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Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes
mel læring (Laskie 2017: 97) ifm. oplevelses- og lyst-ori-
enteret litteraturformidling, hvor deltagerne rekrutteres 
efter frivillighedsprincippet (modsat fx aktiviteter eller 
forløb, der indgår som del af formelle uddannelsers og 
skolers undervisning i form af omlagt undervisning).

Metodeudviklingen bestod i at skabe kulturelle og ople-
velsesorienterede e-læringsobjekter, som understøttede 
læsegruppesessioner med metoden Shared Reading (også 
kendt som Guidet Fælleslæsning i Læseforeningen.dk’s 
oversættelse). Derudover at undersøge biblioteksformid-
lerens rolle i det oven for skildrede scenarie. Metoden Sha-
red Reading er en kendt og veldokumenteret metode ud-
viklet af The Reader Organisation (https://www.thereader.
org.uk/), som i sin natur er oplevelses- og lyst-orienteret 
litteraturformidling. Shared Reading-læsegrupper består 
af otte deltagere og ledes af en uddannet læsegruppeleder, 
i nærværende projekt biblioteksformidleren, der træder 
ind i rollen som procesleder/guide. Biblioteksformidle-
ren skal vælge, forberede og læse dagens skønlitterære 
kvalitative tekst/er højt og med ophold i teksten, den 
rette spørgeteknik mv. guide en dialog blandt deltagerne 
uden at træde ind i rollen som tekstautoritet. (Laskie 
2017: 106-107)

Om projektet og metoden  
Shared Reading (Guidet Fælles-
læsning)

Denne rapport handler om projektet Sproguniverser – lit-
teraturens rolle når ord fattes, som er et udviklingsprojekt 
støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for 
2017. I projektet deltog Silkeborg Bibliotekerne (juridisk 
og økonomisk ansvarligt bibliotek) og Herning Bibliote-
kerne. Projektet samarbejdede ifm. rekruttering af mål-
gruppen med følgende lokale samarbejdspartnere: frivil-
ligorganisationen Bydelsmødrene samt Helhedsplanen i 
Silkeborg og LærDansk i Herning. Derudover var Niels 
D. Lund (NDL), lektor v. Institut for Informationsstudier, 
Københavns Universitet, følgeforsker på projektet, og Ce-
cilie Laskie (CL) projektleder og fagkonsulent. Projektet 
strakte sig over kalenderåret 2017.

Jf. projektbeskrivelsen for Sproguniverser – litteraturens 
rolle når ord fattes var projektets formål at udvikle nye me-
toder til litteraturformidling for nye målgrupper. Metoder 
som danner synergi mellem oplevelse og læring. Helt kon-
kret: at undersøge, hvordan man skaber intenderet, ufor-
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Forløbsdesign 
I projektet blev der udviklet et forløb bestående af otte 
Shared Reading-sessioner á hver 1½ time ugentligt over 
otte uger. Projektets målgruppe var kvinder/danskere med 
anden etnisk baggrund, som har danskkundskaber, der 
svarer til sprogskolernes uddannelse 3, niveau 5. I dialog 
og samarbejde med målgruppen i form af en fokusgruppe 
og test-session blev formålet med forløbet med målgrup-
pens egne ord formuleret således:

• Gode tekster, samtaler og hygge.
• Flere ord og at blive bedre til at deltage i en samtale 

på dansk.
• Små film og podcasts, som man kan se på sin smart-

phone, mens man drikker en kop kaffe, eller lytte til 
på sin smartphone, mens man vasker op.

De oplevelsesorienterede e-læringsobjekter (tredje dot 
oven for), der skulle opleves før hver af forløbets otte 
Shared Reading-sessioner, var:

• En poesifilm i serien Filmpoesi i Midtjylland på ca. 3-5 
min. Her var leksikalsk kompetence i form af ordfor-
rådstilegnelse (få flere ord) i fokus ud over oplevelsen 
i sin egen ret.

