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Evaluering af Projekt Læsehunger 
- en særlig indsats i et særligt område  
Af Allan Kirkfeldt 
 
Indledning  
 
Nærværende rapport er resultatet af en ekstern evaluering af Projekt Læsehunger. Et projekt 
udviklet under Århus Kommunes Biblioteker, på Gellerup og Hasle Bibliotek og på baggrund 
af en ansøgning med økonomisk støtte fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker. 
 
I ansøgningen til Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker er det beskrevet, at projektet 
skal evalueres ved hjælp af en tilknyttet procesevaluator. Traditionelt har man skelnet mellem 
summativ vurdering, der har fokus på analyse, undersøgelse og vurdering af effekter og 
formativ vurdering, der undersøger og vurderer områder som implementering, 
udviklingsprocesser med mere.  
 
Selvom denne skelnen i praksis er blevet mere diffus, så kendetegnes en procesevaluering 
generelt ved at være en formativ evaluering, der følger og undersøger planlægningen og 
gennemførelsen af konkrete aktiviteter.  
 
I forhold til evalueringen af Projekt Læsehunger så skal den ifølge ansøgningen til 
Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker forholde sig til opstillede succeskriterier, 
borgerinddragelse, metodevalg samt sætte fokus på Projekt Læsehunger i forhold til 
fremadrettede perspektiver.  
 
Nærværende rapport er resultatet af denne evaluering og har som formål at fastholde og 
dokumentere udvalgte resultater fra evalueringsprocessens undersøgelser af Projekt 
Læsehunger. Rapporten er primært rettet mod biblioteksansatte i Danmark med interesse for 
planlægning af tiltag til udvikling af læselyst, men kan med fordel bidrage med inspiration til 
fremtidige projekttiltag generelt.  
 
Som omtalt skal evalueringen undersøge de opstillede succeskriterier, borgerinddragelsen, 
metodevalget samt sætte fokus på Projekt Læsehunger i forhold til fremadrettede 
perspektiver. Efter aftale med styregruppen skal nærværende evalueringsrapport specifikt 
fokusere på og forholde sig til  

En vurdering af Projekt Læsehunger som aktivitet og projekt, derunder en vurdering af 
projektets valg af overordnede arbejdsmetoder som aktiv borgerinddragelse, Appreciative 
Inquiry og Empowerment.  

• 

• Udtræk af erfaringer fra projektets ide, planlægning, organisering og gennemførelse, der 
vil være relevant i et eventuelt fortsat arbejde. 

 
Derudover skulle evalueringen, ligesom Projekt Læsehunger, anvende Appreciative Inquiry 
som arbejdsmetode. Dette har i undersøgelsesfasen vist sig anvendeligt, men har efter dialog 
med styregruppen i fastholdelses- og dokumenteringsfasen vist sig mindre hensigtsmæssigt, 
hvorfor evalueringsrapporten ikke følger Appreciative Inquiry som arbejdsmetode. 
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Evalueringens undersøgelsesmetoder var  
Evaluators deltagelse på styregruppemøder gennem 2004 og 2005.  • 

• 

• 

Semi-strukturerede kvalitative interviews foretaget af evaluator og projektkoordinator med 
repræsentanter fra målgruppen foråret 2005. 
Evaluerende dialogmøde med styregruppen og projektkoordinator i foråret 2005. 

 
 
Konklusioner og centrale anbefalinger  
 
Samlet set har Projekt Læsehunger generelt været kendetegnet ved en motiveret og dedikeret 
tilgang, hvor mange arrangementer er blevet planlagt og gennemført med succes. Projektets 
ønskede effekter på udviklingen af de 4-10årige børns kognitive evner, fantasi og kreativitet, 
kan dog ikke vurderes kvalitativt forsvarligt på nuværende tidspunkt og inden for Projekt 
Læsehungers rammer.  
 
I forhold til Projekt Læsehungers ide, accept og forståelse af projektet samt tildelte ressourcer, 
er der tydelige indikationer på godt projektarbejde med projektplaner, succesrig 
gennemførelse og påviselige effekter på målgrupperne. Samtidig fremstår Projekt Læsehunger 
som et tiltag med et i nogen grad uforløst potentiale. Set i forhold til omfanget af involverede 
organisatoriske, økonomiske og menneskelige ressourcer så vurderes det, at de kunne være 
udnyttet bedre.  
 
I kommende konkrete projekter vil der derfor være et naturligt behov for at analysere og 
effektivisere projektarbejdet, for derigennem at anvende de mange forskellige økonomiske, 
faglige og menneskelige ressourcer bedre. Konkrete indsatsområder kunne være at skabe 
større overensstemmelse i målsætningen mellem mission, vision, ide, formål, delmål og de 
helt konkrete mål i projektplanlægningen, samt en tydeligere og mere præcis 
kommunikationsstrategi og -plan. Derudover bør der på et tidligt tidspunkt i en forberedende 
fase være en tydelig koordinering af projektets planlægning med omverdenens daglige vilkår, 
derunder prioriteret valg af metoder, vurdering af konsekvenser med mere.  
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Projekt Læsehunger - baggrund og målsætning 
 
Projekt Læsehungers målsætning havde inspiration fra Astrid Lindgren og havde en vision om 
at give børn ’læsehunger’. Den brændende lyst til og interesse for at læse og derigennem åbne 
op for barnets indre fortælling og fantasi. Det er det, projektets initiativtagere på Gellerup og 
Hasle biblioteker ønsker for de børn, der er målgruppe i projektet. 
 
Formålet med projektet var konkret defineret som ‘… via arbejdet med fortællinger og 
højtlæsning at øge tosprogede kvinders interesse for at stimulere børns sprogtilegnelse og via 
moderen at styrke børnenes kognitive udvikling og fantasi.’ (citat: Ansøgning til 
Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker).  
 
 
Målsætningen har ikke været anvendelig som praktisk arbejdsredskab. 
 
Traditionelt vurderes projekter ud fra deres evne til at ’ramme målet’, hvilket blandt andet 
forudsætter, at en projektmålsætning skal indeholder baggrund og vilkår og derudover være 
tydelig, afgrænset og målbar. Derved bliver et projektmål anvendelig som aktivt styreredskab 
i arbejdsprocessen, samt som en standard til legitimering ved projektets afslutning.  
 
En del af en god målsætning er derfor et præcist defineret formål. Projekt Læsehungers 
konkrete formål har været at udvikle primært to-kulturelle børns kognitive udvikling og 
fantasi ved at øge tosprogede kvinders interesse for at stimulere børns sprogtilegnelse gennem 
fortællinger og højtlæsning. Dette formål har vist sig at indeholde store udfordringer. Således 
er det ikke muligt i projektets regi at måle en forandring af børnenes kognitive udvikling og 
fantasi. Dertil er de praktiske muligheder for testning og afprøvning af den primære 
målgruppes status og positive forandring af den kognitive udvikling og fantasi ikke til stede.  
 
Det har således heller ikke været praktisk muligt at dokumentere en effekt af projektet set i 
relation til, hvorvidt mødre fra det to-kulturelle samfund reelt har styrket børnenes kognitive 
udvikling og fantasi, og dernæst hvorvidt dette har stimuleret børnenes sprogtilegnelse. På 
den baggrund må det konkluderes, at målsætningen ikke har været et praktisk anvendeligt 
arbejdsredskab.  
 
 
Målsætningen har ikke været tilstrækkelig entydig eller formidlet hensigtsmæssigt 
 
Ud over de praktiske udfordringer i arbejdet med projektets formål har det vist sig, at formålet 
ikke altid har været afklaret og forstået tilstrækkeligt tydeligt af interne og eksterne 
samarbejdspartnere. Ud fra forskellige interviews og møder i styregruppen er det tydeligt, at 
de indbyrdes forhold mellem elementer som formål, delmål, aktiviteter ofte fremstår uklare 
for de forskellige involverede.  
 
For eksempel svarede flere af de professionelle borgere på spørgsmålet om projektets 
målsætning, at projektets formål var noget med børn og øget læsning. Det blev også omtalt, at 
projektets mål var at skabe mere læselyst og fremme udlån på bibliotekerne. Kendskabet til 
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projektet og det eksakte formål har således ikke været præget af entydighed og 
overensstemmelse, hvilket kan have en række forskellige forklaringer. 
 
Som omtalt har projektets konkrete formål og delmål ikke været anvendeligt som praktisk 
arbejds- og vurderingsredskab. Derudover er der indikationer, der peger på, at formidlingen af 
information fra Projekt Læsehunger ikke i tilstrækkelig grad har været tilpasset målgruppen, 
borgerne og de generelle vilkår i området. For eksempel er der blevet udarbejdet 
informationsmateriale til udvalgte målgrupper, der er blevet etableret en hjemmeside med 
genveje fra blandt Hasle Biblioteks hjemmeside og Gellerup Biblioteks hjemmeside med 
mere.  
 
Selvom professionalismen og præcisionen i dette materiale har været højt, er det skriftlige 
medie måske ikke et relevant formidlingsmedie. Således er områderne omkring Gellerup og 
Hasle biblioteker traditionelt ikke bogligt stærkt, hvorfor alle former for skriftlig 
kommunikation bør overvejes nøje. Som minimum en differentieret kommunikationsstrategi 
med differentieret målgrupper, medier, budskaber med mere. Det skal bemærkes, at dette reelt 
udgør et mindre dilemma, som kommende tiltag bør forholde sig til. Hvorledes kan man 
arbejde med at stimulere læselyst som indgang til det skriftlige medie, når det samtidigt er 
hensigtsmæssigt at fravælge den skriftlige kontaktform som kommunikationsmedie?  
 
