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BAKGRUNN
Enebakk bibliotek har store utfordringer
med å nå unge mennesker generelt og
ungdom spesielt. Det er kun noen få
ungdommer som bruker biblioteket i
Enebakk i dag.
Det skjer et betydelig frafall av ungdom
mot slutten av, eller etter endt, barneskole.
En hypotese er at skolen og biblioteket har
god kontakt og er en viktig arena for barn i
barneskolen, da lesing står sentralt på
læreplanen på dette nivået. Når barna trer
inn i ungdomsrekkene faller de derimot
ifra.
Hensikten med dette prosjektet har derfor
vært å utforske hvorfor ungdom ikke bruker
biblioteket i dag og avdekke hva som skal
til for å få ungdom til å bruke biblioteket
fremover.

2

MÅLGRUPPE OG METODE
Enebakk bibliotek har utfordringer med å tiltrekke seg lokal ungdom. Vi gikk derfor målrettet inn for å forstå målgruppen lokalt. Denne målgruppen er for
smal til å rekrutteres via digitale kanaler. Derfor valgte vi en etnografisk tilnærming med feltarbeid ute blant ungdom i Enebakk. En etnograf hos Opinion
dro ut på de to ungdomsskolene og ungdomsklubben REST for å rekruttere og prate med ungdommer. Kvalitative dybdesamtaler i form av parvise
dybdeintervju, triader og minigrupper ble gjennomført på stedet. Samtidig har vi observert, pratet med lærere og intervjuet medarbeidere på
ungdomsklubben som gir en rikere kontekstuell ramme for funnene.
Metode og rekruttering
•

•

Målgruppe og gjennomføring av feltarbeid

Etnografisk metode med uformelle parvise dybdesamtaler, triader og minigrupper
som ble gjennomført på ungdomsskolen, på ungdomshuset og på biblioteket, i
tillegg til noen kortere samtaler på parkeringsplassen utenfor ungdomsskolen og
utenfor Kiwi. Intervjuene varte fra 1 time til kortere samtaler på ca. 15 minutter.

•

Biblioteket ønsker å nå ungdom i alderen 13-18 år i større grad.
Vi intervjuet ungdom i alderen 14-17 år.

•

Bosted: Enebakk

Rekruttering på lokasjon inngår som del av feltarbeidet da vi vi lærer endel i denne
prosessen når vi observerer og prater med de vi støter på.

•

Totalt snakket vi med 13 ungdommer i dybdesamtaler.

•

Jevn kjønnsfordeling: 6 jenter og 7 gutter.

•

Enebakk Bibliotek kontaktet ungdomsskolene og avklarte at vi fikk lov til å komme
og prate med ungdommene der. Vi pratet også med noen av lærerne.

•

Spredning på «type» profil på ungdommene for å få spenn i
perspektiver

•

Enebakk Bibliotek ga oss navn på noen personer / ungdommer som bruker
biblioteket i dag slik at vi også fikk rekruttert noen av disse brukerne.

•

Geografi: Vi var i Ytre Enebakk og Kirkebygda og dekket også de
som bor lengre ut.

•

Videre kontaktet vi ungdomsklubben REST og intervjuet to representanter derfra.

•

•

En samtaleguide ble laget i forkant, og tilsendt Enebakk bibliotek for innspill før
feltarbeidet startet.

Bruk: Vi ønsket videre å inkludere de som bruker biblioteket i dag,
men primært de som gjør det i liten grad og de som ikke gjør det i
det hele tatt for å forstå barrierene mest mulig.
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HVA UTFORSKET VI MED
UNGDOMMEN I ENEBAKK?
• Tema som ble diskutert: Hva opptar

ungdommen i Enebakk for tiden? Hva
gjør de i fritiden? Hva kunne de tenke
seg å gjøre i fritiden? Hva savner de av
aktiviteter? Hva skulle de ønske var
tilgjengelig av tilbud og tjenester? Hva er
deres aspirasjoner? Hva liker de å lese?
Hva liker de å gjøre på mobilen? Hva
fenger og hvorfor?

• Projektive øvelser rundt bibliotek.

