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Introduktion
I de seneste år, har der været en del forskning omkring bibliotekernes rolle i samfundet, der
peger på at folkebibliotekerne kan spille en stor rolle som platform for opbygning af social
og kulturel kapital, udvikling af aktivt medborgerskab og lokale fælleskaber (Delica 2012,
2013 & Elbeshausen 2007). På RUC er der er blandt andet lavet forskning om biblioteker
som multifunktionelle medborgercentre i udsatte boligområder (Andersen& Frandsen,
2007).
Projekt Læseblus er et udviklingsprojekt, som har været i gang fra foråret 2018 frem til
foråret 2019. Projektet er igangsat af KøgeBibliotekerne og udfoldes sammen med
folkebiblioteker fra Køge, Sorø, Slagelse, Næstved og Bornholm.
Målet med projektet er, at udvikle og teste en brugerdreven litteraturformidlingsstrategi til,
hvordan biblioteker kan sætte ”blus” for flere borgeres lyst til at opstarte og vedligeholde
brugerdrevne fællesskaber med litteraturen i fokus. Projektet ønsker at skabe succesfulde
læsefællesskaber, og vil undersøge, hvad der er vigtigt for, at fællesskaber kan bestå.
Projektets intention er dels at nå bredt ud i kommunerne for at tydeliggøre biblioteket som
katalysator for litterære aktiviteter, dels at resultere i et koncept og en guide til hvordan
biblioteker kan arbejde med borgernes engagement som primus motor for
læsefællesskaber.
I projektet deltager 5 biblioteker fra Sjælland og Bornholm og hvert bibliotek har som
minimum gennemført 2 lokale Læseblus forløb. Nogle projekter er i skrivende stund
afsluttet, mens andre er videreført efter projektperioden.
Denne evaluering dokumenterer deltagernes oplevelse og udbytte af, at deltage i Læseblus’
projektforløb. 5 projekter fra Køge, Sorø, Slagelse og Bornholm Folkebibliotek er udvalgt til
at indgå i evalueringen, som er fortaget af to eksterne konsulenter, Cand. soc. Sarah Line
Thomsen og professor John Andersen fra Roskilde Universitet.
Fokusgruppeinterviews med projektdeltagerne blev anvendt som dataindsamlingsmetode
og blev foretaget hen over efteråret 2018 og vinteren 2019. Kontakten til de fem
projektgrupper, blev etableret via de ansvarlige bibliotekarer og koordinatorer, der har
opstartet og faciliteret projekterne. Fokusgruppeinterviewene blev gennemført på de steder
hvor projektgrupperne normalt mødes og varede 1 -1 ½ time pr. gang. Interviewene
fokuserede på to overordnede temaer: Hvad er projektdeltagernes udbytte ved, samt deres
oplevelse af, at have deltaget i projekt Læseblus? Desuden har koordinatorerne bidraget
med basisoplysninger om projektet som blandt andet er indhentet via spørgeskemaer.
Stort tak til koordinatorerne, styregruppen og ikke mindst deltagere i fokusgruppeinterviewene.
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Rapportens opbygning
Rapporten består af fem afsnit, om hvert af de fem udvalgte lokale projekter. I hver case
indgår en beskrivelse af projektets indhold og aktiviteter, efterfulgt af deltagernes oplevelse
og udbytte af at deltage i projektforløbet. Hvert afsnit rundes af med et par opmærksomhedspunkter, der
beskriver forhold der har betydning for projekt Læseblus i et
forankringsperspektiv. Afslutningsvis sammenfattes resultaterne på tværs af de 5 cases,
hvor forskelle og ligheder mellem casene sammenfattes. Til sidst giver vi vores anbefalinger
i forhold til at videreudvikle projekt Læseblus som koncept fremadrettet.

Foto: Katrine Vej Catalan Flores

Case 1 - Bogklubben LæsBar, Sorø Folkebibliotek
Kontekst
I Sorø bymidte ligger den privatejede forretning Kaffebar som er en blanding af en cafe,
retrobutik og delikatessebutik. Kaffebar danner rammen for Læseblus’ projektaktivitet, som
er en bogklub, ved navn LæsBar.
LæsBar blev igangsat efter at den lokale Læseblus-koordinator, fra Sorø Bibliotek,
henvendte sig til bestyreren af Kaffebar, og spurgte om hun var interesseret i at lægge hus
til en bogklub. Det var hun meget interesseret i, da hun gerne ville være med til at skabe
mere aktivitet i bymidten. Sammen fandt de to ud af, at bogklubbens tema skulle omhandle
alt slags litteratur om emnerne kaffe, the og chokolade, fordi de passer til KaffeBar. Kaffebar
er i forvejen en butik der lægger hus til andre aktiviteter, fx brætspilsarrangementer, og et
sted der har sin meget trofaste kundekreds, hvor folk ofte kommer regelmæssigt og får en
snak og en kaffe.
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Deltagerne i LæsBar blev rekrutteret igennem bestyreren af Kaffebar, via mund til mund
metoden og via bibliotekets lokale koordinator, der fortalte om bogklubben til besøgende på
biblioteket og formidlede den med opslag på https://www.facebook.com/koegebib/. Fælles
for deltagerne i LæsBar, er at de overvejende er stamkunder på KaffeBar, de er alle kvinder,
bosiddende i Sorø og i alderen mellem 20 og 60 år. En af deltagerne er studerende og
resten fordeler sig på erhverv som tjener, selvstændig webdesigner, socialpædagog,
iværksætter og butiksindehaver. Bogklubben består af i alt syv deltagere, derudover
deltager to af de lokale projekt Læseblus-koordinatorer, fra Sorø Bibliotek. I projektperioden
har LæsBar mødtes 4 gange på KaffeBar, ca. 1 gang om måneden, kl. 19.00 og varede et
par timer. LæsBar har valgt at fortsætte udover projektperioden.
Det er de lokale Læseblus-koordinatorer, fra Sorø Bibliotek, der faciliterer bogklub
arrangementet og som har sørget for udvalg af bøger til bogklubben. Hvert LæsBar
arrangement repræsenterer et emne om enten kaffe, the eller chokolade. Deltagerne vælger
til hvert arrangement et af emnerne der skal være omdrejningspunktet for næste bogklubs arrangement. Det er ikke fagbøger om emnet, men eksempelvis skønlitterære værker hvor
emnet indgår i bøgerne. Til hver arrangement præsenterer en af de lokale koordinatorer 2
bøger, som deltagerne kan vælge imellem og tage med hjem og læse til næste gang.
Når gruppen mødes, har de typisk 2 bøger med pr. gang, omhandlende aftens tema. Nogle
har læst begge, men de fleste har læst en. Deltagerne læser lidt op fra bøgerne og skiftes til
at præsentere dem, og snakker derefter om dem i fællesskab. Koordinatorerne fra
Læseblus, hjælper deltagerne og guider dem ift. at få en dialog i gang om bøgerne. Der er
også smagsprøver, som bestyrerinden af Kaffebar har sørget for, der passer til aftenens
tema og gruppen får samtidig lidt info om den valgte smagsprøve.

