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Status 
SPS har som en af de store fælles kampagner i Læselystprogrammet kørt med succes nu 
på 12. år, hvor børn fra 12 -14 år over hele landet har deltaget. I de sidste tre år er quizzen 
afviklet og med hensyn til finalen udviklet med TV2s Regionale Stationer. SPS 2015 
afsluttes i februar 2016 med en stor direkte transmitteret finale i Magasinet, Odense med 8 
hold fra hele landet i en fælles læsedyst. Se klip her.  
 
Quizzen er bygget op omkring en central projektledelse i Gentofte med ansvar for 
konceptudvikling, projektstyring, markedsføring og logistik samt gennemførelse af 
landsfinalen. Desuden har der været samarbejde med de øvrige centralbiblioteker om bl.a. 
afvikling af regionale finaler og de enkelte kommunale biblioteker og skoler om afvikling af 
lokale kommunale finaler. Quizzen har således været bredt forankret, og tager afsæt fra de 
enkelte kommuner/ biblioteker og er kendt af målgruppen. 
 

 
Finale Smart-Parat-Svar 2015 (februar 2016) 
 
TV2’s regionale stationer har siden 2012 været samarbejdspartner i kampagne og quiz. SPS 
er et eksempel på den Public Service underholdning og de samarbejder, som TV2 Regional 
gerne vil profilere sig på ikke mindst i forbindelse med medieforligets intention om, at de 
regionale stationer skal sende døgn public-service tv. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ALSKAtVPb5Y&t=90s


I 2015 deltog 78 kommuner og 533 klasser og i 2016 – 80 kommuner og 605 klasser. Fra 
2015 til 2016 er der sket en stigning på 12% i klasseantal. En stigning vi forventer vil 
fortsætte i næste sæson. 
 
Pga. den store succes i nogle kommuner oplevede vi i sæson 2016 at kommuner med stor 
opbakning fra skolerne måtte arrangere lokale kvalifikationsrunder for 6. klasserne på 
skolen. Disse er foregået ude på skolerne. 

Et meningsfuldt folkeskolesamarbejde 
Flere kommuner og rigtigt mange skoleklasser bakker således, til trods for nye og forskellige 
strukturer, op om konkurrencen. Selv om finalen 2016 ikke er afviklet endnu, er der allerede 
skoler der har meldt sig til næste sæson af konkurrencen. 
  
Nogle citater fra de voksne: 
 

Det er en god konkurrence, for normalt er der et slags hierarki, hvor det er dem, der 
spiller fodbold, der får goodwill. Konkurrencen viser, at andre elever også kan være 
seje. De får øjnene op for, at det er sejt at vide noget og være dygtig i skolen, siger 
Jakob Agerbo, skoleleder i Stauning. 

  
Og: 
  

Lærerne er jo ved at smelte når vi voksne fortæller om hvordan alle bare var med på 
holdene og hvordan den ”stille nørd” pludselig var dagens mand i skysovs. 

  
At også børnene er skarpe på hvad konkurrencen kan, opleves både når de lokale og 
regionale runder afvikles, hvor der er opbakning og respekt til de børn, der deltager og hvor 
børnene selv er skarpe på quizzens kvaliteter.  
 
Se denne korte reportage fra TV2 Lorry her.  

Stor digital succes 
VI tog første skridt ved at udvikle version 1 af App’en Smart Parat Svar, der blev lanceret i 
efteråret 2014. På 1 måned var SPS i Apples AppStore downloaded 5000 gange, og lå som 
nummer to på den officielle hitliste over downloadede læringsspil!  
  
Quizzspørgsmålene til både konkurrencen og App’en udvikles af projektledelsen i 
samarbejde med interesserede biblioteker og især til regional- og landsfinalen er nye 
kategorier eller nye vinkler på gamle kategorier oplagte. Her er der mulighed for at vise klip 
fra f.eks. filmatiserede børnebøger, musik, at læse en brugsanvisning til f.eks. en 
modelflyver og bygge den på 3 minutter, Højtlæsning m.m. Disse kategorier udvikles i dialog 
med TV2 regional. 
 

https://www.facebook.com/tv2lorry.dk/videos/1335948533115419/


I forbindelse med efterårsferien 2016 lancerede vi nye App-funktionaliteter, nemlig SPS 
Duellen. Her kan børnene dyste mod hinanden både som træning og efter konkurrencen, og 
alle børn i klassen kan deltage i dysten. 
 
App’en fik i den forbindelse et omfattende redesign. 
 

 
App 
 
Endvidere har Smart Parat Svar fået nyt design på spørgsmålskort, plakater mv. ligesom 
finalen-designet har fået et helt udtryk der i højere grad signalerer at afsenderen er 
bibliotekerne. 

Målgruppen fastholdes 
SPS har tidligere været afviklet for såvel 6. som 7. klasser. Her siger erfaringerne, at 6. 
klasser dvs. ca. 12 år er det helt ideelle til en holdquiz om læsning.  
 
De er interesserede, motiverede og vidende, og de er stolte og glade over at deres 
klasekammerater viser sin viden frem i en konkurrence om læsning. Målgruppen for SPS vil 
således være børn i 6. klasse. Quizzen er som nævnt en holdquizz med 5 deltagere fra hver 
klasse.  
 
Det gør at forskellige kompetencer og viden kommer i spil, og at samarbejdet er i centrum. 
Det vindende hold belønnes med en præmie, der kommer hele klassen til gavn f.eks. tilskud 
til weekendtur. 