Observasjon
Det å gjøre feltarbeid ute på ulike
steder i Enebakk - herunder
observasjon og intervju på
ungdomsskoler og ungdomsklubben
- ga oss et verdifullt innblikk i
lokalmiljøet.

• Ideer / kreative oppgaver: Få

ungdommens umiddelbare reaksjoner
på ideer Opinion kommer med og
sammen jobbe ut ideene slik at de
treffer ungdommen mer presist

• Kreativ oppgave rundt utvikling av

biblioteket helt konkret: Hvordan bør det
være, hvordan skal man kunne bruke
det, hva skal tilbys? Detaljer rundt hva
som må til – tenke ut over det som tilbys
i dag/utvidet form.
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KJAPPE FAKTA ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk har totalt 11.000 innbyggere og er
spredtbygd.
Kommune kan deles inn tre kretser/tettsteder:
• Flateby ligger i den nordlige delen
av Enebakk og har ca. 3.700 innbyggere.
• Kirkebygda er administrasjonssenteret i
Enebakk. Bygda har ca. 650 innbyggere, og
ligger mellom Flateby og Ytre Enebakk.
• Ytre Enebakk ligger i sør (sørvest) og har
ca. 4.200 innbyggere.

Flateby

Kommunen har to ungdomsskoler:
• Enebakk ungdomsskole i Kirkebygda
• Mjær ungdomsskole i Ytre Enebakk

Kirkebygda
Enebakk Enebakk
bibliotek ungdomsskole

Biblioteket
ligger i
Kirkebygda.

Mjær
ungdomsskole

Kilde: Wikipedia
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Ytre Enebakk

I møte med ungdommer i Enebakk fremstår biblioteket som et lite aktuelt sted.
Det er tydelige barrierer, men flere tiltak kan bidra til å tiltrekke flere ungdommer:

1
2

Øke bevisstheten: Få lærere, foreldre, ansatte på ungdomsklubben, trenere eller
andre voksne til å hjelpe med å aktivere ungdom til å bruke biblioteket. For
eksempel ved å snakke om biblioteket, via skoleoppgaver e.l. Bedre
tilgjengeligheten, dra til Ytre Enebakk med omreisende bibliotek eller liknende.

Skape en møteplass for ungdom: Ha egne tider for ungdom (inkl. utvidet
åpningstid), lage en egen del/krok som ungdom føler og ser er for dem (visuelt
og estetisk) – uten strenge regler om stillhet overalt (kun en egen stillekrok). Tilby
et innhold som treffer de unge, f.eks. mer «interessante» bøker og flere andre
aktiviteter (f.eks. lesesamling, skrivekurs, spillaften, språkkurs, musikk og leksehjelp).
Invitere ungdom til å være med og medvirke/skape dette rommet.
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Synliggjøre og løfte frem innholdet på biblioteket bedre: Er det spennende bøker
der for ungdom? Er det spill og lydbøker? Tydeliggjøre visuelt hva som tilbys og
synliggjøre markert område for ungdom.
Kommunisere at biblioteket finnes, hva som tilbys ungdom og spennende
aktiviteter som skjer for ungdom fremover.
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viktigste

innsikter
og funn

INNSIKT
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KONTEKST:

HVA ER UNGDOM I ENEBAKK OPPTATT AV?
I dybdesamtalene varmet vi opp med å snakke om hva ungdommen gjør på fritiden og
hva slags interesser og aspirasjoner de har.
Det er tydelig at de i fritiden søker vekk fra
skole, foreldre, lærere og organiserte
aktiviteter i regi av foreldre og skole.
Ungdommene har behov for å skape egne
rom og situasjoner med venner med frihet og
uavhengighet.
De har mange og varierte interesser:
• Henge med venner
• Gaming
• Se på serier, YouTube, sosiale medier
• Musikk, både lytte til og spille selv
• Spille musikkinstrumenter
• Sport
• Ridning
• Fotball
• Teater
• Dans
• Motocross
• Spille paintball på skoleplassen i skogen
• Gokart
• Airsoft
• Gå på spillbutikk

