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Indledning 

Formålet med projektet har været at skabe, udvikle og afprøve et konkret samarbejde mellem 

folkeoplysningsforbundene, Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv. Dette samarbejde har 

udfoldet sig som et pilotprojekt af et års varighed. Projekttitlen er rammende: ’Tekst og tale på 

tværs’. 

 

Udover et stort fokus på selve udviklingen af samarbejdet har projektet helt konkret udviklet og 

afprøvet et tilbud til borgerne i Gentofte Kommune - nemlig en fælles foredragsrække under 

navnet: ’Selviscenesættelse som fænomen – Fra Karen Blixen til Paradise Hotel’. 

 

Foredragsrækken har været populær både for de deltagere, som valgte at tage hele 

arrangementsrækken, og for de deltagere som valgte enkelte arrangementer. Vi havde fra start 

reserveret 20 pladser særligt til deltagere, der ville tage beviset, og vi endte med, at 15 deltagere 

købte hele arrangementsrækken på forhånd. Der var dog ingen, der i sidste ende ønskede et 

realkompetencebevis. 

 

Samarbejdspartnere 

Samarbejdspartnerne er: Samrådet under Folkeoplysningen (FOF Gentofte, HOF Gentofte, AOF 

Gentofte), Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. 

 

Om samarbejdspartnerne: 

Folkebibliotekerne og folkeoplysningsforbundene hviler på samme idégrundlag om at skabe 

grobund for demokrati og demokratisk medborgerskab, men de er organiseret under forskellige 

lovgivninger. Folkeoplysningen er udsprunget af en højskoletradition med vægt på den mundtlige 

tradition med foredraget og det talte ord, hvor bibliotekerne mere har været baseret på det trykte 

ord, teksten og bøgerne. Folkeoplysningens tilbud/arrangementer har traditionelt været 

længerevarende forløb med fokus på læring, hvor bibliotekernes arrangementstilbud mere har haft 

karakter af korte ad hoc-arrangementer. 

 

Oplysningsforbundene blev inviteret til at deltage i projektet, og det blev FOF Gentofte der kom til 

at repræsentere dem. 

 

Lokalhistorisk Arkiv har en udadvendt arrangementsvirksomhed på det lokalhistoriske område og 

har tidligere været med i flere samarbejder med henholdsvis bibliotekerne og 
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oplysningsforbundene i kommunen, så det har været oplagt også at inddrage arkivet i projektet. 

 

Samarbejde og indhold 

Styregruppen har bestået af: leder af FOF Madeleine Wirenfeldt (repræsentant for 

oplysningsforbundene) og udviklingschef Thomas Angermann (repræsentant for Gentofte 

Bibliotekerne). 

 

Arbejdsgruppen har bestået af: Signe Sindberg (kulturkonsulent Gentofte Bibliotekerne), Signe 

Pallisgaard (litteraturkonsulent Gentofte Bibliotekerne), Mette Henriksen (leder af Lokalhistorisk 

Arkiv), Allan Blok (Konsulent FOF) og Maiken Forslund (Fagkonsulent FOF). 

 

Mødeaktivitet 

Arbejdsgruppen har i projektperioden afholdt hyppige og længerevarende møder (12 møder). Det 

har været vigtigt og nødvendigt for at lære hinandens arbejdskultur at kende, og samtidig har der 

fundet en naturlig og vigtig videndeling sted. 

 

Arbejdsperioden kan opdeles i tre faser: 

1) Idéudvikling og planlægning, herunder udarbejdelse af program (december 2009 - juni 

2010) 

2) Distribution af program og afvikling af arrangementer (august – november 2010) 

3) Evaluering (3. juni (midtvejsevaluering) og november – december 2010) 

 

Der har ligeledes været afholdt to møder mellem styregruppen og arbejdsgruppen. 

 

Tovholder 

Vi har i arbejdsgruppen arbejdet kollektivt uden en udpeget tovholder. Vi har så undervejs fordelt 

opgaverne mellem os. Det har givet ejerskab til det fælles produkt. 

 

Foredragsrækken 

Samarbejdet har først og fremmest handlet om helt konkret at udvikle en foredragsrække i 

fællesskab, hvor vi kunne bruge alles kompetencer, personligt såvel som institutionelt, og samtidig 

skabe et godt tilbud til borgerne. 
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Realkompetencebegrebet 

Samarbejdet har også søgt at indkredse oplysningsforbundenes realkompetencebegreb, og i 

samarbejde få det tilpasset foredragsrækken. I denne forbindelse kunne FOF dele deres erfaringer 

med de øvrige i gruppen, som ikke tidligere havde arbejdet med realkompetencer i denne forstand. 