Foto: Kaffebar i Sorø

“Jeg synes denne her bogklub, var som bare sendt fra himlen, for jeg elsker
litteratur. Jeg er rigtig glad for at være landet her.”
“Sådan noget som det her, er virkelig for mig værdiskabende.”
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Deltagernes oplevelser og udbytte
Deltagerne oplever, at det er hyggeligt at deltage i LæsBar:
“Det er hyggen ved at komme her (…) vi sidder jo bare og snakker, man drikker
lidt te og så spiser vi lidt chokolade, snakker om nogle gode bøger, for mig er det
hygge.”
“Fandt ud af at det er hyggeligt at læse en bog, det er hyggeligt at komme ned
og snakke om den og drikke en kop kaffe (…).”
I interviewet blev deltagerne spurgt ind til deres motivation og forventninger. Flere af
deltagerne som også er nytilflyttere til Sorø, gav udtryk for:
“Jeg havde det med, at jeg også gerne vil møde nogen fra lokalområdet, nogle
man kan råbe hej til ude på vejen, det synes jeg er enormt hyggeligt.”
“Det er jo også ud fra, at jeg var ny i Sorø, nu er det her jeg bor og jeg vil gerne
fortsætte med at bo her. Det er vigtigt for mig at komme ind i et lokalmiljø.”
” (…) men det er jo det, man kører her hen og så er man sammen om noget”.
Som det fremgår, var det forventningsmæssigt essentielt, for nogle af deltagerne, at få en
større grad af tilknytning til lokalområdet og vigtigt at være fælles om noget. En af
deltagerne lagde særlig vægt på det var rart at forpligte sig til en gruppe:
”Det er rart at have noget, at have en gruppe som man forpligtiger sig til. I bund
og grund kalder vi det en bogklub men det kunne være hvilken som helst klub.”

Nærvær og ned i tempo
Flere af deltagerne oplever en slags lettelse ved at komme væk fra telefoner og skærme og i
stedet opleve social interaktion og tilstedeværelse i bogklubben:
“Det er befriende at komme væk fra alt det TV og computere.”
“(…) ned i tempo i forhold til at sidde med skærme. Jeg tænker også at det er det
bogklubber eller læseklubber kan. Det at vi har meget med os selv og vores
telefoner og de skærme, vi kigger ikke på hinanden. Bare det at tage toget fra
stationen der er ikke nogen der hilser på hinanden. Her er vi ligesom tvunget til at
løfte ansigtet at have et eller andet emne og snakke om.”
Flere af deltagerne oplever at de hygger sig med at læse i en fysisk bog. En af deltagerne
synes også, at der er noget selvomsorg forbundet med det at læse og hygge:
“Der er sådan noget pause omkring det, selvomsorg omkring det, nu skal jeg lige
hygge.”
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”Det der hyggeelement omkring bogen, det er jeg kommet til at dyrke (…) det er
bare hyggelig at sidde med en bog og sidde og bladre og grine højt mens man
læser.”
Større læselyst
På baggrund af deltagernes oplevelse med at læse, blev der i interviewet spurgt ind til, om
deres læselyst så havde ændret sig efter deltagelse i bogklubben. For to af deltagernes
vedkommende havde deres læselyst ændret sig markant:
“Min er eksploderet, det er virkeligt sjovt.”
“Jeg læser fire gange så meget som i sommers.”
Bedre søvn
En deltager giver også udtryk for, at hun har erfaret, at hun sover bedre om natten, når hun
har læst i en bog:
“…og noget helt andet med at læse bøger: Jeg har faktisk fundet ud af at jeg
sover bedre de aftener hvor jeg har læst og hvor jeg ikke har siddet og set et eller
andet på en skærm. Der er bare meget mere ro i hovedet, fordi man falder helt
ned i tempo. Man sidder og læser og så kan man gå i seng og så sover man bare
meget bedre.”
Nogle af deltagerne giver også udtryk for at, det er sjovt at skulle snakke om bogen i
LæsBar og sætte ord på det man læser. En af deltagerne synes det er sjovt at blive tvunget
ud i nogle litterære genrer, som hun ikke selv ville have valgt. En anden deltager oplever at
hun får udvidet sit læsefelt som borger og bruger af biblioteket:
“Det der med lige pludselig at kunne sætte sig ned, og skulle prøve at sætte ord
på hvad man egentlig oplever når man læser, det syntes jeg var helt vildt sjovt.”
“På den måde udvider jeg også som bruger og borger af biblioteket mit læsefelt,
og kan gå ned og efterspørge nogle bøger, som jeg normalt ikke ville have lånt
eller kigget på. Det synes jeg er spændende, for det ville jeg ikke have gjort af
mig selv, hvis jeg ikke havde været her.”
Læseoplevelse
At deltage i bogklubben har for nogle af deltagerne også bidraget til at få nye og ændrede
læseoplevelser:
”Man udfordrer sig selv lidt på at læse og uanset hvad niveauet er og uanset
hvordan vi taler om bogen, så får vi nogle læseoplevelser.”
”Det er det vi har snakket om i gruppen at litteratur kan (…) ændre ens
læseoplevelse (…) fordi en bog kan ændre sig undervejs (…) Det tænker jeg er en
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hver bogklub største force, eller udfordring at ændre læserens perspektiv, det har
det i hvert fald gjort for mig.”

Foto: Kaffebar - Deltagere i LæsBar

Opmærksomhedspunkter og forankring.
Lokaliseringen og mødestedet
Flere af projektdeltagerne fremhæver, at det er af stor betydning for deres deltagelse i
bogklubben, at mødestedet er centralt og tæt på deres hjem. Flere synes også, at det er
hyggeligt at det er på KaffeBar:
“Jeg synes også det var et plus, at det var hernede (…) det er hyggeligt.”
“Havde det været nede i den anden ende af byen så var jeg blevet hjemme.”
“Jeg tror heller ikke jeg ville deltage, hvis det var blevet tilbudt som et eller andet
Sorøprojekt tilhørende i Slagelse, så var jeg ikke komme ud af døren, på den tid
det tager 5 minutter at cykle hjem, altså det er lige heri lokalområdet”.
For flere af deltagerne var det også rart, at gruppen var nyoprettet og ikke en fasttømret
gruppe. En af deltagerne fremhæver, at det var en icebreaker at arbejde specifikt med
emnerne the, kaffe og chokolade:
“Jeg synes det har været nemmere og komme ind og lære folk at kende og
snakke med folk (…) det er lige sådan en icebreaker og man får nogle samtaler i
gang.”
Rart at det var nyt og ikke en sammentømret gruppe. Her starter vi på lige vilkår,
vi er alle nye, det synes jeg var lidt rart.”
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Bibliotekets rolle og fortsættelse af Læseblus
Flere af deltagerne fremhæver betydningen af, at de lokale koordinatorer fra Sorø Bibliotek,
har været så meget inde over LæsBar og især hjulpet med at skabe struktur:
“Altså vi ville have haft svært ved at sætte os ned, hvis det bare var os som
gruppe, uden guidning, for så ville vi ikke have vidst, hvor vi skulle starte eller
slutte (…) vi var aldrig kommet til enighed om en bog overhovedet.”
“Det flyder jo ikke fuldstændig væk i at vi sidder og sludre om ferie.”
“Jeg synes hun har været god til at sætte os i gang.”
Deltagerne har været så begejstrede at de har valgt at fortsætte bogklubben i Kaffebar. En
af koordinatorerne fra Sorø Bibliotek har indvilliget i, at støtte gruppen fremadrettet. For
deltagerne er det helt afgørende at bibliotekaren fortsat spiller en rolle for LæsBar, blandt
andet i forhold til at hjælpe gruppen med bogvalg og ift. at skaffe alle bøgerne og ikke
mindst fordi, bogklubben er helt ny:
“Det er ligesom at have nogen til at holde sig i hånden, det er en opstart (…) vi er
lidt ligesom, en raket der skal til at lette vi skal lige finde vores ben i det.”
“At man selv drifter videre, men at hun hjælper til med bogvalg.”
“At vi ikke skal ned på biblioteket og være sikre på vi kan finde bøgerne og syv
eksemplarer af den samme bog.”
“Jeg synes det er fedt det der med at hun ligesom fortsætter (…) at det rækker ud
af huset, normalt er biblioteket et man går ned på.”
Forankring
I interviewet snakkede deltagerne allerede om deres nyvalgte emner, vin og mad, som de
ville tage op, efter projektets officielle afslutning. På billedet nedenfor, kan man se, at emnet
omkring vin i LæsBar blev udfoldet den 12 februar 2019.
”men for mig hænger både vin og mad i tråd med kaffe, te og kakao.”
“vi sad og snakkede om at det kunne være fedt med temaer (…) jeg nævnte vin
for jeg synes vi skulle smage noget vin.”
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Case 2 - ”Strik & Fortællinger”, KøgeBibliotekerne

