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DEL 1: Om projektet, faser, leverancer og aktiviteter 
Læsevejledning  
Denne evalueringsrapport om projektet En generation af stærke læsere: Greb til læselyst 
falder i tre dele: Del 1 beskriver projektets formalia og aktiviteter. Del 2 rummer selve 
evalueringen på henholdsvis resultat-, formidlings- og procesniveau. Resultatevalueringen 
sætter særligt fokus på anvendeligheden af Forbløffede praksis, der blev anvendt i 
forbindelse med praksisvisitter. Del 3 består af en række bilag, blandt andet lister over 
omtale af projektet og konferenceprogram. Undervejs i rapporten er indsat citater fra de 
børn, der er blevet interviewet i den kvalitative undersøgelse. 

Kort resumé: Hvordan gik det? 
En generation af stærke læsere: Greb til læselyst har været et vellykket og omfattende 
projekt med involvering af mange aktører fra biblioteks- og skoleverdenen. Projektet har 
først leveret og derefter på systematisk vis formidlet et stort kvantitativt og kvalitativt 
vidensgrundlag med forskningsmæssig tyngde og dybde. Den nye viden om børns læse-
og medievaner kan bruges i praksis og dermed styrke bibliotekernes strategiske og 
daglige arbejde med at skabe flere og bedre læsere.  

Projektet har opnået maksimal synlighed i såvel den brede og politiske offentlighed som i 
faglige medier. Forankringen er sikret, idet Danmarks Biblioteksforening sammen med 
andre aktører, herunder Undervisningsministeriet, i 2018 bruger projektets undersøgelser 
og anbefalinger som afsæt til arbejdet med udformningen af en ny, national læsestrategi, 
hvor koblingen mellem skole, hjem og biblioteker er essentiel.   

Baggrund for projektet 
Børns hverdagsliv og kulturforbrug har ændret sig voldsomt de seneste år i takt med den 
nemme adgang til internettet, nye digitale devices, mængden af digitale tilbud og de 
længere skoledage indført i forbindelse med skolereformen, der trådte i kraft i 2014. 
Forandringen har også påvirket børnenes læsevaner – ikke mindst fritidslæsningen. 
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Læsning er fortsat en vigtig kompetence, når det gælder børns læring og udvikling.  
Når de seneste PISA-undersøgelser viser, at omkring 15 procent   
af de danske elever i 9. klasse ikke har funktionelle 
læsekompetencer, vækker det bekymring. Selv om de 
danske elever i 4. klasser læser bedre end 
gennemsnittet af elever inden for EU/OECD, viser de 
nyeste PIRLS-undersøgelser fra 2017, at danske 
elevers resultater er faldet, sådan at de nu er 
tilbage på niveauet fra 2006. Bibliotekerne har en 
lang tradition for at styrke børns fritidslæsning.  
For at de fortsat kan yde en effektiv og målrettet 
indsats på området og give børn muligheden for at 
opleve litteratur på lige fod med andre kulturformer, 
er der behov for ny viden om, hvordan bibliotekerne 
bedst styrker børns læselyst med afsæt i deres 
virkelighed.  

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har derfor 
sammen med Københavns Biblioteker, 
Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning 
udviklet partnerskabsprojektet ’En generation af stærke 
læsere: Greb til læselyst’. Projektet har i 2016-2017 
indsamlet ny viden om børns læse- og medievaner, 
herunder hvad der motiverer børn til at læse. Projektets 
kvantitative undersøgelse blev offentliggjort i september 2017.   

På baggrund af den blev der ultimo 2017 lavet en kvalitativ undersøgelse, der går i dybden 
med udvalgte temaer. Projektet har været forankret i et samarbejde med alle seks 
centralbiblioteker og har involveret folkebiblioteker fra hele landet i læringsforløb, som løb 
af stablen primo 2018.  

Formål og målsætninger 
Formålet med projektet har været at udvikle et praksisanvendeligt vidensgrundlag, der kan 
styrke bibliotekernes handle, -udviklings og formidlingsmuligheder og dermed bidrage til at 
skabe flere og bedre læsere. Projektets konkrete målsætninger har været at: 

• Skabe et kvantitativt og kvalitativt vidensgrundlag om børns læsevaner, deres veje 
til at finde læsestof og deres fællesskaber omkring læsning i den nye 
medievirkelighed 

• Give anbefalinger til bibliotekernes praksis på området 
• Styrke den nationale vidensdeling på området på gennem test af eksisterende 

praksisnær metode 
• Øge fokus på bibliotekernes betydning for børns læsekompetencer i den brede 

offentlighed og særligt i forhold til skoleområdet. 
• Identificere og sætte fokus på de bibliotekariske kernekompetencer på området og 

hermed styrke bibliotekernes samarbejde og komplementære kompetencer i 

”Der er sådan én, der hedder 
Zombiejægerne, som jeg har læst 
over tolv bøger af, tretten. Hver 
på over hundrede sider, så det 

gik der lang tid med på et 
tidspunkt, fordi det var nogle af 
de spændendeste bøger, jeg har 
læst. Og der er faktisk nogle nye 
af dem, men de er ikke herovre 
på biblioteket, så jeg leder så 
meget, jeg kan. Jeg fik på et 
tidspunkt en bog, som min 

klasselærer havde fundet til mig, 
hun syntes så spændende ud.”   

Elev i 6. klasse 
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forhold til folkeskolen. 
 

De udspecificerede målsætninger for projektets fase 4 (praksisforløb) har været at: 
 

• Kvalificere biblioteksmedarbejderne gennem nye indsigter i organiseringen af den  
biblioteksansattes arbejde 

• Kvalificere biblioteksmedarbejderens motivation og formidlingskompetence ved at 
introducere nye greb til at motivere børn til at læse – både på og uden for 
biblioteket. 

• Styrke bibliotekernes lokale læringsstrategier via praksisudvikling gennem 
observationer – lære at lære af hinanden 

• Kvalificere medarbejdernes kollektive forståelser og styrke en bæredygtig 
samarbejdsstruktur gennem udvikling af stærke netværk bibliotekerne imellem 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupper 
Den primære målgruppe har været børn i alderen 9-13 år. Den sekundære målgruppe har 
været biblioteksmedarbejdere, der arbejder med børneområdet, litteraturformidlere, 
biblioteksledere, udviklingschefer-  og konsulenter. Andre målgrupper har dækket over 
skoleledere, læsevejledere, dansklærere, medarbejdere i pædagogiske læringscentre, 
pædagogiske konsulenter, børnekulturkonsulenter og udviklingskonsulenter.  

Succeskriterier 
• Minimum 75 % af landets biblioteker deltager aktivt i projektets praksisdel    
• Mindst 75 % af deltagerne i praksisdelene oplever, at projektets samarbejdsformer, 

vidensgrundlag og anbefalinger er relevante og anvendelige i praksis 
• Netværk/læringspar fortsætter efter projektets afslutning 

”Der var engang, hvor jeg stod op, og så havde jeg lyst 
til at læse, og så sad min mor inde i sofaen og læste. Så 

sad jeg sammen med min mor og læste, og det var 
rigtig hyggeligt.”   

Elev i 6. klasse 
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• At mindst 80% af biblioteksmedarbejdere, som har deltaget i praksisvisitterne oplever, 
at de har fået faglig viden og indsigt i nye måder at motivere børn til at læse på. 

• Mindst 80% af deltagende biblioteksmedarbejdere har fået erfaringer med at 
viderebringe deres ideer til kolleger ved eget bibliotek.  

• At 80% af deltagende biblioteksmedarbejdere har udviklet et nyt fælles sprog om, 
hvad læselyst er, og hvordan man som fagprofessionel motiverer til læselyst. 

• At alle deltagende biblioteksmedarbejdere, der deltager i visitterne, foretager mindst 
en ændring i egen praksis, på baggrund af inspiration fra projektet. 

• For at maksimere gennemslagskraft skal vidensgrundlaget opnå reference og omtale i 
mindst 5 lokale, 3 nationale og 3 faglige medier. 

 

 
Billede fra workshop 2 i læringsforløbet, Roskilde Centralbibliotek. 

 

Billede fra workshop 2 i læringsforløbet, Odense Centralbibliotek. 
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Projektets faser, aktiviteter og leverancer 
Projektet har varet knap to år. Hele 2017 har været dedikeret til frembringelsen af det nye 
vidensgrundlag. Fase 2 har således været længere og haft en anden karakter end de 
øvrige faser, som har sat fokus på henholdsvis opstart, formidling og evaluering.   

Fase 1: Organisering, kommunikation & forskningsdesign (august - december 2016) 
I denne fase blev projektets organisering konkretiseret. En række grupper med 
interessenter fra såvel skole- som biblioteksverdenen blev nedsat, blandt andet for at 
kvalificere de to undersøgelsers design. Der blev afholdt fokusgruppeinterviews med en 
gruppe folkebiblioteksmedarbejdere fra tre forskellige steder i landet og en gruppe lærere 
for at høste input til det kvantitative spørgeskema.  

Projektdesignet blev endeligt besluttet. Den vigtigste beslutning var at lade den kvalitative 
undersøgelse bygge videre på den kvantitative. Oprindeligt var det planen at lade de to 
undersøgelser køre parallelt, men arbejdsgruppen vurderede, at der samlet set ville 
komme et bedre og mere fokuseret vidensgrundlag ud af en proces, hvor den kvalitative 
undersøgelse tog afsæt i de mest markante resultater i den kvantitative. Som et led i 
kvalificering af undersøgelsesdesignet blev der udarbejdet en vidensoversigt over danske 
og internationale undersøgelser og analyser på området.  