Hvorvidt det skriftlige medie har påvirket modtagelsen af informationer om og fra Projekt 
Læsehunger kan evalueringen ikke dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed. Det er dog på 
baggrund af evalueringen sandsynligt, at utydelige opfattelser af Projekt Læsehunger ikke kun 
kan forklares med en ambitiøs målsætning, men også at information om Projekt Læsehunger 
ikke er blevet modtaget af målgruppen.  
 
 
Målsætningen har været en motiverende faktor  
 
En god målsætning kendetegnes ved en række karakteristika, hvoraf nogle er omtalt tidligere. 
Et af disse er et tydeligt og afgrænset formål, der på den ene side skal tjene som et aktivt 
styreredskab for projektorganisationen, men på den anden side skal den samlede målsætning 
også opleves attraktiv og relevant og dermed virke motiverende for interne og eksterne 
samarbejdspartnere. 
 
Her vurderes det, at projekts målsætning om at fremme børns kognitive udvikling og fantasi i 
høj grad har vist sig at være attraktivt og relevant for flere af de involverede. Projektets 
målsætning blev således drøftet i styregruppen på det evaluerende dialogmøde. Her blev 
blandt andet konstateret, at det var en meget ambitiøs målsætning, der ligger som fundament i 
Projekt Læsehunger, og at den i praksis var svær at håndtere.  
 
Samme oplevelse kan identificeres i andre fora. Således var der på én af de involverede skoler 
en stor interesse for Projekt Læsehunger, men koordineringen mellem projektets praktiske 
arrangement og skolens lokale omstændigheder forhindrede aktiv inddragelse og deltagelse i 
projektets konkrete aktiviteter og tilbud.  
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Ideen om en positiv påvirkning af børns kognitive udvikling og kreativitet gennem 
højtlæsning, fortællinger og læsning har reelt formået at skabe en interesse og sandsynligvis 
også et engagement, der rækker ud over de praktiske aktiviteter. Som det blev sagt fra én af 
de professionelle borgere fra skoleområdet: ’med specielle børn og deres særlige vilkår, er 
dette ekstra vigtigt’. Det tyder derfor på, at specielt inddragelsen af de professionelle borgere i 
omverdenen er tæt relateret til projektets ide og formål mere end konkret nytteværdi af de 
potentielle resultater.  
 
Uanset at det er en meget ambitiøs målsætning, der er opstillet, som i praksis ikke er mulig at 
afklare og dokumentere, så fremstår projektets målsætning om at fremme børns kognitive 
udvikling og fantasi i høj grad som attraktivt og relevant for flere af de involverede.  
 
Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at etablere kommende projekter og tiltag på en 
målsætning, der, som ide og udgangspunkt, kan virke interessant, relevant og dermed 
motiverende for interne og eksterne samarbejdspartnere. Hvis denne målsætning samtidigt 
kan konkretiseres og gøres anvendelig som aktivt styreredskab vil der være skabt god 
overensstemmelse mellem målsætning og effekt.  
 
 
Projekt Læsehungers valg af metoder 
 
Projekt Læsehunger har været baseret på anvendelse af metoder som  

Aktiv borgerinddragelse. • 
• 
• 

Appreciative Inquiry.  
Empowerment.  

 
Overordnet kan det konkluderes, at aktiv borgerinddragelse og Appreciative Inquiry har været 
relevante metoder, mens valget af empowerment ikke har været en relevant arbejdsmetode. 
Dette vil blive uddybet i det følgende.  
 
 
Det vurderes at aktiv borgerinddragelse har været et hensigtsmæssigt valg  
 
Vedrørende aktiv borgerinddragelse virker det hensigtsmæssigt, at der i lokalområderne 
Gellerup og Hasle i Århus Vest vægtes inddragelse af beboerne. Århus Vest er et område med 
dokumenterede sociale og personlige problemer, hvor en stor del af beboerne opleves af andre 
og sig selv som klienter i det offentlige system. Derfor er der også en risiko for en 
’klientgørelse’, hvor den enkelte borger utilsigtet fratages den naturlige menneskelige 
autonomi, medbestemmelse og motivation til at ville leve sit eget liv.  
 
Af den grund er et metodevalg som aktiv borgerinddragelse meget velegnet til at stimulere, 
engagere og fastholde den enkelte som selvstændigt individ i lokalområdet, og ikke som 
modtager af offentlige ydelser. Der kan dog stilles mange spørgsmål til relevansen af 
borgerinddragelse, hvor enkelte spørgsmål skal fremdrages her.  
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I hvilken grad har borgerinddragelsen reelt påvirket effekten positivt i de udvalgte 
målgrupper, og har borgerinddragelsen været forbeholdt eller prioriteret de i projektet 
beskrevne målgrupper og ikke alle borgere?  
 
Til belysning af det første spørgsmål er der i evalueringen tydelige indikationer på, at 
borgerinddragelse i den afklarende projektfase har været et hensigtsmæssigt valg. Der er 
foretaget fokusinterviews, der har givet anledning til konkretisering af konkrete aktiviteter.  
 
I forhold til det andet spørgsmål, så har projektets inddragelse af borgere været præget af en 
måske utilsigtet differentieret inddragelse. For eksempel var professionelle borgere ikke 
definerede som interessenter i forhold til projektet, og repræsentanter fra den professionelle 
borgergruppe var ikke repræsenteret i projektorganisationen og var ifølge nogle udsagn slet 
ikke involveret i projektets planlægning eller konkrete aktiviteter. Dette er dog faktuelt ikke 
korrekt, men er udtryk for en markant oplevelse af manglende indflydelse og inddragelse.  
Projektets definerede fokus har ikke været de professionelle borgere, men to-kulturelle børn 
og deres mødre, og derfor har inddragelsen af mødre og børn været genstand for en 
forventelig større opmærksomhed.  
 
Selvom der hos forskellige grupperinger af professionelle borgere i området ikke har været 
inddragelse, har der hos flere ansatte i skoler og daginstitutioner eksisteret en interesse og et 
ønske om inddragelse og deltagelse, der ligger ud over den stringent faglige. Det har hos flere 
ikke kun været en interesse, men også et engagement, og for nogen en næsten religiøs tro, 
hvilket ikke i samme omfang er blevet identificeret hos mødrene eller deres børn.  
 
På trods af oplevelsen af en manglende inddragelse, så har projektets tydeligvis vakt interesse 
og ansporet til yderligere engagement fra mange interesserede, selvom det ikke altid har vist 
sig i den aktive deltagelse. Det vurderes derfor, at Projekt Læsehungers ide og formål har 
ramt rigtigt i forhold til inddragelsen af professionelle borgere i lokalområdet, selvom disse 
ikke har været en defineret målgruppe. Ideen om en positiv påvirkning af børns kognitive 
udvikling og kreativitet gennem højtlæsning, fortællinger og læsning har reelt formået at 
skabe en interesse og sandsynligvis også et engagement, der rækker ud over de praktiske 
aktiviteter.  
 
Det kan være en relevant overvejelse at forholde sig til borgerinddragelsen som mere end en 
arbejdsmetode, ja som et vilkår for projektet. Mere konkret kunne det være hensigtsmæssigt 
at inddrage målgrupperne, deres umiddelbare omverden og samarbejdspartnere i den 
afklarende projektfase og fastholde disse borgere som interessenter og samarbejdspartnere 
gennem et projekts forberedelse, planlægning og gennemførelse. Derved ville man øge et 
projekts mulighed for bevidst at kunne differentiere i inddragelsen af borgere, hvorved der 
bliver mulighed for ikke kun inddragelse men også en tidligere og kontinuerlig stimulering af 
udvalgte målgrupper.   
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Det vurderes at Appreciative Inquiry har været et hensigtsmæssigt valg 
 
Vedrørende valget af Appreciative Inquiry som metode vurderes den positive og kreative 
metodik, der blandt andet ligger i Appreciative Inquiry at være i god overensstemmelse med 
projektets ide og formål. Det positive fremadrettede perspektiv, der ligger i Appreciative 
Inquiry, virker naturligt og logisk set i relation til ønsket om at stimulere og fremme udvikling 
af kognitive evner og fantasi, læselyst med mere.  
 
Det vurderes at Empowerment ikke har været et relevant valg 
 
Anderledes er det med valget af Empowerment. En metode, der sigter mod at støtte og 
fremme borgernes styrke og kontrol over deres egen livssituation, men som ikke på 
tilsvarende måde fremstår relevant. Empowerment fokuserer på at stimulere bevidsthed 
omkring og selvstændighed i den enkeltes livssituation. Samtidigt forsøger den aktivt at 
forandre de faktorer og strukturer, der hindrer og hæmmer denne bevidsthed, selvstændighed 
og ansvarsfølelse. 
 