Flere av ungdommene i utvalget vårt
bruker mye av tiden sin på å være
hjemme hos hverandre.
Dette begrunnes indirekte med store
avstander fra skole til venner og til
hverandres hjem. Ofte besøker de
hverandre etter skolen, og bare
«henger», som i stor grad betyr at de ser
på serier eller er på nettet sammen. Vi får
indikasjoner på at dette begrenser det
fysiske aktivitetsnivået for flere. Noen
hevder selv eksplisitt at dette gjør dem
mer passive.
Siden ungdommen tilbringer mye av
tiden hjemme med venner, er de ofte
samlet i mindre grupper.
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Store avstander
er utfordrende

Store avstander, samt begrenset mulighet til
å gå og sykle, bidrar til mindre ferdsel til
aktiviteter og gjøremål. Flere sier at de er
avhengig av transport for å komme seg mer
rundt enn de gjør.

KONTEKST:

INTERESSER, ASPIRASJONER OG «UNIVERSET» TIL UNGDOMMEN
Flere av ungdommene i utvalget vårt bruker mye av
tiden sin på å «game» og se på science fiction. En
av informantene viste oss alle spill-appene sine (som
var utallige), og han la ikke skjul på at det var hans
fullstendige verden, både dag og natt. Vennene gjorde
litt godsinnet «narr» av ham, av at det var alt han gjorde.
YouTube brukes til alt hele tiden: Underholdning,
informasjon og inspirasjon. Det er også stor interesse
for ridning, dans, teater, tegning og lesning. Særlig for
flere av jentene er ridning en stor interesse.

Science fiction og gaming

Ungdommene nevner flere science fiction-serier, filmer og spill som de bruker
mye av tiden sin på. Her er det helheten i «universet» de synes er spennende!
Både fortsettelser, skuespillere, tegneserier, spill, tv-serier og blader som alt
sammen utfyller hverandre. Og ikke minst at det snakkes mye om dette i deres
digitale verden.

Foreldrenes engasjement spiller en stor rolle
Gjennomgående er ungdommen i Enebakk avhengig av
foreldrenes transport og dels også motivasjon for å
komme seg på/begynne på aktiviteter. Vi får også
indikasjoner på at en del foreldre ikke engasjerer seg
nok. For eksempel har ungdomsklubben foreslått flere
aktiviteter og turer, men er da avhengig av frivillige fra
foreldre og at foreldre også motiverer ungdommene sine
til å være med - men det fortelles om tendenser til lite
drahjelp her. Ungdommen har virket interessert, men så
har det ikke skjedd noe videre. Dette kan kanskje være
med og bidra til passivisering. Vi får også høre at kultur
blir lite verdsatt og har lite fokus fra foreldrenes side,
hvormed ungdommen heller ikke blir motivert eller
eksponert for kulturaktiviteter i særlig grad.
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KONTEKST:

