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Projektets organisering og samarbejdspartnere: 

Projektet er et samarbejde mellem Køge- Stevns og Gentofte Bibliotekerne med Køge 

Bibliotekerne som projektejer. 

Herudover har følgende parter været involveret i projektet og bidraget med viden og sparring: 

• Børnehuset Firkløveret, Køge 

• Talehørelærere i Gentofte 

• Sprogpædagog, Område Vest, Køge 

• Musikskolen på Stevns (musikpædagog har deltaget i forløbene) 



• Familier (forældre, bedsteforældre og 3- 5årige børn) har deltaget i hhv. brugerinterviews, 

prototyper og 6-8 ugers forløb. De har haft funktion som ’samskabere’ hvor deres viden er 

blevet bragt i spil og de har spillet en vigtig rolle i udviklingen af aktiviteterne.  

 

 

Baggrund for projektet (Hvorfor dette projekt) 

Familier i Danmark efterspørger viden og hjælp til sprogstimulering af førskolebørn, hvilket vi 

som biblioteker gerne ville støtte op om. Projektet har derfor haft fokus på, hvordan 

sprogstimulering kan foregå i dagligdagen på familiens egne præmisser, og på at gøre 

børnenes primære voksne mere bevidste om, hvordan kan sprogstimulere derhjemme.  

Ud fra præmissen at mange børnefamilier er presset på tid, var ønsket at udarbejde et 

idekatalog som på en nem og overskuelig måde kunne give familierne ideer og anbefalinger til 

hvordan de løbende kan styrke børnenes sprog i hjemmemiljøet.  

 

Formål: 

Formålet med projekt ”Familiesprog – for de 3-5-årige” har været at udvikle et 

sprogstimuleringskoncept, der hjælper og inspirerer familier (forældre/bedsteforældre) med 

børn i 3-5 års alderen, til at skabe gode læringsmiljøer i dagligdagen med barnet, baseret på 

lyst, frivillighed og meddeltagelse.  

Målgruppe: Den primære målgruppe er forældre samt bedsteforældre til børn i 3-5 års alderen.  

 

Hvor mange deltagere var involveret?/har fået gavn af projektet? 

I alt har 39 familier været med til at udvikle idékataloget Ordspilopperne. En familie består her 

af et barn i 3-5 års alderen, samt en voksen (forældre/bedsteforældre). 

• Prototype – 12 familier: 

o Køge: 5 familier 

o Stevns: 3 familier 

o Gentofte: 4 familier 

• I 6-8 ugers forløbene – 27 familier 

o Køge: 5 familier 

o Stevns: 6 familier 

o Gentofte 16 familier 

 

Idekataloget er i foråret 2018 blevet formidlet via:  

 

• Releasefest i Køge d. 2. maj 2018, hvor lokale familier med børn samt pædagogisk 

personale og tale-hørelærere var til stede.  

• Der er sendt et fysisk eksemplar af idekataloget til alle landets bibliotekschefer med 

opfordring til at anvende kataloget i deres egen formidling 

• Der er udsendt mail til alle landets biblioteker med link til Ordspilopperne og besked om, at 

kataloget ligger frit tilgængeligt digitalt på 

https://www.koegebib.dk/nyheder/boernebiblioteket/giv-dit-barn-en-god-sprogstart i to 

versioner - en til web og en til print. Desuden vil der også løbende komme inspiration og 

artikler omhandlende sprogstimulering, som kan findes via i BPI og via DDB-cms eller 

kopieres direkte fra vores hjemmeside.  

 

https://www.koegebib.dk/nyheder/boernebiblioteket/giv-dit-barn-en-god-sprogstart


Idekataloget vil blive formidlet yderligere til familier, dagtilbud og andre på det pædagogiske 

område af hhv. Gentofte, Stevns og Køge Bibliotek: 

 

• Køge: Her afholdes ”Ordspiloppernes sprogværksted” som er workshops med udvalgte 

aktiviteter fra kataloget. Børnefamilier, bedsteforældre samt dagtilbud inviteres på 

biblioteket og får et fysisk eksemplar af idekataloget med hjem. 

• Stevns: Her vil der være samarbejde med børnehave, institutioner og tale-hørepædagog i 

efteråret 2018. 

• Gentofte: Idekataloget formidles gennem PPR, der laver PR for kataloget til familier og i 

dagtilbud samt til sprogpædagoger og andre interesserede pædagoger i institutionerne. 

Idekataloget uddeles fremover til ”Sjov med Ord” arrangementer fra efterår 2018. 

Idekataloget påtænkes at udkomme i en pixiudgave til uddeling til dagtilbud. Pixiudgaven 

er planlagt som en del af en pjece til den travle børnefamilie i et kommunalt 

samarbejdsprojekt ”Sunde Fællesskaber”. 

 

Hvilke metoder har projektet bygget på? 

Projektgruppen har brugt metoden Design Thinking for Libraries og samskabelse med brugerne 

gennem hele forløbet. Der har være samskabelsesprocesser i hhv. prototypeforløbene og 6-8 

ugers forløbene med familierne med de deltagende familier på både Køge, Stevns og Gentofte 

Bibliotekerne. Metoden er fulgt tæt og evalueret ud fra en antropologisk tilgang. Erfaringerne 

er dokumenteret i Evalueringsrapporten (se bilag). 