Dette må helt kort siges at ligge uden for ideen og formålet med Projekt Læsehunger, hvorfor 
valget af Empowerment ikke vurderes at være relevant. Spørgsmålet er, om man ikke vil 
kunne opnå de samme resultater inden for projektets rammer ved valg af metoder som aktiv 
borgerinddragelse og Appreciative Inquiry.  
 
 
Vurdering af Projekt Læsehungers effekt  
 
Som omtalt tidligere har målsætningen været meget ambitiøs, og en vurdering af projektets 
resultat bliver således hæmmet af de konkrete vanskeligheder for testning og afprøvning af 
den primære målgruppes status og positive forandring af den kognitive udvikling og fantasi. 
Denne vurdering er reelt ikke mulig, hvorfor evalueringen heller ikke tilstræber at 
dokumentere konkrete effekter. Evalueringens sigte i denne sammenhæng er alene et forsøg 
på at undersøge og fastholde relevante indikationer, der kan sandsynliggøre, at projektet har 
haft en effekt på de forskellige målgrupper set i relation til de opstillede evalueringsfoci.  
 
 
I forhold til børn mellem 4-10 år har det været vanskeligt at finde indikatorer, der entydigt 
kan påvise, at projektet har haft en positiv effekt.  
 
Der ser dog ud til, at effekten på målgruppen skal vurderes ud fra børnenes oplevelse. For 
eksempel har skoler og institutioner i lokalområdet fået tilbud om en fortæller til børnene. Her 
har flere af de professionelle borgere bemærket, at en udefrakommende fortæller er med til at 
skabe opmærksomhed om historier, højtlæsning, bøger med mere. Hermed vurderes det, at 
interessen for fortællinger og historier gennem aktiviteter som læsning og højtlæsning er 
blevet skærpet og øget.  
 
En af de helt centrale faktorer til at skabe en særlig oplevelse for børnene har været den 
omstændighed, at det er en for børnene ukendt person der i større grad end de faste 
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samarbejdspartnere har skabt en oplevelse af ’at der skal ske noget særligt, der kræver en 
særlig opmærksomhed’. Alene ved deres tilstedeværelse har flere af de tilknyttede fortællere 
skabt kontakt med børnene og dermed opmærksomhed.  
 
Selvom flere af børnene i lokalområdet har emotionelle, kognitive og sociale vanskeligheder 
ved at fastholde opmærksomhed, så er det tydeligt, at professionelle og frivillige fortællere 
skaber rammerne om en positiv oplevelse, der umiddelbart og med tiden sandsynligvis kan 
motivere børnene til at ønske og efterspørge denne oplevelse med spænding, nærvær, 
interesse, fantasi med mere.  
 
I forhold til gruppen af mødre vurderes det, at effekten har været begrænset.  
 
I det projektforberedende arbejde blev der foretaget afklarende interviews af forskellige 
grupper af mødre, men påvirkningen vurderes at være begrænset. Det skyldes sandsynligvis, 
at gruppen af mødre ikke er én fast gruppe af kvinder, men flere grupper med forskellige 
kulturelle baggrunde. Dertil kommer, at de i forhold til projektet reelt er midler til at opnå et 
mål - det er børnene, der er i fokus, og mødrene skal skabe rammer for en forandring af 
børnenes kognitive udvikling og kreativitet.  
 
En af disse grupper har været involveret i ’fortælleværksteder’, hvor kvinderne skulle udvikle 
kompetencer til at fortælle historier, hvorved børnenes fantasi og udvikling stimuleredes. 
Kvinderne skulle blandt andet udarbejde små ’familiehistoriealbums’ med kvindernes egne 
billeder og historier. Dette tiltag har tydeligt haft en effekt på den gruppe, hvilket ses ved at 
mange mødre har udarbejdet og afleveret deres familiehistoriealbum, og de mødre, der i 
starten havde været tilbageholdende af forskellige årsager, har senere taget initiativet til at få 
hjælp til udarbejdelse af deres eget familiehistoriealbum.  
 
 
I forhold til de professionelle borgere har der været stor interesse men begrænset deltagelse  
 
I vurderingen af effekten fra Projekt Læsehunger er de professionelle borgere i lokalområdet 
hos biblioteker, skoler, institutioner med mere en central målgruppe, selvom om de som sådan 
ikke er defineret i selve projektbeskrivelsen. Af den grund er de inddraget særskilt i 
evalueringen. Denne gruppe er ligesom mødrene midler til at stimulere børnenes læselyst, 
fantasi og kognitive udvikling og kan derfor tage ansvar for at skabe de relevante og 
nødvendige rammer for børn.  
 
I denne målgruppe står det helt klart, at forholdet mellem interesse, aktiv deltagelse i 
aktiviteter og udbytte af samme Projekt Læsehungers aktiviteter ikke er i overensstemmelse 
med hinanden. Således har de professionelle i lokalområdet generelt stor interesse i Projekt 
Læsehunger som ide og organiseret tiltag i forhold til gruppen af børn, men dette afspejler sig 
ikke med samme tydelighed i deltagelsen i projektets aktiviteter.  
 
Således har kun 10 % af institutionerne benyttet sig af de tilbud, der har været etableret under 
Projekt Læsehunger. I interviewundersøgelsen gik det igen, at man ofte nødtvunget bevidst 
har prioriteret anderledes. Samtidig er det heller ikke altid et bevidst fravalg, idet flere gav 
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udtryk for, at de har været uopmærksomme på informationen, manglet personligt overskud 
eller noget helt tredje. Som omtalt er interessen tilstede, men på grund af forskellige mere 
eller mindre bevidste og velovervejede beslutninger fravælges projektets tiltag i praksis.  
 
Der, hvor man har deltaget, er det kendetegnet ved, at ’det passede ind’ i dagligdagen, og især 
at det samtidigt var i overensstemmelse med den personlige interesse og motivation. Således 
var der ingen af de interviewede, der gav udtryk for deltagelse ud fra rent faglige argumenter. 
Interessen og deltagelsen blev ofte forklaret ud fra sin egen personlige interesse i læsning, 
højtlæsning, historier og fortællinger med mere.   
 
 
Perspektiver og erfaringer fra Projekt Læsehunger  
 
En central del af evalueringen af Projekt Læsehunger har haft omdrejningspunkt i fremtidige 
tiltag. Her tages indledningsvis udgangspunkt i projektets centrale ide om ’at give børn 
læsehunger’. 
 
 
Fortællinger og historier er et attraktivt alternativ til dagligdagen. 
 
Selve ideen om at påvirke børns kognitive udvikling, kreativitet og fantasi må siges at være 
interessant af flere forskellige grunde. Børnene i lokalområdet er blandt andet karakteriseret 
ved, at der eksisterer en lang række forskellige og sammensatte problemer. Det er derfor et 
område, hvor der er et særligt behov for en særlig indsats, hvilket også afspejler sig i de 
mange forskellige tiltag, der eksisterer i området.  
 
Det er dog ikke behovet for særlige tiltag til påvirkning af den kognitive udvikling og 
kreativitet, der vurderes mest relevant. Projektets aktiviteter har også en direkte personlig 
dimension af relevans for børnene. Højtlæsning og fortællinger har i projektet tilbudt børnene 
et andet mentalt rum i hverdagen. Som nogle af børnene gav udtryk for i evalueringen, så var 
en udefrakommende fortæller noget nyt og spændende. Det skal dog bemærkes, at 
fortællingen skal være interessant for børnene, som for eksempel ’gyserhistorier’ til primært 
drenge.  
 
Fortællinger og historier er således et attraktivt alternativ til en måske ikke altid opløftende 
dagligdag, hvor det enkelte barns oplevelse skaber det fokuserede ofte indadvendte mentale 
rum, hvor det bliver muligt for børnene at danne billeder til historier og fortællinger, og hvor 
fantasi og kreativitet udvikles.   
 
 
Projekt Læsehunger har en uudnyttet berøringsflade  
 
Som omtalt er der et særligt behov i lokalområdet, men det vil være hensigtsmæssigt at 
anskue projektets ide og udgangspunkt i et bredere perspektiv. Ud over de lokale 
omstændigheder er ønsket om at fremme den kognitive udvikling og kreativitet også et 
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nationalt anliggende. Udviklingen af Danmark fra en serviceorienteret nation til et innovativt 
og multidimensionelt videnssamfund er således skrevet ind i det aktuelle regeringsgrundlag.  
 
Projekt Læsehungers bærende udgangspunkt har derfor mange forskellige interessenter på 
mange forskellige niveauer med forskellige interesser, som for eksempel politiske, 
økonomiske, faglige og personlige. Aktiviteter under og efter Projekt Læsehunger har derfor 
mange forskellige berøringsflader til omverdenen og derfor en potentiel større berøringsflade.  
  
Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at kommende aktiviteter og tiltag i planlægningen og 
udførelsen i større grad inddrager den interesse og det mangesidede potentielle engagement, 
der kan ligge hos de potentielt mange interessenter. Konkret er der i det aktuelle regi under 
Projekt Læsehunger etableret en styregruppe med et velfungerende netværk med mange 
forskellige ressourcer og kontakter. I praksis kunne man i fremtidige projekttiltag overveje at 
udvide berøringsfladen og samtidig adskille styregruppen i en økonomisk og politisk 
ressource- og interessegruppe og en mere faglig følgegruppe som den nuværende styregruppe.  
 
