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Om projektet 
Projektets formål er at gøre bibliotekets tilbud lettere tilgængeligt for læsesvage og ordblinde voksne 

borgere. Projektet har arbejdet på tre niveauer:  

 brugervenlighed, hvor der er udarbejdet forslag til indretning, opstilling og formidling ud fra et 

brugerperspektiv (bl.a. ved udvikling af en grafisk formidlingspakke),  

 kompetenceløft, hvor grupper af biblioteksansatte har gennemgået et kompetenceforløb, så de er 

bedre rustede til betjeningsopgaven ift. læsesvage, og 

 udbredelse, hvor fokus er på at gå fra få specialister på området til at alt personale kan betjene 

ordblinde, samt at udvikle et anvendeligt koncept, der er holdbart i mange år fremover. 

Projektet er implementeret i perioden august 2017 til december 2018 og har bestået af følgende faser: 

Fase 0: Planlægning, indsamling af viden og udvikling 

Fase 1: Test af udviklede forløb på 5 fase 1 biblioteker, samt efterfølgende justeringer 

Fase 2: Test af forløb på 5 fase 2 biblioteker, endelige justeringer 

Fase 3: Udrulning på 15 nye biblioteker. Udbredelse og evaluering 

Undervejs er der justeret i metoder (primært den online opfølgning) mellem fase 1 og 2 mhp. at teste 

forskellige metoder (lær-amok og webinar). 

Projektet er ansøgt af Vejle Bibliotek og gennemført i et samarbejde mellem Vejle og Gladsaxe Biblioteker 

og har endvidere samarbejdet med Nota, Ordblindeforeningen, Netværkslokomotivet, DR Ligetil, Konsulent 

Jesper Sehested, Forlaget Nyt Dansk Litteraturselskab, Danmarks Biblioteksforening og Projekt Non-

Readers. I projektet har følgende biblioteker, ud over Gladsaxe og Vejle Bibliotekerne, deltaget: Allerød, 

Ballerup, Slagelse, Aalborg, Holbæk, Fredericia, Favrskov og Guldborgssund Biblioteker. Yderligere 15 

biblioteker har deltaget i udrulningsfasen. 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje for folkebiblioteker. 

 

Metode 
Nærværende evaluering har som formål at kigge på udbytte og erfaringer fra projektgruppe og 

deltagerbiblioteker, og samle op på den vigtigste læring. Dette gøres ud fra følgende datagrundlag: 

 Interview med projektleder fra Vejle Bibliotekerne 

 Evalueringsworkshop med deltagelse af projektgruppe, samt repræsentant fra både et fase 1 og 2 

bibliotek 

 Spørgeskema rundsendt til personalet på de deltagende fase 1 og 2 biblioteker om udbytte af 

kompetenceløft, anvendelse af metoder og virkemidler til øget brugervenlighed samt vurdering af 

effekt ift. brugere1  

                                                             
1 120 biblioteksansatte har besvaret dette spørgeskema. Da spørgeskemaet er sendt ud til repræsentanter på de 
enkelte biblioteker og de har været ansvarlige for at dele det med kolleger, har vi ikke haft mulighed for at vide, hvor 
mange der har modtaget spørgeskemaet og kan derfor ikke udregne svarprocent. Et enkelt af de deltagende 
biblioteker har ikke nogen besvarelser. 
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 Materiale fra projektet, herunder interviews med brugere, interviews med deltagere på forløb, før- 

og efter-spørgeskemaer blandt fase 1 deltagere, samt diverse materialer og dokumenter udviklet i 

projektet.  

Beskrivelse af kompetenceforløb og formidlingspakke 
 

Kompetenceforløbet for bibliotekspersonale har både i fase 1 og 2 bestået af 2 timers face-to-face-

undervisning med en opfølgning online i løbet af den efterfølgende uge. Undervisningen i de 2 timer har 

bestået af en vekselvirkning mellem korte oplæg og øvelser. Programmet har haft følgende elementer: 

 oplæg om, hvad ordblindhed er, herunder forskellige fakta om ordblinde og læsesvage 

 oplæg ved en lokal kontaktperson om, hvilke tilbud og muligheder for ordblinde og læsesvage der 

er i den enkelte kommune.  

 speed dating-runde, hvor deltagerne over for hinanden har fået reflekteret over det, de netop har 

hørt og sat det i relation til egne erfaringer.  