ENEBAKK ER «SPLITTET»
Det er klare skillelinjer geografisk og også sosialt i Enebakk. De yngre informantene
i utvalget uttrykker en tydelig frykt knyttet til visse ungdommer i Kirkebygda og som
påvirker ungdommenes adferd. Dette kommer også frem gjennomgående fra andre
informanter inkludert voksne som har vokst opp i Enebakk.
• Ytre Enebakk beskrives som et trygt og rolig sted, der man kan få ro til å lære og
utfolde seg med interesser og kultur. Ungdomsskolen her (Mjær) roses, og kreativitet
sies å blomstre. Det fremheves at lærerne her snakker «med» elevene og ikke «til»
elevene. Mange føler seg sett og ivaretatt og spesielt de yngre jentene uttrykker at de
føler seg trygge her og vil helst ikke dra over til den andre siden av kommunen, der de
føler seg utrygge.
• Kirkebygda er et «røffere» område og beskrives som et tøffere sted på flere måter.
Blant de som bor i Ytre Enebakk, er det en viss redsel. De unngår å dra dit da det er for
mye kaos og trøbbel. De som går på ungdomsskolen i Kirkebygda, sier på sin side, at
de ikke er velkommen på den andre siden av bygda/Ytre Enebakk, men mange drar dit
likevel og det er dit man har lyst å dra. Og 9-klassingene som intervjues fra denne
Kirkebygda-siden forstår godt hva som menes, og navngir en gjeng gutter som visstnok
skaper mye trøbbel: driver med narkotika, fyll, hærverk, skremmer de som er mindre
enn seg og skaper generelt lite hyggelig stemning. Enkelte her har også kontakt med
gjengmiljøene i Lillestrøm som øker frykten. Våre informanter fra Kirkebygda synes det
er kjedelig at de ikke føler seg velkommen på andre siden/Ytre.
• Dette er en tydelig barriere og årsak til at mange, spesielt de som er i 13-17 års alderen,
ikke drar til den andre delen av kommunen/Kirkebygda, og følgelig heller ikke vil besøke
biblioteket, som er plassert her.
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MANGE BARRIERER FOR BIBLIOTEKET KOMMER UMIDDELBART FREM
Følgende barrierer nevnes gjennomgående:
Tilgjengelighet:
o Biblioteket er lite tilgjengelig. Det er blant
annet vanskelig å komme seg dit.
Frykt:
o Biblioteket ligger i et område hvor man
føler seg utrygg.
Kommunikasjon:
o Det reklameres ikke for biblioteket, man
hører ikke noe om det.
Relevans:
o Innholdet biblioteket tilbyr oppleves lite
relevant for ungdom.
o Lesing har liten interesse for flere (disse
vil heller se film, YouTube-klipp, game,
være sosiale med venner)
o Det oppleves ikke å være noe egnet sted
på biblioteket der ungdom kan være. De
beskriver at det kun er et område for barn
og en sofakrok for de som er voksne/eldre
på biblioteket i dag.

Lav bevissthet om
biblioteket
Den kanskje mest overgripende
barrieren er manglende
bevissthet om biblioteket blant
ungdommene. Det trengs mer
oppmerksomhet om biblioteket,
for å bli et aktuelt valg.

«Et veldig kjedelig sted fordi
det bare er bøker der, og det
er så stille» (Gutt 16 år)
«Tenker liksom aldri på det»
(Jente 15 år)
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MER KONKRET OM HVORFOR DET ER LITE BESØK FRA UNGDOM PÅ
BIBLIOTEKET
Summen av flere punkter bidrar til svak tilstedeværelse av ungdom. Biblioteket er ikke i bevisstheten til ungdommen, det oppleves
lite tilgjengelig og oppfattes ikke å være et relevant sted «for ungdommen».

1

2

3

Lav bevissthet om biblioteket

Lite relevant innhold på biblioteket

Biblioteket oppleves lite tilgjengelig

Ungdommene hører «aldri» noe om
biblioteket. Verken lærere, foreldre eller
voksne på ungdomshuset eller andre
aktiviteter som idrett og teater snakker om
biblioteket. Dersom særlig lærere hadde
snakket om det, eller f.eks. gitt i oppgave å gå
på biblioteket, ville det vært en god mulighet
for å øke fokus og oppmerksomhet rundt
biblioteket.

Biblioteket oppleves å være et sted for eldre
og barn – ikke ungdom. Mye av barrieren
ligger i selve definisjonen av «bibliotek». Flere
kan like å lese, men de har et større behov for
en møteplass og å gjøre noe sammen med
andre. De kan inviteres inn i større grad ved å
skape et tydeligere rom/sted for de unge.
Konseptet «bibliotek» må endres i
ungdommens oppfattelse. Ideen om en
møteplass innendørs der de kan møte andre
unge, appellerer bredt, spesielt på vinterstid.

Både åpningstid og transport til biblioteket
må ligge bedre til rette. Kan biblioteket
potensielt vurdere å dra til andre enden av
kommunen/Ytre Enebakk?

Kommunikasjon i lokalavis, plakater der
ungdom ferdes, Facebook/Instagram-annonser
er andre muligheter – det er uansett et tydelig
behov for å skape mer blest og nysgjerrighet
rundt biblioteket.