 
Skal projektet tilbyde kvalitet eller kvantitet til mange eller til få  
 
Et tema, som evalueringen har afdækket, er i hvilket omfang metoden om borgerinddragelse 
harmonerer med Projekt Læsehunger mange forskellige tilbud til målgrupperne. Der 
eksisterer et dilemma, der kun i begrænset omfang blev synligt og drøftet i Projekt 
Læsehunger, nemlig hvorvidt omfanget af aktiviteter og tilbud kan risikere at fastholde 
borgerne og målgruppen i en rolle, som modtagere af offentlige tilbud. En rolle hvor det 
enkelte individ utilsigtet fratages den naturlige menneskelige autonomi og frihed. En nærmere 
vurdering af dette ligger uden for evalueringens fokus og vil derfor ikke blive vurderet her.  
 
Det skal blot bemærkes at det i forhold til senere tiltag vil være relevant at drøfte kvantiteten 
af aktiviteter. Specielt hvorvidt det samlede udbud af aktiviteter fra andre tiltag sammen med 
Projekt Læsehunger er med til at skabe en oplevelse af ’overflod af tilbud’. Det betyder dog 
ikke, at man dermed bør nedjustere antallet af tilbud og aktiviteter. Budskabet er her, at antal 
og omfang af aktiviteter og tiltag bør være resultatet af en prioriteret beslutning mellem for 
eksempel projektformål, succeskriterier, faglige standarder og valget af arbejdsmetoder.  
 
I det videre arbejde vurderes det således, at det vil være anbefalingsværdigt at fastholde åbne 
og målrettede projekttilbud som aktivitet, idet evalueringen viser, at det tydeligvis ’åbner 
døre’. Dette bør dog ikke foregå uden en grundig drøftelse af formål, metodevalg og 
målgrupper, og hvorledes disse elementer kan koordineres mere effektivt.  
 
 
Har Projekt læsehunger været et ’missionerende projekt’?  
 
Indledningsvis er det vigtigt at fastslå, at Projekt Læsehunger ikke er et traditionelt projekt, 
om et sådant overhovedet findes mere. Projekt Læsehunger har for eksempel ikke skullet 
implementere et IT system eller udvikle nye pædagogiske tiltag men har reelt haft fokus på at 
påvirke forskellige målgrupper og anspore til stimulering af børns kognitive udvikling.  

 12



 

Projektet har i projektfaglig forstand ikke været et implementeringsprojekt eller et 
udviklingsprojekt, selvom projektets kerne har været udvikling af børns kognitive evner og 
fantasi. Projekt Læsehunger har haft fokus på at udvikle og integrere en anden læsekultur. 
Som det blev drøftet i et af interviewene i evalueringen, så er der visse lighedstræk mellem 
projektets forsøg på at fremme læsning, fortællinger, højtlæsning, med mere, og den 
missionerende indsats der udføres af religiøse grupper.  
 
Arbejdet med at motivere og stimulere, opfordre, eksemplets magt og missionærens tro og 
håb, at ideen er accepteret, implementeret og personligt og kulturelt integreret, har paralleller 
til Projekt Læsehunger. Projektet har på sin vis været en systematiseret mission, hvor den 
positive effekt optimalt kan aflæses ved, at målgruppen er blevet ’omvendt’ til læsning. I 
relation til Projekt Læsehunger vil det betyde, at målgruppen har fundet glæde i at læse og 
selv søger materialer og rum til at læse - de har udviklet læsehunger. 
 
 
Personligt engagement og et godt struktureret projektarbejde har båret Projekt Læsehunger  
 
Projektets relevans for især de professionelle i området har tydeligt understøttet projektets 
gennemførelse. Ved flere lejligheder er det personlige engagement blevet fremhævet og 
fastholdt som en integreret del af selve projektet og dets historie. Den gode ide og et 
smittende engagement har motiveret mange samarbejdspartnere på flere niveauer, lige fra 
børn og deres oplevelser, gæstende fortællere, samarbejdspartnere og til 
projektkoordinatorens udadvendte rolle, som værende projektets daglige eksterne ansigt.  
 
Der har således været tydelige indikationer på, at den personlige engagerede relation har 
været et bærende element i projektets initiativer, arbejdsproces og deltagelse. Dette skal ses i 
relation til Projekt Læsehunger som et udtryk for og resultatet af en struktureret planlægning 
af en særlig indsats. Heri er der også flere interessante faktorer, der skal fremhæves.  
 
Projektet har været planlagt, aktiviteter afviklet med mere og er derfor som projekt 
gennemført med succes. Det kan kun bifaldes, at eventuelle kommende tiltag forsætter i 
samme spor, idet den systematiserede tilrettelæggelse og styring skaber synlighed og 
tydelighed for de involverede, men samtidig medfører at projektets gennemførelse bliver 
mindre personafhængig. Det vil være uhensigtsmæssigt, om både gennemførelsen af 
projektideen og den organiserede planlægning bliver afhængig af enkeltpersoner fysiske 
deltagelse og engagement, idet det vil gøre projektet meget følsomt over for naturlige og 
forventelige personalesituationer, som sygdom, fravær, personalerokeringer med mere.  
 
Det vurderes at projektets positive resultater skyldes en systematiseret indsat, der er båret af et 
stærkt engagement. Det er derfor et spørgsmål til overvejelse, om projektet kunne være blevet 
gennemført med samme fremdrift og resultater uden denne interesse og begejstring fra de 
involverede og uden et solidt fundament af struktureret projektarbejde.  
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Bilag 
Af Kirsten Dyhrberg Grønne og Lone Hedelund 
 

 
Indledning, baggrund og fremtid 

 
Baggrunden for dette bilag er, at Århus Kommunes Biblioteker ønsker at uddybe Evaluering 
af Projekt Læsehunger udarbejdet af Allan Kirkfeldt fra Human House A/S til også at omfatte 
konkrete oplysninger, erfaringer og bibliotekspersonalets konkrete bud på implementering fra 
projektet til en kommende daglig drift. 
 
Bilagsmaterialet er struktureret i 5 hovedafsnit: Indledning, baggrund, fremtid – Metodevalg – 
Sammensætning af Projekt- og styregruppe – Opfyldelse af succeskriterier og Statistik 
 
I dette afsnit - Indledning, baggrund, fremtid - er hovedvægten lagt på de tiltag, der 
umiddelbart implementeres i den daglige drift samt på fremtidige aktiviteter på de to 
biblioteker med baggrund i de erfaringer, der er gjort i projektperioden. 

 
Ansøgningen til Projekt Læsehunger blev sendt til BS’s Udviklingspulje 1. november, 2003. 
Projektet blev imødekommet med 465.892 kr. 

 
Resumé fra ansøgningen: 
 I biblioteker hvor en væsentlig procentandel af udlånet udgøres af ikke trykte 
materialer brænder vi for at give børn “Læsehunger”. Projektet henvender sig til børn 
mellem 4 og 10 år og deres mødre i Gellerup - og Hasle bibliotekers lokalområder. Projektet 
indholdsbestemmes ved at børn og deres mødre inddrages i projektet gennem forskellige 
interviews. Her belyses, hvad der af målgruppen opfattes som en god historie. Med baggrund 
i besvarelserne planlægges afholdelse af 6 “Store Fortælledage”, hvor der mange steder i 
bibliotekernes lokalområder læses op og fortælles historier af både børnebogsforfattere og 
lokale kræfter. Der afholdes 10 “Fortælleværksteder” for mødrene, som et lærings- og 
kompetencetilbud indenfor det at fortælle og lytte til historier og højtlæsning. Der udvikles 
læsemateriale samt brochure og bogmærker. I projektet indgår også stimulering af fantasien 
via musiske arrangementer.  
 
Projekt Læsehunger fulgte i naturlig forlængelse af flere projekter, hvor sprogstimulering 
havde været omdrejningspunkt i såvel Gellerup som Hasle Biblioteker (Vestbyen ).  
Disse tiltag omfatter bl.a. følgende projekter: 
 
Sprogstimulering - Leg-Se-Lyt 
Leg-Se-Lyt projektet (1998-2000) - Formålet med etableringen af Leg-Se-Lyt kufferterne var: 
“ at familierne med tosprogede småbørn ved brug af materialet dels kan stimulere børnenes 
sprogindlæring (både dansk og modersmål) dels kan forbedre hele familiens kendskab til 
dansk sprog og dansk småbørnskultur.”  
Leg-Se-Lyt var et samarbejdsprojekt i Århus med Århus Kommunale Skolevæsen som 
projektkoordinator. 
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Udgangspunktet for igangsættelse af projektet var, at en meget væsentlig forudsætning for, at 
integrationen af etniske minoriteter kan lykkes, er en erkendelse af, at forældrene har ansvaret 
for deres børns sproglige udvikling og at den sproglige udvikling er af fundamental betydning 
for børns opvækst, udvikling og uddannelse. 
 
Børnehavebiblioteker 
I årene 2001-2002 var der forsøg med etablering af børnehavebiblioteker i 5 forskellige typer 
af daginstitutioner under Tilst, Hasle og Gellerup biblioteker. De tre af institutionerne var 
placeret i lokalområdet til Hasle Bibliotek. Fælles træk for institutionerne var, at de havde 
mange to-kulturelle børn blandt børnene.  
 