 

Kommunikation 

I projektgruppen valgte vi at kommunikere internt via en blog, hvor vi samlede projektets 

dokumenter: referater, mødeindkaldelser mm. Møderne har dog været det centrale 

samarbejdsforum. 
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Partnerskaber mellem klassiske konkurrenter 

Et partnerskab kan etableres på flere forskellige måder. Partnerskabet kan etableres mellem 

meget forskellige typer af virksomheder, der supplerer hinanden og direkte kan danne et tredje 

produkt sammen. Et partnerskab kan også etableres mellem virksomheder, som umiddelbart 

fremstår som konkurrenter, idet de har en række overlappende tilbud. 

Derudover kan et partnerskab bestå af to eller flere virksomheder. Styrken ved et partnerskab 

mellem flere end to parter kan være, at fokus i højere grad bliver rettet mod det fælles output for 

brugerne end for de enkelte institutioner. 

Arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen er blevet til i et samarbejde mellem flere 

partner: Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte og Folkeoplysningsforbundene i 

Gentofte, og de tre institutioner har bidraget med hver sit faglige fokus. 

Det er kendetegnende for de tre institutioner, at der er et overlap mellem en del af institutionernes 

virksomhed, samtidig med at hver institution har sit eget særkende. Bibliotekernes formål er at 

understøtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og en del af institutionens virksomhed er at 

tilbyde kulturelle arrangementer. Folkeoplysningsforbundenes kerneopgave er at tilbyde 

længerevarende undervisningsforløb i en lang række forskellige fag, og derudover arrangerer 

forbundene nogle kulturelle og/eller debatskabende arrangementer. Det samme gør sig gældende 

for Lokalhistorisk Arkiv, hvis ene kerneopgave er registrering og bevaring af arkivalier og en anden 

formidling af lokalhistorien blandt andet igennem en række arrangementer. 

I projektet har de tre institutioner bidraget med hver deres perspektiver ud fra deres kerneydelser. 

Bibliotekerne er kendetegnet af tilgængelighed og aktualitet, Oplysningsforbundene med et fokus 

på læringsplaner og formel læring og Lokalhistorisk Arkiv med en lokal forankring og en 

aktiverende tilgang. 
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De tre institutioner har således hver deres perspektiver og indgangsvinkler, og de har samtidig alle 

tre en arrangementsvirksomhed. Omdrejningspunktet for det konkrete samarbejde er de tre 

institutioners arrangementsvirksomhed, men arrangementsrække ’Selviscenesættelse som 

fænomen’, som er produktet af samarbejdet er på samme tid udtryk for institutionernes 

arrangementsdel og er samtidig et produkt af de enkelte institutioners særkender. Institutionernes 

andre kerneområder har spillet ind og inspireret til at udvikle en ny form for arrangementstilbud. 

For bibliotekerne er det nyt at tænke læring i længerevarende forløb og have mulighed for at tage 

brugerne med ud af huset. Folkeoplysningsforbundene har fået mulighed for at videreudvikle 

realkompetencebevismodellen, og Lokalhistorisk Arkiv har sat brugerne i gang med at producere 

egne erindringer. 

Ved at fokusere på fællestræk ved de tre institutioner og samtidig trække den enkeltes særkender 

frem er det lykkedes igennem partnerskabet at udvikle en arrangementsform, som er ny for de tre 

institutioner. Hvad der umiddelbart kan fremstå som konkurrerende virksomheder, bliver således i 

projektet til et produkt hvor de tre institutioner supplerer hinanden. 
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Produkter 

Udbyttet af projektet har været todelt, et nyt samarbejde mellem tre 

institutioner er blevet skabt, og der har været et konkret output i 

form af arrangementsrækken ”Selviscenesættelse som fænomen”, 

der løb af stablen henover efteråret 2010. Den bestod af 7 

arrangementer, der fra forskellige vinkler tematiserede spørgsmålet 

om forholdet mellem virkelighed og fiktion, mellem erindring og 

faktiske begivenheder og mellem bekendelse og bedrag. Vi valgte 

emnet ud fra den betragtning, at det biografiske aspekt ikke blot er 

et aktuelt emne i litteraturen. Derudover viser erfaringen, at der 

blandt brugerne er stor interesse for netop dette skisma. Debatten 

omkring den, støtter også på et metaplan op om hele 

realkompetence-tanken, der i sin grundvold handler om at sætte 

sig selv i scene. Alt i alt må arrangementerne betegnes som en 

succes. Vi har i alt haft 182 deltagere og har oplevet stor virkelyst 

og interesse fra deltagerne. 