Kontekst, deltagere og indhold
Køge Bibliotek danner rammen for projektaktiviteten “strik og fortællinger” som er for
strikke-entusiaster, hovedsageligt borgere over 55 år. Projektaktiviteten udsprang af, at de
lokale Læseblus- koordinatorer fra KøgeBibliotekerne havde bemærket, at der var et højt
aktivitetsniveau for strikke interesserede og at der ikke længere var et tilbud for dem på
Køge Bibliotek, som der er på Borup og Herfølge Bibliotek.
De lokale koordinatorer vurderede, at der var grundlag for at opstarte noget nyt, og tog
derfor kontakt til en af de lokale selvstyrende strikkecaféer på Herfølge Bibliotek og flere
lokale strikkebutikker i Køge og spurgte om deres behov og interesser. F.eks. tidspunkt på
døgnet, varighed og lokation. På baggrund af input fra strikke-entusiaster fra strikkecaféen
og butikkerne, planlagde koordinatorerne projektforløbet ”strik og fortællinger” og de fik
strikkebutikkerne til at videreformidle aktiviteten over deres facebookside, der blev lagt
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flyers ved kassen og hængt en plakat op i vinduet. Koordinatorerne informerede også om
aktiviteten på blandt andet KøgeBibliotekernes hjemmeside og via plakater på bibliotekerne.
To af de lokale koordinatorer, faciliterer ”strik og fortællinger” på Køge Bibliotek. Konceptet
for aktiviteten er at deltagerne tager deres strikketøj med og lytter til det der ”bliver
serveret”. Hvert arrangement starter blødt ud, med en velkomst og består af kurateret
samtale og indhold fra koordinatorernes side, med for eksempel, foredrag og visning af
kortfilm. Til de foregående tre arrangementer er der blevet vist kortfilm, afholdt foredrag
med strikke-entusiasten Anne Ørskov og til det sidste arrangement, læste en af
koordinatorerne digte op af Johannes V. Jensen, hvor deltagerne snakkede om dem
efterfølgende. Koordinatorerne arbejder til hvert arrangement ud fra forskellige temaer, som
for eksempel har omhandlet fælleskab og sorg. Koordinatorerne lægger til arrangementerne
vægt på at der gode pauser med plads til snak, samt fælles opsamling, hvor deltagerne kan
komme med gode anbefalinger og idéer til næste gang, samt interessante emner og temaer
der kan tages op, efterfulgt at en kort evaluering og afslutning. Koordinatorerne arbejder
med en idetavle, til hvert arrangement, som er en stor planche hvor deltagerne kan skrive
deres gode ideer undervejs.
Arrangementerne ”strik og fortællinger” afholdes i studierummet på Køge Bibliotek, hver
anden uge fra kl. 10.00-12.00. Arrangementet kræver deltagertilmelding, da der er
begrænset plads, op til ca. 25 personer. Deltagelse koster 25 kr. pr gang og inkluderer kaffe
og kage. Indtil videre er der blevet afholdt tre arrangementer og der har ca. været mellem
15 og 20 deltagere. ”Strik og fortællinger” er planlagt til at skulle afholdes 3 gange mere og
koordinatorerne ønsker at udvide konceptet til to andre filialer.

Foto: Studierummet på Køge Bibliotek

Til fokusgruppeinterviewet deltog en håndfuld aktive strikke-entusiaster fra ”strik og
fortællinger” alle kvinder, bosiddende i Køge, på nær en, der bor i Herfølge. En af deltagerne
er efterlønner, resten er pensionister og i alderen mellem 61-71 år. Deltagerne blev
rekrutteret til ”strik og fortællinger” via KøgeBibliotekernes hjemmeside, flyers i
strikkebutikken og ved at have set en plakat om arrangementet på Herfølge Bibliotek.
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Deltagernes oplevelser og udbytte
For stort set alle deltagerne, var noget af det der motiverede dem mest til at deltage i ”strik
og fortællinger” at de synes det er hyggeligt at lære nye mennesker at kende og samtidig
kommer ud og ”gå til noget”:
”Det er meget hyggeligt at lære nogle mennesker at kende, så man ikke bare går
der hjemme når man nu er gået på efterløn.”
“Jeg er begyndt at gå til de her arrangementer, fordi jeg synes det er sjovt at
møde nogle andre mennesker.”
For en af deltagerne som er nytilflytter, handler det også om at få slået rod i Køge og at
sådan et arrangement er en god måde at møde andre mennesker på, samtidig med at hun
får viden og inputs. For en anden deltager var det meget hendes nysgerrighed der drev
hende til arrangementet i første omgang:
”Jeg er som sagt lige flyttet her til og jeg har brug for at etablere mig og slå rod
her i Køge (…) Jeg elsker at få viden og jeg er gået lidt tidligt på pension. Jeg har
brug for at få mere input (…) det er en god måde at komme ned og møde andre
på, det ligger centralt.”
”Jeg var nysgerrig, jeg var nysgerrig på hvad det egentlig var for noget og se
hvem der ellers kommer.”
Deltagerne oplever at det er rigtig godt og hyggeligt at deltage i ”strik og fortællinger” og
det er rart at det ikke kun handler om at strikke, men også om andet. En af deltagerne
fremhævede også at arrangementerne er veltilrettelagt:
”Jeg syntes det er rigtig godt.”
”Det er også veltilrettelagt.”
”Det jeg synes var godt ved det her, var at det ikke kun var en strikkeklub, men at
man også fik noget input (…).”
Nogle af deltagerne giver også udtryk for, at de syntes det er rart, at man ikke forpligter sig
til aktiviteterne, som man eksempel skal på aftenskolerne, men at man bare kan komme:
”(…) for eksempel på aftenskolerne (…) så skal man melde sig til et eller andet for
et halvt år, og hvis man så ikke synes det er sjovt, så er det ærgerligt.”
”Her kan man ligesom komme første gang og det inviterer til mere.”
Fælleskab, nye litterære og musikalske oplevelser
Flere af deltagerne sætter pris på, at de får nye litterære og musikalske oplevelser af at
deltage i arrangementerne. Som en af dem siger ”Det er ”Vitaminer til hjernen.”
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”Jeg kunne godt lide de der digte der blev læst op, det fik lige åbnet mine øjne for
noget andet.”
”Jeg har med stor fornøjelse, hørt folkeklubben (Pop band) siden.”
(…) dem har jeg aldrig stødt på før, så jeg var også glædelig overrasket.”
Deltagerne oplever at det sociale fælleskab er værdifuldt. I interviewet fortalte en af
deltagerne at det mest positive ”strik og fortællinger” bidrager med, er fællesskabet og at
møde de andre:
”Det er en anden måde at snakke på når man har fat i strikketøjet. Det inviterer til
nogle andre ting. Den der kombination af at strikke (…) Det er jo ikke særlig
meget vi snakker om strikketøj, det er jo alt mulig andet (…) jeg synes det er en
god måde, i stedet for bare at kigge og lytte. Det der med at man har det
fællesskab som vi har. Vi aner ikke om vi har andet fællesskab, når vi kommer ind
her og så er det den der kombination jeg synes er så værdifuld.”
At gå til arrangementerne bidrager også til, at få øjnene op for bibliotekets øvrige
arrangementer:
”(…) efter jeg har deltaget i det her og læseklubben, er jeg blevet mere
opmærksom på hvad der foregår her. Hold da op der sker meget her, jeg
behøver ikke køre til København.”

