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Da vi på Silkeborg og Herning Bibliotekerne spurgte vores deltagere – danskere med anden etnisk baggrund 
- i udviklingsprojektet ”Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes”, hvad der ville motivere dem til at 
komme og opleve litteratur på biblioteket i Shared Reading-grupper, svarede de: 

·        Gode tekster, samtaler og hygge. 

·        Flere ord og at blive bedre til at deltage i en samtale på dansk. 

Derfor har vi sammen udviklet et Shared Reading-forløb med målgrupperettede tekster og små litterære 
universer - små film og podcasts på 3-5 minutter - som man inden hver af forløbets otte Shared Reading-
sessioner kan se på sin smartphone, mens man drikker en kop kaffe, eller lytte til på sin smartphone, mens 
man vasker op. De små film og podcasts er kunst (poesifilm) eller handler om kunst (podcast) – og samtidig 
giver de Shared Reading-læsegruppedeltagerne alle de ord, de skal bruge. Deltagerne kalder dem ordgaver. 

Skal biblioteksformidlerne nu til at være lærere og udøve sprogundervisning? Nej selvfølgelig ikke… 

Hvis deltagerne gerne vil have nye ord, kulturelle kompetencer og blive bedre til at deltage i en samtale på 
dansk - skal biblioteksformidleren så med det publicerede forløb ”Sproguniverser med Shared Reading” til 
at være lærer? Og er der tale om sprogundervisning? 

Nej, selvfølgelig ikke. Vi undersøger med projektet den formidlende tilgang inden for biblioteksdidaktikken, 
dvs. at biblioteksformidlerne skal gøre noget af det, de er allerbedst til: 

·        Tilbyde metoden Shared Reading (guidet fælleslæsning) i det helt særlige, demokratiske 
biblioteksrum. 

·        Formidle litteratur med fokus på oplevelse, lyst og flow. 

·        Møde deltagerne i øjenhøjde uden lærerens bedømmerrolle, osv. 

Nye evalueringsdesign til oplevelse og uformel læring 

”Sproguniverser med Shared Reading” er et oplevelsesforløb, hvor vi på bibliotekerne erfaringsmæssigt 
ved, at der ofte opstår uformel læring – uformel læring er del af bibliotekets DNA. Dermed bliver det 
oplevelses- og læringsforløb. Men det store spørgsmål er: Hvordan kan man vide, om deltagerne så faktisk 
har fået flere ord, kulturelle kompetencer mv.? Evaluering rimer ikke på oplevelse, lyst og uformel læring. 
Hvordan kan man undersøge det så? Altså uden at det ødelægger den oplevelsesorienterede tilgang? Det 
har vi også med projektet sat os for at undersøge, fx: 



·        Får Shared Reading-læsegruppedeltagerne flere ord, som jo var en del af deres motivation for at 
komme på biblioteket til Shared Reading-sessionerne? 

·        Åbner Shared Reading-sessionerne op for kultur – både i betydning kunst og i betydningen forskellige 
landes kulturer, ikke mindst den danske kultur som er del af teksternes historier? 

De nye evalueringsdesign udvikles af undertegnende - Cecilie Laskie – og universitetslektor Niels D. Lund fra 
IVA, Københavns Universitet. Vi har en rapport klar til jer i Slots- og Kulturstyrelsens projektbank senest 1. 
jan. 2018, men I kan allerede læse om det igangværende projekt nu: 

http://www.projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes 

Det forløb, vi publicerer, ligger grydeklart til alle biblioteker og lokale samarbejdspartnere landet over 1. 
jan. 2018, men I har allerede nu mulighed for at beslutte jer for, om det skal med i arrangementkataloget 
nu. 

Forløbet består af en åben del målrettet Shared Reading-læsegruppedeltagerne med podcasts og poesifilm 
og en lukket del målrettet læsegruppelederne med fokus på tekster, metodeudvikling mv. Det eneste, det 
kræver er, at du er er uddannet Shared Reading-læsegruppeleder eller Guidet fælleslæsning-guide. 

Forløbet hedder ”Sproguniverser med Shared Reading”, og I kan se den åbne del 
her: http://lms.herningbib.dk/course/view.php?id=44 

Det er og forbliver frit tilgængeligt, men den lukkede del kræver login, fordi deltagerne ikke må kende 
teksterne før ugens Shared Reading-session. Skriv til mig, hvis I vil på login-listen til den lukkede del på jeres 
bibliotek. 

Vil du læse mere om oplevelseslitteratur, så se her: http://cecilielaskie.dk/projekter/ 

Har du spørgsmål? Jeg er projektleder og fagkonsulent og vil rigtig gerne svare på dine spørgsmål om: 
projektet ”Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes”, projektets publicerede forløb 
”Sproguniverser med Shared Reading”, evalueringsdesign, samarbejdspartnere, muligheder for anvendelse 
osv., osv. Skriv til Cecilie Laskie: info@cecilielaskie.dk 

Projekt og forløb er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2017. De er udviklet af Silkeborg 
Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne. Projektets lokale samarbejdspartnere er: Bydelsmødrene og 
Helhedsplanen i Silkeborg og LærDansk i Herning. 
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