 

 

Programmet har bestået af følgende arrangementer (se evt. også bilag):  

Onsdag den 8. september på Gentofte Hovedbibliotek 

Teoretisk og praktisk intro 

Kom til en teoretisk og praktisk introduktion til "Selviscenesættelse som fænomen". Der vil være et 

oplæg om: hvad kendetegner fiktion frem for det faktiske, hvor går grænsen mellem digtning og 

virkelighed og er der overhovedet én? Vi vil desuden introducere hele arrangementsrækken og 

fortælle om realkompetencebeviset. Hvad er det, og hvordan får man ét? 

  

Lørdag den 11. september på Vangede Bibliotek  

Dan - en sand mester i selviscenesættelse  

Tegner og forfatter Peder Bundgaard fortæller om vennen og forfatteren Dan Turell, som i dag har 

kultstatus. Foredraget indkredser, hvordan Dan Turell var mester i at iscenesætte sig selv og sine 

mange paradokser som forfatter og menneske. Efter foredraget viser en guide fra Peter og Ping 

rundt i Vangede med udgangspunkt i Dan Turells ”Vangede Billeder”.  
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Onsdag den 13. oktober på Gentofte Hovedbibliotek 

Synlig for enhver pris 

Hør psykoanalytiker, lektor og dr. phil. Judy Gammelgaard fortælle om den bekræftelse, som i 

psykologiske termer kaldes narcissisme. I dagens samfund består den i at gøre sig synlig i det 

offentlige rum og er stærkt understøttet af den udvikling, der er sket indenfor IT-teknologien. Vi vil 

se på, hvad der psykologisk er på spil, når det, der tidligere blev betragtet som en privat sfære 

rykker ud i det offentlige rum. Her bliver et menneskes identitet i høj grad målt på graden af 

synlighed. 

 

Lørdag den 30. oktober på Gentofte Hovedbibliotek samt Rungstedlund 

A Story Teller 

Karen Blixen havde en sjælden evne til selviscenesættelse. Hun optrådte som en karismatisk og 

dæmonisk skikkelse, og myten om hendes liv lever endnu i bedste velgående. Kom til et 

spændende foredrag om landets største storyteller ved cand.mag. Jørgen Stormgaard. 

Efter foredraget tager vi med en bus til Rungstedlund, hvor der vil være rundvisning.  

 

Torsdag den 18. november på Gentofte Hovedbibliotek 

"Dit livs historie" 

Skrivevejleder Neal Asley Conrad giver en kyndig og inspirerende introduktion til, hvordan du kan 

sætte ord på dine erindringer til glæde for både dig selv og din familie. I tages med på en rejse 

tilbage til skoletiden og hjælpes på vej til at få jeres egne erindringer på papir. Lokalhistorisk Arkiv 

vil inspirere med en miniudstilling om skoleliv i Gentofte gennem tiden. 

 

Torsdag den 25. november kl. 17-18.30 på Gentofte Hovedbibliotek 

Paneldebat om selviscenesættelse 

Mød journalist og forfatter Kirsten Jacobsen (som har skrevet om bl.a. Lars Løkke Rasmussen, 

Mads Øvlisen), forfatter og kulturanmelder Knud Romer, samt forfatter og lektor Erik Skyum 

Nielsen, som diskuterer og debatterer "Selviscenesættelse som fænomen". 

 

Tirsdag den 7. december på Gentofte Hovedbibliotek 

Få dit realkompetencebevis  

Hvis du har deltaget i alle arrangementerne, har du mulighed for at få et bevis på de kompetencer, 

du har opnået under arrangementsrækken. Vi sætter ord på det, du har lært og de oplevelser, du 

har haft. Vi vejleder dig til at bruge undervisningsministeriets evalueringsværktøj: 

www.realkompetence-folkeoplysning.dk. 

http://www.realkompetence-folkeoplysning.dk/
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Weblogs – intern og ekstern kommunikation 

I vores ansøgning beskrev vi, at vi ville oprette en blog, som skulle fungere som projektets 

formidlingsplatform. Projektets arbejdsgruppe har benyttet en blog, som er blevet opdateret efter 

hvert møde, og har fungeret som et samlingssted, hvor vi har delt referater, planer osv. Bloggen 

har altså fungeret som en slags projektportefølje, hvor både arbejds- og styregruppe har kunnet 

orientere sig.  