 

Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført? 

Projektets aktiviteter bestod af: 

• 9 brugerinterviews og 9 dybdeinterviews med henblik på at få viden om familierne, 

deres dagligdag og behov.  

• Prototypeforløb på hhv. Køge- Stevns, og Gentofte Bibliotekerne 

• 6-8 ugers forløb er gennemført på hhv. Køge-, Stevns og Gentofte Bibliotekerne – alle 

med fokus på måder hvorpå voksne kan komme i dialog med deres barn 

 

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

Samlet set må projektet betragtes som en succes.  

• Idékataloget er blevet modtaget med stor interesse og nysgerrighed af både familier samt 

det pædagogiske område. Biblioteker fra hele landet har også meldt tilbage, at de agter at 

bruge idekataloget i deres formidling. 

• Metoden Design Thinking og Samskabelse er blevet afprøvet og alle i projektgruppen har 

fået gode erfaringer og ny viden gennem anvendelse af den brugercentrerede metode. 

• Biblioteksfagligheden er blevet udfordret. Alle i projektgruppen har udtrykt, at de har lært 

nye måder at arbejde med brugerne på. Det får betydning for den måde, de deltagende 

biblioteker fremadrettet vil tilrettelægge deres formidling på. Også internt har 

projektgruppen oplevet en læring i og med at projektgruppedeltagerne har skulle 

samarbejde på tværs ud fra en ny metode (Design Thinking).  

 

Alle succeskriterier er opfyldt.  

• Idékatalog: Udarbejdet og formidlet til relevante interessenter og biblioteker (se bilag – 

Ordspilopper) 

• Brugerne var involveret i samskabelsen: 12 familier i prototype og 27 familier i forløbet 



• Familierne har udtrykt tilfredshed med forløbene. Flere har direkte sagt, at forløbet har 

været en øjenåbner og at de er blevet mere bevidste om hvordan, de taler med deres 

børn. Familierne har desuden givet meget positiv feedback på hvorvidt de vil deltage i 

lignende aktiviteter fremover. 

 

Selvevaluering: 

Hvilke problemer har projektet oplevet undervejs 

• Projektgruppen har fra starten anvendt Design Thinking-metoden (iterative proces) i 

forhold til både prototyper og i 6-8 ugers forløbene med familierne, samt i den indledende 

fase af Idekatalogets udformning. I den sidste fase af projektforløbet hvor Idekataloget for 

alvor skulle udvikles, var der ikke afsat ressourcer til kontinuerligt at inddrage 

projektdeltagerne i samme grad, som i de andre faser af projektet. Her havde det været 

oplagt at foretage et ekstra iterativt loop med inddragelse af hele projektgruppen. Denne 

vigtige erfaring tager projektgruppen med sig i planlægningen projekter fremover. Når man 

samarbejder på tværs af biblioteker, er det vigtigt at afsætte ressourcer nok af til, at alle 

biblioteker er med og føler ejerskab i de forskellige faser af projektets periode. 

 

Var projektet anstrengelserne værd? – hvorfor/ hvorfor ikke? 

• Ja, bestemt. Projektet har været meget lærerigt og har tilført nye perspektiver både i 

forhold til inddragelse af brugerne og i forhold til hvordan den bibliotekariske faglighed 

sættes i spil (se mere i Evalueringsrapporten) 

 

• Idekataloget har fået positiv respons fra forskellige målgrupper og fagligheder – både fra 

de familier, der har deltaget i forløbet og dem, der har set idekataloget efterfølgende. Både  

det pædagogiske område og andre biblioteker har tilkendegivet, at de er interesseret i at 

bruge det i deres formidling. 

 

Hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med projektets samarbejdsrelationer? 

• Den demografiske forskel mellem de samarbejdende biblioteker har givet projektgruppen 

et spændende perspektiv at arbejde ud fra. Det faglige og personlige refleksionsniveau i 

projektgruppen har været højt: Hvad er forskellene og hvor ligger lighederne mellem 

bibliotekerne. Det faglige perspektiv har været meget nuanceret og idekataloget afspejler 

det arbejde. Vi tror de fleste biblioteker i Danmark, vil kunne genkende sig selv og kunne 

gøre brug af kataloget.  

• Samarbejdet med andre fagligheder har ført ny viden med sig og styrket et potentielt 

fremtidigt samarbejde. Det giver samtidig en god, bred viden i forhold til hvordan, man 

bedst muligt kan markedsføre og ramme målgruppen. 

• Vi er blevet skærpet i vores forståelse af vigtigheden af en tydelig forventningsafstemning i 

projektets organisering herunder projektejers og styregruppens ansvar. Det er vigtigt at 

projektejer har en god føling med hvor projektet er og at denne kan fastholde samarbejde 

og sætte rammerne.  