I Ung2019-studien lærer vi om uttrykket
«Generasjon MYO*». Unge vil skape og lage
sitt eget. I dag finnes det utallige muligheter og
de er vant med at det kun er kreativiteten som
setter grenser. Dette er også et savn og ønske
for tilbudet på biblioteket i Enebakk. Hva om
ungdommen kunne fått skape sitt eget
ungdomsrom (i kjelleren) på biblioteket og
fylle det med det de er opptatt av og liker?
* MYO står for «Make Your Own»
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Biblioteket assosieres også med noe
koselig og det er en interesse for et sted hvor
de kan komme og fordype seg i bøker og
henge med venner.
Visuelle omgivelser
Videre må omgivelsene eller «ungdommens
krok» på biblioteket tydelig markeres og
gjøres mer visuelt tiltalende. En egen
«ungdomstid» på biblioteket kan også fungere.
Helst bør det også bys på mer enn bare
vegger, tak og hyller med bøker hvor
ungdomsbøkene «drukner». Drikke og snacks
som ungdom liker bør også være tilgjengelig.

Behov for å øke bevisstheten om biblioteket
Det som er positivt med at biblioteket ikke er tilstede i bevisstheten til ungdommen, er at det er mange muligheter og åpninger for
hvordan man kan aktivisere og plassere biblioteket i ungdommens bevissthet. Flere assosierer også biblioteket med et koselig
minne fra barndommen, et trygt og godt sted med ro og velbehag - men som ikke er aktuelt lengre.

Foreldre, lærere og andre voksne på ungdomsklubben e.l. kan
være viktige nøkkelpersoner for å stimulere til bruk av biblioteket. Det
å få disse nøkkelpersonene eller opinionslederne til å prate om
hvordan biblioteket kan være aktuelt for ungdom kan være nyttig
drahjelp. Dersom det kunne vært tatt inn i f.eks. en oppgave på
skolen, kunne det økt relevansen for unge som på den måten
kunne fått øynene opp for biblioteket.

W.O.M og riktige påvirkere: Det at andre ungdommer som
man ser opp til, beundrer eller aspirerer mot snakker om
biblioteket, vil være det mest effektfulle virkemiddelet. Det kan
dreie seg om å få noen ambassadører - f.eks. noen eldre
ungdommer som deler spennende historier fra biblioteket eller
hva biblioteket byr på. Dette er det mest effektfulle
markedsføringsgrepet for denne målgruppen. Selv om det er
viktig at nøkkelpersoner (som lærere og foreldre) også
snakker om biblioteket, så er det andre ungdommer de helst
hører på.

Plakater: Store/synlige plakater med symbolikk, visualiseringer og
budskap som treffer de unge, tiltrekker oppmerksomhet og trigger
nysgjerrighet.
Sosiale medier: Bibliotekets egen Facebook og Instagramkonto kan (i
større grad) legge ut kommende eventer, nye spennende bøker som
kommer inn eller besøk av en interessant person (som også prater om
det på f.eks. YouTube). Kule postinger og Instagram-vennlige bilder fra
folk de ser opp til treffer klart denne målgruppen.

13

Flere deler av innholdet kan justeres og løftes frem
Mange deler av innholdet kan justeres og forbedres slik at ungdommen opplever det mer
relevant. En stor barriere ligger i selve definisjonen av biblioteket og hva det er for dem.
Ikke et sted for ungdom. Biblioteket anses ikke å være et sted for ungdom. Imaget i projektive
øvelser peker tydelig i retningen eldre eller «streng» dame med grått hår, må være stille, mange
regler, gammeldags, kjedelig, ikke spennende nok bøker eller noe annet å gjøre der.
Assosiasjonene går i retning av noe som er lite relevant, utdatert eller ikke for dem i det hele tatt.
For spesielt interesserte? Biblioteket oppleves evt. å være for enkeltpersoner som er spesielt
glad i å lese - «nerdene» som er «lesehester». Men selv disse føler seg alene/ensomme der, de
leser helst hjemme.
Stimulere følelsen av en møteplass. Ungdommene oppgir at de har behov for en slags
møteplass der de kan «henge», og biblioteket ville appellert mer dersom de fikk følelsen av det
var et slikt møtested. Et sted hvor de kan finne en egen plass, møte andre ungdom, bli inspirert til
å se på bøker, lese eller fordype seg i noe innen eget interessefelt. Her nevnes både språk, lære
om hvordan man lager spill (de digitale fenomenene), å sy/re-designe klær, spille fysiske spill, mye
innen science fiction, ridning, teater og andre sportsinteresser. Flere av ungdommene tror også at
det er utdaterte bøker på biblioteket som verken er spennende visuelt eller innholdsmessig.