Der blev formuleret en kommunikationsplan, der tog højde for, at projektets to 
hovedleverancer faldt i efteråret 2017 og primo 2018.    

Aktiviteter:   

• To møder i projektgruppen 
• Et møde i styregruppen 
• To fokusgruppeinterviews med hhv. biblioteksmedarbejdere og lærere 
• Etablering af følgegruppe  
• Etablering af CB-tovholder-gruppe  
• Desk-research af eksisterende viden på læseområdet 
• Proces med kvalificering af spørgeskema til kvantitativ undersøgelse 

Leverancer: 
 

• Konkretiseret projektbeskrivelse og -organisering 
• Kommunikationsplan 
• Projektets Facebook-side ’Greb til læselyst’.  
• Vidensoversigt publiceret på fremtidensbiblioteker.dk 
• Spørgeskema til kvantitativ undersøgelse klar til test på skoler  

 

Fase 2: Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse (januar 2017 – januar 2018) 
I denne fase blev det kvantitative spørgeskema udarbejdet af Læremiddel.dk og testet på 
en række skoler. Derefter gennemførte Læremiddel.dk den kvantitative undersøgelse med 
deltagelse af 8721 elever på 3.- 7. klasse fordelt på 110 forskellige grundskoler fordelt i 
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hele landet, både folkeskoler, privatskoler og friskoler. Projektet havde oprindeligt opereret 
med et betydeligt mindre antal informanter (omkring 2000 elever), men Læremiddel.dk 
nåede bredt ud i skoleverdenen, hvor der var stor interesse for at deltage. Det lykkedes 
således at få et meget stort datagrundlag, hvilket gav undersøgelsen yderligere statistisk 
tyngde. Juni 2017 afleverede Læremiddel.dk den endelige rapport på 136 sider. 

Der blev udarbejdet en visuel identitet for projektet, en specifik pressestrategi for 
offentliggørelse af undersøgelsen, rapporten blev gennemskrevet og layoutet, og 
arbejdsgruppen bidrog til de konkrete formuleringer og citater i pressemeddelelsen, hvis 
hovedbudskab var, at danske børn læser mindre i deres fritid end før, og at faldet er størst 
blandt pigerne.  

Den 17. september blev den kvantitative undersøgelse offentliggjort sammen med en 
omfattende baggrundsundersøgelse af teknisk karakter. Der var overvældende 
presseinteresse for undersøgelsen, og både nationale, regionale og lokale medier omtalte 
den. Undersøgelsen blev også genstand for en nyhed på Slots- og Kulturstyrelsens 
hjemmeside, ligesom faglige medier bragte nyheden om den nye viden.    

Umiddelbart efter lanceringen af undersøgelsen gik Stine Reinholdt Hansen og Henriette 
Romme Lund fra henholdsvis Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning i gang 
med at identificere de temaer, som tallene dækkede over, og derefter tilrettelægge den 
kvalitative undersøgelse. Idet den kvantitative undersøgelse viste, at faldet i 
fritidslæsningen er størst mellem 5. og 6. klasse, besluttede de at sætte fokus på elever i 
6. klasse i den kvalitative undersøgelse. Spørgerammen og undersøgelsesdesignet blev 
kvalificeret af arbejdsgruppen, følgegruppen og andre interessenter. De udvalgte temaer i 
den kvalitative undersøgelse er beskrevet i metodeafsnittet i denne rapports del 1. 
Derefter blev der taget kontakt til en række skoler forskellige steder i landet for at udvælge 
informanter og sikre en tilnærmelsesvis repræsentativ sammensætning af land/by, 
forskellige skoletyper etc.  

Undersøgelsen blev gennemført i oktober, og i november blev materialet samlet og 
skrevet sammen. I december mødtes arbejdsgruppen og gav feedback på rapporten, 
hvorefter enkelte afsnit blev redigeret. I januar blev en forkortet version af den kvantitative 
rapport samlet i en tryksag med den kvalitative undersøgelse i fuldtekst samt 
Tænketankens fem anbefalinger til det videre arbejde.      

I efteråret 2017 var der møde med gruppen af CB-tovholdere, hvor planen for afvikling af 
praksisforløb i vinteren/foråret 2018 blev aftalt. Alle biblioteksledere modtog en mail med 
info om forløbet og en opfordring til at lade medarbejdere deltage i det. Nationalt 
Videncenter for Læsning bidrog med input til en pamflet om metoden Forbløffende praksis, 
som blev sendt ud sammen med invitationen, blandt andet via BØFA og CB-tovholdernes 
egne maillister. Programmet for workshop 1 blev fastlagt og sendt ud til de 107 tilmeldte 
biblioteksmedarbejdere fra hele landet.   

I december 2017 blev der desuden arbejdet med planlægning af afslutningskonferencen. 
Dato og location blev besluttet, en række internationale key note speakers blev kontaktet, 
og der blev indgået kontrakt med moderator Karen Dyssel.  
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Aktiviteter:  

• Test af kvantitativt spørgeskema på skoler 
• Gennemførelse af undersøgelse på 110 skoler 
• Udarbejdelse teknisk baggrundsrapport 
• Analyse af data og udarbejdelse af tabeller/grafik samt kondensering af 

hovedresultater 
• Sammenskrivning, redigering, opsætning og korrekturlæsning af rapport 
• Fastlæggelse af projektets visuelle identitet 
• Udarbejdelse af pressestrategi og pressemeddelelse 
• Offentliggørelse af kvantitativ undersøgelse 
• Udarbejdelse af design for kvalitativ undersøgelse 
• Udarbejdelse af samlet rapport inkl. Tænketankens anbefalinger 
• Gennemførelse af kvalitativ undersøgelse 
• Tre møder i arbejdsgruppen 
• Et møde i følgegruppen 
• Et møde i styregruppen 
• Et møde i gruppen af centralbibliotekstovholdere  
• Udarbejdelse af pamflet vedr. indholdet af og metoden bag praksisforløb  
• Forberedelse af program til og drejebog for workshop 1 i praksisforløbet 
• Praktisk og indholdsmæssig planlægning af konference, herunder målrettede 

invitationer til en lang række foreninger og andre interessenter.   
 

Leverancer:  

• Kvantitativ undersøgelse (pdf) 
• Baggrundsrapport til den kvantitative undersøgelse (pdf) 
• Undersøgelsesdesign til kvalitativ undersøgelse 
• Projektets visuelle identitet, herunder logo og signaturfarver.  
• Pressemeddelelse 17. september 2017  
• Kvalitativ undersøgelse (pdf)  
• Invitation til alle landets biblioteksledere vedr. praksisforløb 
• Pamflet om praksisforløb 
• Nyhed og tilmeldingsmodul vedr. praksisforløb online  
• Samlet, trykt rapport med de væsentligste tal fra den kvantitative undersøgelse og 

den kvalitative undersøgelse i fuldtekst samt Tænketankens anbefalinger  
• Nyhed på fremtidensbiblioteker.dk om konferencen den 28. februar 2018.   

 
Fase 3: Resultatformidling og faglig forankring (februar 2018) 
I denne fase blev der brugt flest kræfter på planlægning og afvikling af konferencen den 
28. februar og afviklingen af praksisforløbets workshop 1 på Roskilde, Aalborg og Vejle 
centralbiblioteker den 6., 7. og 8. februar, hvor den samlede rapport og anbefalinger blev 
præsenteret sammen med metoden Forbløffende praksis. De deltagende medarbejdere 
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fra folkebiblioteker blev sat sammen i læringspar med henblik på lokale praksisforløb og 
udvekslinger. Stine Reinholdt Hansen bidrog med en videohilsen, som blev vist på 
workshoppen.  

Med hensyn til konferencen blev der bygget op til dagen på Facebook med præsentationer 
af oplægsholderne. Derudover blev der indgået et samarbejde med Ritzau Fokus om en 
nyhed den 28. februar i forbindelse med offentliggørelse af den samlede, trykte rapport. 
Arbejdsgruppen formulerede sin egen pressemeddelelse og lagde sig fast på den vinkel, 
der fremhæver forældres og især mødres rolle som inspirationsgivere til børns læsning.  

Aktiviteter: 

• Afholdelse af workshop 1 tre steder i landet: Kick-off på praksisforløb 
• Planlægning af konference den 28. februar, herunder undervisningsminister Merete 

Riisagers deltagelse, evalueringsform og deltagerinvolvering via postkort 
• Indgåelse af mediepartnerskab med Ritzau Fokus 
• Offentliggørelse af den samlede, trykte rapport samme dag som afholdelse af 

konferencen 
• Udsendelse af rapporten til alle biblioteker i Danmark og andre interessenter 
• Udarbejdelse af evaluering af konference på baggrund af udfyldte spørgeskemaer 
• Dokumentation af konferencen i form af små video-hilsner fra udvalgte deltagere 

Leverancer: 
 

• Samlet rapport trykt i 1500 eksemplarer 
• 150 deltagere til konferencen den 28. februar på Halmtorvet 9 i København 
• Pressemeddelelse fra Ritzau Fokus 
• Pressemeddelelse fra projektet med Tænketanken som afsender  
• Omtale af den samlede rapport i landsdækkende, regionale og faglige medier 
• Kvantitativ og kvalitativ evaluering af konferencen til intern brug 
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Billede af den trykte rapports forside 

  

Fase 4: Læringspar og praksisvisitter, gennemførelse og opsamling (februar-marts 2018) 
I denne fase besøgte biblioteksmedarbejdere hinanden på tværs af kommunegrænser 
udstyret med observationsskema og det nye vidensgrundlag.  