• Et afsnit i podcast-serien Verdenskunst i Midtjylland på 
ca. 3-5 min. Her var leksikalsk kompetence i form af til-
egnelse af fraser i fokus ud over oplevelsen i sin egen ret.

• Oplæg i form af debat-podcasts ved navn Tag ordet! 
på ca. 3-5 min. Her var kommunikativ kompetence 
i form af tilegnelse af introducerende fraser – fraser 
som anvendes til at tage ordet og dermed deltage i en 
samtale – i fokus ud over oplevelsen i sin egen ret.

NB: Der refereres i nedenstående til de oplevelsesoriente-
rede e-læringsobjekter som “Ordgaver” eller “Sproggaver”.

E-læringsobjekterne har til formål at give målgruppen/
Shared Reading-læsegruppedeltagerne en kunstoplevelse 
eller debatoplevelse i sin egen ret. E-læringsobjekter er 
ideudviklet af CL og produceret i et samarbejde mellem 
CecilieLaskie.dk, Tanke-Streger, BLIK og Ulla Skovsbøl og 
ligger frit tilgængelige på Herning Bibliotekerne  webside 
http://lms.herningbib.dk/ Som del af denne oplevelse 
skulle indgå uformel læring, som ikke blev oplevet af 
hverken deltagerne eller biblioteksformidlerne/læsegrup-

pelederne som formel læring fx sprogundervisning, som 
deltagerne oplever på sprogskolerne og HF/VUC mv. 
Filmpoesi i Midtjylland og Verdenskunst i Midtjylland er 
receptive i den forstand, at målgruppen lyttede og så. Tag 
ordet! var både receptiv og produktiv ved, at målgruppen 
først lyttede til to eksemplariske debat-podcasts og her-
efter skulle producere deres egne ud fra samme devise.

E-læringsobjekterne har til formål at styrke målgruppens/
Shared Reading-læsegruppedeltagernes leksikalske og kom-
munikative kompetencer ved at fremhæve centrale ord og 
fraser ifm. Shared Reading-teksterne og sessionerne uden 
at afsløre Shared Reading-tekstens/ernes handling, plot mv. 
Dvs. man bibeholder den umiddelbare litterære oplevelse 
og mellemmenneskelige dialog, som er Shared Readings 
styrke, og en demokratisk, ikke-ekskluderende tilgang til 
kvalitetslitteratur. (Laskie 2017: 106-107) Derudover har 
selve Shared Reading-sessionen en funktion ift. den kultu-
relle kompetence, dvs. at deltagerne oplever de nutidige og 
primært danske kvalitetstekster både som kulturprodukter, 
men også som fremstillinger af en kultur (den danske), som 
i dialogen blandt målgruppen/Shared Reading-deltager-
ne og biblioteksformidleren/læsegruppelederen udfoldes 
og spejles i deltagernes oprindelige hjemlandes kulturer. 
Ikke mindst er det også vigtigt at pointere, at selve Shared 
Reading-metodens essens er skønlitterære universer, ord 
og samtale, dvs. at selvom der er fokus på den umiddel-
bare og lystorienterede oplevelse, styrkes både leksikalske, 
kommunikative og kulturelle kompetencer i det uformelle 
læringsunivers, som er iboende Shared Reading-metoden.

Biblioteksformidlerne var før projektets begyndelse al-
lerede uddannede Shared Reading-læsegruppeledere ved 
CecilieLaskie.dk og erfarne i procesledelse af forskellige 
grupper. Som del af projektet skulle biblioteksformidlerne 
ud over at fungere som læsegruppeledere:

• Vælge tekster, der passede målgruppen både sprogligt 
og indholdsmæssigt og som i det omfang, det var mu-
ligt, steg i sværhedsgrad fra session til session.

• Teste en metode, hvor man forklarer svært tilgængelige 
ord løbende under oplæsningen uden at give køb på 
oplevelsen.