Opmærksomhedspunkter og forankring
Lokalisering og mødestedet
For flere af deltagerne er det af betydning for deres deltagelse, at mødestedet for
arrangementerne er tæt på deres hjem og at det er en god ramme at mødes på biblioteket.
En af deltagerne synes det er rart, at arrangementerne bliver faciliteret og det er lidt luksus
med kaffe og the:
”Det betyder meget for mig, jeg ville ikke komme til hverken Herfølge eller Borup
(…) fordi jeg har ikke nogen bil og det er bøvlet når jeg skal til at køre i bus, det
her kan jeg jo lige cykle hen til på 5 minutter.”
”Det tager 3 minutter at gå her hen.”
Forankring, fremtid og ideer
Deltagerne håber at ”strik og fortællinger” fortsætter og er villige til, på den ene eller anden
måde, at bidrage til at ”strik og fortællinger” kan fortsætte i fremtiden:
”Jeg håber da virkelig at det kommer til at fortsætte.”
”Det kunne godt være, at vi gik ind og var lidt mere aktive og gjorde noget selv.
Det vil jeg godt stå for.”
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Under interviewet kom deltagerne med mange ideer, til fremtidige ”strik og fortællinger”
arrangementer. Nedenfor ses et billede af nogle af deltagerens gode ideer på ”idetavlen.”

Foto: Idetavlen

”Det er vel den der idetavle der er vejviseren, måske.”
”Kunne vi lave noget sjovt, et fællesprojekt? Strikke til et eller andet event, så det
kom ud af biblioteket, på torvet (…) et eller anden hvor man laver noget sjovt som
bragte det ud og ind i en anden sammenhæng.”
”Vi kunne også tage til København, en afsluttende Tivolitur, så kan vi sidde og
strikke i Tivoli (…) Kan man strikke i rutsjebanen? Vi kan forsøge.”
”Jeg har tænkt over, nu hedder det strik og fortæl, man kan sætte sådan en linje
op hvor man hedder strik og underscore (…) strik og drik (…) Vi vil have vin
smagning (…) det må gerne være portvin.”

Case 3
- Litteratur-/ordbingo
Folkebiblioteker

i

Nordparken,

Bornholms

Kontekst
Nord for Rønne, ligger det almennyttige boligbyggeri Nordparken. I 2018-2021
gennemfører Bornholms største almene boligorganisation, boligselskabet Bo42, med 1.172
1
boliger og Bornholms Regionskommune/Center for Sundhed et boligsocialt projekt med
titlen: Fællesskab og trivsel i Nordparken, der skal forbedre livskvalitet og trivsel blandt de i
alt ca. 500 beboere. Det boligsociale projekt er en del af en større boligsocial helhedsplan
for Nordparken i 2016-2020.
1

I henhold til Landsbyggefondens ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligområder.
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Det boligsociale projekt holder til i lokalet Gartnervangen 20, ved navn 20’eren. Dette er et
lokale beboerne i Nordparken frit kan benytte og hvor projektet afholder en del af sine
aktiviteter, som blandt andet omfatter syng-sammen-aftener, stolegymnastik, strikkeklub,
fredagsture med videre.

Foto: Nordparken

Projekt Læseblus - involvering
I det boligsociale projekt, er der ansat to boligsociale medarbejdere, som tog kontakt til
Bornholms Bibliotek. Bornholms Bibliotek og Projekt Læseblus var interesseret i et
samarbejde og blev derved inddraget i 20’erens boligsociale projektaktiviteter. I
sensommeren 2018 var to Projekt Læseblus-koordinatorer fra Bornholms Bibliotek, til et
indledende møde, med tre beboere fra Nordparken, som fortalte om, hvordan det var at bo
på stedet. Nogle af beboerne ønskede, at der var flere aktiviteter og stærkere fællesskab.
Sammenlignet med Bornholm som helhed, er der i Nordparken, næsten 50 % flere enlige
uden
børn
(Steno
Diabetes
Center
Copenhagen
Lokalsamfundsanalyse
2017)(https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2017/InfRef77
44 bilag/Bilag1815006.PDF).
Til mødet blev de enige om af afprøve litteraturbingo. Litteraturbingo er et anderledes
bankospil, hvor kendte historier og digte bliver læst op og hvor tallene på en bingoplade er
byttet ud med ord. Her gælder det så om at få genkendt ordene og få dem krydset af for at
få pladen fuld.
Det er Læseblus-koordinatorerne, fra Rønne Bibliotek, der faciliterer litteraturbingo og der
er i alt blevet afholdt tre aftener i projektperioden. Arrangementerne afholdes i 20’eren og
varer et par timer fra kl. 18.30. Deltagerprofilen er voksne beboere i Nordparken. Til det
første arrangement var der kun en håndfuld deltagere, til det næste var der væsentligt flere
og til det tredje og sidste arrangement, var der fyldt op med 20-25 deltagere. Deltagerne
har selv været med til at vælge hvilke fortællinger, der skulle indgå og læses op af, til de tre
arrangementer. Det blev Halfdans Rasmussen digte, Peters Jul af Johan Krohn, samt
fortællinger om bornholmske udtryk og ord, eksempelvis hvorfor Rønne engang hed Rodne,
som betyder rådden.
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Til fokusgruppeinterviewet deltog en lille håndfuld beboere i alderen mellem 44 og 62 år.
Deltagerne var alle kvinder, på nær én mandlig deltager. En af deltagerne er
førtidspensionist, resten er i arbejde blandt andet på det lokale slagteri. De blev bl.a.
rekrutteret til ordbingoarrangementerne via opslag i deres opgang, en vinduesplanche i
20’eren og gennem ”mund til mund” metoden fra de boligsociale medarbejdere, som stod
for at reklamere for arrangementerne.

Foto: 20’eren

”Ordbingo kan være sjovt og lærerigt (…) Du får en masse ting at vide, som du
ikke vidste i forvejen.”
“Du får snakket med dine naboer og du får en relation til dem. Det tror jeg
betyder utrolig meget på den lange bane at du ligesom får folk ud i stedet for de
bare sidder der hjemme.”