Der blev udarbejdet program og drejebog for workshoppen samt evalueringsskema med 
henblik på vurdering af deltagernes faglige udbytte af praksisforløbet og i særdeleshed 
metoden Forbløffende praksis.   

Fasen sluttede med afholdelse af workshop 2 på centralbibliotekerne i Herning, Odense 
og Roskilde den 20., 21. og 22. marts med fremlæggelse af observationer, 
refleksionsrunder, formulering af fremtidige handlinger og evaluering af praksisforløbet.   

Aktiviteter: 

• Biblioteksmedarbejdere besøgte hinanden og anvendte metoden Forbløffende 
praksis i deres observationer 

• Udarbejdelse af program og drejebog for workshop 2 
• Udarbejdelse af evalueringsskema til workshop 2 
• Afholdelse af workshop 2 tre steder i landet inkl. fagligt oplæg om eReolen GOs 

tilbud og udviklingsprojekt om frilæsning i skolen 
• Indsamling og dokumentation af ideer fra deltagere i praksisforløbet 
• Bearbejdning af evalueringsskemaer 

 

Leverancer: 

• Ideer til nye læselysttiltag fra deltagerne i praksisvisitter 
• Evaluering af praksisforløb 
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Fase 5:  Resultatformidling og evaluering (Februar-maj 2018) 
Den nationale, afsluttende formidlingskonference blev afholdt samme dag som 
offentliggørelsen af den samlede rapport: Den 28. februar 2018. Disse aktiviteter er 
nærmere beskrevet under fase tre.  

Den samlede rapport blev desuden præsenteret på Danmarks Læringsfestival, eReolens 
strategiseminar, netbibliotekernes fælles generalforsamling og Bibliotekspolitisk Topmøde 
i Herning. Desuden holdt projektleder oplæg om undersøgelserne på Køge Bibliotek og 
forlaget Høst &Søn.  

Der blev lavet seks telefoninterviews med deltagere fra praksisforløbet for at kvalificere 
evalueringen af forløbet og høste input til folderen med fem greb til læselyst. Den blev 
udarbejdet, layoutet, trykt i 500 eksemplarer og distribueret til biblioteker over hele landet. 
Målgruppen var biblioteksansatte, der arbejder med børn og læselyst. Derudover blev det 
samlede inspirationskatalog med alle ideer fra praksisforløbet mailet til de 100 deltagere. 

Projektlederen bidrog med citater til Nationalt Videncenter for Læsnings metodebog om 
Forbløffende praksis (under udarbejdelse).   

Projektet afsluttedes med udarbejdelse af evalueringsrapport til Slots- og Kulturstyrelsen 
samt regnskabsaflæggelse.  

Aktiviteter:  
 

• Formidling på Danmarks Læringsfestival 6. og 7. marts 2018 
• Formidling på Bibliotekspolitisk Topmøde 12. og 13 april i Herning 
• Telefoninterviews med tilfældigt udvalgte deltagere fra praksisforløbet 
• Formulering af fem greb til læselyst på baggrund af input fra praksisforløb og 

opfølgende telefoninterviews 
• Udarbejdelse og grafisk opsætning af folder med fem greb til læselyst    

 

Leverancer: 

• Tænketankens stand på Danmarks Læringsfestival  
• Tænketankens stand på Bibliotekspolitisk Topmøde  
• Formidlingsfolderen Fem greb til læselyst (trykt i 500 eksemplarer)   
• Citater til Nationalt Videncenter for Læsnings metodebog om Forbløffende praksis 
• Endelig evaluering og regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen.  
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Billede fra afslutningskonferencen den 28. februar 2018 i København 

 

Organisering 
Projektets har opereret med styregruppe, projektledelse, projektteam, faglig følgegruppe, 
centralbibliotekstovholdere, formidlingspartnere og ad hoc-grupper.    

Styregruppe:  
Tænketanken Fremtidens Bibliotekers styregruppe har fungeret som styregruppe. 
Styregruppen består af repræsentanter for IVA, Danmarks Biblioteksforening, 
Bibliotekschefforeningen og Bibliotekarforbundet.   

Projektledelse:  
Tænketanken har stået for overordnet projektledelse og koordinering. Projektleder Louise 
Agger Nexø blev i projektets sidste seks måneder afløst af Lisbet Vestergaard.   

Projektteam:   
Projektteamet har ud over Tænketankens daglige leder Lotte Hviid Dhyrbye og 
projektleder Louise Agger Nexø/Lisbet Vestergaard bestået af konsulent Anne Katrine 
Frøslev Larsen fra Københavns Biblioteker, konsulent Henriette Romme Lund fra Nationalt 
Videncenter for Læsning og ph.d. Stine Reinholdt Hansen fra Læremiddel.dk.   

Faglig følgegruppe:   
Følgegruppens funktion har primært været at kvalificere undersøgelsesdesignet og 
bidrage med faglige perspektiver på projektet. Gruppen har desuden fungeret som 
formidlingspartnere. Medlemmerne har været: Lektor og leder af Center for Børns 
Litteratur og Medier, Nina Christensen, børne- og ungebibliotekar hos NOTA Katrine 
Bruun Dahl, forfatter og initiativtager til Gratisbørnebøger.dk Ellen Holmboe, medlemmer 
af centralbibliotekernes børnetovholdernetværk Susanne Dahl Jensen, Vejle, og Henriette 
Dybdahl, Roskilde, direktør for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, 
Gitte Frausing og fuldmægtig fra Slots- og Kulturstyrelsen, Anne-Marie Mohr-Nielsen.   

Gruppen af centralbibliotekstovholdere:  
Seks personer har været tovholdere for praksisvisit-forløbet i forhold til de deltagende 
biblioteksmedarbejdere. Gruppen har også leveret faglig sparring i særlig relation til 
projektets formidlingsfolder Fem greb til læselyst. Gruppen har bestået af Christian 
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Langelund fra Aalborg CB, Karen Myhre Jensen fra Gentofte CB, Kirsten Husted fra Vejle 
CB, Signe Greisgaard Larsen fra Roskilde CB, Morten Kjær fra Herning CB og Dynke 
Jeppesen (og i sidste fase Heidi Martinussen) fra Odense CB.  

Nationale formidlingspartnere:  
Formidlingspartnerne har sikret, at projektets viden, anbefalinger og resultater er blevet 
spredt nationalt gennem forskellige kanaler til alle relevante interessenter, herunder ledere 
og fagpersoner fra skoleverdenen. Formidlingspartnerne har været DB, BF, IVA, BCF, 
Nationalt videnscenter for læsning, Læremiddel.dk, projektets faglige følgegruppe og 
centralbibliotekernes børnetovholder- netværk 

Ad hoc-grupper:  
For at kvalificere spørgsmålene i den kvantitative undersøgelse blev der gennemført to 
fokusgruppeinterviews med henholdsvis folkebiblioteksmedarbejdere og skolelærere.  

Metoder  
Projektets nye vidensgrundlag om de 9-13-åriges læse- og medievaner er fremkommet på 
baggrund af et mixed methods-studie. Dette dækker over en kombination af kvalitative og 
kvantitative metoder, der supplerer hinanden. 

Den kvantitative undersøgelses metode: 
Den kvantitative undersøgelse af børns læse- og medievaner bygger på svar fra 8721  
3.–7. klasses elever fordelt på 110 grundskoler i hele landet. Både privatskoler, friskoler og 
folkeskoler har deltaget. Skolerne er valgt ud fra kriterier som skolestørrelse, skoletype og 
geografi, sådan at de udgør et repræsentativt udsnit af skoler. Undersøgelsen giver et 
indblik i børns holdning til læsning i såvel trykte bøger som tekster på nettet. Den giver 
også indblik i holdninger til og brug af biblioteker på og uden for skolen. Endelig er der 
stillet spørgsmål til brug af medier generelt. Det giver et billede af, hvilke medier børn 
foretrækker og bruger mest tid på i fritiden. 

Undersøgelsen opererer overordnet med et bredt læsebegreb, der dækker læsning af 
både trykte og digitale tekster. Samtidig kan det være nyttigt at vide, hvordan børn opfatter 
læsning i mere traditionel forstand, primært forbundet med bøger. Dette er gjort ved at 
gentage spørgsmål fra tidligere undersøgelser, som netop har været baseret på en mere 
traditionel forståelse af læsning. Spørgsmålene er udformet, så de til dels har kunnet 
sammenlignes med den foregående læsevaneundersøgelse, der var en del af Stine 
Reinholdt Hansens ph.d.-afhandling ’Når børn vælger tekster’ fra 2014.  

Nogle af spørgsmålene er desuden inspireret af den engelske læsevaneundersøgelse 
’Children’s and Young People’s Reading in 2016’. National Literacy Trust står bag 
undersøgelsen. 