• I samarbejde med de lokale samarbejdspartnere fast-
holde deltagerne og formidle e-læringsobjekterne 
uden at komme til at træde ind i en lærerrolle. (Laskie 
2017: 102-104)

http://lms.herningbib.dk/
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Den digitale tekstbank
Slutteligt havde projektet jf. projektbeskrivelsen til formål 
at oprette en digital tekstbank med didaktiserede Shared 
Reading-tekster, som er publiceret med forløbsnavnet 
Sproguniverser med Shared Reading (Herning Bibliote-
kerne 2017), herunder teksthenvisninger, didaktiseringer 
og ovennævnte oplevelsesorienterede e-læringsobjekter. 
Sproguniverser med Shared Reading er delt i to – en del, 
der er målrettet deltagerne, hvor de har direkte adgang til 

de oplevelsesorienterede e-læringsobjekter, og en del, der 
er målrettet læsegruppelederne, hvor bl.a. teksten/erne og 
et tema for hver session fremgår. Forløbet er og forbliver 
gratis tilgængeligt nationalt: http://lms.herningbib.dk/. 
Hvis man ønsker adgang til den del, der er målrettet læse-
gruppelederne, kan man få et gratis login ved at kontakte 
Herning Bibliotekerne. Man kan derudover læse mere om 
projektet, herunder den digitale tekstbank, i Slots- og Kul-
turstyrelsens Bibliotekernes Projektbank:  http://projekt-
bank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes

Evalueringsdesign: skriftlig og mundtlig evaluering
Om evalueringen
Det Shared Reading-forløb, herunder e-læringsobjekter, 
som blev udviklet i projektet blev testet på to læsegrupper:

• Hold A, som afviklede otte sessioner á 1½ time ugent-
ligt på Silkeborg Bibliotek i perioden sept.-nov. 2017. 
Målet var at rekruttere og fastholde otte deltagerne fra 
målgruppen. Der blev reelt rekrutteret fire deltagere fra 
målgruppen i samarbejde med frivilligorganisationen 
Bydelsmødrene samt Helhedsplanen i Silkeborg. To 
uddannede læsegruppeledere  – biblioteksformidlere 
fra Silkeborg Bibliotek  – var tilknyttet, hvoraf den 
ene som føl.

• Hold B, som afviklede syv sessioner á 1½ time ugentligt 
på Herning Bibliotek i perioden aug.-okt. 2017. Målet 
var at rekruttere og fastholde otte deltagere fra mål-
gruppen i samarbejde med Helhedsplanen i Herning, 
som dog ikke vurderede, de havde de påkrævede res-
sourcer. Der blev i stedet reelt rekrutteret syv deltagere 
i samarbejde med LærDansk, Herning. To uddannede 
læsegruppeledere – biblioteksformidlere fra Herning 
Bibliotek – var tilknyttet. De to læsegruppeledere stod 
for ugens session på skift.

Foruden projektets mål om at udvikle en model i form 
af et forløbsdesign – herunder publicering i form af en 
digital tekstbank (se afsnittet ovenfor)  – af et Shared 
Reading-forløb for deltagere med anden etnisk baggrund, 
havde projektet til formål at udvikle evalueringsdesign 
til – og at anvende disse ift. – at evaluere, om målgruppen 

i forløbet gennem synergi mellem oplevelse og uformel, 
intenderet læring opnåede større:

• Leksikalske kompetencer/ordforrådstilegnelse
• Kommunikative kompetencer
• Kulturelle kompetencer

Evalueringsdesignets elementer
Følgende elementer indgik i evalueringsdesignet:

1. Spørgeskemaer til hver session vedrørende adfærd, 
individuelt til deltagerne (målgruppen, skriftligt).

1A. 1B, 1C Tjek-skema til hver session vedrørende sprog-
forståelse og tilegnelse, individuelt til deltagerne (mål-
gruppen, skriftligt).

2. Spørgeskema til læsegruppelederne (biblioteksformid-
lerne, skriftligt) til hver session.

3. Interview med to deltagere fra hvert hold efter ca. 4. 
og 8. gang med interview-guide, interviewer CL og 
intern koordinator (målgruppen, mundtligt).