 oplæg om Nota og deres tilbud til målgruppen 

 oplæg og video om brugeroplevelser, bl.a. med klip fra de brugerinterviews, der blev lavet i starten 

af projektet 

 refleksion med sidemanden om hvilke udfordringer de blev opmærksomme på i det, de netop har 

hørt 

 oplæg om indretning og formidling, herunder præsentation af den formidlingspakke der er blevet 

udviklet i projektet 

 videoklip med 3 betjeningssituationer med efterfølgende gruppearbejde om, hvordan man kunne 

betjene/svare de pågældende brugere 

Det var en del af projektet, at forløbene skulle teste forskellige metoder til et e-læringsforløb, så 

onlineopfølgningen var i fase 1 et såkaldt Lær amok-forløb med opgaver til Nota og hjælpemidler, mens det 

i fase 2 var et webinar med oplæg om samme emne.  

På baggrund af erfaringerne og deltagertilbagemeldinger fra fase 1 blev der fra fase 1 til 2 indført nogle 

enkelte ændringer i programmet, nemlig at videoen med brugeroplevelser blev udvidet fra 5 til 9 minutter 

og at der sidst i programmet blev afsat tid til et ekstra oplæg ved den lokale kontaktperson om, hvad 

planerne var lokalt for at arbejde videre med emnet. 

Der er også foretaget ændringer i forbindelse med fase 3, hvor kompetenceforløbet har været tredelt, så 

der har været face-to-face-undervisningen, som er blevet udvidet med 30 minutter, dernæst en onlinedel 

med både videomateriale og opgaver til Nota, og endelig er der blevet lavet en vejledning til, at 

bibliotekerne selv kan lave en hands-on-workshop med fokus på gratis tekniske hjælpemidler. 

Den udviklede formidlingspakke, som bibliotekerne fik udleveret nogenlunde parallelt med afviklingen af 

kompetenceforløbet, bestod i fase 1 af: 

 bladrekasser til at sætte bøger i med forsiden frem 

 8 piktogrammer til at sætte på bøger ud fra, hvilken genre de er 

 tekst til hjemmeside og foldere om bibliotekets tilbud til dem, der har svært ved at læse og 

information om at blive oprettet i Nota m.m 

 billeder til web og sociale medier 

 formidlingspostkort – om mulighederne for at bruge biblioteket på nettet 
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 plakat med information om, at biblioteket også har tilbud til dem, der har svært ved at læse 

 PR-materiale fra Nota og DR Ligetil 

Ud fra de input og ideer, der kom frem på kompetenceforløbene i fase 1, blev formidlingspakken i fase 2 

tilføjet et idékatalog med ideer til, hvordan biblioteket kan arbejde videre, også på andre områder end 

indretning, eksempelvis ift. muligheder for udvidet lånetid til ordblinde. 

I fase 3 er idékataloget blevet udvidet, og formidlingspakken indeholder flere piktogrammer og flere 

formidlingspostkort. Der er desuden blevet lavet en plakat med piktogrammer og en flyer med ”10 gode 

råd og links til formidleren”, som handler om, hvad bibliotekspersonalet skal huske og hvad de kan sige, når 

de står i udlån og skal betjene en ordblind bruger. 

I løbet af projektet er samarbejdet med Nota blevet så tæt, at Nota påtog sig at stå for det praktiske og 

administrative i forbindelse med fase 3, dvs. Nota har stået for at sende formidlingspakken ud til de 

deltagende biblioteker og har også taget sig af kontakten til bibliotekerne i forbindelse med afholdelse af 

kompetenceforløbene. Det har betydet, at projektlederne udelukkende skulle stå for selve undervisningen. 

Projektet blev før fase 3 skrevet ind i en rammeaftale for centralbibliotekerne, hvilket medfører, at det går i 

drift fra 2019 med Vejle Centralbibliotek som tovholder. Formidlingspakken vil ikke længere blive sendt ud i 

trykt form, men er nu frit tilgængelig på Notas hjemmeside, som har lavet en underside til projektet. Her 

findes også alle undervisningsmaterialerne til kompetenceforløbet, således at personale, der har deltaget 

på kompetenceforløbet, kan videreformidle til kolleger. Biblioteker, der ønsker et Gør det lettere-forløb, 

skal kontakte Vejle Centralbibliotek.  

 

Erfaringer med forløb og formidlingspakke 
I dette afsnit opsummeres projektgruppens erfaringer med kompetenceforløbet og formidlingspakken, 

hvad der har fungeret godt i undervisningen og formidlingen og hvad de anser som vigtigt. Dette suppleres 

med elementer fra spørgeskemaundersøgelse bland deltagerbibliotekerne.  