Vi oprettede også en blog for selve arrangementsrækken, som det var meningen at brugerne 

kunne gå ind på og orientere sig i. Denne blog har dog aldrig fået den ønskede virkning. Det har 

vist sig mere besværligt at arbejde med bloggen end forventet, og da målgruppen har vist meget 

lille interesse for bloggen, har den mere eller mindre ligget helt stille. Vi kunne have integreret 

bloggen bedre i projektet og på et tidligere tidspunkt, men må konkludere at bloggen, set i lyset af 

målgruppen, ikke var den rigtige kommunikationsplatform.  

 

Realkompetencebeviset 

Folketinget har fra 1. august 2008 vedtaget en lov om realkompetencer, der fastslår, at deltagelse i 

folkeoplysning forbedrer deltagernes realkompetencer. 

Det har været et mål med projektet at udfolde realkompetencebegrebet i praksis. Projektet tager 

udgangspunkt i den såkaldte Gentofte-model vedrørende realkompetencevurdering. Modellen er 

udarbejdet i et samarbejde mellem de frivillige organisationer og oplysningsforbund i Gentofte, 

med støtte fra Gentofte kommune i 2008. 

Gentofte-modellen er konstrueret således, at deltagerens beskrivelse af egne kompetencer skal 

spejle sig i en læreplan og en kompetenceplan. For at skabe grundlaget for at kunne forsyne 

deltagere med et bevis på deres realkompetencer, udarbejdede projektgruppen en læreplan og 

kompetenceplan for arrangementsrækken. 

Realkompetencebegrebet blev et grundlæggende element i projektets tre indsatsområder: Dialog, 

læsning og fortælling.  

 

Krav til deltageren 

Rent praktisk opstillede vi følgende krav til deltagerne, hvis de ønskede os som sparringspartner 

ved deres realkompetencebeskrivelse: 

1. Fremmøde fem ud af seks arrangementer. Der føres protokol over de deltagere, der ved 

første arrangement tilkendegiver, at de ønsker et realkompetencebevis. 
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2. Deltagerne får ved første arrangement en introduktion til muligheden for at erhverve sig et 

realkompetence-bevis. Deltagerne bliver ligeledes tilbudt en logbog, hvori de opfordres til, 

efter hvert arrangement, kort at nedskrive tanker om, hvad de synes har været 

interessant/vigtigt/overraskende/deres egen rolle. En skriftlig logbog bidrager til 

dokumentation i form af ’sigende eksempler’, der kan anvendes i forbindelse med 

realkompetence-beskrivelsen. 

3. Deltagerne skal benytte spørgeskemaet, www.realkompetence-folkeoplysning.dk. 

Deltageren skal i begyndelsen af spørgeskemaet skrive læreplanen ind. 

4. I realkompetence-beskrivelsen skal deltageren kun svare på de spørgsmål, der relaterer sig 

til de kommunikative kompetencer, de sociale kompetencer og lærings kompetencer. Det er 

de kompetencer, der kan relateres til læreplanen. 

5. Efter endt forløb arrangeres den 7. december 2010 en fælles evaluering af forløbet for 

gruppen, hvorefter deltagerne enkeltvis kan få hjælp til at lave deres realkompetence-

beskrivelse. 

Udfordringer 

Det har været en udfordring, at deltagerne ikke bliver fulgt af den samme underviser gennem hele 

forløbet. Der er dermed ikke mulighed for, at én underviser kan samle sig et indtryk af en deltagers 

indsats undervejs i forløbet. 

For at kunne erhverve beviset, skulle man deltage i 5 ud af 6 arrangementer. Deltagere, der 

ønskede at erhverve sig et realkompetencebevis havde fortrinsret til arrangementerne, men 

arrangementerne var i øvrigt åbne for alle. Vi reserverede 20 pladser på hvert arrangement til 

deltagere, der ønskede et realkompetencebevis. Mindst én person fra projektgruppen skulle være 

til stede på hvert arrangement. Der blev ført protokol ved hvert arrangement. 

 

Betydning af realkompetencebeviset 

Efter arrangementsrække blev gennemført en kort evaluering blandt de deltagere, som havde fulgt 

hele arrangementsrækken. Det fremgår entydigt, at muligheden for at erhverve sig et 

realkompetencebevis ikke har haft betydning for deltagelsen i arrangementsrækken. 

