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Sproguniverser med Shared Reading 
Oplevelses- og læringsforløbet v. projektleder og fagkonsulent Cecilie Laskie 

 

Sproguniverser med Shared Reading er det oplevelses- og læringsforløb, som er udsprunget af 

udviklingsprojektet Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes. 

Forløbet er delt op i en åben del, hvor Shared Reading-deltagerne kan klikke på ugens univers og finde de 

sproggaver, som de skal åbne og enten se eller lytte til, inden ugens Shared Reading-session på biblioteket 

med biblioteksformidleren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 af 3 
 

 

Sproguniverser med Shared Reading 
De litterære universer 

 

De litterære universer kalder vi: sproggaver. Sproggaverne er små poesifilm – serien ”Filmpoesi i 

midtjylland” - og små radio-indslag - serien ”Verdenskunst i midtjylland” - i form af podcasts om kunst. De 

varer mellem tre og fem minutter og er designet til både PC’ere, tablets og smartphones.  

Ud over at være små værker og en kulturoplevelse i deres egen ret, fletter sproggaverne ord og fraser fra 

ugens Shared Reading-tekst ind, så Shared Reading-deltagerne får de ord, som har motiveret dem til at 

melde sig til forløbet uden at Shared Reading-teksen ’afsløres’. Derudover anslås tekstens stemning. 

Deltagerne får ord/fraser og kultur, både i betydningen kunst og i betydningen kulturer: forskellige landes 

kulturer i form af deltagernes kulturer og den danske kultur med udgangspunkt i tekstens univers. 
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Sproguniverser med Shared Reading 
Et arbejdsredskab til læsegruppelederne 

 

Det publicerede oplevelses- og læringsforløb består af en åben del, hvor Shared Reading-deltagerne kan 

klikke på ugens univers og finde de sproggaver, som de skal åbne og enten se eller lytte, til inden ugens 

Shared Reading-session på biblioteket.  

Derudover er der en lukket del, som er designet til læsegruppelederne, dvs. biblioteksformidlerne. Her 

finder læsegruppelederne ud over sproggaverne også ugens tekst med angivet læsetid, forslag til 

opholdssteder, nedslag mv., og derudover særlige teknikker ift. højtlæsning og spørgeteknik, som er 

udviklet specielt til målgruppen. Derudover uploader vi evalueringsdesign til at evaluere oplevelse og læring 

til sidst i projektperioden, når de er færdigudviklet. 

 

 


