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Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 

Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen særtegn) 

Duo - Netværk for studerende med læsevanskeligheder 

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og 
tilskudsperiode 

 

Primære samarbejdspartnere: (max 600 tegn) Angiv alene de 
samarbejdspartnere, der har forpligtet sig til at deltage i projektet med 
ressourcer i form af arbejdskraft og/eller finansiering. Vedhæft 
samarbejdsaftalen  som bilag. 

Herning Centralbibliotek 
Vejle Centralbibliotek 
Gentofte Centralbibliotek 
Odense Centralbibliotek 
Københavns Hovedbibliotek 
Aarhus Hovedbibliotek 
Nota 

Andre samarbejdspartnere: (max 600 tegn) Hvilke øvrige samarbejdspartnere 
(ud over dem, der er beskrevet ovenfor) uden for institutionen/organisationen 
ønskes inddraget i projektet? 

Styregruppe bestående af Birgit Dilling (fagekspert på ordblindeområdet), Rie Nielsen 
(forstander på Hovedstadens Ordblindeskole), Erik Arendal (specialkonsulent på CUDiM - 
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet), Margrethe 
Mørch (læsevejleder ved Syddansk Universitet og formand for Foreningen af læsevejledere 
ved gymnasiale og videregående uddannelser), Thomas Angermann (vicebibliotekschef på 



Gentofte Bibliotek), Charlotte Østrup (vejleder for EGU/STU KBH i UU Danmark - 
Ungdommens Uddannelsesvejledning), Nila Korzen (leder af Studieservice på Nota) samt 
Simon Moe (leder af Viden & Udvikling på Nota, projektejer og styregruppeformand). 

Målgruppe: (max 255 tegn) Hvem vil primært få gavn af projektet? Er der evt. en 
sekundær målgruppe?  

Den primære målgruppe er studerende med læsevanskeligheder på ungdoms- og 
videregående uddannelser. 

Behovsanalyse: (max 600 tegn) Hvordan understøtter netop dette projekt 
målgruppens behov? Hvad er det unikke eller nytænkende ved forslaget?  

Duo bygger på en ambition om at gøre bibliotekerne til en central platform for studerende med 
læsevanskeligheder; en målgruppe som typisk ikke kommer på bibliotekerne i forvejen eller 
som kan få udvidet deres brug af bibliotekerne. Projektet imødekommer et behov blandt en 
del af Notas ca. 20.000 studerende medlemmer i hele landet for at mødes i trygge rammer, 
opbygge et fællesskab samt udveksle viden og erfaringer. Forløbet giver deltagerne en faglig 
og social ballast og positionerer bibliotekerne som udgangspunkt for lærende netværk. 

Formål: (max 255 tegn) Hvorfor gennemføres projektet? Hvilke målsætninger 
inden for det strategiske indsatsområde, der er søgt under, bidrager projektet 
til?  

Duo skal styrke elever med læsevanskeligheders vej gennem uddannelse socialt og fagligt 
gennem udvidelse af bibliotekskendskab og -brug. De erfaringer og det koncept, projektet 
medfører, kan udvikle sig til en blivende del af bibliotekernes praksis rundt om i landet. 

Mål: (max 225 tegn) Hvilke målbare resultater/hvilken effekt, skal projektet 
opnå?  

Projektet skal øge handlekompetence hos målgruppen gennem en udvikling af deres viden 
om læse-/skriveteknologi og studiestrategier, selvforståelsen som ordblind, accept og 
anerkendelse samt fællesskab & tryghed. 

Succeskriterier: (max 255 tegn) Hvordan kan vi måle, at projektets resultater er 
nået?  

1. 200 deltagere fordelt på 6 biblioteker. 2. Positiv effektmåling af deltagernes styrkede 
handlekompetence. 3. Positiv effektmåling af samarbejdsbibliotekers øgede mulighed for at 



nå målgruppen. 4. Udvikling af pakke, så andre biblioteker kan udbyde Duo. 

Kvalifikationer: (max 255 tegn) Har ansøger særlige kvalifikationer og 
forudsætninger for at gennemføre projektet? 

Erfaringer indsamlet i Duo pilotprojekt i KBH, hvor 12 makkerpar deltog. Medlemsbase med 
ca. 20.000 i målgruppen. Løbende analyser og udviklingsprojekter omkring målgruppen. 
Notas netværk for folkebiblioteker - løbende samarbejde omkring læsevanskeligheder. 

Perspektiv: (max 255 tegn) Hvilke blivende effekter kan der forventes efter 
projektperioden? 

Duo er et bud på en lærende og relationsbåret biblioteksbrug, hvor deltagerne antageligt får 
påvirket deres forståelse af læsevanskeligheder. Duo bevirker, at bibliotekernes rolle for 
ordblinde studerende ændrer sig, idet de bliver en mere integreret del af studielivet for 
målgruppen. 

Fortsat drift: (max 255 tegn) Hvilke muligheder er der for fortsættelse efter 
projektperioden? 