Deltagernes oplevelser og udbytte
Deltagere oplever, at det har været skægt og lærerigt at deltage. En af deltagerne som
havde taget sine børn på henholdsvis 15 og 17 år med, fortalte at børnene også synes det
var sjovt at spille bingo. Selvsamme deltager fortalte, at hun ser lidt mere igennem fingre
med, hvem der vinder og at tempoet i ordbingo er mere roligt og sjovere end talbingo:
“Jeg synes måske også at man ser lidt igennem fingre med hvem der vinder (…)
når man går til talbingo, går det så stærkt (…) Her kan du følge med og du får en
historie samtidig, du kan grine lidt af (…) Det var sjovt og samtidig skal du prøve
at finde dine ord.”
En anden deltager siger det sådan her:
“Det er både lærerigt og det er også sjovt og man sidder og tænker over
historien, nogen gange hører man slet ikke efter ordene, man bliver helt optaget
af det, og glemmer helt hvad man har på pladen.”
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“Man får hørt noget om den bornholmske kultur og den kan jeg godt lide, der er
så mange ting og mange steder på øen man ikke har hørt om, det synes jeg var
utrolig interessant.”
For nogle af deltagernes vedkommende, var motivationen til at komme i første omgang en
nysgerrighed og det sociale samvær med andre:
“Jeg har i hvert fald behov for at komme ud blandt andre og ligesom at høre hvad
der sker, i stedet for at sidde derhjemme helt alene.”
Flere af deltagerne understreger det sociale udbytte, at komme væk hjemmefra og møde
nogle andre mennesker:
“Det er det sociale for mit vedkommende for jeg sidder meget alene derhjemme
(…) nyder at komme ud blandt andre.”
“Jeg glæder mig hver gang, jeg glæder mig til at komme her ned, og jeg går glad
hjem.”
“Det vil jeg sige, den der med at møde andre mennesker og komme til at snakke
i stedet for bare sidde derhjemme alene og kigge på fjernsyn eller læse en bog
(…) du får et netværk.”
Tilknytning til lokalsamfundet
Flere af deltagerne oplever, at det bidrager til nabofælleskabet og de har lært nogle af
naboerne at kende og får sat ansigter på hvem der bor i området:
”Jeg spurgte jo lige inden hvem der kommer foruden mig (…) nå det er dig der
kommer (…) man møder flere nede i byen for eksempel og hov der er ham jeg
spillede banko med. Man kender flere i byen og ved også, hvor de hører til
heroppe.”
At deltage i ordbingo, men også de øvrige arrangementer i 20’erens lokaler, bidrager til, at
deltagerne oplever en større grad af tilknytning til lokalmiljøet:
”Det styrker det sociale liv, det kan jeg godt skrive under på.”
“Jeg tror på den lange bane at der kommer flere venskaber efterhånden som
man snakker med folk og kommer til de forskellige arrangementer.”
“Man kommer til at lære flere at kende, man møder på gaden.”
En af deltagerne som også er nytilflytter på Bornholm, synes at arrangementerne
i 20’eren, kom som en gave fordi hun kom til øen uden at kende nogen:
“Jeg kommer her og Kender ikke et øje og skal bygge en bekendtskabskreds op,
et netværk op og så kommer det her som en kærkommen gave. Her foregår
nogle ting som er spændende.”
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På baggrund af arrangementerne, er der dannet nye relationer og venskaber mellem
beboerne i boligområdet. En af deltagerne fortæller at hendes mor som er nytilflytter til
området har fået tre nye veninder, efter at hun har deltaget i arrangementerne i 20’eren og
at veninderne forleden dag besøgte moren, fordi hun var faldet.
“Jeg ved i hvert fald min mor hun har fået tre veninder, som kommer og besøger
hende nu hvor hun faldt her forleden dag og var indlagt. Efter hun kom hjem har
de været på besøg.”
For flere af deltagerne har deres forhold til kvarteret ændret sig i en positiv retning og de
oplever at de har noget til fælles med deres naboer. En af deltagerne mener også at det
bidrager til at skabe tryghed for de mennesker der bor i området:
”Et eller andet sted så giver det noget tryghed for dem der er her, ved at man
har de her arrangementer, så åbner du jo op for nogle bekendtskaber som gør:
”når hej kender du dem,- ja de bor der over” (…) På den måde bliver det også de
her ringe i vandet og man åbner op.”
“Mit forhold til lokalområdet har helt sikkert ændret sig.”
”Ved at man ligesom går til det her, så kan man stoppe op: ”ej det var da skægt
her forleden dag” så har man lige pludselig noget fælles man kan snakke om.”

Foto: Projektdeltagere i lokalet 20’eren

Opmærksomhedspunkter og forankring
Lokalisering
For deltagerne er det af betydning, at mødestedet ligger i området, tæt på deres hjem, og at
de ikke er afhængige af at tage ind til Rønne by med bussen:
”Hvis det lå inde i Rønne by (…) så er jeg ikke sikker på at der er så mange der vil
deltage.(…) “Der forgår nogle gange nogle ting nede i Rønne by, men så foregår
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det klokken 19.30 om aftenen og der er jeg totalt død. Og så skal jeg lige finde
ud af (…) der er to timers drift på bybussen efter klokken 18.00. Kan jeg kommet
ned til byen på det tidspunkt og kan jeg komme hjem (…) så kommer jeg ikke der
ned, her kan jeg gå.”
Flere af deltagerne lægger også vægt på, at det er en overskuelig, gruppe der deltager i
ordbingo arrangementerne:
”det er vigtigt at det er en lille gruppe for at kunne få denne her stemning af
historiefortælling samtidig.”

Fremtid og ideer
Deltagerne håber på at ordbingo arrangementerne kan fortsætte. Nogen havde også ideer
til hvilke historier, der kunne inddrages i ordbingo arrangementerne.
“Vi vil gerne have nogle flere arrangementer.”
“Og til næste jul kan vi have Johannes Møllehave, de hellige tre konger det er jo
også en kalenderfortælling (…).”
En deltager giver udtryk for at deltagere har haft stor indflydelse på arrangementerne:
“… Vi har faktisk haft indflydelse på det: ”ved at sige det kunne vi godt tænke os
næste gang” (…) f.eks. så foreslog vi Peters Jul.”
I interviewet blev der talt om koordinatorernes rolle i forhold til at facilitere
arrangementerne. Nogle af deltagerne gav udtryk for, at de synes det er positivt at det er
nogle fra biblioteket der faciliterer ordbingo, bl.a. fordi de har stor viden om hvilke bøger der
vil passe til arrangementet.
“De (…) har nogle bøger som de ved vil passe godt til ord bingo (…) for der er
rigtig mange bøger der ikke kan bruges til det.”
”Der skal jo ligesom være nogen til at styre det, før at der kommer den videre
proces. Det synes jeg i hvert fald ellers tror jeg at det dør.”
Flere af deltagerne har lagt mærke til at nysgerrigheden for ordbingo vokser i lokalområdet
og at der til hvert arrangement er kommet flere deltagere:
“Man kan jo godt mærke at der bliver dannet de her ringe i vandet. Det spreder
sig.”
”Et eller andet sted er det også fedt, at de bruger Facebook for dem der er inde
på denne her gruppe, de kan se at interessen vokser.”
Flere af deltagere giver udtryk for, at de tror der er mange ældre og dårligt gående i
området, der gerne vil deltage i ordbingo, men som ikke kan. En foreslår at der bliver lavet
en hente ordning:
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”Der er også dem der ikke har muligheden for at komme afsted. Der er rigtig
mange enlige og der er også rigtig mange ældre der er rigtig dårlig gående (…)
jeg tror faktisk der er rigtig mange der gerne vil deltage.”
”Og jeg ved da i den opgang min mor bor (…) tre af dem går meget dårligt, med
rollator, og jeg ved de bliver hentet med Falck når de skal et eller andet, så de har
ikke mulighed bare for at gå (…) Altså fordi min mor selv er faldet (…) Hun sidder
faktisk låst fast oppe i lejligheden p.t.”
I interviewet blev der talt om at tidspunktet for ordbingo, der foregik kl. 19:00, gjorde at
nogle kunne føle sig usikre, fordi det var blevet mørkt udenfor. En af deltagerne fortalte at
hun fulgte en af de andre deltagere, en ældre dame, til arrangementet.
“Men der er en, der bor her lidt længere op ad gaden hun bliver fulgt, hvor vi går
sammen (…) vi kommer forbi hende, så hun ikke går alene. En ældre dame synes
at det er trygt at der er nogen der følger hende ind til hendes hus.”