Endelig er der tilføjet to nye spørgsmålskategorier om henholdsvis skole- og folkebibliotek, 
som er blevet til på baggrund af gruppeinterviews med både bibliotekarer og lærere. I 
spørgeskemaet har forskerne stræbt efter at ramme en balance mellem kontinuitet og 
fornyelse samt spørge ind til læsning på en måde, så børnene også selv har haft mulighed 
for at svare med afsæt i deres egen forståelse af, hvad læsning er. Spørgeskemaet 
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omfatter 18 overordnede spørgsmål vedrørende børns læse- og medievaner, som 
respondenterne har besvaret elektronisk i foråret 2017.  

Læremiddel.dk udarbejdede desuden en omfattende baggrundsrapport af teknisk karakter 
med metodeovervejelser og gennemgang af de analyseredskaber, der blev anvendt i 
forhold til datasættet.  Rapporten indeholder også statistik over de deltagende skoler og 
redegørelse for indekskonstruktion af begrebet ”læselyst”. Denne baggrundsrapport er 
værdifuld, fordi den leverer hele grundlaget for en videnskabeligt valid gentagelse af 
undersøgelsen, som kan blive aktuel inden for de kommende år.    

Den kvalitative undersøgelses metode 
Den kvalitative undersøgelse bygger på tolv 
semistrukturerede interviews, heraf otte enkeltinterviews 
og fire fokusgruppeinterviews, som er foretaget i 
efteråret 2017. I alt 28 børn i alderen 11-12 år deltog i 
undersøgelsen. Det var 14 piger og 14 drenge, som 
alle havde deltaget i den kvantitative undersøgelse. 
Børnene var fordelt på fire 6. klasser, der igen fordelte 
sig på fire forskellige skoler, som var udvalgt efter 
størrelse (stor/ lille), placering (by/land og landsdel) og 
sammensætning af elever. Der gennemførtes et 
fokusgruppeinterview og to enkeltinterviews på hver skole.  

Når netop børn fra 6. klasse blev udpeget som særlig 
interessante, er det, fordi den kvantitative undersøgelse viste, at børns lyst til at læse i 
fritiden typisk falder markant på dette tidspunkt.  
 
Mens 58% af eleverne i 5. klasse således læser mindst flere gange om ugen, er det 47% i 
6. klasse.  Samtidig viste tallene, at børns brug af digitale medier stiger med alderen. Det 
skabte grundlag for at undersøge, hvordan børn i 6. klasse opfatter bogen sammenlignet 
med andre medier og dermed få et mere detaljeret indblik i disse børns fritidslæsning samt 
deres brug af biblioteket og digitale samt sociale medier.  

Undersøgelsen er funderet i en bred forståelse af læsning, det vil sige en forståelse af 
læsning som både læring og underholdning og både via den analoge bog og digitale 
medier. Børnene blev dels stillet åbne spørgsmål, dels specifikke spørgsmål, der 
refererede til konkrete resultater fra den kvantitative undersøgelse. 

Interviewene blev foretaget med afsæt i et syn på børn, der forstår disse som individer 
med egen kultur og kulturbrug, som de har egen viden om og holdninger til. Der er tale om 
børns egen kultur, som den blandt andet er beskrevet af Beth Juncker i ’Børn og Kultur i 
Norden. Nordiske forskningsperspektiver i dialog’ (2013).  

Interviewerne var bevidste om at etablere et samtalerum, hvor børnene vidste, at det 
netop var deres viden, som var centrum for undersøgelsen, og at der for interviewerne 
ikke fandtes rigtige eller forkerte svar – det vigtigste var at høre deres mening.   

”Der var engang, hvor jeg 
stod op, og så havde jeg lyst 

til at læse, og så sad min 
mor inde i sofaen og læste. 

Så sad jeg sammen med min 
mor og læste, og det var 

rigtig hyggeligt.”  
Elev i 6. klasse 
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Ved enkeltinterviews var det muligt at gå i dybden med det enkelte barns holdninger og 
svar. Fordelen ved fokusgruppeinterviewet var, at børnene har været sammen med deres 
klassekammerater og dermed kunne opleve en større tryghed end i enkeltinterview-
situation, hvor de sad over for en fremmed voksen.  

Interviewerne var opmærksomme på, at fokusgruppeinterviewet først og fremmest 
afslørede fælles normer for, hvordan ”man” forholder sig. I dette tilfælde til læsning og 
medier.  

 

 

 

 

Metoden bag praksisvisitter 
I forbindelse med praksisvisitter gennemført i vinteren-foråret 2018 har projektet benyttet 
sig af den antropologiske metode ”Forbløffende praksisser”, hvor der arbejdes med 
observationer, dokumentation og forundring i struktureret form. Læselystvisitterne gør, at 
man bliver klogere på egen praksis ved at opleve andres. Man får ny inspiration og et 
grundlag for at diskutere og reflektere over, hvorfor man gør som man gør i egen praksis. 
Dette kan danne afsæt for små ændringer i hverdagen eller konkrete tiltag, man kan 
igangsætte på eget bibliotek.  

At tage på praksisvisit kræver forberedelse, udvælgelse af fokusområde og opfølgning. 
Konkret betyder det, at observationsskemaet læses igennem inden visittet. Personalet 
beslutter sammen, hvad der vil være interessant at observere på det bibliotek, der skal 
besøges. Den biblioteksmedarbejder, der tager på visit, nedskriver sine forventninger til 
visittet. På den måde kommer forbløffelserne og bruddene på det forventede til at fremstå 
tydeligt. Det aftales med det pågældende bibliotek, man skal besøge, hvornår 
læselystvisittet skal foregå. Observationsskemaet udfyldes så vidt muligt, mens der 
observeres. Det læses igennem straks efter endt observation, og man tilføjer kommentarer 
og spørgsmål til de først nedfældede indtryk, tanker og forbløffelser.  

Efter visittet fremlægges observationer og diskuteres med kollegerne. Ud fra diskussionen 
beskrives 4-6 tiltag, som man vil sætte i gang på eget bibliotek. Ud fra disse vælges en 
enkelt ændring eller et enkelt tiltag, som konkret igangsættes. Tiltaget skal være 
overskueligt, og der skal være bred enighed om dets formål.  

”Min far læser ikke så meget. Han læser mest nyheder og sådan noget, men 
han læser ikke så meget bøger-bøger. Han kommer ikke hen og siger ”denne 

her vil jeg gerne læse”, han tænker bare... Så sidder han og kigger lidt på 
telefonen og lidt rundt omkring, og så læser han lidt der og der og der. Han 

har også læst det, han skal i sit liv.”  

Elev i 6. klasse 
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Billede med padlet med ideer og konsulent Marianne Eskebæk fra Nationalt Videncenter for Læsning, 
workshop 2 i læringsforløbet, Odense Centralbibliotek. 

 

Del 2: Evaluering 
Evaluering af resultater 
Resultatevalueringen falder i to dele med forskellig vægtning.  

Første del handler om projektets hovedresultater, der er bundet op på fem overordnede 
målsætninger og relaterer sig til størstedelen af projektets aktiviteter.  

Anden del zoomer specifikt ind på det afsluttende praksisforløb, der var en mindre del af 
projektet, og som operererede med fire separate målsætninger. Praksisforløbets formål 
var at sikre, at den nye viden blev aktivt formidlet til fagfolk, som straks kunne bruge den i 
deres daglige arbejde med at styrke børns læselyst på og uden for folkebibliotekerne.  

Succeskriterierne knytter sig primært til praksisforløbet, konferencen og formidlingen af det 
nye vidensgrundlag.  

62 af deltagerne udfyldte et evalueringsskema efter praksisforløbet. Dette svarer til cirka 
2/3 af det samlede deltagerantal. Der er derudover foretaget 6 opfølgende 
telefoninterviews med deltagere fra forskellige steder i landet for at få sat flere ord på 
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oplevelserne af forløbets form og indhold samt anvendeligheden af det nye 
vidensgrundlag.  

 
Målsætning 1:  
Skabe et kvantitativt og kvalitativt vidensgrundlag om børns læsevaner, deres veje til at 
finde læsestof og deres fællesskaber omkring læsning i den nye medievirkelighed. 
 
Resultat: Der foreligger nu to undersøgelser, der til sammen giver et nuanceret billede af 
de 9-13-åriges læse- og medievaner i fritiden anno 2017. Undersøgelserne er sendt ud til 
alle biblioteker i Danmark. Den kvantitative undersøgelse med deltagelse af knap 9000 
respondenter er den største af sin art i Danmark, og forfatternes forskningsprofiler har 
givet undersøgelsen en faglig tyngde og gennemslagskraft.  

Den kvalitative undersøgelse har tilføjet flere nuancer til lige præcis 6. klasseselevers 
opfattelse af bogen sammenlignet med andre medier, deres fritidslæsning, deres brug af 
biblioteket og digitale samt sociale medier. Tænketanken har i forbindelse med evaluering 
af konferencen og praksisforløbet spurgt deltagerne om den praktiske anvendelighed af 
videns grundlaget. Svarene er meget positive, som det fremgår af nedenstående tal: 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Spørgsmål 4: Hvor sandsynligt er det, at du vil anvende rapporten? 