Projektet skal udmunde i en konceptpakke med guidelines for, hvordan Duo forløbet 
gennemføres og forankres. Desuden er der i projektet udviklet en digital løsning til Duo, som 
indebærer udsendelse af rekrutteringsmail samt understøtter tilmelding og matching og giver 
et overblik over deltagere. 

Risikoanalyse: (max 255 tegn) Hvilke risici skal projektet tage højde for?  

1. Lille fremmøde – håndteres vha. tidl. Duo deltagere som ambassadører og mulighed for ny 
makker. 2. Personbåret samarbejde – håndteres vha. co-creation WS, seminar og sparring 
blandt bibliotekerne. 3. Konceptet sættes ikke i drift – håndteres vha. konceptpakke og Nota 
som sparringspartner. 

Metode: (max 255 tegn) Hvilken metode anvendes for at gennemføre projektet?  

Hhv. kick off inkl. WS og seminar med bibliotekerne om og med målgruppen. Løbende møder 
for Duo deltagere opbygget omkring 3 temaer: 1) Ordblindhed, 2) coaching/sparring, 3) 
læseteknologier. Løbende møder blandt makkerpar. Afsluttende konference med formidling af 
erfaring og konceptpakke. 



Projektplan: (max 600 tegn) Hvilke konkrete aktiviteter indgår i projektet? 
Opstil en tidsplan for projektets aktiviteter. 

Februar - August 2015: Forberedelse (kick off inkl. workshop, 1. styregruppemøde, udvikling 
af digital indgang for deltagere, seminar med samarbejdsbiblioteker, rekruttering og 
matching). 
September 2015 - Februar 2016: Regionalt spredte Duo forløb (Opstarts-, midtvejs- og 
afsluttende møde). 
Marts - Maj 2016: Effektmåling, evaluering, tilretning af digital indgang samt udvikling af 
konceptpakke og formidlingsplan. 
Juni - Juli 2016: Afslutningskonference målrettet udveksling og formidling af erfaringer og 
fremtidig drift, herunder formidling af konceptpakken og Notas rolle som fremtidig 
sparringspartner. 

Organisering: (max 255 tegn) Hvordan ledes projektet? Hvilke 
personer/samarbejdspartnere indgår i en evt. styregruppe?  

Projektledelse varetages af Nota. Styregruppen følger og guider projektet fagligt og 
konceptuelt. Samarbejdsbibliotekerne skaber de lokale forløb og er derfor afgørende aktører. 
Forberedelse til dette sker via kick off og seminar samt løbende sparring. 

Udbredelse: (max 255 tegn) Hvad er projektets nationale perspektiv? Vil 
resultatet i givet fald kunne udbredes til andre biblioteker?  

Et hovedelement er at udbrede Duo nationalt for unge med læsevanskeligheder på ungdoms- 
og videregående uddannelser. Konceptet kan både driftes af biblioteker og af studerende eller 
eksisterende netværk. Konceptet kan også anvendes til andre målgrupper. 

Teoretisk grundlag: (max 600 tegn) Angiv det evidens og/eller erfaringsbaserede 
afsæt for projektet. Projektet skal allerede ved ansøgningen kunne sættes ind i 
et samlet perspektiv. Som minimum skal projektbanken være afsøgt.  

Både efterspørgsel blandt Notas medlemmer samt forskning peger på, at fællesskab og 
sparring styrker studerende med læsevanskeligheder socialt og fagligt og bidrager til 
motivation for uddannelse. Det netop afsluttede Duo pilotprojekt baserede sig på et review af 
tidligere netværkskoncepter for målgruppen. Erfaringer fra en evaluering af piloten via en 
survey, et evalueringsmøde samt kvalitative interview indarbejdes på co-creation WS blandt 
samarbejdsbiblioteker, hvor det endelige koncept udarbejdes i fællesskab. I styregruppen 
inddrages ressourcepersoner og fagprofessionelle, som i forvejen har erfaringer med 
brugergruppen. 



Evalueringsplan: (max 255 tegn) Redegør for evaluering af projektet. Internt 
eller med ekstern konsulent. Er der planer om følgeforskning - og i givet fald, 
hvilken person/hvilken instans planlægges tilknyttet? 

Det er indbygget i Duos koncept, at der opsamles og evalueres blandt deltagere i slutningen 
af hvert forløb. Projektets proces og organisation vil blive evalueret af en ekstern part med 
henblik på at vurdere effekt og kvalitet. 

Formidling af resultater: (max 255 tegn) Projektets erfaringer og resultater skal 
løbende publiceres i Projektbanken. Hvilke andre formidlings - og 
markedsføringstiltag planlægges? Hvilke medier og kanaler anvendes? (eks. 
Artikler til fagpresse og eller lokalpresse, workshops, foredrag, konferencer, 
film)  

Vi vil målrette formidlingen til relevante interessentgrupper, fagprofessionelle netværk, politiske 
aktører og eksisterende netværk blandt studerende vha. samarbejdsbibliotekerne samt Nota og 
ROALs i forvejen etablerede kommunikationsveje til mange af disse grupper og netværk. 