• Projektgruppen har haft stor gavn af at mødes fysisk. Projektgruppen har oplevet at det 

har rykket noget hver gang. Særligt 2-dags internatet er værd at fremhæve, da det 

intensive arbejde med projektet, som foregik her, var med til at skabe et stort ejerskab og 

lyst til at give sig i kast med projektet og Design Thinking-metoden. 

• Alle 3 biblioteker har skulle samarbejde på tværs, hvilket har krævet en tydelig 

projektledelse og en klar strategi for hvordan tingene skulle gribes an. At lede på distance 

har derfor været meget vigtig at have i fokus i dette projekt. 

• Alle biblioteker gennemførte sprogstimuleringsforløb med familierne og har fået en hel del 

erfaringer med hvordan man samskaber med familier og generelt inddrager brugerne. 



 

Hvad er de vigtigste forklaringer på, at projektet har nået/ikke har nået sine mål? 

Design Thinking har vist sig at være en god metode at arbejde med i projekter, og metoden 

lægger op til, at alle projektdeltagere inddrages i en idéskabelsesproces. Alle projektdeltagere 

har bidrager med hver deres viden i projektet og følt sig lige relevante for projektet. 

Projektgruppen har været tro mod metoden – også selv om det har været svært til tider. Dét 

at reflektere over egen praksis i fællesskab, har gjort at projektgruppen har fået diskuteret 

muligheder og udfordringer og sammen har fundet frem til hvilken af de mange veje der har 

været den mest optimale at gå.  

Hvad er de vigtigste grunde til, at projektet kunne nå sine mål? 

• Projektgruppen har løbende haft workshop og har koncentreret arbejdet på at få de 

vigtigste erfaringer dokumenteret og italesat, for på den måde at udveksle læring på tværs 

og finde en fælles retning for projektets fremtidige udvikling. 

• KøgeBibliotekerne har gennem projektforløbet haft stor fokus på klar og tydelig 

projektstyring- og ledelse. 

• Familierne har været deltagende og har gennemført de planlagte 6-8 ugers forløb. 

 

Hvad kunne være gjort bedre i projektet? 

• Der skulle være afsat flere mødegange og ressourcer til udviklingen af idékataloget. 

Projektgruppens afholdt én workshop vedrørende idekataloget, hvor de overordnede krav 

til idekatalogets form og indhold blev diskuteret og besluttet. Herefter tog Køge styringen i 

forhold til indholdet som resten af projektgruppen ikke blev inddraget i, men blot 

informeret om. Udviklingen af et idekatalog er en proces og projektgruppen kunne med 

fordel have haft flere idegenereringsmøder og workshops i relation til idekatalogets 

udformning.  

 

Hvilke af projektets erfaringer videreføres i andre sammenhænge? 

• Arbejdet med Design Thinking og samskabelse som metode. Fagligheden er blevet styrket 

og projektdeltagerne har udviklet nye brugerinddragende metoder at arbejde på (Se 

evalueringsrapporten). De erfaringer vi har fået ved at samskabe med familierne har været 

meget lærerige, og vil blive videreført og implementeret i de tre bibliotekers praksis 

fremover. 

• Arbejdet med prototyping som er en god måde at teste ideer og få feedback fra 

målgruppen. Prototyperne har givet nye indsigter og erfaringer og har gjort det muligt at 

justere aktiviteterne og minimere fejl i de længevarende forløb. 

• Samarbejdet på tværs af biblioteker har givet mange positive erfaringer med sig. 

Projektgruppens sammensætning har bestået af bibliotekarer med mange forskellige 

kompetencer og erfaringer med småbørnsområdet, hvilket har affødt mange spændende 

diskussioner og givet fagligheden et nøk.  

• En del af Design Thinking metoden handler om at erhverve sig nye indsigter. En af de 

indsigter projektgruppen har arbejdet meget med – og været udfordret af – har været 

indsigten ”Keep it simple”. Projektgruppen har arbejdet meget med at gøre både 

formidlingen og aktiviteterne enkle så familierne kunne se sig selv bruge dem i hverdagen.  

• Projektdeltagerne har lært at det er ok ikke at vide alt på forhånd og at udvikle undervejs 

mens processen står på, og ikke tænke lineært men hele tiden videreudvikle og finjustere 

på de aktiviteter der tilbydes. 

• Erfaring med facilitering af forløb frem for styring. Projektet har lært os, at når det kommer 

til familier og børn, er det vigtigt ikke at ”overformidle” men at give familierne plads til at 

være med og vise at sprogstimulering er noget alle kan på daglig basis. 



 

Kan projektet duplikeres af andre? –hvorfor/hvorfor ikke? 

• Idekataloget ”Ordspilopper” er udviklet så det kan bruges af alle landets folkebiblioteker i 

deres arbejde med sprogstimulering af de 3-5-årige. Kataloget er til alle børnefamilier så 

det har en bred appel. 

• Evalueringsrapporten er relevant læsning for alle biblioteker der arbejder med samskabelse 

og Design Thinking. Her er inspiration og anbefalinger til, hvad andre biblioteker kan gøre 

når de skal finde nye måder at arbejde med brugerne på. 

 

 

 