Etableringen skete på foranledning af ”Sprogstøtteordningen Århus Kommune”, og blev 
iværksat efter et fællesmøde mellem Sprogstøtten og personale fra henholdsvis 
daginstitutionerne og folkebibliotekerne. På dette møde blev forventninger, succeskriterier 
samt mere praktiske foranstaltninger drøftet. Forsøget varede 1 år fra september 2001 til 
september 2002. 
 
I forhold til de opstillede succeskriterier var projektet ikke en succes set fra bibliotekernes 
side. Daginstitutionerne benyttede ikke bibliotekerne hyppigere end tidligere, og forsøget 
havde heller ikke den afsmittende effekt i form af flere lånere og større udlån af materialer til 
børn, som var opstillet som en fællesforventning. 
 
Flere af institutionerne indrettede ikke et lille bibliotek, der var indbydende for forældre og 
børn, og selv om ca. halvdelen af forældrene/børnene lånte bøger med hjem, så blev det ofte 
kun til en enkelt gang og ikke mere.   
 
En af daginstitutionerne har stadigvæk et depot af bøger som udskiftes jævnligt og som de 
låner ud fra, men det er ikke et decideret børnehavebibliotek. 
 
Tosprogede emnekufferter  
Fem lokalbiblioteker i Århus, heriblandt Hasle og Gellerup, har udarbejdet 20 specialpakkede 
kufferter. Kufferterne er udarbejdet af børnebibliotekarerne på de medvirkende biblioteker, 
der sammen har aftalt indhold, emner og materialetyper og sørget for indkøb samt cirkulation 
af de pakkede kufferter. 
 
Kufferterne cirkulerer i 2005 og 2006 rundt til daginstitutioner med mange tosprogede børn i 
de fem lokalbibliotekers lokalområde. 
 
Hensigten med kuffertprojektet er et ønske om at præsentere børnene (og deres forældre) for 
nogle danske titler, som kan stimulere sprogtilegnelsen og som kan hjælpe med til at opbygge 
en fælles kultur og give en fælles reference med danske børn.  Hensigten med projektet er 
ligeledes at yde en ekstra service og indsats med hensyn til sprog- og kulturtilegnelsen. 
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Hvad bruges resultaterne fra Læsehunger til på Hasle og Gellerup biblioteker år 2005 og 
2006 
 
Som opfølgning og implementering af erfaringerne fra Læsehunger vil følgende sættes i værk 
på de to biblioteker i resten af 2005 og 2006: 
 
• Kampagne med skolerne i forbindelse med Den Gode Historie – udover deltagelse i et 

fantasy-skriveværksted ved forfatteren Søren Jessen -  er der udskrevet konkurrencer 
blandt områdets skoler om dels at læse flest bøger fra 0 til 4 klasse og flest sider fra 5. til 
10. klasse. Præmierne til de klasser, der vinder i de to kategorier, er en bog til hver elev. 
Dels er der i hele oktober måned mulighed for at deltage i to litterære quizzer med fine 
præmier. 

• I november måned vil Hasle - og Gellerup biblioteker køre en familierelateret kampagne 
for at få flere børnelånere/-brugere 

• Hasle Bibliotek har ansat en medarbejder fra Sprogskolen, hvor tre af 
hovedarbejdsopgaverne er at læse højt på Hasle Bibliotek, at kontakte daginstitutioner og 
dagplejere for tilbud om højtlæsning, samt arbejde på at sammensætte et korps af frivillige 
til højtlæsning på såvel Hasle som Gellerup biblioteker. 

• Biblioteket kan gøre en forskel ved at tage ud i daginstitutionerne og fortælle historier for 
en afgrænset gruppe af børn. Det kan være med til at vise børnene, at det er noget særligt 
at få læst højt og dermed skabe grobund for læsehunger. Derfor arbejdes der på at gøre 
højtlæsning til et fast tilbud for børnehaverne. 

• Der er aftalt halvårlige møder med skolebibliotekarerne i begge bibliotekers lokalområde. 
Møderne indeholder både planlægning af kommende fælles kampagner – f.eks. 
Sommerbogen og Den Gode Historie, Vi skriver til avisen, samt aftaler om 
biblioteksorienteringer, udlån af depoter på fremmedsprog fra folkebibliotek til 
skolebibliotek og meget andet. 

• De sidste 2 år har Gellerup - og Hasle biblioteker uden synderlig succes haft tilbud til børn 
og unge om at deltage i Sommerbogen. (I Sommerbogen har børn i alderen 8-14 år 
mulighed for om sommeren at deltage i en konkurrence, hvor de læser 5 bøger og 
anmelder den ene af bøgerne. Denne anmeldelse udløser en gratis bog). Sommerbogen 
2005 blev imidlertid en overdådig succes. Der er udleveret 40 bøger i Hasle - og 86 i 
Gellerup Bibliotek. Sommerbogen er et godt eksempel på, at en fælles fokusering på 
læsning med tiden kan give et godt resultat.  

• Samarbejde på institutionsområdet, hvor der er aftalt booktalks om årets nye bøger samt 
oplæg om tendenser indenfor børnelitteraturen for de ansatte, levering af bogpakker med 
nye bøger samt besøg hvor bibliotekaren fortæller forældre om bibliotekets tilbud  

• Udarbejdelse af fotobøgerne sammen med mødrene fra Sundhedshuset fortsættes samt 
med eventuelle andre interesserede. Udarbejdelse af fotobøger er en god konkret måde at 
vise to-kulturelle mødre, at det er dejligt med en højtlæsningsbog  

• På nuværende tidspunkt overvejes det at udvide målgruppen for Læsehunger op til 15 år. 
Der blev forsøgsvis taget initiativ til afholdelse af et skriveværksted for de 13-15 årige i 
sommerferien, som desværre blev aflyst grundet manglende interesse. Der har dog senere 
været gennemført et filmmanuskriptskriveværksted i samarbejde med den etniske 
filmfestival Salaam.dk og projekt Pigeliv.  
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• I efteråret 2005 tages der initiativ til en Harry Potter læseklub for de ældre børn, med 
udgangspunkt i den nye Harry Potter bog: ”Harry Potter og halvblodsprinsen”: 

• I det fremtidige arbejde med sprogstimulering er det en oplagt mulighed at afholde 
forskellige møder, hvor samarbejdspartnere indbydes til foredrag og debat om emnet 
”sprogstimulering og læsning”. 

 
 
 

Metodevalg: 

Statistisk er Gellerupområdet en medvirkende årsag til, at Vestbyen i Århus i 2002 blev 
udpeget til at være omfattet af Urban-programmet – et EU støttet program. Dette program 
løber til medio 2007 og skal øge muligheden for, at borgerne i Gellerup-Hasle-Herredsvang 
økonomisk og socialt i fællesskab kan være med til at realisere deres drømme og forhåbninger 
for fremtiden. Programmets gennemførelse forudsætter derfor borgernes aktive deltagelse.  
Fælles for disse lokalområder – kaldet Vestbyen – er, at der er lav husstandsindkomst – ca. 
14.517 Euro mod 19,541 for Århus generelt. Ca. 50 % af områdets beboere er på 
kontanthjælp eller overførelsesindkomst. I det sociale boligbyggeri, der andrager i alt ca. 
halvdelen af det samlede indbyggertal, er 40 % af børnene under 14 år. Det kan tilføjes, at ca. 
40 % af børnene i skoledistriktet for to af områdets skoler er børn under 14 år. 
Nordgårdsskolen er 100 % fremmedsproget. 
 
Mange af borgerne har korte eller ingen uddannelse og mangler basale kundskaber for at 
kunne indgå i det danske samfund. 
I Urban programmet lægges der særlig vægt på borgerinddragelse og brugen af empowerment 
som arbejdsmetode og arbejdstilgang i samtlige de projekter, der iværksættes og støttes 
økonomisk. 

I Gellerup har man indenfor de offentlige institutioner en samarbejdsmodel, kaldet 
”Gellerupmodellen”. Denne model går ud på at koordinere arbejdsopgaver mellem de 
forskellige offentlige institutioner samt personaleudvikling herunder også valg af 
arbejdsmetode. Såvel Appreciative Inquiry (AI) som Empowerment er valgt som væsentlige 
arbejdsmetoder og arbejdstilgange. Disse metoder ligger til grund for dels ansættelse og 
rekruttering af medarbejdere, dels som det offentliges tilgang i mødet med borgerne. 

Da både Hasle - og Gellerup Bibliotek har tradition for at arbejde med såvel AI som 
Empowerment som arbejdsmetode, danner disse også basis for projekt Læsehunger. 

Empowerment blev brugt som begreb i 1988 i Hasle Bibliotek i projektet ”Liv i 
Herredsvang”. Væsentlige konklusioner fra dette projekt danner i dag baggrund for projekter 
iværksat i både Hasle - og Gellerup Bibliotek. Foruden Læsehunger drejer det sig om projekt 
IT-Kompetenceløft, IT for folket og Community Center blot for at nævne nogle væsentlige 
projekter indenfor de sidste år. 
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Sammensætning af Projekt- og styregruppe 
I projektperioden blev der etableret en projektorganisation med en projektkoordinator til 
gennemførelse af projektet. Desuden havde projektet en Projekt- og styregruppe bestående 
af 1 person fra følgende forvaltninger i Århus Kommune: Sprogstøtteordningen, 
Skoleforvaltningen, Den Regionale Børnekulturkoordinator, Leder af Gads Boghandel i City 
Vest samt Biblioteksvæsenet. 
 