Ud fra de 10 afholdte kompetenceforløb på de deltagende biblioteker vurderede projektgruppen indhold 

og metoder, og justerede forløbet til det endelige format i fase 3. Nedenstående beskriver de erfaringer, 

der er gjort med de forskellige metoder og værktøjer.  

Information og fakta  
Det understreges, hvor vigtigt et element det har været at formidle information om 

ordblindhed/læsesvaghed for deltagerne. Oplevelsen er, at mange er blevet overrasket over antallet af 

borgere i denne gruppe og hvilke niveauer der er inden for læsesvaghed, og at denne nye viden har givet en 

opmærksomhed på og bevidsthed om emnet. Informationen på forløbet om Nota betragtes som et 

element, der skal være inkluderet, fordi de er det nationale center for området, og det er vigtigt at vide for 

at kunne henvise til det. Ses der på før- og efterspørgeskemaerne til fase 1 bibliotekerne, viser svarene 

også, at der var bibliotekspersonale før, der ikke kendte til detaljerne omkring Nota, men har øget denne 

viden gennem forløbet. 

Oplægget om de lokale forhold vurderer tovholderne har været vigtigt ift. at gøre det abstrakte mere lokalt, 

eksempelvis ved at beskrive procedurerne omkring screening for ordblindhed ned i detaljen for, hvordan 

man gør lokalt i kommunen og hvor man henvender sig. Ligeledes er det udvidede lokale oplæg (fra fase 2) 

med til at fastholde energien hos deltagerne efterfølgende, ved at italesætte hvad der skal ske videre med 

forankringen.  
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Nedenstående figur viser, hvad respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen svarer ift., hvad 

undervisningsforløbet har givet dem. 94% svarer i høj eller nogen grad, at de har fået ny viden om tilbud og 

hjælpemidler, hvilket illustrerer, at indholdet i informationsoplæggende har givet ny viden. 

Figur 1:I hvilken grad gav undervisningsforløbet dig: 

 

Figuren viser også, at 94 % ligeledes i høj eller nogen grad har fået ny viden om indretning og skiltning til 

ordblinde og læsesvage. Emnet omkring indretning og formidling og elementerne i formidlingspakken, 

anser projektgruppen for centralt, og en biblioteksrepræsentant fortæller, hvordan det har medført tanker 

om indretning i en kommende omflytning på biblioteket. De enkelte elementer i formidlingspakken 

beskrives i høj grad som redskaber til bibliotekspersonalet, så de har dem lige til at gå til, og ikke selv skal til 

at udvikle det.   

Dette emne blev fint understøttet af præsentationen af brugeroplevelser, formidlet gennem film og citater. 

Netop disse direkte udtalelser fra brugerne understreges som vigtigt at høre for personalet (ligeledes 

gælder for videoen med Jesper Sehested), og det er med til at understrege, at målgruppen også er 

forskellige individer med forskellige behov. 

 

Inddragende øvelser   
Undervejs i forløbet var inddraget forskellige metoder og øvelser, der aktiverede deltagerne. Her nævner 

projektgruppen speed dating-øvelsen efter de første informationsgivende oplæg, som god ift. at få 

deltagerne til at genfortælle, hvad de har lagt særligt mærke til, og også for at de kan høre, hvad deres 

kolleger har noteret sig. Det at formulere indholdet med egne ord anskues som bidragende til, at man 

aktivt forholder sig til det og husker det. 

Betjeningssituationerne, hvor personalet skulle forholde sig til, hvordan de ville betjene 3 forskellige 

brugere, betragtes af tovholderne som en vigtig øvelse at have, for at man som personale kan føle sig bedre 

klædt på efterfølgende til at stå i en betjeningssituation. Det at man føler, man har prøvet situationen før, 

planlagt scenariet, og haft en diskussion om f.eks. hvad man kan tillade sig at spørge om, gør det mindre 

grænseoverskridende.  