(Kilde: Evaluering af afslutningskonference den 28. februar 2018) 

Meget sandsynligt 66% 

Sandsynligt 33% 
Ikke sandsynligt 0% 
Slet ikke sandsynligt 0% 

Ved ikke  1% 
Note: n = 95. Grundet afrunding er i alt = 101 

 

Spørgsmål 2: Hvor sandsynligt er det, at du vil anvende projektets viden/rapporten i praksis? 

(Kilde: Evaluering af praksisforløb vinter-forår 2018) 

Meget sandsynligt:  66 % 
Sandsynligt:  33 % 
Ikke sandsynligt: 0 
Slet ikke sandsynligt:  0 
Note: n=62 
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Tænketanken har været særlig opmærksom på biblioteksledernes vurdering af 
undersøgelsernes anvendelighed. Følgende citat fra May-Britt Diechmann, leder af Stevns 
Bibliotekerne er betegnende for den generelle holdning hos lederne:  

”Men denne nye rapport har jeg fået en meget konkret anledning til at åbne døren til 
skoleforvaltningen i kommune. Jeg tager rapporten i hånden og kommer med helt friske 
tal, der understreger, hvor vigtigt det er, at vi får styrket samarbejdet mellem biblioteker og 
skoler og løfter den fælles opgave med at få styrket børns læselyst.”  

Tænketanken konkluderer på baggrund af såvel biblioteksansattes som lederes respons, 
at målsætningen er opfyldt og at det nye vidensgrundlag vil blive brugt aktivt af 
folkebiblioteker over hele landet i arbejdet med at styrke, udbygge og formidle 
eksisterende og nye læselystindsatser. 

Målsætning 2:  
Give anbefalinger til bibliotekernes praksis på området. 
 
Resultat: I processen med udarbejdelse af den samlede rapport formulerede forfatterne 
Stine Reinholdt Hansen og Henriette Romme Lund en række anbefalinger til fagfolk og 
forældre. Tænketanken kondenserede anbefalingerne, som fik ordlyden:  
 
1. Det er en fælles opgave at hjælpe børn ind i en læsekultur og bibliotekskultur  
Ingen kan gøre det alene. Der er brug for, at både skoler, pædagogiske læringscentre, 
forældre og biblioteker vejleder og giver inspiration til læsning, fungerer som læsende 
rollemodeller og gør noget aktivt for at åbne bibliotekets verden af muligheder for børn. 

  
2. Voksne må ikke slippe børnene for tidligt  
Selv om børnene i undersøgelserne på mange måder er selvhjulpne, har lært at læse, 
bevæger sig rundt på mange digitale platforme og i mange tilfælde selv kan tage bussen til 
det nærmeste folkebibliotek, så er det ikke nok. Børn på mellemtrinnet har fortsat brug for, 
at deres voksne interesserer sig for deres læsning og mediebrug.  
 
3. Samarbejdet mellem skoler og biblioteker er en vigtig del af løsningen   
Den kvantitative undersøgelse viser, at børn mest forbinder læsning med skole og  
pligt. Børnene udtrykker selv, at den gode læseoplevelse kræver vedholdenhed. 
Læselysten kommer med andre ord ikke af sig selv. Den behøver ikke at være reserveret 
til fritiden, men kan også opstå i skolen. Hvis folkebibliotekerne går ind på den præmis i 
deres formidling, kan flere børn få øget læselysten. 
 
4. Folkebiblioteker kan med fordel gentænke deres opsøgende indsatser  
Alle børn går i skole, men ikke alle børn kommer på folkebiblioteket. Det er der ikke noget 
nyt i. Men med Folkeskolereformen har de fleste børn fået længere skoledage. Samtidig 
lægger Åben Skole op til, at lokale kulturinstitutioner spiller en større rolle i den enkelte 
skoles hverdag – både på og udenfor skolens matrikel. Folkebiblioteker er mere end 
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materialer og mure. Det er også fagpersoner, som kan komme i spil i ude i klasseværelser 
og på pædagogiske læringscentre. 
 
5. Børns manglende kendskab til digitale læsetilbud kalder på handling   
Kun få børn kender til folkebibliotekernes digitale formidlingstjenester. Tænketankens 
rapport 'Digitale biblioteksstrategier' (2017) viser det samme mønster hos voksne. De 
fleste børn siger, at de foretrækker den trykte bog, når de skal læse i fritiden. Samtidig ved 
vi, at fremtidens læsning i høj grad bliver digital. Pointen er ikke, at børn skal holde op med 
at læse trykte bøger, men de skal også lære at læse digitalt i deres fritid. Det sker ikke, når 
de ikke kender til de digitale formidlingstjenester og ikke trænes i at bruge de digitale 
læsetilbud.  
 
Tænketanken formulerede desuden fem greb til læselyst henvendt til medarbejdere på 
folkebibliotekerne. Grebene blev til på baggrund af input fra afslutningskonferencen og 
praksisforløbet, hvoraf sidstnævnte netop var for fagfolk. De fem greb til læselyst er:     
 
Børnene kommer ikke af sig selv! 
Greb 1: Vær offensiv i samarbejdet med skoler 
Børn forbinder stort set læsning med skolen. Det er der, de tilbringer den største del af 
hverdagen. Vent ikke på, at skolerne søger et samarbejde med jer. Opsøg skoleledere, 
PLC-medarbejdere, læsevejledere og dansklærere. Tilbyd at komme ud klasserne med fx 
book talks, hvor du åbner døren til gode læseoplevelser. Som folkebiblioteker kan vi 
understøtte lærernes arbejde med at undervise i et bestemt tema, og vi kan hjælpe 
lærerne med, at Åben Skole bliver til virkelighed.   
 
Børn har brug for at møde voksne, der brænder for læsning  
Greb 2: Kom ud over rampen med din personlige formidling 
Du er en vigtig rollemodel. Din egen læselyst og begejstring inspirerer børn til at læse. 
Brug dig selv, genstande og personlige historier i formidlingen. Stil spørgsmål til børnene 
undervejs, når du præsenterer bøger og andet læsestof. Vær nysgerrig og find ud af, 
hvilke emner der optager dem lige nu – også på YouTube og andre digitale platforme. Det, 
som er på alles læber, kan du altid understøtte med litteratur.    
 
Forældre er vigtige inspirationskilder 
Greb 3: Klæd forældrene på til at inspirere deres børn til læsning 
Opsøg forældrene – også uden for biblioteket. Giv dem læsetips på sociale medier, på 
skolens intranet, i lokalaviser, i skræddersyede nyhedsbreve, på biblioteket, i 
håndboldklubben og andre steder, hvor de kommer tit. Lav info-kampagner og 
arrangementer rettet mod forældrene. Sørg for, at de aldrig løber tør for inspiration til 
deres barns næste læseoplevelse.   
 
Læsning er noget, vi deler  
Greb 4: Sæt scenen og gør læsning til en social aktivitet 
Fællesskaber om læsning opstår ikke af sig selv. Det kræver, at du er en initiativrig vært, 
der byder ind med sociale arrangementer, som kobler læseoplevelser med hygge. Giv 
inspiration til, at læsning bliver en fælles aktivitet i familien – også selv om børnene har 
lært at læse. Du kan også sætte gang i de gode snakke om læseoplevelser på nettet. På 
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den måde kan børn være med i læsefællesskaber, selv om det fysiske bibliotek ikke ligger 
lige om hjørnet.  
 
Tekster findes overalt i børns liv    
Greb 5: Søg hele tiden viden om børns interesser og medievaner 
Den fysiske bog kan noget særligt. Musik, film, YouTube-videoer, fanfiction, e-bøger, 
computerspil og sociale medier kan også noget særligt. Børns fritidslæsning sker ikke i et 
vakuum. Den hænger sammen med deres interesser og digitale medievaner. De ændrer 
sig konstant. Når du følger med i, hvad børn laver på deres skærme, får du mere føling 
med deres interesser. Og de er med til at drive læselysten. Følg også med i undersøgelser 
fra fx Medierådet for Børn og Unge og andre aktører. 
 
 
Mens anbefalingerne har en overordnet karakter, retter de fem greb til læselyst sig mere 
konkret mod de biblioteksansattes hverdag og aktiviteter. Det femte greb er især inspireret 
af den positive deltagerrespons, der var på lektor Anne Mette Thorhauges oplæg på 
afslutningskonferencen. Thorhauge er formand for Medierådet for Børn og Unge. Hun 
argumenterede for, at vi som voksne (forældre og fagprofessionelle) ikke skal dæmonisere 
børnenes digitale liv i fritiden og heller ikke opstille et (falsk) modsætningsforhold mellem 
den trykte bog og digitale medier. 
 
Som det fremgår af nedenstående citater fra evalueringen, bemærkede en række 
deltagere at Thorhauges pointer havde været konstruktive:  
 

”Øjenåbneren var Annemette Thorhauge med sine beskrivelser af at digitale medier og bøger ikke er 
modsætningsforhold – og at medieudviklingen ikke er afvikling.”  

 
”Børn elsker universer og genkendelsen fra medie til medie. Lad os bruge dette til at inkludere børn i 
læsningens univers.”  

  
Tænketanken konkluderer, at målsætningen om at give anbefalinger til bibliotekernes 
praksis på området opfyldt, og der er både taget højde for den ledelsesmæssige, 
strategiske og praktiske brug af anbefalinger/greb, idet de bygger på input fra og dialog 
med omkring 150 personer fra bibliotekssektoren. Der er dermed stor sandsynlighed for, at 
de kommer ud at leve og virke i bibliotekerne og kan danne fælles afsæt for nye indsatser, 
både på lokalt, regionalt og nationalt niveau.    
 