Realkompetencebegrebet og indholdet af et realkompetencebevis blev forklaret ved 

introduktionen, og der var afsat ressourcer og personale til at hjælpe med at få 

realkompetencebeviset den sidste undervisningsgang. Ingen mødte op for at benytte sig af 

tilbuddet, og alle, der har besvaret evalueringsskemaet, giver udtryk for, at de ikke kunne se 

nytteværdien af beviset for dem personligt. 

 

http://www.realkompetence-folkeoplysning.dk/
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Flere forhold kan gøre sig gældende i den manglende interesse for at få et realkompetence bevis. 

 

Arrangementsrækken har i såvel i den retoriske præsentation som i sin emnekreds i højere grad 

appelleret til personer, der har ønsket sig viden og oplevelser end til mennesker, der har et behov 

for at beskrive egen læring og udvikling i et realkompetencebevis. Dette kunne hænge sammen 

med gruppens aldersfordeling hvor 37% er mellem 60 og 69 år og  56 % er ældre end 60 år. 

Gruppen, der har behov for et realkompetencebevis, vil typisk være arbejdsledige eller studerende. 

 

Modellen 

I projektsamarbejdet, Tekst og Tale på Tværs binder temaet ”Selviscenesættelse som fænomen” 

seks arrangementer sammen til en helhed. Fra forskellige vinkler har vi ønsket at tematisere 

forholdet mellem virkelighed og fiktion, og mellem erindring og selviscenesættelse. Styrken ved 

denne arrangementsrække har været succesen med at forene det talte og det skrevne ord i et 

socialt rum. Foredrag forenet med udflugter/ byvandring og et skriveværksted har styrket såvel 

læring som dannelsesperspektivet. 

 

Realkompetencebegrebet er i projektet blevet knyttet til udarbejdelsen af en læreplan og en 

kompetenceplan. Det har skabt øget fokus på de læringsmæssige aspekter i det forløb, som 

arrangementsrækken udgør. Endvidere har det bidraget til at samarbejdet omkring arrange-

mentsrækken har taget udgangspunkt i ønsket om at tænke i faglige forløb. 

 

Dermed er der blevet etableret mening og sammenhæng mellem de enkelte arrangementer. Vores 

projekt, der således består af en række tematisk forbundne arrangementer, adskiller sig i den 

henseende fra andre enkeltstående arrangementer, vi hver især udenfor samarbejdet i 

projektgruppen til dagligt arbejder med. Inddragelsen af realkompetence-begrebet i projektet har 

endelig medvirket til at præsentationen af de enkelte arrangementer i arrangementsrækken er 

blevet styrket. 
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Værdier ved samarbejdet 

De 3 institutioner har tilført hinanden nye målgrupper, og i kraft at dette samarbejde er vores tilbud 

nået ud til en væsentlig bredere gruppe af borgere i Gentofte Kommune. På længere sigt har 

formodentlig den effekt, at de 3 institutioner hver især har fået kontakt til nye målgrupper. 

I den forbindelse er det blevet registreret, at over 50 % af deltagerne til denne arrangementsrække 

er nye deltagere som ikke tidligere har frekventeret et oplysningsforbund. 

Da der ikke er tradition for at registrere deltagere når der afvikles arrangementer på bibliotekerne 

har det ikke på samme måde kunne sammenlignes om der har været tale om nye deltagere her. 

Derudover har vi også registreret at mange af deltagerne til udvalgte arrangementer i 

projektforløbet er i aldersgruppen 20 – til 40 år. En aldersgruppe som især oplysningsforbundene 

normalt har svært ved at nå. Slutteligt skal nævnes, at flere af deltagerne til arrangementerne er 

kommet fra andre kommuner, og således har vist en større mobilitet end det normalt ses ved de tre 

institutioners arrangementer. 

At vi har fået fat i en yngre målgruppe kan skyldes at arrangementets tema er sammensat så det 

også appelerer til de yngre borgere. Arrangementsrækken har indholdsmæssigt haft en 

vekselvirkning af temaer som på skift har tiltrukket de forskellige aldersgrupper. Det har medført at 

aldersgrupperne er mødtes til arrangementer, hvor vi tidligere har haft erfaring for at det var 

aldersgruppen 50+ , som var dominerende ved deres tilstedeværelse. 