Hadde jeg følt det var et sted for meg,
hadde jeg gått. Det kan jo være
koselig på bibliotek. Men det er et sted
for barn og eldre.

Jeg tror det bare er kjedelige bøker.
Det er jo ikke bøker om spill eller
science fiction eller de nye?

(Gutt 17 år, Kirkebygda)

(Jente 15, Ytre Enebakk)
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Ungdom må
oppleve at
det er et sted
for dem

Bedre tilgjengelighet og tilrettelegging
Den tydeligste barrieren for ungdom i Ytre Enebakk (som går på Mjær ungdomsskole) er tilgjengelighet. De sier klart at det ikke er
aktuelt å dra på biblioteket. De sier at biblioteket må flytte seg til «denne» siden av bygda (dette sier lærerne også).
Ungdommen her kommer seg rett og slett ikke til biblioteket.
Avstanden er for lang. De er avhengig av å bli kjørt, og det skjer
ikke. Det nevnes at det går en buss, men den vil de helst ikke ta
da bussjåførene beskrives som lite hyggelige.
Kunne biblioteket eller et lite utdrag av det, et slags omreisende
bibliotek eller en liten «bokbuss» komme til ungdomsskolen f.eks.
en dag i uka eller måneden?
Alternativt, kan biblioteket besøke skolen f.eks. som et innslag i
norsktimen? Det vil gjøre at biblioteket oppfattes mer tilgjengelig,
relevant og viktig. Kanskje ikke spennende, men aktuelt.
Alternativt, kan en liten stand/utdrag bøker stå på utsiden av
skolen når skolen slutter en dag i måneden eller i friminuttene? Et
annet alternativ er at noen frivillige/skolen eller biblioteket (et
samarbeid) henter en gjeng elever fra skolen og frakter de til
biblioteket.
Skolene fremstår positive til slike forslag.
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Ungdommens tilhørighet er viktig
Vi vet fra mange ungdomsstudier at behovet for
gruppetilhørighet er sterkt i ungdomstiden.
Dette ser vi også tydelig blant ungdommen i Enebakk. Ungdom
generelt, og kanskje ungdom i Enebakk spesielt, har behov for
steder som fremstår som en sosial arena der de kan treffe
likesinnede. Biblioteket i Enebakk oppfattes ikke som en slik
arena i dag.

Kan Enebakk bibliotek være et sted hvor man får tilfredsstilt
behovet for tilhørighet med sine likesinnede, og kanskje
også kan bli kjent med nye fra andre deler av Enebakk?
Dette kom frem som et positivt punkt.