Særligt de deltagerinddragende elementer i forløbet har været med til, at projektgruppen har konkluderet, 

at forløbet ikke egner sig til at være udelukkende onlineundervisning, hvilket var en tanke, der blev luftet i 

starten af projektet. Oplevelsen gennem faserne har dog været, at dette ikke vil være optimalt, da der er 

behov for at diskutere mange af de her spørgsmål, som opstår i øvelserne, samt at der også tit opstår nogle 

essentielle spørgsmål fra personaler om, hvilke konsekvenser de nye tiltag f.eks. kan have for det praktiske 

arbejde, de udfører. Og det er vigtigt, at der er et forum, hvor disse spørgsmål kan luftes. Samtidig gør det, 

at personalet er samlet til et forløb, at der bliver et ’fælles fodslag’ om emnet, og et fælles sprog omkring 

det.  
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Der blev også snakket om, hvorvidt man som bibliotek kunne finde alle materialer og en drejebog og selv 

lokalt kunne afholde forløbet, men en biblioteksrepræsentant mener, at det ville være en svær opgave for 

en lokal kontaktperson, og at det også giver noget ekstra energi, at der kommer en udefra. Samtidig ville 

det måske udelukke nogle af de mindre biblioteker, der ikke føler, de har en intern ressourceperson til 

opgaven. Tanken er dog trods alt, at hvis forløbet er blevet afholdt på et centralbibliotek, at en lokal 

ressourceperson kan tage modellen efterfølgende og udbrede til satellitbiblioteker.  

 

Opfølgning 
De to metoder, der har været anvendt i e-læringsopfølgning på forløbet, lær amok og webinar, vurderes 

begge at fungere fint rent praktisk. Der kan være både for og imod at have webinar, der ligger på et fast 

tidspunkt, og lær amok, som kan være mere fleksibelt. Oplevelsen var uanset, at det var lidt udfordrende at 

få deltagerne med på begge dele. Lær amok-forløbet kom desværre til at ligge sideløbende med andre lær 

amok-forløb, og en refleksion er også, at der kunne have været færre spørgsmål. Webinaret var fint i 

gennemførslen, men interaktiviteten oplevedes som værende lav blandt deltagerne. En deltager i 

projektgruppen reflekterer over, at man i biblioteksverdenen måske ikke er hjemmevant nok ift. metoden 

og til at være tryg i at deltage så aktivt og dele i det format.  

 

Udbytte af kompetenceforløb og formidlingspakke 
Dette afsnit behandler de oplevede udbytter som projektgruppe anskuer projektets aktiviteter har haft, 

suppleret med deltagernes vurdering af samme. Der skelnes mellem udbytte for deltagerne på forløbet, 

udbytte for målgruppen af brugere på bibliotekerne, samt en overordnet effekt for bibliotek som 

organisation. 

 

Personalets udbytte 
Overordnet beskriver projektgruppen, at der for deltagerne på forløbet har været den effekt, at de har fået 

en bevidsthed om målgruppen og den udfordring, der kan være i at formidle til denne, og hvilke tiltag man 

kan benytte.  

Individuelt for det deltagende personale er der variationer i, hvad de har taget med sig. I 

spørgeskemaundersøgelsen nævner en gruppe, at de har fået ny viden om eksempelvis Nota og digitale 

løsninger, der er tilgængelige, hvilket også blev anskueliggjort i figuren i forrige afsnit. Derudover 

italesætter de en øget viden om indretning og wayfinding, og hvordan man bedst placerer og kategoriserer 

materialer til ordblinde og læsesvage. I forhold til selve betjeningssituationen angiver 43 % af deltagerne i 

forløb, at de efterfølgende har haft stået i en sådan med en ordblind eller læsesvag bruger. Af disse svarer 

90 %, at de i høj eller i nogen grad har anvendt viden eller værktøjer fra kompetenceforløbet i situationen. 

Igen ud over viden om muligheder og indretning, svarer en gruppe deltagere specifikt, at de i situationen 

har følt, at de leverede en betjening baseret på viden og at kommunikationen var mere tydelig og at de 

talte samme sprog. 
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Når det gælder formidlingspakken, viser nedenstående figur, at 78 % at deltagerne oplever, at biblioteket 

har taget formidlingspakken i brug.2 Heraf oplever 75 %, at materialerne i høj eller i nogen grad har gjort 

biblioteket mere brugervenligt for målgruppen. Adspurgt om hvilke elementer i pakken, der har været 

særligt brugbare, er det i overvejende grad piktogrammer og bladrekasser, der nævnes af flest. Enkelte 

nævner også flyers, postkort og skiltning. Dette kan også hænge sammen med at piktogrammer og 

bladrekasser er elementer, der har været hurtige og nemme for bibliotekerne at implementere i praksis. I 

projektgruppen nævnes der dog, at der kan være visse udfordringer ift. kategoriseringen af materialer og 

sammenhængen med biblioteksbasen, især hvis man har større samlinger. Derudover kan det også kræve 

at bogopsætterne er opmærksomme på den nye opsætning.  