4. Interview med læsegruppelederne med interview-guide, 
interviewer NDL (biblioteksformidlerne, mundtligt).

5. Ryff skala-måling på psykologisk velbefindende før 1. 
og efter 8. session, individuelt til deltagerne (målgrup-
pen, skriftligt).

http://lms.herningbib.dk/
http://projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes
http://projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes
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De skriftlige spørgeskemaer blev afleveret med navn. 
Spørgeskemaerne kan findes i Slots- og Kulturstyrelsens 
Bibliotekernes Projektbank: http://projektbank.dk/sprog-
universer-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes Administre-
ringen af skemaerne har været læsegruppeledernes. Det 
blev desuden overvejet også at lave videooptagelser af 
nogle sessioner. Det blev opgivet af etiske grunde, idet 
læsegruppelederne vurderede, at deltagerne ville blive for 
påvirkede af optagelserne.

Evalueringen fokuserede på, hvorvidt forløbsdesignet 
med oplevelsesorienterede e-læringsobjekter som op-
takt til at understøtte Shared Reading-sessionerne kunne 
anvendes til at opfylde de nævnte mål. Fokus lå på den 
leksikalske viden og anvendelse som det vigtigste, idet det 
via forskellige evalueringstilgange afsøges, hvordan dette 
kan måles/bedømmes, dvs. hvordan der kan bidrages til 
at udvikle evalueringsmetoder.

Grundlag for evalueringen
Der er typiske undersøgelsesmangler ift. de besvarede 
spørgeskemaer: misforståelse af spørgsmål, uudfyldte fel-
ter, hastværk/tidsnød, glemsomhed i uddelingen og ind-
samlingen, måske også let irritation over gentagelser. Der 
er deltagerfravær og en session, der faldt ud. Skema 1B er 
noget spredt udfyldt. Således er kvantiteten ikke komplet. 

Der er ikke komplette sæt eller komplet udfyldte besva-
relser. Henset også til den relativ lille mængde skemaer 
giver det ikke mening at lave statistiske sammentællinger.

Ud over de skriftlige spørgeskemaer udgøres evalue-
ringsgrundlaget af:

• Interviews – i alt seks (fire med deltagerne/målgrup-
pen + to med læsegruppelederne/biblioteksformidler-
ne), i alt ca. 140-150 min. i god lydkvalitet.

• Dertil i øvrigt mindre observationsindtryk fra stederne 
og mindre samtaler med både deltagere (målgruppen) 
og læsegruppeledere (biblioteksformidlere).

Ordforråd regnes som et af de vigtigste elementer i sprog-
tilegnelse – herunder ifm. fremmedsprog; det angår både 
bredde (størrelse), dybde (kvalitet af viden) og fluency 
(receptiv og produktiv kontrol). Ordforrådskompetencen 
omfatter både ord, ordforbindelser og fraser/faste ven-
dinger/faste flerordsforbindelser, idet sidstnævnte ikke 
mindst er de mest samtalebefordrende. Sprogtilegnelse 
sker typisk bedst i kontekster, herunder med inddragelse 
af kulturelle kontekster af forskellig art.

Evalueringen her omkring ordforråd anvender dels en 
ja/nej-test vedr. kendskab/fortrolighed og dels et spørgs-
mål, der angår sikkerhed i produktiv brug. De tre faser, 
der typisk arbejdes med i sproglig kompetenceopbygning i 
forbindelse med tekstlæsning: pre-, while- og post-reading, 
spejles i evalueringen her i praksis via:

http://projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes
http://projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes
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1. Sproggaverne/ordgaverne forud for den enkelte Shared 
Reading-session, støttet af lyd og billede.

2. Højtlæsning med ophold og spørgsmål/forklaring.

3. Ligeværdig samtale i gruppe efterfølgende. Samtale er 
en af form for produktiv øvelse. 

Deltagernes evaluering: tekstvalg
Følgende er baseret på ovennævnte skriftlige spørgeske-
maer udfyldt af deltagerne og fokusgruppe-interviews 
med deltagerne.