Case 4 - Projektgruppen nye borgere/tilflyttere i Slagelse
Kommune, Slagelse/Skælskør Folkebibliotek
Kontekst , deltagere og indhold
Skælskør lokalbibliotek har dannet rammen for projektgruppen, der har været målrettet mod
ny tilflyttere i Slagelse Kommune. Gruppen har haft en intern arbejdsoverskrift der hedder
”Hvad pokker er det for et sted, jeg er flyttet hen,” efter den antagelse at tilflyttere gerne vil
vide mere om det sted, de er flyttet til. Tanken bag projektgruppen som er initieret af de
lokale projekt koordinatorer fra Slagelse Bibliotek, har været at få formidlet lokalkendskab til
målgruppen via litteratur, gåture og lokale videns-personer. Endvidere var tanken at lægge
sporene til et fællesskab, hvor man samles om vidensudveksling, læsning, læseglæde og
bøger, samt at lære nogle at kende, man kan hilse på, når man mødes på gaden.
Når gruppen mødtes, blev der til alle arrangementerne talt om hvordan det er, at være
nytilflytter. Derudover blev deltagerne til hvert arrangement præsenteret for lokalhistoriske
bøger og artikler, blandet andet ”Den glitrende ø” som handler om Glænø og den
lokalhistoriske årsbog ”Jul i Skælskør”, som de fik udleveret og kunne tage med hjem.
Deltagerne har til et af arrangementerne været på byvandring til det nærliggende museum
med rundvisning og kaffe.
Deltagerne i projektet, blev rekrutteret via mund til mund metoden og igennem Slagelses
Biblioteks lokale koordinatorer, der har fortalt om projektet til besøgende på biblioteket.
Koordinatorerne har desuden udsendt pressemeddelelse til lokalaviserne om formålet og en
invitation til det første møde. Projektet er drevet af de lokale koordinatorer fra Slagelse
Bibliotek og i projektperioden har gruppen mødtes tre gange kl. 19.00 på Skælskær
Bibliotek i et mødelokale. Projektgruppen består af en kerne på fire deltagere, plus en af de
21

to bibliotekarer der faciliterer arrangementerne. Der har også været en del deltagere som
kun har været der en enkelt gang.
Til fokusgruppeinterviewet deltog 3 af deltagerne alle kvinder, i alderen fra 59 til 81 år og
bosiddende i Skælskør. To af deltagerne har boet i Skælskør 4 et halvt år, hvorimod den
sidste deltager har boet i Skælskør 3 måneder. En af deltagerne er i flexjob, de 2 andre er
pensionerede.

Foto: Skælskør Bibliotek

Deltagernes oplevelser og udbytte
For de fleste af deltagerne var det en stor motivationsfaktor, at få mere viden om deres by:
“Jeg synes bare det var fint og få noget at vide om byen og jeg vil godt have
mere viden.”
“Jeg vil frygtelig gerne vide noget mere om lokalmiljøet, men også samvær med
andre mennesker.”
Deltagerene oplever, at det har været hyggeligt at deltage i projektet og at forløbet har
bidraget til større viden om deres by:
”Jeg synes først og fremmest at det er hyggeligt.”
“Jeg har fået noget at vide om byen og historie, men jeg kunne godt have brugt
meget mere.”
Forløbet har bidraget til en større nysgerrighed og tilknytning til Skælskør:
”Jeg fik mere at vide om byen og det var fint nok, men fællesskabet omkring de
her ting, de bevirker også at ens nysgerrighed overfor byen bliver endnu større
end den er i forvejen og man måske kommer til at føle sig tilknyttet til byen, jeg
føler mere tilknytning til Skælskør (…).”
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Netværk
I interviewet talte vi om tilknytning og netværk i lokalsamfundet. I den forbindelse gav en af
deltagerne udtryk for:
”Jeg synes det er super vigtigt at få et netværk i byen”.
En anden deltager pointerer, at hun synes det var rart, at møde en af deltagerne ude i byen:
“Du sagde dav til mig oppe i nærheden af butikscentret for nogle uger siden og
det var rart lige at få et lille hej, en mørk eftermiddag.”
Projektgruppen har for flere af deltagernes vedkommende bidraget til at få viden om
forskellige praktiske ting i byen:
“(...) de dér praktiske ting man ikke kan læse om nogle steder.”
Alle oplever, at den viden de har erhvervet i forløbet, kan komme andre nytilflyttere og
borgere i Slagelse Kommune til gavn. En af deltagerne påpeger, at fordi hun har været
nytilflytter, så har hun nogle oplevelser, som kan gavne andre:
”Fordi vi har været forløbet igennem så kan vi fortælle andre og give dem råd om
hvordan man bedst kommer ind i lokalsamfundet og møder nogle mennesker.”
”… noget så praktisk som i forbindelse med Glænø. Jeg kan ikke huske hvordan
det kom frem, men der kører faktisk en bus fra Skælskør til Glænø (…) jeg blev
ringet op i går af en bekendt og nu kan jeg fortælle ham at han kan komme med
sin dårlige ryg. Han må nemlig ikke køre bil, så nu kan han tage bussen til Glænø,
som han frygtlige gerne vil.”
”Men jeg synes netop, når man har boet her nogle år, så har man nogle
oplevelser som kan komme andre til gavn, fordi man selv har været nytilflytter en
gang.”
Det går igen at deltagerne oplever at forløbet har været for kort og at de gerne ville have
forlænget forløbet, udover den officielle projektperiode. Deltagerne fortæller, at de har
spurgt om de kunne få forløbet forlænget, men at det ikke kunne lade sig gøre:
“Vi har flere gange spurgt om vi ikke kan forlænge forløbet fordi det alt for kort.”
”De tre gange var ingenting, vi har lige lært hinanden at kende og genkender
hinanden på gaden.”
Deltagerne giver specifik udtryk for at når temaet omhandler nytilflyttere og når et af
formålene med projektet er, at mennesker skal kunne lære hinanden at kende, så har
forløbet været for kort:
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”… hvis et af formålene er, at mennesker skal kunne lære hinanden at kende og
også kunne få lov til at bidrage på en eller anden måde, så skal der også være tid
og rum for løs snak (…) det er vigtigt.”

Opmærksomhedspunkter og forankring
Deltagerne synes det var dejligt at mødes på det lokale bibliotek tæt på deres hjem. Hvad
angår tidspunktet, ville en af deltagerne hellere have haft arrangementerne om dagen, i
stedet for kl. 19.00 om aftenen. I den forbindelse påpeger en anden deltager, at man så
udelukker dem der er på arbejde, men at hun også synes at det er mørkt om aftenen:
“Jeg bor tæt på men jeg bliver træt om aftenen og jeg har det tit bedst med
arrangementer om dagen, det må jeg indrømme.”
“Jeg ville hellere have haft det om dagen (…) for man skal være en lille smule
frisk.”
“Så er det jo man udelukker dem der er på arbejde (…) jeg synes det er lidt mørkt.
Én gang har jeg selv gået hjem (…) Man møder ingen mennesker.”
Ekskursion
I interviewet talte deltagerne om, at det havde været hyggeligt at være på museum og at de
godt kunne have tænkt sig en tur til Glænø i forbindelse med at de læste om øen. En af
deltagerne pointerede at hun godt kunne have tænkt sig at det var mere nutidsorienteret:
”De kunne inddrage lidt flere oplysninger om nutidige begivenheder i byen (…)
også steder man kan opleve sammen med andre menneske. Det her med
oplevelse, oplivelsen og oplysning.”
”Det var hyggeligt på museet.”
”Længere forløb flere ture.”
“Jeg synes også at det var oplagt en meget grundig rundvisning på Glænø og
hvor vi selv kunne læse mere i forvejen og snakke om det og se den gård der
bliver beskrevet i romanen (…) det ville være spændende.”
Samarbejdspartnere
Hvis bibliotekerne vælger at arbejde videre med temaet om nytilflyttere, udtrykte nogle af
deltagerne, at det ville være en god ide at inddrage andre aktører f.eks. musikere og
samarbejde med eksempelvis museet. Det blev foreslået at biblioteket i højere grad
formidler viden om emnet via musik og foredrag. En deltager udtrykte også ønske om at
bibliotekerne i højere grad målretter aktiviteter til hendes aldersgruppe:
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”Jeg vil sige at de skal satse lidt mere på vores aldersgruppe jeg fylder snart 60.
Vores aldersgruppe har brug for at der er noget.”
”Men hvis der kunne være noget der var mere fast, for jeg synes det er oplagt for
biblioteket (…) De kunne jo formidle viden om området pr. video, bøger, musik og
foredrag (…) og det vil være en spændende måde at møde andre mennesker på.”
”Ja hvis de så kan hive nogle ting ind og samarbejde med nogen som
eksempelvis folk fra museet.”

