. 

 

Center for frivilligt socialt arbejde peger på, at unge generelt er overordentlig positivt 

indstillet over for frivilligt arbejde. Omtrent halvdelen af de unge, der ikke er 

involveret i frivillige aktiviteter, giver udtryk for, at de gerne ville, hvis de blev 

opfordret til det. Unge er ofte drevet af interesse for det, de beskæftiger sig med, og 

flere og flere unge deltager i korterevarende former for frivillighed frem for det 

traditionelle foreningsliv, hvor man typisk skal forpligte sig for længere tid.  

 

Mange biblioteker har allerede samarbejde med unge frivillige til lektiecaféer, it-

caféer, arrangementer m.m. Set på baggrund af analysen fra Center for frivilligt 

socialt arbejde må det alligevel antages, at der er et potentiale i at få flere unge 

engageret i frivilligt arbejde i forbindelse med aktiviteter i biblioteket.  

 

Med indsatsområdet unge og frivillighed opfordres folkebibliotekerne derfor til at 

udvikle tilbud, der sætter fokus på nye former for frivillighed blandt unge – gerne 

tilbud, der kan inspirere og inddrage erfaring med de unges deltagelse i demokrati og 

dermed styrke deres aktive medborgerskab. 

 

Formål 

Formålet med indsatsområdet er at kvalificere bibliotekernes arbejde med at 

fremme unges motivation til at deltage i nye former for frivillighed for dermed at 

inspirere dem til og give erfaring med demokratiske processer og deltagelse i 

foreningsliv og civilsamfund. Samtidig vil unge frivillige kunne tilføre ny inspiration til 

bibliotekets aktiviteter.  

 

Følgende temaer og metoder kan indgå: 

 

 Nye former for frivillighed som projektorienteret frivillighed, hvor den unge 

involverer sig i en kortere periode  

Unges egne demokratiforståelser med anderledes deltagelsesformer via forskellige 

platforme. 

 Partnerskaber med aktører, der har tæt kontakt med unge eller utraditionelle 

tilgange til dem som målgruppe.  

 

Yderligere information fås hos Ann Poulsen, apo@kulturstyrelsen.dk 

 

mailto:apo@kulturstyrelsen.dk