En lille ekstra bonus for både deltagere og arrangører har været, at vi har kunnet kombinere en 

arrangementstype så den indeholder både foredrag og bustur, en mulighed bibliotekerne ikke 

tidligere har haft. Betydning af en øget koordinering af arrangementer imellem de 3 institutioner, er 

at det samlede tilbud bliver kvalitativt bedre. Der er potentiale for at arrangementerne organiseres 

tematisk. Det skaber en platform for udbud af meningsfulde og sammenhængende tilbud til gavn 

og glæde for borgerne i Gentofte Kommune 

Fremadrettet er der dannet grobund for et fortsat samarbejde imellem de tre institutioner til gavn og 

glæde for borgerne. Det være sig både som enkeltarrangementer såvel som længerevarende 

forløb hvori der er en rød tråd og som indeholder et læringspotentiale. 
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Konklusion  

Partnerskabet mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningsforbundene i 

Gentofte har givet flere værdifulde erfaringer. Det er erfaringer, som både afspejler sig i 

samarbejdets konkrete produkt: arrangementsrækken ’Selviscenesættelse som fænomen’ og i 

forhåbninger til, at der i fremtiden vil være et tættere samarbejde mellem institutionerne og en 

bedre koordinering af vores tilbud til borgerne.  

  

Det har styrket arrangementsrækken, at realkompetencer og læreplaner var tænkt ind fra 

begyndelsen. Det styrkede forløbet rent fagligt og banede vejen for en emnemæssig fokusering, 

som skabte en rød tråd igennem hele forløbet. Realkompetencebevismodellen var således 

udgangspunktet for samarbejdet, som siden bevægede sig i en anden retning. Deltagerne i 

forløbet har ikke ønsket at få et realkompetencebevis, men må formodes at have erhvervet sig en 

række realkompetencer og uformel læring i løbet af forløbet.  

  

Der har været stor interesse for forløbet blandt borgere, for hvem afsenderen eller arrangøren må 

formodes at være irrelevant. For planlægningen af forløbet har det dog været et aktiv, at det er 

sket i et samarbejde mellem tre institutioner. Forskellige faglige og institutionelle baggrunde har 

været et frugtbart samarbejde og givet mulighed – og tvunget – partnerne til at finde nye veje og 

muligheder for arrangementsvirksomheden. 
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Bilag 1: Læreplan 
 
Formål: At udforske selviscenesættelse som fænomen – Fra Karen Blixen til Paradise Hotel.  

Faglige mål: At tilegne sig teoretisk og praktisk viden om selvbiografien som genre. 

 At tilegne sig viden om og at erhverve sig praktisk kendskab til forskellige måder at lave 

selvbiografi på - fra Karen Blixen til Paradise Hotel. 

 Opnå indsigt i hvordan man iscenesætter sig selv i et fiktivt rum. 

 Få indblik i og perspektiver på måder at beskrive sig selv/sit liv på. 

 

Fagligt indhold: 

Den 8. september: Teoretisk og praktisk og introduktion til forløbet 

 Gennemgang af teori og metode i selvbiografien som genre.  

 

Den 11. september: Dan Turell – En sand mester i selviscenesættelse 

 Gennemgang af de litterære redskaber/greb, som anvendes til at lave fakta-påvirket fiktion, 

som led i forfatterens selviscenesættelse (Peter Bundgård). 

 

Den 13. oktober: Synlig for enhver pris – Judy Gammelgaard 

 Introduktion til psykologien bag selviscenesættelse, anno 2010. Case: Paradise Hotel. Kan 

selv-iscenesættelse instrueres? 

 Mulighed for at høre hvad, der driver værket, – hvorfor er det fedt at eksponere sig selv?  

 

Den 30. oktober: A Storyteller - Karen Blixen 

 Case: Intro til den ultimative selviscenesætter, anno 1885-1962 

 

Den 18. november: Skriv dit livs historie 

 Metodisk indføring i at skrive sin egen selvbiografi/skriftlige erindringer. 
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Den 25. november: Paneldebat om selviscenesættelse 

 Fokus på praksis: Hvordan kan fakta bruges/udnyttes til at skabe fiktion (Knud Romer) 

 Fokus på praksis: Hvordan bliver en selvbiografi til? (Kirsten Jacobsen) 

 

Metode: 

  8. september: Lærerstyret forløb 

 11. september: Oplæg om forfatterskab samt byvandring 

 13. oktober: Lærerstyret oplæg og debat, case-studie (Paradise Hotel) 

 30. oktober: Oplæg om forfatterskabet. Udflugt. 

 18. november: Deltagerinddragelse – afprøvning af metode i praksis 

 25. november: Debat, dialog, deltagerinddragelse 

 

Kompetenceplan 

Kompetencer, der relaterer sig til læreplanen: 

 Kommunikative kompetencer 

 Sociale kompetencer 

 Lærings kompetencer 
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Bilag 2: Opsamling og evaluering af Tekst og Tale på Tværs i 
forhold til realkompetencebevis. 
 