Case 5 - Børnebogklubben for forældre (Sorø
Folkebibliotek)
Kontekst
Sorø børnebibliotek har dannet rammen for børnebogklubben, for forældre til børn på 4.-6.
årgang på kommunens skoler. Temaet for bogklubben var børnebøger til aldersgruppen
10-13 år indenfor forskellige genrer. Bogklubben blev søsat efter at den lokale bibliotekar
og koordinator, fra Sorø Bibliotek, henvendte sig til en bruger fra biblioteket og spurgte om
hun havde en idé til indhold i et læsefællesskab. Brugeren drøftede med sit netværk og de
kom på ideen med at læse børnebøger, da de syntes der var et behov for at blive bedre
klædt på til at hjælpe sine børn med at finde læsestof. Således blev børnebogklubben
dannet.
Til det første bogklub arrangement blev det besluttet at inddele hvert arrangement i
forskellige genrer. Deltagerne og bibliotekaren brainstormede, så alle genrer blev
repræsenteret til de planlagte arrangementer. Det er den lokale projektbibliotekar, der
faciliterer bogklubben og sørger for, at der er et bredt udvalg af bøger i den respektive
genre at vælge imellem til deltagerne. Forinden hvert arrangement, har deltagerne, læst et
par børnebøger inden for en af genrerne. Deltagerne har ikke læst den samme bog, men en
bog som de mener deres barn, muligvis vil være interesseret i at læse. Når de mødes på
børnebiblioteket, fortæller bibliotekaren først om den valgte genre, hvorefter deltagerne
skiftes til at fortælle om de bøger, de har læst.
I projektperioden har børnebogklubben mødtes i alt fem gange, 1 gang om måneden, om
formiddagen kl. 11.30 på Sorø`s børnebibliotek. Fælles for deltagerne i børnebogklubben er
at de alle er kvinder i 40’erne, er hjemmegående husmødre og har landbrug med deres
ægtefæller. En af deltagerne er bosiddende i Sorø og har 2 børn i alderen 2 til 11 år og den
anden bor i Slagelse Kommune og har fire børn i alderen 9 til 24 år. Bogklubben består af 2
deltagere, plus 2 bibliotekarer fra Sorø Bibliotek.
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Foto Sorø Børnebibliotek

Deltagernes oplevelser og udbytte
For deltagerne i børnebogklubben, var formålet at blive bedre klædt på til, at hjælpe deres
børn med at finde læsestof. Datamaterialet viser, at deltagerne er blevet mere bevidste om,
hvilken type bøger deres børn kan lide og om de kan matche bøgerne fagligt:
”Jeg har helt sikkert mere fået en ide om hvad jeg skal vælge af bøger.”
“Dem som jeg synes var absolut ikke interessante, dem synes han var smadder
sjove.”
“Jeg er i hvert fald blevet mere obs. på at mit barn kan matche bøgerne.”
I interviewet blev deltagerne spurgt, om de var blevet skarpere på de bøger, deres børn
synes er spændende:
“Ja helt klart det er der slet ikke nogen tvivl om, jeg vil jo aldrig nogensinde have
valgt en bog, hvor halvdelen ser ud som om det er håndskrevet og der er billeder
(…) Men det er ren faktisk det, hun synes er spændende, når det ser sådan ud og
så kan jeg få hende til at læse.”
Læser flere bøger
For en af deltagerne var det vigtigt at hendes barn fik læst nogle bøger. I interviewet blev
hun spurgt om barnets læselyst havde ændret sig:
“det har jo vækket en lyst til at læse og jeg har fået min datter til at læse nogle
flere bøger.”
“fint at jeg kunne gå hjem med en bog og sige prøv lige og læs den her, den tror
jeg er sjov og så har hun læst den.”

26

Fingeren på pulsen omkring de nyeste bøger
Deltagernes forventninger var også at finde ud af hvilket udvalg, der var af ny
børnelitteratur. De har været glade for, at den lokale bibliotekar har introduceret dem for de
nyere børnebøger og:
”(…) er god til at have fingeren på pulsen i forhold til hvad for nogle nye bøger der
er, hun har valgt de nyeste bøger (...) det var også lidt det der var pointen (…) De
gamle bøger gider mine børn i hvert fald ikke at læse og jeg havde ikke nogen ide
om hvad der rør sig.”
Deltagerne synes at projektet har været et hyggeligt afbræk i dagligdagen:
”Det har været fedt og være med, sindssygt hyggeligt, og det med at læse de
bøger og have noget at komme ud af huset for.”
”Der er hyggeligt at komme ud, at komme her (…) det er næsten at få et
pusterum.”
God udfordring
En deltager, giver udtryk for at hun synes at det er inspirerende at være omkring bøgerne
og en god udfordring at læse noget hun normalt aldrig ville læse. En anden deltager tror at
hun, har lært noget, ved at tale om bøgerne:
”Ja Jeg synes det er sjovt nu når jeg har været væk fra arbejdsmarkedet så
længe. Jeg synes faktisk det er sjovt at lave noget af det jeg er god til. Ved at
være omkring teksterne, være omkring forfatterne. Hvem er forfatteren, deres
baggrund?.”
“Jeg tror også at jeg har lært noget om det at tale - jeg er uddannet
lægesekretær og har ikke brugt sproget og læst i mit arbejde.”
“Jeg har valgt det som jeg normalt aldrig ville have læst, det er jo også en god
udfordring.”
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Foto: På billede ses en af projekt Læseblus-koordinatorerne, på Sorø børnebibliotek

I kraft af deltagerne har kommet på Sorø Bibliotek til arrangementer, har det for en af
deltagerne betydet at hun er blevet meget mere opmærksom på Sorø Biblioteks øvrige
arrangementer. Samtidig er hun blevet mere aktiv til at gå på biblioteket og vælge bøger, og
oplever at have fået mere viden om forskellige boggenrer og hvor på biblioteket hun kan
finde bøgerne:
“Jeg er blevet lidt mere aktiv på og gå ned og vælge nogle bøger på biblioteket
(…) jeg har fundet lidt mere ud af (…) hvor på biblioteket helt præcis.”
For en anden deltager har projektet bidraget til at hun er kun kommet videre i en anden
læsekreds:
”Det her var ligesom afsatsen. Nu jeg hoppet ind i læsekreds hvor vi læser nogle
rigtig gode bøger.”