De valgte tekster accepteres alle, i Herning langt de fleste, 
som gode og brugbare. Deltagerne synes godt om dem; helt 
ens i Herning og Silkeborg. Teksten Alle kan ro fremhæves. 
Der er også sympati for digte, idet de anses for sværere 
end prosa og ofte skal ‘oversættes’. Teksterne vurderes gode 
at tale om: interessevækkende omkring indblik i menne-
sker og hverdagsliv. Der findes god tematisk bredde i dem 
samlet set, der er variation i stil, de er personligt prægede, 
bidrager til udtryks- og ordforråd og er åbnende for tanker 
og holdninger. Enkelte ønsker mere viden om forfatteren.

Deltagernes evaluering:  
Shared Reading (Guidet Fælles-
læsning)

Shared Reading-konceptet anses for brugbart til opbygning 
af sprogkompetence: læsegruppeledere, gruppestørrelse, 
samvær, inddragelse af alle i spørgsmål og svar og med god 
taletid; højtlæsningen er et særligt vigtigt element – det 
auditive omfatter udtalen også (én sammenligner denne 
relation med at læse undertekster til film på sprog, man 
delvist forstår). Der er en god kombination af at læse og 
tale, der læres nye ord hver gang. Det er almindelig snak 
om almindelige menneskers forhold og personlige liv, der 
prioriteres. Derudover tjekkes forståelsen, idet gruppestør-
relsen muliggør, at man aktivt hjælper hinanden indbyrdes 
med at forstå. Snakken kan fortsætte efter sessionerne. 
Shared Reading adskiller sig fra den danskundervisning/
sprogskole deltagerne kender: Der er en anden, ikke-sko-
lepræget men derimod uformel og oplevelsesorienteret 
pre-reading aktivitet – e-læringsobjekterne – mere at tale 

om og en mindre ‘kontrol-kultur’, og deltagerne tør/er 
trygge ved at tale frit, netop fordi der er tale om en uformel 
lærings-setting og læsegruppeledere, der ikke er lærere. 
Også ved, at det ikke kun er ‘brugssprog’, der indøves 
ifm. litteratur, idet der også er appel både til fantasi og til 
flertydighed. Der er stimulation til den interesse/tuning, 
nogle af deltagerne har for litteraturlæsning i øvrigt.

Deltagerne finder selv, at de deltog aktivt i samtalerne og 
stillede spørgsmål; dog lidt mindre gode til selv at bidrage 
med eksempler i samtalen, og især er det tydeligt, at de 
andre deltageres input får deltagerne til at opdage nyt. 
Den horisontale dialog er et bærende element i Shared 
Reading. Spørgeskemaerne (skema 1A) godtgør overty-
dende (især i Silkeborg), at det bliver støt nemmere gang 
for gang at deltage. Deltagerne vil gerne fortsætte i dette 
koncept. Bør dog ifølge nogle ikke afvikles med så tæt 
interval, og det er vanskelig at overkomme samtidig med 
danskkurser/-undervisning. Det tætte interval anbefales 
dog generelt i andre evalueringsrapporter ifm. Shared 
Reading (Guidet Fælleslæsning) – udviklingsprojekter.

