
LITTLAB som helhed 

 

 Kursist:  

”Det er fedt at komme ud af 
klassen og se, hvad bibliote-
ket egentlig er for noget.”  

Kursist:  

”Det er en god idé at tage 
med i undervisningen. Det er 
et godt break, hvor der sker 
noget nyt.”  

Kursist:  

”Det kunne være godt at 
komme og arbejde her no-
get mere.”  

Kursist:  

”Det har givet mig mere lyst 
til at være med i dansk. Jeg 
har lært noget nyt, fordi jeg 
normalt ikke rigtig deltager i 
undervisningen og ikke får 
læst.”  

Kursist:  

”Det har været fedt med 
LITTLAB. Det har givet mig  
et bedre billede af, hvad 
dansk og litteratur er. Det 
har vist, at der er mange 
spændende måder at lære 
om og arbejde med dansk og 
tekster på.”     

Underviser:  

”Kursisterne har nydt at væ-
re sat meget i centrum. Det 
har givet god respons fra 
deres side.” 

Underviser:  

”Her ved slutningen af 
LITTLAB giver kursisterne ud-
tryk for, at de har bibliote-
kets muligheder mere i be-
vidstheden. De har fx sagt: 
’Det kunne være hyggeligt at 
sætte sig derover og arbejde 
i krogene.’” 

Underviser:  

”LITTLAB har været et inte-
ressant bekendtskab for bå-
de kursister og undervisere. 
Biblioteket kan tilbyde kursi-
sterne noget, som vi ikke kan 
på vores skole. Det er et rum 
til ro og fordybelse. Det er et 
udsyn mod verden. Det er en 
del af en almen dannelse.”  

Underviser:  

”Det har givet en del per-
spektiver på et fremtidigt 
samarbejde, som det vil væ-
re oplagt at fortsætte.” 

Underviser:  

”Der er potentiale i de for-
skellige alternative former 
for litteraturformidling. Sær-
ligt i forhold til at få skabt 
en umiddelbar interesse for 
litteraturen, som man så 
efterfølgende kan gribe i un-
dervisningen.” 

Underviser:  

”Der et stort didaktisk poten-
tiale i at styrke sammenhæn-
gen mellem de to institutio-
ner. Kursisternes behov for 
faglig udvikling og bibliote-
kets formidlende rolle giver i 
samskabelse en meningsfuld 
synergieffekt.” 

Underviser:  

”I min begejstring over de 
hidtidige resultater har jeg 
allerede kastet mig over et 
yderligere samarbejde med 
Rødovre Bibliotek omkring 
virtuel undervisning. Jeg ser 
frem til at lave endnu mere 
sammen med biblioteket.”  


