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Tekstkompetence i Norden 2008 - 2012 
Slutrapport 
 

Projektets historie 
NSS besluttede i 2007 at etablere projektet Tekstkompetence i Norden. Projektets ide var oprindelig at 
samle en rapport med informationer om læse- og skriveprojekter i Norden. I samme periode afsatte 
Undervisningsministeriet i Danmark midler til kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark. Efter 
gensidig aftale blev de to projekter koblet sammen, og ideen om en rapport blev afløst af en database. 
Databasen fik navnet Nordisk Projektbank, den er stadig tilgængelig via www.nordiskprojektbank.dk. 
 
I første omgang var projektet fra NSS’s side berammet til to år, men da det ved afslutningen af den toårige 
periode viste sig at være så mange penge tilbage i projektet, gav NSS tilladelse til, at projektet kunne 
fortsætte endnu to år, dvs. med afslutning juli 2012. 
 
Projektet er forankret i Nationalt Videncenter for Læsning i Danmark. Pædagogisk konsulent Lis Pøhler har 
været projektleder i hele perioden. Til projektet har på skift været tilknyttet to studentermedhjælpere. 
Desuden har der været tilknyttet it-konsulenter, som har stået for den praktiske tilrettelæggelse af 
hjemmeside og database. 

Projektets ide 
Nordisk Projektbank har haft til formål at videregive informationer og udveksle erfaringer om og mellem 
læse- og skriveprojekter i Norden. Projektbankens mål har været at: 

• kortlægge udviklingsprojekter, der vedrører læsning/skrivning for småbørn, i grundskolen samt i 
grund-, efter- og videreuddannelse  

• sprede eksisterende og aktuel viden om, hvordan man via forskellige pædagogiske metoder og 
arbejdsformer kan støtte sprog-, læse- og skriveudviklingen hos børn og unge  

• inspirere til etablering og design af nye projekter 
Projektbankens primære målgruppe har været pædagoger og lærere i de nordiske uddannelsessystemer. 
Men der har hele tiden været fri adgang til projektbanken for alle interesserede. 
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Projektforløb kort fortalt 
Maj 2009   Første version af Projektbanken blev lanceret og suppleret med omfattende 

informationsvirksomhed i den sammenhæng med henblik på at få ledere af 
læse- og skriveprojekter i hele Norden til at skrive projekterne i banken.  

Oktober 2009 Konferenceprogram for formidlingskonferencen 24. april 2010 blev 
offentliggjort. De første 100, som skrev deres projekt ind i Projektbanken, fik 
tilbud om fribillet til konferencen.  

April 2010  Den planlagte konference i København med udgangspunkt i projekter i 
Projektbanken måtte aflyses med bare to dages varsel. Det var askeskyen i 
Island som medførte at de mange foredragsholdere fra hele Norden ikke 
kunne komme frem. Konferencen blev udskudt til december 2010. 

December 2010  Konferencen blev afholdt 1. december i DGI-byen i København med i alt 165 
deltagere fra hele Norden. Der har kun været positive tilbagemeldinger på 
konferencen 

Maj 2011 Efter ansøgning gav NSS tilladelse til at forlænge projektet i yderligere to år. Af 
de midler, som var tilbage i projektet, blev afsat et større beløb til nyt layout 
for Projektbanken. 

Efteråret 2011 Det nye layout blev offentliggjort. Der blev desuden etableret muligheder for, 
at tilgå Projektbanken på de fleste nordiske  sprog (dansk, bokmål, nynorsk, 
svensk, finsk og islandsk).  

Foråret 2012 Projektet var ved at nærme sig sin afslutning. Nationalt Videncenter for 
Læsning vurderede ikke at have midler til at holde Projektbanken ved lige. Det 
har efterfølgende desværre ikke været muligt at finde midler til dette trods 
henvendelser til bl.a. Nordisk Ministerråd, Dansklærerforeningen og 
Ministeriet for Børn og Undervisning. 

 

Projektregnskab 
Projektet er støttet med en samlet bevilling på 1 mio. kr. fra NSS for hele projektet. Beløbet afrapporteres 
derfor samlet, selv om projektperioden blev forlænget med to år. 
NSS-projektets økonomi er holdt adskilt fra Undervisningsministeriets projekt: de to er projekter har 
udelukkende været koblet indholdsmæssigt og har desuden haft forskellige tidshorisonter.  

Publikationen Norden læser og skriver, som udkom i forbindelse med konferencen i december 2010, blev 
finansieret af Tips- og Lottomidler fra det daværende Undervisningsministerium med 50.000 kr. Disse 
midler er ikke medtaget i regnskabet nedenfor. 

  Budget Regnskab 
Consultant fee 470.000 468.775 
Travel costs 70.000 66.963 
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Other expenses 30.000 26.450 
Meeting and conference expenses 230.000 224.855 
Result dissemination 100.000 116.539 
Wages 100.000 96.723 

Total, beløb i kr. 1.000.000 1.000.305 

Projektformidling 
Projektbanken er løbende formidlet via Nationalt Videncenter for Læsnings hjemmeside og nyhedsbreve. 
Projektbanken har endvidere afholdt sin egen store konference i København december 2010; 
Tekstkompentence i Norden. Projektet er endvidere løbende blevet præsenteret ved konferencer i Norden, 
både via brochurer og via direkte præsentationer. Desuden har der været artikler i nordiske 
læsepædagogiske tidsskrifter – og sidst men ikke mindst: via projektkonsulentens opsøgende arbejde i hele 
Norden.  

Dokumentation 
Brochurer, artikler, konferenceprogram og publikationen Norden læser og skriver er løbende blevet tilsendt 
NSS. Disse kan naturligvis til enhver tid rekvireres igen. Den primære dokumentation for projektet findes i 
selve Projektbanken: www.nordiskprojektbank.dk. Projektbanken vil være tilgængelig via Nationalt 
Videncenter for Læsnings hjemmeside frem til sommeren 2013. 
 
Projektets store konference, som blev afholdt 1. december 2010, blev afrundet med publikationen ”Norden 
læser og skriver”, som også blev uddelt til alle konferencedeltagere. En række af konferencens 
oplægsholdere har bidraget med artikler. Publikationen kan downloades fra Nationalt Videncenter for 
Læsnings hjemmeside: http://www.videnomlaesning.dk/om-os/vores-udgivelser/norden-laeser-og-skriver/ 

Anbefalinger ved etablering af lignende projekter 
Der er ved projektets afslutning kun 86 projekter i Projektbanken, hvilket langt fra afspejler, hvad der er  – 
og har været – i gang i de nordiske lande. Det har vist sig meget sværere end forventet at få projekter i 
skrevet ind i Projektbanken. Stort set alle, som har været præsenteret for ideen, har været begejstrede for 
tanken. Men de fleste vil hellere læse, hvad andre har gjort, end selv bidrage. Det har givet stof til 
eftertanke mhp etablering af lignende projekter i fremtiden. 

Skulle der etableres lignende databaser en anden gang, vil jeg anbefale: 
• Der skal afsættes midler til sekretariater, som opsøger projekter og skriver dem ind i databasen 

efter aftale med projektlederne. 
• Der skal være sekretariatsbistand i alle landene – ikke kun i et. 
• Databasen skal være tilgængelig på de nordiske sprog – og ikke kun på ét. 
• Ved projektplanlægningen skal tages højde for, at den it-tekniske del tager lang tid - også længere 

end der bliver lovet ved aftaleindgåelse. 

 