Deltagernes evaluering:  
de tre oplevelsesorienterede 
e-læringsobjekter 
E-læringsobjekterne (sproggaverne/ordgaverne)  – til 
pre-reading aktiviterne – får generelt en positiv vurdering. 
I Herning blev de som tiltænkt anvendt hjemmefra inden 
den ugentlige Shared Reading-session. I Silkeborg blev to 
ud af de tre brugt som kollektiv forberedelse umiddelbart 
før Shared Reading-sessionen, hvilket ikke har været hen-
sigtsmæssigt, da det fik karakter af tilfældighed snarere 
end en planlagt del af sessionen. Nogle deltagere har brugt 
alle eller de fleste, mens der hos andre synes store ud-
sving i regelmæssigheden. De receptive e-læringsobjekter 
(Filmpoesi i Midtjylland og Verdenskunst i Midtjylland) 
fungerer nemmest, idet de er lette og inspirerende – man 
får også lidt ekstra med. Det produktivt orienterede e-læ-
ringsobjekt (Tag ordet!), hvor deltagerne selv laver lydfiler 
med små debatter og herigennem tilegner sig vendinger/
fraser til at tage ordet i en samtale, er stort set ikke an-
vendt. Modsat poesi-filmene og kunst-podcastene, viste 
det produktivt orienterede e-læringsobjekt Tag ordet! sig 
at være for svært at indarbejde i hverdagen rent praktisk.
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Deltagernes evaluering:  
leksikalske kompetencer
Ift. ord – indlæring og fortrolighed (jf. spørgeskema 1A 
og 1B  – hvor der spørges til i alt 17-18 konkrete ord/
vendinger fra teksterne): Ca. halvdelen af de udvalgte ord 
var kendte i forvejen af deltagerne – stort set hele resten 
af dem kendes/læres i og med tekstlæsningen, og de kan 
efterfølgende anvendes aktivt. Det er typisk metaforiske/
overførte betydninger, der er svære, fx fra session fire, dvs. 
teksten Alle kan ro: “slippe ud af kniben”, “fuld af bange 
anelser”, “lyset forude”. Derimod er mere konkrete ord: 
“robåd”, “madkurv”, “redningsvest” lettere.

Det er meget stor variation mellem deltagerne, ift. hvilke 
ord der kendes, og hvilke der ikke kendes (en oprems-
ning giver ikke mening her). I Silkeborg er det næsten 
helt unisont, at alle skriftligt svarer “ja” til, at ordet/ven-
dingen efter brug af e-læringsobjekterne (sproggaverne/
ordgaverne) og Shared Reading-sessionen (højtlæsning 
og dialog) forstås (hvis ikke allerede forstået forud) og 
kan anvendes aktivt i tale. I Herning, derimod, er der 
store udsving i forståelsen og i den aktive anvendelse. 
Der er to gennemgående deltagere her, der ender med 
kun at tilegne sig ca. 50  % af ordene; det gælder både 
mere konkrete ordforbindelser – fx “løse brosten” – og 
overførte vendinger – fx “dulme smerten”.

Deltagernes evaluering:  
kulturelle kompetencer
Ift. kulturforståelse/-kompetence: Spørgsmålet angår, om 
tekstforståelsen og samtalen kan bidrage til en øget forståelse 
af dansk (sc. anden) kultur for danskere med anden etnisk 
baggrund. Det er vurderingen gennemgående, at der er lidt 
til forståelse af kulturforskelle i hver tekst – om menneskers 
liv og hverdag (generationsforhold, mor/datter, curlingbørn, 
ungdomsoprør, indvandrere, naboskab, mobning etc.), og det 
er disse indholdsdiskussioner, der holder samtalen i gang. 
Det vurderes dog ikke, at teksterne er meget væsentlige ‘in-
troduktioner’ til dansk kultur; der er indsigt at hente i nogen 
omfang ift. dansk kultur og komparativt de forskellige kultu-
rer imellem. Men ift. teksterne synes det givende og velfunge-
rende også at ligge i, hvad de andre deltagere på et personligt 
niveau kommer med af tanker og input, som er formet af 
teksternes danske og deltagernes andre etniske baggrunde.