Figur 2 og 3: Formidlingspakken 

 

 

 

Tovholderne i projektet nævner også, at de har fået tilbagemeldinger fra flere biblioteker, hvor de er i gang 

med at igangsætte tiltag fra inspirationskataloget. Det er blandt andet praktiske ting så som forlænget 

udlånstid.  

Adspurgt om, hvordan deltagelsen i projektet har gjort deltageren mere bevidst om bibliotekets formidling 

og indretning generelt, er der mange svar, der beskriver, hvordan den enkelte er blevet mere bevidst om 

brugerens perspektiv på biblioteket og indretningen, og der er en øget viden og fokus på, hvordan 

ordblinde og læsesvage brugere foretrækker indretningen. Der er refleksioner over, hvordan man gør 

tingene på biblioteket og hvordan man som bibliotek ønsker at fremstå. 

 

Udbytte hos brugerne 
Ser vi på de foreløbige effekter, som personale og projektgruppe oplever, projektet har haft for brugerne, 

ligger det også meget i forlængelse af det foregående. 

Igen fremhæves piktogrammer som noget, der gør en forskel for brugerne. De hjælper til, at man hurtigt 

kan danne sig et overblik over materialerne og hvilket indhold der er, og det er et koncept, som brugere har 

givet udtryk for, de gerne ville have udbredt til hele biblioteket. Ligeledes har bladrekasserne en entydig 

effekt for brugerne, idet forsiderne står fremad og man ikke skal forsøge at læse en lille tekst på højkant på 

bogryggen.  

                                                             
2 Ser vi på svarene ift. de enkelte biblioteker, er der på alle biblioteker over 60 %, der har svaret ja. Det tyder samtidig 
på, at der på bibliotekerne er medarbejdere, der er i tvivl eller ikke har set materialerne i anvendelse. 
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Postkortene, der er blevet udviklet med inspirationsmateriale inden for udvalgte emner, blev udvalgt ud fra 

brugeres kommentarer om, at de ikke ønskede at blive ’bufferet, men ønskede den ret de ville have på 

menuen’. En overvældende mængde af information fra bibliotekaren kan gøre det svært for brugeren at 

manøvrere i, så udvalgte materialer på et postkort var et forsøg på at fokusere informationen. Fra 

evalueringer med brugere oplevede biblioteket, at de tilkendegav, at de var fine, men ikke tog dem med 

sig. Derimod har de oplevet, at andre kolleger har spurgt, om de måtte uddele dem til andre brugere i 

biblioteket. 

Der har endvidere været en tilkendegivelse fra læsesvage og ordblinde brugere af, at de kunne ønske 

materialerne rettet mod dem var mindre ’sygehusagtige’. Der er en oplevelse af, at mængden af foldere og 

pjecer giver det indtryk, og der er ikke fundet en løsning på dette. Det nævnes dog, at det er noget, man 

kunne arbejde videre med, og eventuelt inkludere i idékataloget på sigt. 

Yderligere effekter for brugerne er på nuværende tidspunkt svært at evaluere på, da det kræver længere 

tid for bibliotekerne at implementere. 

 

Bibliotekernes udbytte af deltagelse 
Ved at have deltaget i projektet og kompetenceforløbet ses der nogle afledte effekter, som gælder for 

bibliotekerne som institutioner. Dette kan ses som en konsekvens af, at personalet har fået en fælles 

referenceramme og fokus, men som projektgruppen nævner, så afhænger det også af, hvor aktivt ledelsen 

har været i at understøtte deltagelsen.  

Af afledte aktiviteter nævner projektgruppen, at der er tilbagemeldinger fra biblioteker, der eksempelvis er 

i gang med projekt omkring augmentet reality for målgruppen og at det også bliver tænkt med i andre 

sammenhænge og i de almindelige services, eksempelvis brug af skrifttyper. En biblioteksrepræsentant 

fortæller endvidere, at de er i gang med at flytte om og tænker det med der, men at de også er gået med i 

Ordblindeugen og bevidst tænker emnet hele vejen rundt, og ikke kun i indretning. 

Det nævnes også, at flere biblioteker har brugt anledningen til at se på deres samling af materialer til 

ordblinde og læsesvage, og måske får ryddet op i den og opdateret med nyt relevant materiale. 

 