” Selviscenesættelse som fænomen” 

 
 

Resumé af projektet 
At skabe, udvikle og afprøve et samarbejde mellem folkeoplysningsforbundene, Gentofte 
Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv. Dette samarbejde udmøntes i et pilotprojekt af et års 
varighed. Projektet er sammensat af tre indsatsområder: Dialogen, læsningen og fortællingen i 
centrum, som uddybes under afsnittet ’Hovedaktiviteter’.  
Projektet er eksemplarisk og fungerer som en model i en kommunal sammenhæng på nationalt 
plan. 
 

Evaluering: 
 
FOF Gentofte udsendte den 26. januar 2011 et evalueringsskema til de 15 deltagere, der havde 
fulgt hele arrangementsrækken i efteråret 2010. Vi har den 10. februar modtaget 7 besvarelser. 
 
Skrivelsen gjorde opmærksom på, at man havde deltaget i et udviklingsprojekt mellem 
bibliotekerne, folkeoplysningen og lokal historisk arkiv med følgende opfordring: 
 
 

Tak for din deltagelse i arrangementsrækken ” Selviscenesættelse som fænomen 

- fra Karen Blixen til Paradise Hotel”. 

 

Vi vil meget gerne høre, om arrangementsrækken har levet op til dine 

forventninger. 

 

Det er vigtigt for os at skabe kvalitetsarrangementer, der giver deltagerne viden 

og oplevelser – og derfor lægger vi stor vægt på at høre om din oplevelse af både 

form og indhold. Arrangementsrækken er et nyt initiativ – skabt i et samarbejde 

mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningen ved FOF 

Gentofte. Din vurdering af arrangementsrækken kan være med til at give os et 

billede af, om det er et initiativ, der er værd at bygge videre på.  

 

Vi håber derfor, at du vil udfylde det vedlagte evalueringsskema.                                                

 

Spørgsmålene og en sammenfatning af besvarelserne er vedlagt sidst i dokumentet. 
  
 
Sammenfattende lægges der i evalueringen op til tre målepunkter: 
 
1) Indholdet og valg af personligheder der indgik i arrangementsrækken 
2) Hvordan man havde fået viden om arrangementsrækken 
3) Realkompetencebevisets betydning 
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Evaluering af indhold 
Sammenfattende udtrykker de deltagere, der har udfyldt evalueringsskemaerne, tilfredshed med 
indhold og forløb. I 
 
Halvdelen giver udtryk for, at forløbet ud fra en samlet vurdering i høj grad har levet op til 
forventningerne, mens den anden halvdel skriver, at det i nogen grad har været tilfældet.   
 
Også de enkelte elementer i forløbet får generelt positive tilbagemeldinger. Evalueringerne viser 
klart, at alle enkeltarrangementerne af de fleste er oplevet som inspirerende og relevante.  
 
Tilfredsheden med Karen Blixen er lidt lavere end ved de andre arrangementer. Arrangementet 
omfattede både foredrag og udflugt til Rungstedlund og af de uddybende bemærkninger fremgår 
det, at man synes, at der var lidt tid på Rungstedlund. 
 
Hovedparten giver udtryk for, at de gerne vil deltage i en ny arrangementsrække med et andet 
indhold. 
 
Kendskab til arrangementsrækken 
De fleste havde fået kendskab til arrangementsrækken gennem  FOF Kataloget, der præsenterede 
hele indholdet op på midtersiderne i det husstandsomdelte katalog ” Efterår og Vinter 2010”. To 
havde også set specialfolderen om arrangementet, mens en enkelt havde hørt om det fra 
venner/famile. 
 
Betydning af realkompetencebeviset. 
Det fremgår entydigt, at muligheden for at erhverve sig et realkompetencebevis ikke har haft 
betydning for deltagelsen i arrangementsrækken. Realkompetencebegrebet og indholdet af et 
realkompetencebevis blev forklaret ved introduktionen, og der var afsat ressourcer og personale til 
at hjælpe med at få realkompetencebeviset den sidste undervisningsgang. Ingen mødte op for at 
benytte sig af tilbuddet, og alle, der har besvaret evalueringsskemaet, giver udtryk for, at de ikke 
kunne se nytteværdien af beviset for dem personligt. 
 
Flere forhold kan gøre sig gældende i den manglende interesse for at få et realkompetence bevis. 
 