Projekt- og Styregruppen sørger for at justere og tilpasse projektet i projektperioden samt 
sørger for forankring af projektet i de respektive institutioner. 
I projektmodningsperioden etableres der kontakt til Århus Kommunale Dagpleje med henblik 
på inddragelse af afdelingen i Projekt- og styregruppen. Afdelingen fandt det relevant at indgå 
i Projekt- og styregruppen, da alderen på børn i dagplejen som oftest er mellem 1 og 3 år. 

Som det gerne skulle fremgår af sammensætningen af Projekt- og styregruppen var der to 
hovedintentioner med sammensætningen: 

1. hovedparten af de deltagende medlemmer af Projekt- og styregruppen var konsulenter 
med særlig tilknytning til Vestbyen 

2. arbejdsopgaverne for disse konsulenter er, at de både har kendskab til, hvad der rører 
sig i de respektive institutioner de repræsenterer samt kendskab til tiltag i 
fagforvaltningerne 

Sprogstøtten – der havde været meget involveret i udformningen af selve ansøgningen – 
skulle være bindeleddet mellem Læsehunger og de enkelte institutioner i Vestbyen, som netop 
Sprogstøtten samarbejder meget med. Endvidere så Sprogstøtten en egen interesse i at få 
intensiveret sprogarbejdet i samme institutioner. 

Århus Kommunale Skolevæsen var repræsenteret ved en af integrationskonsulenterne, som 
skulle være bindeleddet mellem de enkelte skoler i Vestbyen og de tiltag, Skolevæsnet havde 
taget - især med udgangspunkt i Magnetskolekonceptet for Vestbyen. 

Den regionale Børnekulturkonsulent deltog i kraft af dels at kunne koordinere med eventuelle 
initiativer på læsning- og sprogområdet i forhold til Børnekulturhuset og dels gennem 
kendskab på amtsniveau at medvirke til en koordinering med eventuelle projekter med 
læsning og/eller sprog på samme. 

Endelig har lederen af Gads Boghandel i City Vest efter eget ønske deltaget i Projekt- og 
styregruppen. Boghandlens interesse var af kommerciel art, idet Gad’s boghandel meget 
gerne ville finde en metode til at kunne sælge flere bøger til private – altså til de samme 
familier, som projekt Læsehunger omfattede. 

Sammensætningen af Projekt- og styregruppe skulle på denne måde gerne dække samtlige 
professionelle i Vestbyen i forhold til målgruppen de 4 til 10 årige.  
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Opfyldelse af succeskriterierne 
- opdelt efter de opstillede succeskriterier i ansøgningen 
 
 
Ad 1: Projektmodning og kortlægning af projektet.  
 
Succeskriterierne 
 Interview med 30 børn fra forskellige daginstitutioner i Gellerup - og Hasle bibliotekers 

lokalområder. 
 Fremtidsværksted med 4 skoleklasser fra såvel folkeskoler som privatskoler i 

bibliotekernes lokalområder. 
 Interview med 20 mødre i bibliotekernes lokalområder. 
 Afholdelse af mindst 2 inspirationsaftener for ansatte i folkebibliotekerne i Århus Amt 

med i alt 50 deltagere i foråret 2004. 
 
Resultater: 
 I alt har 76 børn fra 3. klassetrin på 4 skoler (Lykkeskolen, Engdalskolen, Hasle Skole og 

Nordgårdskolen) deltaget i Fremtidsværksteder i foråret 2004. 
 24 børnehavebørn er blevet interviewet på følgende institutioner: Herredsvang, Solskin, 

Svalen og Hobbitten. 
 En invitation til henholdsvis Integrationshuset, Trivselshuset og Sundhedshuset blev 

rundsendt. Denne invitation resulterede i, at 15 mødre indvilligede i at deltage i 
interviews. Kvinderne kom fra Tyrkiet, Libanon og Somalia.  

 Der blev afholdt 3 inspirationsaftener med ca. 56 deltagere i alt. Heraf ca. halvdelen 
pædagoger og halvdelen bibliotekarer. 

 
 
Ad 2: “Store Fortælledage” i og omkring efterårsferien 2004.  
 
Succeskriterierne 
 Afholdelse af 6 “Store Fortælledage” i efteråret 2004 med deltagelse af 800 børn i alderen 

4-10 år. 
 Deltagelse af i alt 30 oplæsere bestående af børnebogsforfattere samt lokale kræfter, der er 

gode oplæsere. 
 
Resultater: 
 Der blev afholdt 10 "Store Fortælledage". Der deltog 613 børn og 29 fortællere, såvel 

professionelle som lokale kræfter. Der blev læst højt og fortalt på de to biblioteker, på 
nogle af skolerne, i nogle af daginstitutionerne og i City Vest. Gad's boghandel fik besøg 
af to forfattere Carl Quist Møller og Bodil El Jørgensen, der læste højt fra deres bøger. 

 På Gellerup Bibliotek har man i foråret 2005 læst højt hver mandag kl.13.30. Fra efteråret 
2005 vil der blive læst højt på både Gellerup - og Hasle Bibliotek så vidt muligt hver dag. 

 Både i Hasle - og Gellerup Bibliotek vil man årligt køre en læsekampagne. I foråret 2005 
var temaet om H.C. Andersen, hvor der i tre lørdage i april blev arrangeret fortælling og 
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højtlæsning på begge biblioteker. Lørdag den 2. april var der oplæsning på de forskellige 
indvandrersprog i forbindelse med uddeling af Eventyrbogen udgivet af bl.a. Det 
Kongelige Bibliotek. På Gellerup Bibliotek deltog der i alt ca. 300 børn og voksne i løbet 
af lørdagen. Lørdag den 16. april og lørdag den 30. april blev der fortalt H. C. Andersen 
eventyr af henholdsvis Lisbeth Weitemeyer og Peter Søvad for i alt 38 børn og voksne. 

• Sommerbogen har i år været en del af Projekt Læsehunger. Aldersgruppen er blevet sat 
ned til 8 år således at målgruppen for Sommerbogen også indbefatter de ældste børn i 
målgruppen for Læsehunger. Der er blevet delt foldere ud på områdets skoler via 
skolebibliotekarerne. Ca. 130 børn deltog i Sommerbogen. 

 
Antallet af arrangementer i Store Fortælledage blev ikke helt så mange som forventet. 
Forventningen var dels, at flere daginstitutioner og skoler, havde taget imod tilbuddet om en 
fortæller, og dels at det havde været muligt for projektet at få indrettet en fortællerbutik i et 
ledigt butikslokale i City Vest - det lokale storcenter. Med til billedet hører også, at 
pædagogerne netop i ugerne op til efterårsferien 2004, demonstrerede mod kommunens 
nedskæringer, hvormed der blev skabt usikkerhed om hvorvidt pædagogerne ville strejke. Det 
betød, at pædagogerne havde andre ting på dagsordnen end arrangementer for børnene. Det 
kan være én af forklaringerne på, at antallet af børn ikke nåede op på de 800, der var målet. 
 
 
Ad. 3: Store Fortælledage efterfølges af “Fortælleværksteder” for mødre, 
der ikke læser godt eller som ikke kan læse 
 
Succeskriterier 
• Der afholdes 10 “Fortælleværksteder” hver bestående af 5 møder i efteråret 2004. Der 

deltager 60 kvinder/mødre i alt i disse forløb. 
 
Resultater: 
 Der er afholdt ét fortælleværksted i samarbejde med Integrationshuset. En gruppe på 8 

somaliske kvinder mødtes 3 gange. På første møde fik de fortalt én af Æsops fabler via 
billedkort. De kendte godt dyrefabler fra Somali. Desuden blev de præsenteret for 
børnebøger på somali fra biblioteket, samt nogle lette pegebøger på dansk. Mødrene 
syntes det var sjovt at prøve, om de kunne læse dem. De vidste ikke, at biblioteket havde 
børnebøger på somali, så der blev truffet aftale om, at de skulle komme på besøg på 
Gellerup Bibliotek. Her fik de hver en lille bog med remseeventyret "Den lille hvide 
kone", som mødrene oplevede, at de næsten kunne læse. Der var tolk på hver gang. 
Mødrene fortalte også nogle af deres hjemlands eventyr, som tolken oversatte til dansk. På 
den måde fik vi udvekslet historie. Det er imidlertid ikke nemt at fortælle eventyr, når der 
skal tolkes. 

 Ét fortælleværksted er pt. i gang i samarbejde med Sundhedshuset. Der er afholdt 3 møder 
med ca. 10 somaliske kvinder børn og babyer samt én dansk mor med sin baby. De har 
fået fortællerark med eventyret Rødhætte, der desuden er opført som bordteater. Også i 
denne gruppe deltager der tolk. Mødrene har fået udleveret et engangskamera, og de har 
lavet en lille billedbog med fotografier, de har taget af deres familier. De har fået hjælp til 
at formulere en kort tekst, som er blevet maskinskrevet. Én af mødrene ville gerne have 
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teksten på dansk og somali, her hjalp tolken med oversættelsen. Det var stor succes. 
Mødrene er meget glade for bøgerne. Tre af dem afleverede på den aftalte dag, to af dem 
afleverede et par uger efter! Efterfølgende er der flere kvinder, som har spurgt efter 
engangskameraer, fordi de gerne vil lave en sådan fotobog. Aftalen er nu, at de kvinder, 
der har lyst, selv køber et éngangkamera, så sørger biblioteket for fremkaldelse og hjælper 
med at lave fotobøger. 