Det kan har flere positive effekter å få biblioteket til å bli et
attraktivt sted for ungdom; et sted der de kan bli kjent med andre
ungdommer, dele tanker, følelser eller erfaringer, prøve ut ideer
og få tilbakemeldinger fra jevnaldrende, få ny inspirasjon og
læring – og potensielt en bedre forståelse for ungdom på den
andre siden av bygda. Sånn sett kan det også ha en positiv
merverdi for Enebakk som helhet ved å skape mindre avstand
mellom de «splittede» delene.
I mange ungdomsstudier som Opinion og andre gjør, ser vi en
klar tendens til at det også har blitt vanskelig for ungdom «å bare
henge» og ikke gjøre noe. Mange blir sendt fra den ene
organiserte aktiviteten til den andre, men uttrykker behov for
nettopp bare å «henge» sammen og dyrke fellesskapsfølelsen.
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Mer om det sosiale aspektet, delaktighet og interaktivitet
Ungdommen i Enebakk er som ungdom flest opptatt av å være
delaktige, sosiale og mye interaktivitet. Her er det et tydelig gap
mellom hva de føler biblioteket tilbyr og hva som appellerer og
tiltrekker dem.
Det sosiale behovet
Både implisitt og eksplisitt kommer det tydelig frem et behov for en
slags samlingsplass for venner og vennegrupper fra flere skoler. Et
sted hvor man kan se på mobilen, spille, prate, gjøre lekser eller lese.
Det som skiller dette stedet fra biblioteket er mer aktivitet, mindre
«regler», og at man ikke må være så stille. De beskriver et sted
hvor de også møter andre enn de som de henger sammen med til
vanlig, hjemme hos hverandre.
Et aktivitetshus som tilbyr noe mer opplevelsesbasert med
interaktivitet, og gjerne gir dem mulighet til å utfolde seg mer aktivt og
kreativt. Dersom biblioteket kan by på noe mer, også oppleves som et
sted der man kan komme og lage noe eller få oppleve noe, som for
eksempel sy om egne klær (eller byttedag som er i vinden om dagen),
quiz eller konkurranser. Kurs er også interessant; f.eks. skrivekurs
eller foredrag/temakveld om noe som interesserer dem, gjerne fra en
ekspert de ser opp til. Muligheten for å kjøpe rimelig snacks og drikke
vil også trekke.
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Ulike aktiviteter som trigger interessen til ungdom i Enebakk
Det er interesse å spore for biblioteket, spesielt blant ungdommene i utvalget som faktisk liker å lese (og disse finnes). Flere sier de leser bøkene hos
f.eks. bestemor, de leser da «voksenbøker». For disse må man få frem at biblioteket har gode, interessante og spennende bøker! Mens de med mindre
leselyst må trekkes inn på andre måter. Noen eksempler som appellerer:
Arrangementer som f.eks. lesegrupper,
skrivekurs, spill-dager, debatter med
relevante tema, tegnekurs, språkkurs. Her
kan man også invitere spennende
musikere, YouTube-«stjerner» eller
representanter fra aktiviteter i bygda. Det er
særlig interessant om en person de ser
opp til eller synes er fascinerende kommer
og forteller om et aktuelt tema (de unge
nevner bl.a. en skuespiller fra «Skam»).
Her handler det primært om å få ungdom
inn på biblioteket og få de til å bruke det.
Sekundært kan det forhåpentligvis bidra til
økt leselyst, men det i seg selv trekker ikke
besøk. Det er langt mer sannsynlig at
ungdom besøker biblioteket gitt at det er
lagt til rette som en aktuell møteplass som
møter flere av disse interessene.
Utvidet eller egne åpningstider for
ungdom etterspørres, herunder
«avslappet» stemning tilpasset ungdom.

Foredrag, kurs og lesegrupper kan også
være spennende, gitt det er et tema de
interesserer seg for eller som er relevant
for skolen/eksamen.
En bokkafé kunne vært spennende, selv
om det er utfordrende innen dagens
rammer av et bibliotek (hvor bøker blir
tilgriset om man spiser samtidig). En mer
avslappet lounge-stemning, fjerne den
«sterile» og «gammeldagse» koblingen
ungdommen i Enebakk har til biblioteket.
Eget område, krok eller rom hvor
ungdom får lyst å være, som estetisk
appellerer til ungdom, med riktig estetikk i
interiør//farger etc. Tilby alt av medier:
Film, spill, blader osv. i den eldste gruppen,
for et sted de kan møte venner og henge.
Et avskjermet sted (så de kan være alene).

Løfte frem eller tilpasse utvalget av
boksamling og kjøpe inn flere nye
spennende bøker, gjerne engelskspråklig
serielitteratur i pocketformat eller bøker
knyttet opp til science fiction-heltene, spill
e.l. Formidle bøker knyttet til hobbyene,
vise YouTube-klipp, etablere samtaler
rundt dette osv. gjerne med forfatterbesøk.
Fast opplegg fra skolen med et variert
program; gjøre oppgaver, teste
ut forskjellige ideer knyttet til interessene
identifisert i dette prosjektet slik at ungdom
kan medvirke til innholdet, vil motivere i
større grad.
Aktiviteter som spill man kan spille
sammen. Fysisk versjon av deres
interesseområde digitalt, kort (poker
nevnes), shuffleboard eller tilsvarende.