Målsætning 3:  
Styrke den nationale vidensdeling på området på gennem test af eksisterende praksisnær 
metode 
 
Resultat: Metoden Forbløffende praksis er blevet præsenteret for og testet af 100 
biblioteksmedarbejdere, der agerer inden for børneområdet. Alle centralbiblioteker har 
bidraget til læringsforløbet, der bestod af to korte workshops primo februar og ultimo marts 
2018 og deltagernes gensidige visitter og formulering af ideer herimellem. Der har været 
overvejede positiv respons på læringsforløbet, som kombinerede præsentation af det nye 
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vidensgrundlag med en antropologisk metode. Nedenstående kommentarer viser, at 
metoden har bidraget til faglig udvikling:  
 
”Jeg synes, det har været et rigtig godt forløb som har givet mig inspiration og lyst til at 
arbejde videre med læselysten hos de 9-13-årige. Det gode har været den store 
udveksling af erfaring og praksis med andre.” 
 
”Fint indhold med både strategi og lavpraksis.” 
 
”Dejligt at det har været så konkret. Har fået mange små og lavpraktiske ideer til 
ændringer, som er lette at gennemføre. ” 
 
”Udbytterigt at benytte en antropologisk metode.”  
 
”Fedt med den fælles ”vidensplatform” ’ 
 
”Supergodt med rigtige benspænd og udgangspunkt i en videnskabelig rapport.” 
 
”Det er godt med det praksisnære.” 
 
Succeskriterie: Minimum 75 % af landets biblioteker deltager aktivt i projektets praksisdel    
 

Dette ambitiøse succeskriterie er kun delvist opfyldt. En afsluttende optælling viste, at 
biblioteksmedarbejdere fra 53 forskellige kommuner deltog i praksisdelen. Deltagerantallet 
ved start var 107, idet flere biblioteker sendte mere end en medarbejder. Alle 
biblioteksledere havde i november fået information om forløbet, som ligeledes blev delt på 
centralbibliotek.dk, BØFAs Facebook-gruppe, i Tænketankens nytårsnyhedsbrev til 
medlemmer og i andre relevante fora. Der kan være forskellige forklaringer på, at nogle 
biblioteker ikke deltog. Den primære er formentlig, at deltagelse krævede, at medarbejdere 
tog hele dage ud af kalenderen. Især for mindre biblioteksvæsener kan det være en stor 
udfordring at tage medarbejdere ud af den daglige drift. Tænketanken konkluderer dog, at 
en deltagelsesprocent på 53 procent er tilfredsstillende, idet alle centralbibliotekerne har 
taget stort ejerskab til projektet og dermed kan fortsætte arbejdet med at styrke den 
nationale vidensdeling på området.   

 
Succeskriterie: Mindst 75 % af deltagerne i praksisdelene oplever, at projektets 
samarbejdsformer, vidensgrundlag og anbefalinger er relevante og anvendelige i praksis. 

Dette succeskriterier er opfyldt, idet alle respondenter i evalueringen angiver, at det er 
sandsynligt (hhv. 20 og 30 svar ud af i alt 62 svar) eller meget sandsynligt (hhv. 42 og 31 
svar ud af i alt 62 svar) at de vil anvende projektets viden og anbefalinger i praksis. 
Billedet er lidt anderledes i forbindelse med deltagernes syn på projektets 
samarbejdsformer:  

”Hvor sandsynligt er det, at du vil anvende læringsforløbets samarbejdsform i 
praksis? 
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Meget sandsynligt: 9 
Sandsynligt: 42 
Ikke sandsynligt: 10” 

Cirka en sjettedel af deltagerne tror således ikke på, at samarbejdsformen bliver en del af 
deres hverdag. Hovedparten er dog positiv. En lang række kommentarer fra 
evalueringsskemaerne samt fra opfølgende telefoninterviews viser, at samarbejdsformen 
(praksisvisitter) er relevant og anvendelig i praksis. Her kommer fem eksempler:  

 ”Det var et utrolig spændende forløb. Jeg føler i den grad, at jeg har fået tilegnet mig ny viden, 
undret mig og fået ideer. Udvekslingen fungerede supergodt.” 

”Det har været inspirerende at være på lynvisit hos hinanden. En virkelig øjenåbner. ” 

”Det er ikke kun lærerigt at tage ud, men også at have gæster !  Her fortæller vi, hvad vi gør, og 
det skaber refleksion over, hvorfor vi gør som vi gør i praksis.” 

”Spændende med fokuseret visit. Anderledes at man på forhånd havde afgjort, hvad man ville 
kigge på. ” 

Målsætning 4:  
Øge fokus på bibliotekernes betydning for børns læsekompetencer i den brede 
offentlighed og særligt i forhold til skoleområdet. 
 
Resultat: Der har været massiv og meget bred presseinteresse for projektets to 
undersøgelser, som også er blevet omtalt i en række skolerelaterede fagmedier. Det er 
virkelig lykkedes at trænge igennem til skoleverden og få spalteplads. Der er brugt mange 
ressourcer på formidlingsarbejdet, og det har båret frugt. Tænketanken konkluderer, at det 
tætte samarbejde med Læremiddel.dk og Nationalt videncenter for Læsning har givet en 
enestående mulighed for at sætte læselysten på dagsorden blandt især læsevejledere, 
dansklærere og PLC-medarbejdere. Samtidig har det vist sig, at der i den brede 
offentlighed er stor interesse for emnet ”børns læselyst”. Det taler til forældre, 
bedsteforældre og mange andre voksne i børns liv.      

Succeskriterie: For at maksimere gennemslagskraft skal vidensgrundlaget opnå reference 
og omtale i mindst 5 lokale, 3 nationale og 3 faglige medier. 

Succeskriteriet er opfyldt - og det med stort og overvældende eftertryk. Især den 
kvantitative undersøgelse i efteråret 2017 har været genstand for meget stor 
pressebevågenhed. Det fremgår af bilag A og B, som rummer lister over omtaler af den 
kvantitative undersøgelse og den samlede rapport i perioden september-april 2018. Her er 
udvalgt fem eksempler på omtale i lokale medier, tre eksempler på omtale i nationale 
medier og tre eksempler på omtale i fagmedier:  

• TV2 Nord: https://www.tv2nord.dk/artikel/undersoegelse-de-unge-gider-ikke-laese 
• Sjællandske medier: http://sn.dk/Danmark/Piger-dropper-boegerne-og-chatter-i-

stedet/artikel/684558 
Nordjyske: Bøger kan slå ipad – hjælp dit barn til læselyst  

• Vejle Amts Folkeblad: https://vafo.dk/hedensted/Piger-bruger-mere-tid-paa-sociale-
medier-og-mindre-tid-paa-boeger/artikel/494028 
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• Horsens Folkeblad: https://hsfo.dk/hedensted/Piger-bruger-mere-tid-paa-sociale-
medier-og-mindre-tid-paa-boeger/artikel/130663 

• Berlingske online: https://www.b.dk/kultur/piger-vil-hellere-chatte-end-laese-boeger 
• BT: Mødre og venner får børn til at læse bøger 
• Politiken online: http://politiken.dk/skole/art6118301/%C2%BBB%C3%B8ger-er-

kedelige-og-jeg-er-for-doven%C2%AB 
• Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/615569/pigerne-laeser-mindre-end-

tidligere  
• Perspektiv: ”Jeg interesserer mig ikke så meget for bøger” 
• LæringsCenteret: Børns læsevaner lige nu og her! 

Det øgede fokus på bibliotekernes betydning for børns læsekompetencer har på 
tankevækkende vis mest handlet om, at bibliotekerne kan spille en meget større og langt 
mere tydelig og offensiv rolle på området, end de gør i dag. Der er et uudnyttet potentiale. 
Der har ikke være medier, der har problematiseret, at folkebiblioteket kommer meget langt 
nede på listen over børns inspirationskilder til fritidslæsning, hvilket ellers kunne have 
været en historie i sig selv. Heldigvis har fokus mere været rettet mod de tiltag og 
aktiviteter, som folkebiblioteket kan sætte i værk for at fremme læselysten og 
læsekompetencer hos børn på mellemtrinnet.    
 
Målsætning 5:  
Identificere og sætte fokus på de bibliotekariske kernekompetencer på området og hermed 
styrke bibliotekernes samarbejde og komplementære kompetencer i forhold til folkeskolen. 
 
Tænketanken havde oprindeligt set for sig, at den kvantitative og kvalitative undersøgelse 
ville bidrage med børnenes egne holdning til og syn på børnebibliotekarernes rolle. Det 
viste sig dog, at de for de fleste børn spiller en meget fjern eller ikkeeksisterende rolle. Der 
kom ikke udsagn eller indsigter fra børnene, der kunne hjælpe med at identificere de 
bibliotekariske kernekompetencer på læseområdet.  
 
Projektet har derfor i højere grad identificeret en bane, som de biblioteksansatte kan spille 
på. Børnenes svar peger på, at der er brug for opsøgende indsatser i skolesammenhæng, 
stærke formidlingskompetencer, hvor de ansatte sætter sig selv i spil og en evne til at 
tilpasse formidlingen til skolens indre liv og den enkelte klasses dynamik og 
sammensætning. Det kræver et særskilt projekt at komme nærmere på en mere formel 
identificering af de bibliotekariske kernekompetencer på området anno 2018.  
 