 Der blev planlagt et fortælleværksted i samarbejde med FOF. Fortælleværkstedet skulle 
være en del af et 6 ugers kursus for indvandrerkvinder, hvis muligheder er begrænsede. 
Det viste sig imidlertid, at der ikke var nok tilmeldte. Måske bliver kurset oprettet i 
efteråret, da det kan tage tid at få sagsbehandlerne til at bevilge kurset til de rette kvinder. 

 Det er blevet undersøgt, om det var muligt at lave en fortælleforestilling sammen med 
nogle af de store piger (13-16 år) fra projekt Pigeliv. Målgruppen kunne være deres 
søskende. Katrine Faber, som projektet havde kontakt til i forbindelse med Store 
Fortælledage, kunne være konsulent og give dem nogle værktøjer. 
Pigerne kunne også lave et temanummer af bladet ”Point of view”, der er et ungdomsblad 
- udgivet af en gruppe unge fra Vestbyen. 
Desværre blev samarbejdet ikke til noget, da pigerne hellere ville lave en forestilling på 
Gellerupscenen i forbindelse med Århus Festuge. 

 Interkulturel kvindeforening har været kontaktet flere gange. Foreningen har haft 
forskellige tilholdssteder og en svingende mødedeltagelse. Selv om formanden synes, det 
kunne være en god ide at lave et fortælleværksted, er hun i tvivl, om der vil være 
tilslutning.  

 International kvindeforening er kontaktet. De mødes kun sjældent, men formanden sender 
nyheder ud via radio, så projektet har annonceret de forskellige arrangementer ad den 
kanal. 

 Annoncering af åbne fortælleværksteder på Gellerup Bibliotek kunne være en mulighed, 
men dette skal ske i samarbejde med Folkeinformation.  

 
At have moderen som centralt omdrejningspunkt for børnenes sprogtilegnelse har vist sig at 
være vanskeligt inden for projektets tidsramme. For at hjælpe de tosprogede børns 
sprogudvikling vil det dog på lang sigt være nødvendigt at inddrage deres mødre og/eller 
fædre. I modsat fald vil børnene fortsat kun møde sproglige udfordringer i det offentlige rum, 
som for eksempel i skolen og i daginstitutionerne. 
 
En af forklaringerne på, at det tager lang tid at få involveret mødrene i deres børns kognitive 
udvikling kan, som nævnt på et §4a-kursus, være, at mange indvandrermødre ser det som 
deres opgave at sørge for deres børns fysiske velbefindende, hvorimod de ikke ser det som 
deres opgave at stimulere børnenes udvikling. 
 
At sætte fokus på højtlæsning og fortælling vil Gellerup - og Hasle biblioteker fortsat gøre 
som led i en langsigtet strategi for at få flere tosprogede til at læse bedre dansk. 
 
Derfor vil det fortsat være bibliotekets opgave at sørge for, at få de to-kulturelle mødre i tale 
og få dem gjort interesserede i at fortælle historier for deres børn. Der skal fortsat arbejdes 
med fotobilledbøger sammen med mødrene i Sundhedshuset. Fotobøgerne er en god indgang 
til at tale om, hvor vigtigt det er, at fortælle og læse højt for sine børn. 
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De forskellige etniske kvindegrupper har ikke vist særlig interesse i at oprette fortællegrupper. 
Tendensen er, at det er ”Tordenskjolds soldater”, der tegner foreningerne, og at disse kvinder 
har rigeligt om ørerne. Alternativt kan biblioteket satse på et samarbejde med Trivselshuset og 
Integrationshuset, da det er steder, hvor de tosprogede kvinder i forvejen kommer.  
 
 
Ad. 4: Udvikling af læsemateriale.  
 
Succeskriterier 
  Udarbejdelse af i alt 5 forskellige læsematerialer. 

 
Resultater: 
 Et lille hæfte med historien om Den lille hvide kone blev farvelagt og kopieret i rød, blå 

og grøn. Hæftet blev delt ud i fortælleværkstederne. 
 Eventyret om Rødhætte på 4 fortællerark med billeder til at støtte fortællingen blev delt ud 

til somaliske mødre efter, at de havde hørt og set eventyret fortalt som bordteater. 
 Fotobilledbog med korte tekster på dansk og somali blev udarbejdet. 
 Indkøb af 3 eventyrkasser fra Jette Løntoft samt "Et eventyrligt materiale", hæfte 1 og 2. 

Rødhætte og Den lille hvide kone er hentet derfra. 
 Jan Mogensen har tegnet figurer til remseeventyret Kyllerylle. Kyllerylle er trykt på A3 

karton. Boglisten ”Guldlok og de tre bjørne”, der kan klippes ud og bruges som 
bordteater, og som tidligere er udgivet af Landsbyskriveren og Bymadammen, er blevet 
genudgivet af Projekt Læsehunger med ny tekst. Der er trykt 3000 ark af hver.  

 Lørdag den 2. april blev der uddelt mange af de eventyrbøger, som blev udgivet af Det 
Kongelige Bibliotek i samarbejde med flere andre, bl.a. Integrationsministeriet, 
Indvandrerbiblioteket og H. C. Andersen 2005 Fonden i anledning af 200 året for H.C. 
Andersens fødsel. 
 

 
Ad. 5: Stimulering af børnenes fantasi  
 
Succeskriterier 
 Afholdelse af 6 musikalske arrangementer for børn og voksne i efteråret 2004 med 

deltagelse af i alt 300 børn og voksne. 
 
Resultater: 
• Under Sundhedsugen 2004 blev der afholdt 2 musikalske arrangementer “Musik og 

Spræl” et for de mindste børn 1½ - 3 år og et for børn mellem 4 - 6 år. Børnene var med til 
at spille musik, hoppe, danse og lave rytmik - med rytmeæg, hulahopringe, ærteposer og 
faldskærm. Børnekulissen havde lavet forestillingen, og der deltog 60 børn. 

 Lørdag den 11.december kl.13-14 kom Birgitte Jefsen og Ingrid Oberborbeck fra Århus 
Musikskole og fik ca. 26 børn og 2 mødre til at synge med og lege sanglege og fagtelege. 
Der blev blandt andet sunget Mester Jakob på Tyrkisk 

 Der er afholdt 2 musikarrangementer ét i Gellerup Bibliotek og ét i Hasle Bibliotek, med 
Ingegerd Jønner, forfatteren til "Sangbogen Evigglad". I alt deltog 4 voksne og 35 børn 
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(der var plads til 50). Der var meget snevejr den dag, arrangementet var i Hasle, så én 
børnehave aflyste. 

 Der er afholdt 2 teaterforestillinger "Dragen i bjerget" én i Gellerup Bibliotek og én i 
Hasle Bibliotek. Børnene var med til at bære handlingen fremad med sang og leg. 

     144 børn og 26 voksne deltog i alt. Der var fuldt booket op. 
• På Hasle bibliotek blev der afholdt en workshop for de største børn i målgruppen. 

Børnene fik mulighed for at lære at tegne Manga-tegneserier med vejledning fra Peter 
Egelund. DragonBall er meget populær blandt børn mellem 7 og 12 år. 5 børn og voksne 
deltog i arrangementet. 

 
I alt har 296 børn og voksne deltaget i disse musiske arrangementer. 
 
 
Ad. 6: Udvikling af informationsmateriale.  
 
Succeskriterier:  
 Udarbejdelse af 1 brochure samt 14 bogmærker. 
 Udarbejdelse af 15 nyhedsbreve i projektperioden. 

 
Resultater: 
 I stedet for en brochure udgiver projektet en kampagnebog ”Den store seng” med 

tegninger af Søren Jessen. Bogen udkommer som afslutning på projekt Læsehunger. 
Bogen handler om, hvor dejligt og godt det er at få læst højt. Hovedpersonen er Raff, én 
af figurerne fra børnebogen Den store Månefest, fortællinger fra Smørhullet.  
Bogen uddeles til alle børn på 5 år i Gellerup - og Hasle bibliotekernes lokalområde. 
På den måde får de to-sprogede familier en illustration på selve grundideen og grundtesen 
for projekt Læsehunger. Det er valgt at udgive en bog i stedet for en brochure, idet der 
gennem kortlægning i forhold til Urban-programmet er konstateret, at borgerne i Vestbyen 
ikke får deres information gennem skriftlig formidling, men via mund-til-mund-metoden 
samt via etablerede netværk - så som etniske foreninger og lignende. 

 Der er i alt udarbejdet 7 bogmærker efter samme skabelon, 5 bogmærker på blå baggrund 
samt ét på rød baggrund og ét på grøn baggrund, således at børn og forældre tydeligt kan 
se, at der her er tale om nye bogmærker. Bogmærkerne har ikke været specielt populære 
blandt de indvandrermødre, som har deltaget i fortælleværkstederne. Men bogmærkerne er 
blevet brugt i forbindelse med bogudstillinger på biblioteket.  
Desuden er der udarbejdet 4 bogmærker til uddeling i forbindelse med de Tosprogede 
Emnekufferter. Disse boglister kommer ud til de af områdets børnehaver, der har mange 
tosprogede børn. 

