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Formål 

 At udvikle nye metoder og strategier til litteraturformidling og læring for nye målgrupper; at 

undersøge formidlende biblioteksdidaktik i det uformelle læringsrum og at designe en public 

service-ydelse, der understøtter danskere med anden etnisk baggrund. 

 

Målgruppe 

 Danskere med anden etnisk baggrund. 

 

Hvor mange deltagere var involveret? 

 To Shared Reading-grupper med målgruppen, fem biblioteksformidlere og alle dem, der nu 

efterfølgende kan bruge modellen, der er publiceret som forløb og er frit tilgængeligt for alle 

biblioteksformidlere og samarbejdspartnere nationalt:  

http://lms.herningbib.dk/course/view.php?id=44 

 

Hvilke metoder har projektet brugt/bygget på?  

 Shared Reading-metoden med fokus på litteraturformidling og dialog. Derudover har vi haft en 

kommunikativ tilgang til sprogtilegnelse, og vi udviklet særlige spørgeteknikker og 

http://lms.herningbib.dk/course/view.php?id=44
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højtlæsningsteknikker samt oplevelsesorienterede e-læringsobjekter, hvor vi har metodeudviklet 

med fokus på at udforske, hvordan bibliotekernes oplevelsesorienterede tilgang til 

litteraturformidling og uformel læring kan understøtte målgruppens litteraturinteresse, sproglige 

kompetencer og kulturelle kompetencer. 

 

Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført?  

 Af aktiviteter, der kan gentages på andre biblioteker nationalt (altså ikke udviklings-aktiviteter), har 

vi gennemført to Shared Reading-forløb med tilhørende oplevelsesorienterede e-læringsobjekter. 

De to forløb var identiske, men blev testet med forskellige deltagere og biblioteksformidlere. 

Deltagerne mødtes otte gange på biblioteket og oplevede derudover to e-læringsobjekter i ugen op 

til hver mødegang. 

 

Hvad er den samlede vurdering af projektets succes/ hvad var succeskriterierne?  

 Projektets succeskriterier var at udvikle måder at evaluere den intenderede, men uformelle, læring 

i en oplevelsesorienteret aktivitet, at være målgruppeorienterede og at gennemføre forløbet, hvor 

deltagerne opnåede læring (sprogtilegnelse og kulturelle kompetencer) og fik en litterær og 

personlig oplevelse.   

 Både teksterne og e-læringsobjekterne evalueres overvejende positivt, både som velfungerende ift. 

Shared Reading og ift. at styrke målgruppens leksikalske, kulturelle og kommunikative 

kompetencer. Dog kunne det tredje e-læringsobjekt – det eneste hvor deltagerne ud over receptive 

også skulle være produktive – ikke integreres i målgruppens hverdag, hvorfor kun de to receptive e-

læringsobjekter anbefales. Ift. til den konkrete evaluering af ordtilegnelse, herunder vendinger og 

fraser fx til at indgå i dialog - som var målgruppens primære ønske ud over kvalitetslitteratur, 

samtaler og hygge - varierede tilegnelsen mellem 50% og 100% af de udvalgte ord og fraser. Ift. 

kulturel kompetence opnåede målgruppen indsigt i dansk (og andre) kultur samt forståelse af 

kulturforskelle, uden at der dog var tale om meget væsentlige introduktioner til dansk kultur. 

Biblioteksformidlernes rolle som formidlere - ikke lærere eller sprogundervisere - i det 

oplevelsesorienterede og uformelle læringsrum evalueres i høj grad positivt, og projektet peger på, 

at den positive oplevelse og læring opstår netop i kraft heraf. Det samme gælder e-

læringsobjekterne og Shared Reading-metoden, der opleves som ikke-skolepræget og som 

adskillende sig fra formel danskundervisning/sprogskoleundervisning. 
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 Generelt kan det konkluderes, at modellen med fordel kan bruges til målgruppen.  

 

Materiale 

 Den digitale tekstbank i form af det publicerede forløb Sproguniverser med Shared Reading ligger 

frit tilgængeligt nationalt og er justeret jf. projektrapporten: http://lms.herningbib.dk/ 

Evalueringsdesign og andet projektmateriale inkl. projektrapport ligger frit  tilgængelige på Slots- 

og Kulturstyrelsens Bibliotekernes Projektbank: http://projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-

rolle-nar-ord-fattes 
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