
Evalueringsrapport – ”SMAG PÅ LITTERATUREN” 
Billund Bibliotekerne og Borgerservice 
 
Fra efteråret 2015 til påsken 2016 gennemførte vi projektet ”Smag på litteraturen – landsbyen læser 
gennem netværk” i landsbyen Vorbasse. 
 
I samarbejde med biblioteksfrivillige og lokale foreninger producerede og distribuerede vi tre hæfter med 
smagsprøver på læseoplevelser målrettet landsbyen Vorbasse. Temaerne var krimi, sport og lokalhistorie 
udvalgt på baggrund af viden om landsbyens borgere og dagliglivet i lokalsamfundet.  

Vi inviterede til tre forfatteraftener, hvor udvalgte forfattere udfoldede deres litterære univers. Herudover 
arbejdede vi med temaet lokalhistorie i form af et skriveværksted, hvor borgerne tog aktivt del i 
skriveprocesser og fik indblik i den litterære verden.  

Ideen til projektet er blevet til i tæt samarbejde med Vorbasse Biblioteks korps af frivillige, som har haft en 
central rolle fra idé til udførelse. 

 

 
Udvælgelse af temaer og tekster – et samarbejde på tværs 
 
Udvælgelsen af temaerne (sport, krimi og lokalhistorie) skete til et fællesmøde med biblioteksfrivillige, 
forenings-ildsjæle og repræsentanter fra Billund Bibliotekerne. Der var 12 deltagere med forskellige 
baggrunde, interesser, køn og alder. 

Herefter blev deltagerne opdelt og fik til opgave at foreslå en række titler og tilhørende citater under hvert 
tema, baseret på egne og bekendtes læseoplevelser. På den måde sikrede vi et ejerskab i lokalmiljøet til 
smagsprøvehæfterne.  

 

 
Smagsprøvehæfter til hele 6623 Vorbasse 
 
Hæfterne blev produceret i 700 eksemplarer à 36 sider med 5-6 smagsprøver i hvert. 
De lokale spejdere husstandsomdelte hæfterne i Vorbasse by, og frivillige fra biblioteket fik hæfterne ud til 
de nærliggende gårde og huse. 
  

 



Ud over husstandsomdelingen var hæfterne tilgængelige på Vorbasse Bibliotek og på kommunens øvrige 
filialer og hovedbiblioteket i MAGION.  
 
Med hæfterne blev der også uddelt et følgebrev med lidt info om projektet, forfatteraftenerne og 
skriveværkstedet. 
 
 

 
 
Forfatteraftener - stor opbakning fra borgerne 
 
Forfatteraftenerne foregik i Vorbasse Fritidscenter, som spiller en central rolle og er omdrejningspunktet 
for en stor del af fritids- og foreningslivet i Vorbasse. Det er et samlingspunkt for mange borgere og derfor 
det naturlige sted at afholde forfatteraftenerne. Arrangementerne var gratis. 
 
Første aften med Jens Smærup Sørensen, d 27. oktober 2015, var med 45 deltagere den mest populære 
forfatteraften.  
 
En deltager har efterfølgende skrevet til os: 
 
”Tak til biblioteket for en meget vellykket aften: mange tilhører, en oplagt foredragsholder og et tilfreds 
publikum, da aftenen var forbi. Fint afviklet - tillykke med det!” 

 
Til det anden forfatterarrangement med Jesper Wung-Sung, d. 3. november 2015, var der 23 fremmødte. 
Der var 25 deltagere til Karin Hede, d. 10. november 2015. Alt i alt meget flot opbakning. 
 



 
 
 

 
 
Skriveværksted og projektafslutning 
 
Journalist og forfatter Anette Jorsal gav gode råd, teknikker og værktøjer til at skrive den gode  
historie. Skriveværkstedet fandt sted over tre aftener fra medio januar 2016 til primo februar og var fuldt 
booket med 15 deltagere.  
 
Det resulterede i mange gode historier, fx om ”Orkanen den 3. december 1999” og ”Fritidsjob” om arbejdet 
omkring 1950.  

 
Uddrag af historierne blev trykt i et hæfte, som blev uddelt d. 7. marts 2016 i forbindelse med 
projektafslutningen. Her opsummerede Anette Jorsal skriveværkstedforløbet og et par deltagere læste 
deres historie højt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Konklusioner 
 
I forbindelse med projektet blev der lavet to brugerundersøgelser -  én før og efter - baseret på 
telefoninterviews af tilfældigt udvalgte borgere i 6623 Vorbasse. 
 
Formålet var at evaluere projektindsatsens effekt på borgernes læseinteresser, -vaner og -evner, at give 
overblik over borgernes kendskab til projektindsatsen samt at redegøre for borgernes vurdering af 
indsatsens forskellige aktiviteter. 
 
Ift. analysen kan vi konkludere: 

• De flestes læsemønstre i eftermålingen er de samme som i nulpunktsmålingen. 
• Flertallet af borgerne kender til én eller flere af projektindsatsens aktiviteter. 
• Den bredest kendte aktivitet er skriveværksted, efterfulgt af forfatteraftener. 
• Kvinder kender i højere grad end mænd til aktiviteterne. 
• Højtuddannede kender i højere grad end andre til aktiviteterne.  
• De berørte borgere vurderer generelt aktiviteternes effekt meget positivt.  
• En femtedel angiver, at aktiviteterne har fået dem personligt til at læse mere. 

 
Det vil sige, at det ikke har været muligt at måle en reel ændring af læsevanerne. Men til gengæld mener 
47% at projektets aktiviteter har været inspirerende, 63 % mener at det har fået folk til at læse mere, 20% 
mener at de selv læser mere.  56 % har fået større interesse for biblioteket. 
 
Derfor kan det med rette siges, at projektet har øget fokus på læsning i Vorbasse – selvom vi ikke kan 
dokumentere at borgerne er begyndt at læse mere. 
 
Generelt har projektet været en succes. Grunden til dette er primært, at projektet har været inddragende i 
både metode og arbejdsproces, hvorigennem borgerne er blevet aktiveret.  