• Til Sommerbogen er der lavet 5 specielle bogmærker til de ældste i målgruppen. 
• Til kampagnebogen har Søren Jessen tegnet et bogmærke. 
• Der er siden august 2004 skrevet ét nyhedsbrev hver måned, i alt 17 stk.   
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Dokumentation af deltagelse  
 
Succeskriterier:  
• Intentionen i projektet var, at der ved hver aktivitet skulle foretages en optælling af 

antallet af deltagerne. Ved enkelte arrangementer, så som de musikalske arrangementer 
samt ved “Fortælleværkstederne”, ville der foreligge en tilmeldingsregistrering. 

 
Resultater:  
• Ved mange af arrangementerne udover de musikalske har det været svært at foretage en 

decideret optælling, i det arrangementerne er foregået i det åbne rum, hvorfor 
tilhørerne/tilskuerne i flere tilfælde, har kunnet komme og gå i løbet af gennemførelsen af 
arrangementet. Kun ved de musikalske arrangementer forelå der decideret 
tilmeldingsregistrering.  

• Der har ikke været tilmelding til fortælleværkstederne, fordi de henvendte sig til allerede 
etablerede grupper. 

 
 
Information/formidling: 
 
Informationen og formidlingen falder i to dele: 
 
Del 1 - målrettet målgruppen: 
Succeskriterier:  
• Gennem hele projektperioden vil billeder fra forskellige aktiviteter og arrangementer blive 

lagt på Gellerup og Hasle bibliotekers hjemmesider sammen med korte tekster. Foruden 
bibliotekernes digitalkameraer vil der i hele projektperioden være engangskameraer til 
rådighed for såvel børn som voksne, og et bredt udsnit af disse billeder vil blive lagt på 
hjemmesiderne. 

• Det i projektperioden udarbejdede materiale vil ligesom brochurer, bogmærker etc. blive 
udarbejdet i en sådan form, at de frit kan distribueres som pdf-filer til både 
samarbejdspartnere og andre interesserede i Danmark. 

 
Resultater: 

• Der ligger fotos på Gellerup Biblioteks hjemmeside og på Læsehungers hjemmeside. 
Fra Gellerup og Hasle Bibliotek er der et link til Projekt Læsehunger. 

• De udarbejdede bogmærker er lagt på nettet som jpg-filer. 
• Fortællearket om Kyllerylle er lagt på nettet som pdf. 

. 
 
Del 2 - målrettet fagpersoner: 
 
Succeskriterier:  

• Der vil hver måned blive udarbejdet såvel et trykt - som et elektronisk nyhedsbrev, der 
udsendes til samtlige samarbejdspartnere. Det gælder både Styregruppe og øvrige 
samarbejdspartnere. Det vil ligeledes være muligt at abonnere på Nyhedsbrevet. 
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• Der vil løbende i projektperioden blive skrevet artikler til Nyt fra Nyhavn, 
Bibliotekspressen, Bog’art samt andre relevante tidsskrifter og fagblade. 

 
Resultater:  

• Der er i alt udsendt 17 elektroniske nyhedsbreve til samarbejdspartnere, samt til de 31 
abonnenter, der er på Nyhedsbrevet 

• Der er i projektperioden udsendt 9 pressemeddelelser.  
• I projektperioden er der skrevet én artikel til ÅKB-Nyt, en til Nyt fra Århus Kommune 

til flygtninge- og indvandrerforeninger samt to omtaler i Skræppebladet og en i Liv i 
Herredsvangs (De to sidstnævnte er husstandsomdelte beboerblade i henholdsvis 
Gellerupparken og Herredsvang). 

• I forbindelse med udgivelsen af ”Den store seng” indsendes artikel til 
Bibliotekspressen og Bog’art  

• Endvidere skrives en afsluttende artikel til ”Nyt fra Nyhavn” om det samlede projekt. 
• Projekt Læsehunger blev præsenteret sammen med andre projekter på en temadag den 

25. maj, som afslutning på projektet "Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske 
minoriteter" i Det midt/nordjyske netværkssamarbejde.  

• Desuden har projekt Læsehunger deltaget i planlægningen af en konference for de 
sprogudviklingsprojekter, der er en del af "Biblioteket - Porten til det danske 
samfund". Her blev Læsehunger sammen med de andre projekter præsenteret på en 
sprogbazar. Konferencen fandt sted den 15. september på Klarskovgård. Der deltog 
120 bibliotekarer, lærerer, pædagoger og andre interesserede. 
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Statistik 
 
Både Gellerup - og Hasle biblioteker har gennem en årrække konstateret faldende udlån 
indenfor børnematerialerne. Det drejer sig både om børns lån alene, børn og forældres besøg 
på biblioteket og i høj grad også faldende benyttelse af børnebiblioteket og dets tilbud fra 
institutionspersonalet i de to bibliotekers lokalområde. 
 
Bogmærkestatistik 
For at se om bogmærkerne har haft en effekt i form af et højere udlån af bogtitlerne, er der 
udarbejdet en udlånsstatistik på udvalgte titler, dels i periode A før projektet: 01.01.03-
31.12.03, dels i periode B under projektet: 01.08.04- 01.08.05. 
 
7 ud af 9 har flere udlån i periode B sammenlignet med periode A. Heraf har halvdelen 
væsentligt flere udlån. Man kan således sige, at der kan være en lille tendens til, at 
bogmærkerne har skabt et større udlån af de titler, der er nævnt. 
 
Barbro Lindgren: Jeppes Bamse.  
Udlån i periode A: 18.  Udlån i periode B: 24.  
Mats Letén: Kaj har fine støvler 
Udlån i periode A: 18.  Udlån i periode B: 16.  
Søren Jessen: Dinos verden 
Udlån i periode A: 12.  Udlån i periode B: 10.   
P. Chr. Asbjørnsen: De tre Bukke Bruse 
Udlån i periode A:   3.  Udlån i periode B:   9.  
Rudyard Kipling: Hvordan elefanten fik sin lange snabel 
Udlån i periode A:  2.  Udlån i periode B:   6.   
P. Chr. Asbjørnsen:  Pandekagen 
Udlån i periode A: 14.  Udlån i periode B: 21.   
Jakob Martin Strid: Mustafas kiosk 
Udlån i periode A:  5.  Udlån i periode B:  7. 
Kim Fupz Aakeson: Tante T 
Udlån i periode A:  1.  Udlån i periode B:  6. 
Anthony Browne: Søren Splejs 
Udlån i periode A:  3.  Udlån i periode B: 15. 
 
 
Statistik over udlån og børnelånere: 
 
Såvel Gellerup - som Hasle biblioteker har gennem de sidste år oplevet et betydeligt fald i 
udlån af materialer - generelt på mellem 8 og 13 % pr. år.  
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Tendensen i 2005 er imidlertid en stagnation og muligvis en tendens til en mindre stigning i 
udlånet af de fysiske materialer (dvs. tal der er barberet for webudlån etc.) til børn.  
 
 
I den følgende statistik ser det ud til at Projekt Læsehunger sammen med de tiltag, der i øvrigt 
er sat i værk i forbindelse med at skærpe læsehungeren hos børn, er ved at bære frugt og er 
med til at genskabe en interesse for læsning.  
 
Tallene nedenfor er udlån af børnematerialer til børn og/eller deres forældre. I dette tal er ikke 
indeholdt udlånte børnematerialer til institutioner. Sammenlignes udlån til institutionerne i 
2004 med udlån til institutionerne i 2005 er der en tendens til stagnation eller måske en 
mindre stigning. 
 
I 2003 blev følgende antal børnematerialer udlånt i: 
Gellerup Bibliotek:  24.753 
Hasle Bibliotek:     15.671 
 
I 2004 blev følgende antal børnematerialer udlånt i: 
Gellerup Bibliotek:  23.936 
Hasle Bibliotek:         13.802 
 
I 2005 er der i perioden 1.1.2005 til 30.09.2005 blevet udlånt følgende antal børnematerialer i: 
Gellerup Bibliotek:  18.840 
Hasle Bibliotek:         10.381 
 
 
Ligeledes er antallet af indmeldte børn stigende i forhold til sidste år.  
 
I 2003 blev følgende antal børn indmeldte i: 
Gellerup Bibliotek:  212 
Hasle Bibliotek:           95 
 
I 2004 blev følgende antal børn indmeldte i: 
Gellerup Bibliotek:  274 
Hasle Bibliotek:         119 
 
I 2005 er der i perioden 1.1.2005 til 30.09.2005 blevet indmeldt følgende antal børn i: 
Gellerup Bibliotek:  246 
Hasle Bibliotek:           89 
 
Det svarer for Gellerup Biblioteks vedkommende til ca. 90 % og for Hasle ca. 75 % på 
nuværende tidspunkt, hvor der mangler et kvartal i 2005. 
 
Der føres nu er månedlig statistik over udlån og indmeldelser, således at Gellerup - og Hasle 
biblioteker løbende kan måle om forskellige indsatser har en umiddelbart effekt i forhold til 
udlån og antal indmeldte børnelånere. 
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