Hadde det vært noe som skjer her, som er interessant så hadde vi jo dratt
hit. Men jeg ser bare for meg det er eldre eller små barn også må man
være så stille (Gutt, 15)

UNGDOMMEN OM HVA BIBLIOTEKET SKULLE HATT :
Skulle vært bøker om spill: Halo eller Minecraft,
byggeboka, kampboka.
Bøker om universet, innblikk i historien til de spillene
som vi spiller.
Språkbøker, russisk, latvisk hadde jeg likt.
Snacksautomat, chips, Oreo, brus, juice,
sjokoladebarer.
Åpningstider, slik at man rekker bussen tilbake, det
stenges rett etter at skolen er ferdig, kanskje vært åpen
i friminuttet?
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ESTETIKK OG VISUELL
FREMTONING
Det må se ut som en plass for ungdom!
Mye kan gjøres for å skape et
sted/område/rom som ungdommen rent
visuelt umiddelbart ser er for dem.
De visuelle omgivelsene på Enebakk
bibliotek beskrives som kjedelig,
gammeldags og grått/trist - og oppleves
ikke å være for ungdom. Både gjennom
interiør, farger, plassering og markering av
en sone for ungdom - og den totale fysiske
rammen - kan det i større grad skapes en
atmosfære som innbyr ungdom. Her kan
det skapes en følelse av at de kan få være
i fred, prate eller fordype seg i sitt.
Dagens ungdom har generelt høye krav til
estetikk og visuelt attraktive omgivelser er
av stor betydning.
*Behovet for kontekst er et gjentakende
funn i flere av prosjektene vi har gjort i
Yoice. Les mer om det i rapporten fra
agentoppdraget på Henie Onstad
Kunstsenter (høst 2017) og i rapporten fra
DKS-prosjektet (høst 2018).
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Hvis du drar på biblioteket i 9 trinn så blir du sikkert
erta for det (Gutt 15 år)

Kanskje biblioteket må endre navn? Ingen
som vil dit nå. Det er jo ikke for oss
akkurat (Jente 17 år)

Facebook er for foreldre. Det er gøy å se på all
drittslenging, som en stor barnehage der
foreldre krangler om alt mulig rart. Det er
komisk (Jente 15 år)
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DETTE INNSIKTSPROSJEKTET ER GJENNOMFØRT I
Hva er Yoice?
Yoice er et innsiktspanel for unge som bor i Akershus og er mellom 15 og 29 år. Her har de unge mulighet til å si sin mening om hva
slags arrangementer, opplevelser og tilbud som skal være akkurat der de bor. Både unge med og uten flerkulturell bakgrunn, med
og uten kulturell interesse skal være representert i Yoice.
Hva skal vi gjøre med alt vi lærer fra Yoice?
Innsikten går til Akershus fylkeskommune, Norsk Publikumsutvikling og de som leverer kulturtilbudene der de unge bor. Når de
lærer og forstår hva de unge liker, mener og vil, kan de lage enda bedre arenaer og tjenester for de unge.
Innsikten sankes gjennom innsiktsaktiviteter som diskusjonsforum, chats, agentoppdrag eller små spørreundersøkelser.
Hvem står bak Yoice?
Yoice er en tjeneste levert av Opinion AS, på vegne av Akershus fylkeskommune og Norsk Publikumsutvikling. Yoice er utviklet i
forbindelse med markedsundersøkelser, og all personinformasjon blir behandlet konfidensielt. Du kan lese mer om Opinion
her: www.opinion.no
•
•

Kontaktperson hos Enebakk Bibliotek: Oddmund Kårevik | oddmund.karevik@enebakk.kommune.no
Kontaktperson i Opinion for dette prosjektet: Kristine Kjeldsen | kristine@opinion.no

Ung 2019 som kontekstuell forståelse
I denne rapporten har vi referert til noe
relevant innsikt fra studien «Ung 2019».
Dette er stor landsrepresentativ studie i
målgruppen 15-29 år i Norge som brukes
for kontekstuell forståelse i prosjektene
som gjennomføres i Yoice.
For mer om Ung2019-studien, ta kontakt
med Opinion.
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