Processen er et eksempel på, hvordan projektet har været agilt i sin tilrettelæggelse, idet 
det løbende har taget bestik af vidensgrundlagets indhold.       
 
Tænketanken vurderer på baggrund af denne analyse, at målsætningen er delvist opfyldt 
og at der er et godt grundlag for andre interessenters eventuelle videre arbejde. 
  
De bibliotekariske kernekompetencer har da også været et diskussionstema på de i alt 
seks workshops afholdt i forbindelse med praksisforløbet. Der har været bred enighed om, 
at biblioteksmedarbejdernes særkende i forhold til skolelærere er, at de kan tage afsæt i 
det enkelte barns interesser og dermed kan arbejde mere specifikt med lige præcis 
læselysten og ikke læsemotivationen eller viljen til læsning, selv om disse aspekter også 
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er relevante i arbejdet. Biblioteksmedarbejdere har opdateret viden om den nyeste 
nationale og internationale børnelitteratur til forskel fra de fleste lærere, PLC-medarbejdere 
og læsevejledere.  
  
I forbindelse med målsætning 6, 7, 8 og 9, som er beskrevet på de kommende sider, er 
der formuleret mange, specifikke succeskriterier, som i det store og hele er overført fra et 
betydeligt større Forbløffende praksis-forløb, som Nationalt videncenter for Læsning har 
været konsulenter på. Dette forløb var længere og foregik inden for et andet fagfelt 
(daginstitutioner) end biblioteker.  
 
Det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at benytte den samme type, meget 
udspecificerede succeskriterier i dette projekt, hvor deltagerne i læringsforløbet mere har 
stiftet bekendtskab med metoden end arbejdet i dybden med den hen over en længere 
periode. Den korte konklusion er, det gik for hurtigt med overførslen af succeskriterierne, 
som har været skudt over målet fra begyndelsen. Der var ikke lavet en egentlig analyse af, 
hvad der var et realistisk ambitionsniveau for praksisforløbets output. Læringen er således, 
at en metode kan afprøves i mere eller mindre udfoldede versioner, og at succeskriterierne 
selvfølgelig skal skræddersyes til den enkelte form.      
 
Målsætning 6: 
Kvalificere biblioteksmedarbejderne gennem nye indsigter i organiseringen af den  
biblioteksansattes arbejde.  
 

Resultat: Forbløffende praksis som metode har givet biblioteksmedarbejderne inspiration 
til at arbejde med ændringer i driften på en anden måde end i formaliserede projektformer, 
der ofte har et top-down-perspektiv. Alle deltagere har formuleret ideer til ændringer i egen 
praksis i forhold til arbejdet med at styrke læselysten hos børn på mellemtrinnet.    

Succeskriterie: Mindst 80% af deltagende biblioteksmedarbejdere har fået erfaringer med 
at viderebringe deres ideer til kolleger ved eget bibliotek. 

Succeskriteriet var ikke opfyldt ved forløbets afslutning i marts 2018, men der er en høj 
grad af sandsynlighed, at delingen af ideer er sket efterfølgende: 

”Har du delt dine erfaringer fra læringsforløbet med dine kolleger:  
Ja: 40 % 
Nej: 60 % 

Hvis nej, hvor sandsynligt er det, at du vil dele dine erfaringer med dine kolleger: 
Meget sandsynligt: 40 %  
Sandsynligt: 20 %  
  
OBS: Nogle deltagere har svaret på spørgsmål 2, selv om de havde svaret ”Ja” til 
spørgsmål 1.  

                
Succeskriterie: At alle deltagende biblioteksmedarbejdere, der deltager i visitterne, 
foretager mindst en ændring i egen praksis, på baggrund af inspiration fra projektet. 
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Succeskriteriet er delvist opfyldt, idet alle deltagere har formuleret ideer, som det fremgår 
af bilag D. Det har desværre ikke været inden for projektets scope at følge op på 
implementeringen af ændringerne.   

Målsætning 7:  
Kvalificere biblioteksmedarbejderens motivation og formidlingskompetence ved at  
introducere nye greb til at motivere børn til at læse – både på og uden for biblioteket.  

Resultat: Gennemførelsen af praksisforløb har inkluderet en høj grad af vidensformidling 
og konkret og erfaringsudveksling, idet både workshop 1 og 2 rummede faglige oplæg og 
satte en virkningsfuld ramme for deltagernes egne refleksioner.   

Succeskriterie: At mindst 80% af biblioteksmedarbejdere, som har deltaget i praksis-
visitterne oplever, at de har fået faglig viden og indsigt i nye måder at motivere børn til at 
læse på. 

Succeskriteriet er opfyldt jf. nedenstående uddrag fra evalueringsskemaet: 

”I hvilken grad har du fået ny indsigt i måder at motivere børn til læsning? 

I høj grad: 40 % 
I nogen grad: 60 %” 
                                                                          

Målsætning 8: 
Styrke bibliotekernes lokale læringsstrategier via praksisudvikling gennem observationer  
– lære at lære af hinanden.  

Resultat: Metoden Forbløffende praksis er blevet præsenteret for biblioteksmedarbejdere fra  
over halvdelen af landets kommuner. En kommentar fra den skriftlige evaluering lyder:  

”Det er vigtigt, at input fra konference og workshops også bruges i MUS og snak med biblioteks- 
leder omkring indsats i egen kommune, så biblioteket bliver synligt på kommunal dagsorden.”    
 
Dette er et eksempel på, at biblioteksmedarbejdere tænker nationale fokuspunkter sammen med 
lokale prioriteringer og læringstiltag for den enkelte medarbejder.  
 

Tænketanken vurderer, at målsætningen er delvist opfyldt. Praksisudvikling gennem observationer  
og det at af hinanden er heldigvis ikke ukendte fænomener i bibliotekssektoren, og det har inden 
for dette projekts ramme ikke været muligt at måle på den konkrete styrkelse af lokale lærings. 
strategier.    

Målsætning 9: 
Kvalificere medarbejdernes kollektive forståelser og styrke en bæredygtig samarbejdsstruktur  
gennem udvikling af stærke netværk bibliotekerne imellem. 
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Resultat: Læringsforløbet har indebåret en høj grad af faglig refleksion og faciliteret såvel 
konsolideringen som opbygningen af nye netværk i bibliotekssektoren. En række læringspar  
fortsætter i eget regi efter projektets afslutning.    

Succeskriterie: At 80% af deltagende biblioteksmedarbejdere har udviklet et nyt fælles sprog om,  
hvad læselyst er, og hvordan man som fagprofessionel motiverer til læselyst. 

Dette succeskriterie er kun delvist opfyldt, idet mange deltagere både i evalueringsskemaet og  
i telefoninterviews betoner, at der fortsat ikke er en fælles, klokkeklar definition af begrebet  
”læselyst”. Mange efterlyser desuden mere håndfaste, konkrete greb og svar på spørgsmålet 
”Hvordan? Projektledelsen har desuden erfaret, at udviklingen af et egentlig fælles sprog ville  
kræve en langt mere dybdegående, struktureret indsats, der strækker sig over betydeligt 
længere tid end 2 måneder.  

Succeskriterie: Netværk/læringspar fortsætter efter projektets afslutning. 

Succeskriteriet er 66 procent opfyldt, som det fremgår af den skriftlige evaluering.  
To tredjedele af deltagerne svarer positivt på spørgsmålet:    

”Hvor sandsynligt er det, at du vil fortsætte samarbejdet med din visitmakker? 

Meget sandsynligt: 20 % 
Sandsynligt: 46 % 
Ikke sandsynligt: 30 % 
Slet ikke sandsynligt: 4 %  

 
Evaluering af formidling og udbredelse 
Presseomtale af projektet er evalueret separat i afsnittet med evaluering af resultater. 
Dette afsnit sætter derfor fokus på disse formidlingstiltag:  
 

• Udbredelse af den trykte rapport udkommet den 28. februar 218 
• Afslutningskonference den 28. februar 2018   
• Læringsfestival den 6. og 7. marts 2018 
• Aktiviteter på sociale medier  

 
Den trykte rapport 
Rapporten med titlen Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik blev trykt i 1500 
eksemplarer. I skrivende stund (maj 2018) er der 200 eksemplarer tilbage.  

Der blev sendt eksemplarer ud til alle biblioteksvæsener i landet. Omkring 200 blev uddelt 
på konferencen og 300 på Læringsfestivalen. I forbindelse med læringsforløb fik alle 
deltagere en rapport (100 eksemplarer). Derudover blev rapporten uddelt på 
Bibliotekspolitisk Topmøde 2018 i Herning. Resten af oplaget er blevet sendt på rekvisition 
fra fx Aarhus Hovedbibliotek, andre biblioteker i større kommuner, Foreningen for 
Pædagogiske Læringscentre og andre interessenter. Der er løbende efterspørgsel på 
rapporten, og Tænketanken forventer at formidle de sidste eksemplarer i løbet af 2018.  
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Den trykte rapport er kommet bredt ud i landet og er blevet distribueret til fagfolk 
(biblioteksmedarbejdere, skolelærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere, 
biblioteksledere, udviklingskonsulenter og politikere. Tænketanken vurderer, at rapportens 
levetid er 2-3 år og at den trykte udgave gør det nemmere for interessenterne at bruge den 
i deres konkrete arbejde (og på forskellige indflydelsesniveauer) med at styrke 
brobygningen mellem folkebiblioteker og skoler. Flere biblioteksledere har fortalt, at de 
med den trykte rapport i hånden har en kærkommen og konkret anledning til at opsøge 
lokale skoledere og få sat et fælles fokus på børns læsning.     