Deltagernes evaluering:  
kommunikative kompetencer
Den kommunikative kompetence bliver testet via spør-
geskema 1C, hvor deltagerne forholder sig til i alt 16 
vendinger eller fraser til at tage ordet/svare på indlæg/
fortsætte en samtale med. Her angår det især evne og vilje 
til at deltage i samtalen, men også parathed omkring dia-
log-vendinger, fx: “Når du siger det, tænker jeg” etc. Der 
spørges til 1) om frasen er kendt, 2) om den kan bruges 
aktivt, og 3) om deltageren støt er blevet bedre til at tage 
ordet frem gennem de ugentlige Shared Reading-sessioner. 
Der er en ret tydelig forskel: I Silkeborg er der helt entydigt 
fra alle deltagerne kendskab til fraserne forud, klar brug af 
dem i samtale og klar melding om støt sikkerhed i at tage 
ordet. Dette skema virker på disse deltagere overflødigt! 
I Herning svares der, at godt halvdelen af vendingerne er 
kendt forud, og at de allerfleste annammes støt til brug, og 
deltagerne erklærer hyppigst, at de støt er blevet bedre til 
at tage ordet. To deltagere synes mere usikre – de samme 
som havde sværest ved ordtilegnelsen. Ift. Silkeborg-del-
tagerne er det vores vurdering på baggrund af observati-
oner mv., at deltagerne har en (selv)opfattelse af at have 
tilegnet sig Tag ordet!-fraserne, men at det ikke altid er 
tilfældet ud fra en rent faglig vurdering. Her kunne spør-
geskemaet, som er baseret på deltagernes egen vurdering 
af eget sproglige niveau, med fordel suppleres med en 
rent faglig, objektiv måling, fx videooptagelser, som dog 
frarådedes af læsegruppelederne af hensyn til dialogen i 
Shared Reading-sessionerne.

Deltagernes evaluering:  
generelle kompetencer
Deltagernes generelle kommunikative kompetencer er 
afgrænset supplerende undersøgt via et spørgeskema 5 
med syv spørgsmål til måling af velbefindende især mht. 
selvaccept og mestring af omgivelser. Der blev stillet sam-
me spørgsmål før 1. session og efter 8. session (sc. syv 
uger senere). Skemaet har koncept efter Ryff ’s scales, i en 
stærkt beskåret version. Centre for Research into Reading, 
Literature and Society, Liverpool, UK, anvender denne 
skala ifm. Shared Reading.

Hensigten var at måle/vurdere, om forløbet har/kan 
have medvirket til øget nysgerrighed og accept af nyt, øget 
selvtillid og mod til at ytre sig (også op mod andre) samt 
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til at tro mere på sig selv og på personlig styrke i ukendte 
situationer. Konklusionen er, at materialet er lille, men 
man kan ane effekter i retning af en sådan øgning. Der 
synes at være en vej at forfølge med større undersøgelser, 
hvilket også er gjort både ifm. projekter, som nævnt, i 
Liverpool.

Perspektivering til læsegruppe-
ledernes evaluering
Dette afrundende afsnit er en perspektivering til Sha-
red Reading-læsegruppeledernes/biblioteksformidlernes 
vurdering af sessionerne ud fra spørgeskemaer efter hver 
session og et mundtligt interview.

Teksterne vurderes som tilpas i niveau og næsten en-
tydigt velfungerende til en bred samtale. De er ikke for 
lange (bortset fra én); digte vurderes dog som ofte svære 
for nydanskere. Målgruppen selv vurderede digtene po-
sitivt netop pga. sværhedsgraden forstået på den måde, 
at de sammen skulle åbne teksten. Læsegruppelederne 
vurderer, at det kan knibe med at nå mere end én tekst. 
Deltagerne skal have flere ord end de forud udpegede 
forklaret og naturligvis flere end en dansksproget gruppe. 
Det fremhæves, at litterære tekster giver mulighed for 
dybdesnak.

Der er forskel på, i hvor høj grad deltagerne anvendte 

e-læringsobjekterne (sproggaverne/ordgaverne) som til-
tænkt hjemmefra i Herning og i Silkeborg:

• Herning-deltagerne forberedte sig hjemmefra med 
ugens poesifilm Filmpoesi i Midtjylland og Verdens-
kunst i Midtjylland. Det tredje e-læringsobjekt – Tag 
ordet!  – hvor det blev testet, om deltagerne kunne 
påtage sig en produktiv opgave hjemme, var derimod 
for krævende en opgave både for Herning-deltagerne 
og Silkeborg-deltagerne. Dette bekræftes af deltagernes 
interviews. Med andre ord fungerede de to receptive 
e-læringsobjekter, hvorimod den mere tidskrævende 
produktive tredje e-læringsobjekt ikke fungerede i et 
uformelt læringsmiljø med biblioteksformidlere som 
læsegruppeledere, som ikke skulle træde ind i rollen 
som lærere og autoriteter.