Arrangementsrækken har i såvel i den retoriske præsentation som i sin emnekreds i højere grad 
appelleret til personer, der har ønsket sig viden og oplevelser end til mennesker, der har et behov 
for at beskrive egen læring og udvikling i et realkompetencebevis. Dette kunne hænge sammen 
med gruppens aldersfordeling hvor 37% er mellem 60 og 69 år og  56 % er ældre end 60 år. 
Gruppen der har behov for et realkompetencebevis vil typisk være arbejdsledige eller studerende 
og statistikken fra vores database afslører at godt 1 % var ledige og 0 registrerede som 
studerende. Statistik vedlagt. 
 
 

Alders fordeling på Tekst og Tale  

   
Deltagere i 
alt 111 

   

   

1920-1929 6 
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1930-1939 16 

   

1940-1949 41 

   

1950-1959 19 

   

1960-1969 13 

   

1970-1979 8 

   

1980-1989 2 

   

1990-2000 6 

   

   

  111 

 
 
EVALUERINGSSKEMA 
 
Evaluering af arrangementsrækken ”Selviscenesættelse som fænomen – fra Karen Blixen til 
Paradise Hotel”. Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt.  
 
 
Har arrangementsrækken ud fra en samlet vurdering levet op til dine forventninger? 
 
Sæt kryds 
___ I høj grad   
___ I nogen grad 
___ I ringe grad 
___ Slet ikke 
 
 
Hvor enig er du i følgende udsagn? 
 
Introduktionsarrangementet var en god optakt til de efterfølgende arrangementer. 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
 
Arrangementet med Peder Bundgaard om Dan Turell var inspirerende og relevant 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
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Arrangementet med Judy Gammelgaard var inspirerende og relevant 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
Foredraget med Jørgen Stormgaard om Karen Blixen og udflugten til Rungstedlund var 
inspirerende og relevant 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
 
Arrangementet med skrivevejleder Neal Asley Conrad var inspirerende og relevant 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
Paneldebatten om selviscenesættelse med E.S. Nielsen, K. Jacobsen og K. Romer var 
inspirerende og relevant 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
Hvordan har du fået kendskab til arrangementsrækken? 
 
Sæt kryds  
___  Folderen om arrangementsrækken 
___  FOF Gentoftes Katalog  
___  Annoncen i Villabyerne 
___  Gentoftebibliotekernes Facebook  
___  Kultunaut 
___  FOF’s hjemmeside 
___  Bibliotekernes hjemmeside 
___  Biblioteksklubben 
___  Venner eller familie 
___  På anden måde 
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Vil du overveje at deltage, hvis Gentofte Bibliotekerne og FOF Gentofte udbyder en ny 
arrangementsrække med et andet indhold? 
 
___  Ja, helt bestemt 
___  Ja, måske 
___  Nej, helt bestemt ikke 
 
 
Som deltager i arrangementsrækken har du mulighed for at få et realkompetencebevis.  
Hvor enig er du i følgende udsagn: 
 
Realkompetencebeviset var medvirkende til, at jeg tilmeldte mig 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
 
Jeg har  fået tilstrækkelig med viden om realkompetencebeviset 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
 
Jeg kan ikke se nytteværdien af realkompetencebeviset, for mig personligt. 
 
Sæt kryds 
___ Helt uenig 
___ Delvis uenig 
___ Delvis enig 
___ Helt enig  
 
 
Hvis du har yderligere bemærkninger, ris/ros, gode ideer til nye arrangementer m.m., er du 
velkommen til at skrive dem her (fortsæt om nødvendigt på bagsiden): 
 
 
 

Tak for din besvarelse 
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Tekst og Tale evalueringsskema 2011         

Selviscenesættelse som fænomen         

          

  

høj 

grad 

nogen 

grad helt enig 

delvis 

enig 

delvis 

uenig 
helt 

uenig 

helt 

bestemt måske  

                   

Samlet Vurdering xxx xxx              

                   

Introduktion     xxx x          

                   

Dan Turell     xxxx            

                   

Gammelgård     xxxx   x        

                   

Karen Blixen     xx xx x        

                   

N.A. Conrad     xx x   x      

                   

Paneldiskussion     xxxx x   x      

                   

Kendskab til arrangement                  

Folder     xx            

Katalog     xxxx            

Venner familie     x            

                   

Deltage i et lign arr.             xxx x  

                   

Realkomp.bevis  medvirkende 

til at jeg meldte mig?           xxxxxx      

                  

                   

Jeg fik nok viden om Rkb       xxx x x      

                   

Ingen personlig nytteværdi af 

Rkb     xxxxxx            

 

 
 