Opmærksomhedspunkter og forankring
Deltagerne synes at det har været rart at mødes på biblioteket. De lægger også vægt på at
bogklub arrangementerne har været struktureret og de sætter pris på bibliotekarens rolle,
der blandt andet har været god til at skære igennem:
”Her har vi ligesom haft en gruppeleder (…) det har været rigtig godt, for ellers
havde det ikke været (…) seriøst, hvis man kan kalde det det (…)“……. har skåret
skarpt igennem.”
”Jeg synes også det har været struktureret (…) der har været et formål.”
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Barrierer og muligheder
Deltagerne giver i interviewet, udtryk for, at flere i deres netværk har været interesseret i at
deltage i bogklubben, men at de simpelthen ikke har haft tid:
”Det er ikke fordi folk ikke vil være med, men folk har ikke tid. De har simpelthen
ikke den ekstra tid når de passer et fuldtidsarbejde (…) deres børn og deres børns
interesser.”
Deltagerne påpeger, at det ikke er realistisk at få forældre ned på biblioteket, men mener
dog at det er en god ide, at bibliotekerne laver et eller andet omkring nyere børnelitteratur,
for eksempel et årligt arrangement, eller en plakat der informerer omkring nyere
børnelitteratur:
”Vi får ikke 10 forældre til at komme herned og høre om fem genre, men hvis de
laver et eller andet (…) hvis de laver noget hernede, noget blikfang eller en plakat
og reklamerer mere (…) Kom ned og hør om…”
”jeg tænker at lige præcis det vi har været igennem, med at vi som forældre
bliver præsenteret for noget nyere børnelitteratur der er vælge mellem det
tænker jeg er et rigtig godt emne at køre igen.”

Konklusion
Formålet med denne evaluering har været, at indhente viden om deltagernes oplevelse og
udbytte af at deltage i projekt Læseblus i fem udvalgte projektforløb, fra Sorø, Bornholm,
Køge og Slagelse Folkebiblioteker. Resultaterne præsenteres på tværs af de 5 cases og
hvor ligheder og forskelle mellem casene ligeledes præsenteres.
Evalueringen viser, at det er en blandet skare af mennesker. I enkelte af casene er der en
klar overvægt af deltagere som er pensionerede eller er i nærheden af pensionsalderen. I
fire ud af de fem forløb er flere af deltagerne ny-tilflyttere og det er stort set kun kvindelige
deltagere.
Begejstrede deltagere, der ønskede et længere forløb - I alle casene fremgår det at
deltagerne har været begejstrede for at deltage i Læseblus og mange af deltagerne så
gerne at aktiviteten fortsatte ud over projektperioden. Deltagerne fra case 1 ”Læsbar” fra
Sorø har valgt at fortsætte bogklubben. Bestyreren af Kaffebar hvor Læsbar afholdes har
indvilliget i, at bogklubben kan videreføres. Ligeledes har en af projekt
Læseblus-koordinatorerne fra Sorø indvilliget i at støtte og hjælpe bogklubben med valg af
bøger.
Den sociale oplevelse og det sociale udbytte - På tværs af alle casene, fremgår det at
deltagerne i høj grad oplever, at det har været hyggeligt at deltage i de respektive aktiviteter
og for de fleste betyder samværet med de andre mennesker meget. Mange af deltagerne –
især ny-tilflyttere lagde også vægt på at få et netværk i byen.
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Ny adgang til litteratur, viden, kultur og læring – Evalueringen vidner om, at deltagerne
har sat pris på at få input og at det har været spændende at arbejde med litteratur på nye
måder, som f.eks. ordbingo. I Strikkeklubben i Køge har nogle fået nye litterære og
musikalske oplevelser blandt andet igennem moderne digtoplæsning. Deltagerne fra
Skælskør var eksempelvis på byvandring til et nærtliggende museum og blev præsenteret
for lokalhistoriske artikler, hvorigennem de fik viden om Skælskør by og byens historie. På
tværs af casene fremgår det, at flere af deltagerne også er blevet mere opmærksomme på
bibliotekernes øvrige tilbud.
Deltagerindflydelse og betydning af bibliotekets facilitering - Evalueringen viser, at
deltagerne i høj grad har haft indflydelse på hvordan Læseblus-aktiviteterne blev udfoldet.
Deltagerne sætter pris på bibliotekarernes faciliterering qua deres viden og understøttelse
af en struktur, der fungerer.
Stedets og lokalitetens betydning – Det er entydigt, at deltagerne satte stor pris på, at
projekt Læseblus’ arrangementer blev afholdt i nærheden af deres bopæl. For flere af
deltagerne, hvis forløb blev afholdt på biblioteket tilkendegav, at det var godt at mødes på
biblioteket. Andre deltagere lagde vægt på at Læseblus blev afholdt et andet sted end på
biblioteket og at det er ”fedt at biblioteket kommer ud af huset”: “jeg synes det er fedt (…) at
det rækker ud af huset, normalt er biblioteket et man går ned på.”
Forankring og deltagerbidrag – I kraft af at deltagerne fra flere af casene, gerne så at
Læseblus fortsatte, var flere af deltagerne meget interesserede i at, de selv kunne bidrage
på den ene eller anden måde. Mange af deltagerne havde også mange gode ideer til
eventuel fremtidige Læseblus-arrangementer.

Opmærksomhedspunkter og anbefalinger
Afslutningsvis vil vi give vores vurdering af, hvad vi anser som relevant for bibliotekerne at
medtænke, i forhold til at forstærke og videreudvikle projekt Læseblus som koncept,
herunder at tydeliggøre biblioteket som katalysator for litterære aktiviteter.
● På tværs af interviewene, fremgår det, at deltagerne sætter pris på bibliotekerne og
den rolle de spiller for samfundet. Mere end halvdelen af deltagerne, er aktive
brugere og kommer fysisk på biblioteket, hvorimod den anden halvdel ikke kommer
på biblioteket.
● På baggrund af deltagernes engagement i forhold til Læseblus og deres personlige
udbytte af at deltage, ser vi potentialer i at projektaktiviteterne videreføres og
udvikles og at bibliotekerne prioriterer at afsætte personaleressourcer i forhold til
afvikling og facilitering af aktiviteterne.
● Inddrag deltagerne i planlægning og udførelse af projektaktiviteten, gerne tidligt i
forløbet. Arbejd eksempelvis med en idetavle, hvor deltagernes ideer nedfældes,
som de gør i casen ”strik og fortællinger”.
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● Vigtigt at arbejde med aktiv og udadvendt rekruttering, som eksempelvis
KøgeBibliotekerne gjorde hvor de fik strikkebutikkerne til at videreformidle
projektaktiviteten, blandt andet ved at der blev lagt flyers ved kassen og hængt
plakater op i vinduet i strikkebutikkerne.
● I kraft af at den meget høje andel af kvindelige projektdeltagere, overvej hvilke
litterære tilbud (f.eks. jagt og fiskeri) og rekrutteringsformer, der kunne appellere til
mandlige borgere i projektaktiviteterne.
● Prioriter samarbejde med lokale foreninger og organisationer og indgå evt.
partnerskaber med henblik på at styrke og udvide projektaktiviteterne, som
eksempelvis samarbejdet med de boligsociale medarbejdere fra B042 på Bornholm
og partnerskabet mellem Cafeindehaveren i KaffeBar og Sorø Bibliotek.
● Overvej hvor projektaktiviteten skal udfoldes. Aktiviteten behøver ikke altid foregå i
bibliotekets fysiske rammer, men kan med fordel afholdes steder der er tæt på
borgernes hjem, som eksempelvis på Bornholm hvor man brugte boligselskabets
lokaler.
● Overvej betydningen af, at der er kulturtilbud i lokalsamfundet og at borgere ikke
behøver tage til en ”storby” for at få kulturelle tilbud og litterære oplevelser, som flere
borgere oplever som meget besværligt, tidskrævende og dyrt.
● Arbejd med et bredt spektrum af litterære aktiviteter på nye, kreative og anderledes
måder, som eksempelvis litteraturbingo.
● Særlig opmærksomhed på borgere der er ny-tilflyttere som kan have særlig
interesse i at deltage i aktiviteter, der fokuserer på emner og viden der knytter
nytilflyttere til deres lokalsamfund.
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