• Silkeborg-deltagerne anvendte kun meget sporadisk 
e-læringsobjekterne hjemmefra. I stedet blev der for-
søgt at lytte til og se de to receptive objekter i begyn-
delsen af sessionen.

Læsegruppelederne konkluderer, at der helt overvejen-
de iagttages støt tydelige fremskridt med deltagernes 
kommunikations- og samtalekompetence. Temaerne 
vurderes som velegnede  – almene og transkulturelle. 
Der kan helt overvejende opnås kulturel kompetence 
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via personlige samtaleinput. Det vurderes dog ikke, 
at teksterne har givet væsentlig bedre indsigt i dansk 
kultur eller bredt i forskellige (modstillede) kulturer; 
man fremhæver en typisk undren/nysgerrighed over for 
‘danske følelser’. Her afviger læsegruppeledernes vur-
derings sig fra målgruppens. Shared Reading-metoden 

kan fint anvendes sammen med nydanskere. Sessio-
nerne er generelt mindre tekstnære, går mere uden for 
teksterne, og man kan ikke stille åbne og abstraherende 
spørgsmål i samme grad som til danske grupper. Ende-
lig bemærkes tilfælde af enkelte deltageres dominans 
og dermed svigtende balance i gruppen i Silkeborg.

Konklusion
Sproguniverser  – litteraturens rolle når ord fattes er et 
Slots- og Kulturstyrelsesstøttet udviklingsprojekt med 
det formål at udvikle nye metoder til litteraturformidling 
for danskere med anden etnisk baggrund og metoder til 
at evaluere disse. Helt præcist: litteraturformidling med 
Shared Reading-metoden som kerne, men i en udviklet 
form med fokus på at danne synergi mellem oplevelse 
og uformel læring, herunder biblioteksformidlernes/
læsegruppeledernes rolle, styrkelse af målgruppens 
leksikalske, kulturelle og kommunikative kompetencer 
samt publicering i form af en gratis tilgængelig digital 
tekstbank. Til formålet blev der udviklet et forløb med 
otte Shared Reading-sessioner med tre kulturelle og op-
levelsesorienterede e-læringsobjekter til brug før sessio-
nerne og særligt udvalgte skønlitterære tekster med den 
påkrævede dybde, relevante temaer og fortolkningsrum, 
men samtidig på et sprogligt passende niveau og med 
stigende sværhedsgrad. Derudover udvikledes teknikker 
med løbende mundtlige ordforklaringer og evaluerings-
design i selve sessionerne.

Både teksterne og e-læringsobjekterne evalueres overve-
jende positivt, både som velfungerende ift. Shared Rea-
ding og ift. at styrke målgruppens leksikalske, kulturelle 
og kommunikative kompetencer. Dog kunne det tredje 
e-læringsobjekt – det eneste hvor deltagerne ud over re-
ceptive også skulle være produktive  – ikke integreres i 

målgruppens hverdag, hvorfor kun de to receptive e-læ-
ringsobjekter 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 tilegnel-
sen 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 introduk-
tioner 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.

Generelt kan det konkluderes, at modellen med fordel kan 
bruges til målgruppen. Den digitale tekstbank i form af det 
publicerede forløb Sproguniverser med Shared Reading lig-
ger frit tilgængeligt nationalt og er justeret jf. nærværende 
evaluering: http://lms.herningbib.dk/ Evalueringsdesign 
og andet projektmateriale inkl. nærværende projektrap-
port ligger frit tilgængelige på Slots- og Kulturstyrelsens 
Bibliotekernes Projektbank: http://projektbank.dk/sprog-
universer-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes

http://lms.herningbib.dk/
http://projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes
http://projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes
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