 
Afslutningskonference den 28. februar 2018 
Formålet med den nationale afslutningskonference var at få præsenteret de to 
undersøgelser, perspektivere resultaterne og drøfte mulighederne for og udfordringerne 
ved et stærkere samarbejde mellem biblioteker, skoler og forældre. Alle 
folkebiblioteksledere og alle skoler i Danmark blev inviteret direkte per mail. 
Konferenceprogrammet blev sendt til en lang række interessenter, blev en del af festivalen 
Kbh Læsers trykte program, blev delt på Facebook og nåede i det hele taget bredt ud. Så 
bredt, at Tænketanken som arrangør måtte afvise enkelte interesserede på grund af 
konferencelokaliteternes kapacitet på max. 150 personer. Programmet ligger til sidst i 
rapporten som bilag C.  

Tænketanken lavede en evaluering af konferencen baseret på et skema, som 92% af 
deltagerne udfyldte sidst på dagen. 38 % af besvarelserne kom fra deltagere med 
ledelsesfunktion, og der var således en god blanding af medarbejdere og ledere på 
konferencen. 75 procent af svarene kom fra biblioteksansatte, 9 fra skoleansatte og 16 fra 
kategorien ”andet”, som dækkede over boghandler, udviklingskonsulenter, ansatte i slots- 
og kulturstyrelsen, skolekonsulenter, pædagog, ansat ved ereolen, læsekonsulent, 
forfatter, kulturformidler, koordinator mellem skole og folkebibliotek.  

Som ventet var det en udfordring at få et afbalanceret mix med mere ligelig fordeling af 
biblioteksfolk og skolefolk. En stor del af forklaringen var formentlig, at det fulde program 
først blev offentliggjort efter nytår, hvilket ikke harmonerer så godt med skolernes normale 
planlægningshorisont.  

Her kommer pointerne vedr. deltagernes opfattelse af konferencen:  

Hvad er dit overordnede indtryk af konferencen?  

Rigtig godt 52% 
Godt 44% 
Neutralt 4% 
Knap så godt 0% 
Slet ikke godt 0% 

 

Hvor sandsynligt er det, at du vil anvende rapporten? 

Meget sandsynligt 66% 
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Sandsynligt 33% 
Ikke sandsynligt 0% 
Slet ikke sandsynligt 0% 

Ved ikke  1% 
 

Overordnet set var konferencen og dens faglige program en succes. Kun i forhold til de 
fysiske rammer var der kritiske kommentarer.   

Læringsfestivalen 
Formålet med Tænketankens deltagelse på Læringsfestivalen var at udbrede kendskabet 
til undersøgelserne i skoleverdenen og få en uformel dialog med dansklærere, 
læsevejledere og PLC-medarbejdere om deres erfaringer inden for feltet. På 
Læringsfestivalen deltog skolefolk fra hele landet. Timingen var god, idet den samlede 
rapport var blevet offentliggjort kun en uge før festivalen, løb af stablen.  

Medarbejdere fra eReolen GO og Biblo samt fra Slots- og Kulturstyrelsen var med til at 
bemande Tænketankens stand. Det bevirkede, at standen rummede en stor og bred viden 
om folkebibliotekernes tilbud på børneområdet, som kunne komme i spil i snakken med 
festivalgæsterne. Der var stor interesse for rapporten og for næsten hvert eneste udleveret 
eksemplar var der en dialog med aftageren. En af pointerne fra Læringsfestivalen var, at 
mange læsevejledere gerne vil indgå mere aktivt i de netværk, der arbejder med at styrke 
børns læselyst.  

 

Aktiviteter på sociale medier 
Omdrejningspunktet for Tænketankens kommunikationsstrategi på Facebook var 
konferencen den 28. februar. Derfor er der forskel på det materiale, der blev lagt op før og 
efter den dato.   

Før:  

• Udvalgte tal og resultater fra den kvantitative undersøgelse  
• Præsentation af oplægsholderne med billeder og indflyvning til deres oplæg.   

Efter:  

• Videoer med deltagere fra konferencen, hvor de udtaler sig om, hvilke pointer de 
tager med sig fra konferencen.  

Den overordnede konklusion er at, videoer virker bedst på Tænketankens målgruppe. 
Opslagene når ud til langt flere mennesker, og folk reagerer også mere på videoerne. 

Andet statistik viser, at antallet af folk som synes godt om Tænketankens side i denne 
pågældende periode (15. februar-23. marts) voksede markant: Fra 419 til 480 personer.  

Bilag C rummer en oversigt over opslag og statistik  
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Øvrige formidlingstiltag 
Udbredelsen af de to undersøgelser er desuden sket i forbindelse med Tænketanken og 
forskernes oplæg i forskellige sammenhænge (læringsforløbene på centralbibliotekerne, 
eReolens årlige strategiseminar, DBs Bibliotekspolitiske Topmøde i Herning, strategidag 
for netbibliotekerne, temadag for alle PLC-medarbejdere i Aarhus Kommune.   

Tænketanken fortsætter med at formidle undersøgelserne. Der er f.eks. planlagt oplæg for 
forlaget Høst og Søn og for alle medarbejdere på Randers Bibliotek.   

Forsker Stine Reinholdt Hansen har i forbindelse med evalueringen udarbejdet denne 
oversigt over oplæg, hun har holdt i projektperioden og efterfølgende skal holde om 
undersøgelserne:  

2017 
26. april: Litfo-konferencen 
9. maj: Fabulær – Biblioteksforeningen 
Juni: Workshop e-reolen go (bibliotekarer og lærer) 
September: Changing media – changing schools? 14th IARTEM Conference 2017, Lisbon  
25. oktober Undervisning på Master i Børnelitteratur 
2. november: Mellemtrinnet Læser (VIA/CFU) 
7. november: Front Read - Lyst til læring Fredericia (150 – primært læsevejledere, 
læsekonsulenter og udviklingskonsulenter fra hele landet). 

2018 
31. januar: Arrangement i Århus for læringskonsulenter, 120 deltagere 
28. feb.: Afslutningskonference Greb til læselyst 
15. maj: Kolding Bibliotek og skoler i Kolding, læsevejledere 120 deltagere 
17. maj: Litfo: Uddannelse for børnebibliotekarer  
16. juni: Folkemødet  
5. september: Helsingør Bibliotek (børnebibliotekarer) 
19. september: Forespørgsel fra Brande (Læsekonsulenter) 
25. + 26. september: Odense og Jelling/vejle (CFU-konsulenter) 
8. november: Frontread  
22. november: Forespørgsel fra UC Syd CFU Haderslev (Læringskonsulenter) 

Henriette Romme Lund har blandt andet fortalt om undersøgelserne på konferencen Veje 
til Literacy i regi af Nationalt Videncenter for Læsning i maj 2017 og formidlet projektet via 
fem nyheder på centerets hjemmeside (http://www.videnomlaesning.dk/projekter/greb-til-
laeselyst/). Disse nyheder er blevet delt via centrets nyhedsbrev, facebook og blog på 
folkeskolen.dk. Der er desuden planlagt et afsnit af Børnebogcast med deltagelse af 
begge forskere. Børnebogcast produceres af Københavns Biblioteker.  
  
Tænketanken konkluderer, at den intensive formidlings- og udbredelsesindsats har båret 
frugt, og at kendskabet til det nye vidensgrundlag generelt er højt, både i folkebiblioteks- 
og skolesektoren.  
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Evaluering på procesniveau 
Arbejdsform og organisering 
Projektet har opereret med en vidtforgrenet organisering bestående af mange forskellige 
grupper. Baggrunden har været, at i et projekt, der strækker sig over næsten to år, kan det 
være en udfordring at holde energien og engagementet oppe hos alle involverede hele 
vejen igennem. Det har vist sig at være hensigtsmæssigt at have en lille, hurtigt agerende 
kerne-projektgruppe, som undervejs har fået input og sparring fra grupper med mere 
specifikke, tidsbegrænsede opgaver.  

Dette har samtidig affødt en høj grad af ejerskab fra en bred kreds af interessenter 
(centralbibliotekerne, andre foreninger og organisationer på området, faglige 
medarbejdere på børnebiblioteksområdet, skolelærere og forfattermiljøet). Den dybe 
forankring har båret frugt. Denne arbejdsform gør at projektet ikke fuser ud og slutter.  

Et overordnet læringspunkt er, at hvis videns- og analyseprojekter ikke skal ende med 
uåbnede rapporter, der står på en hylde, så kræver det en intensiv og dybdegående 
involvering af interessenter før, under og efter projektet samt en udbygget 
formidlingsindsats. Ressourceforbruget i dette projekt har således været en del større end 
estimeret i ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen.   

Mixed methods 
Overordnet set har mixed methods-tilgangen fungeret og givet undersøgelserne såvel 
tyngde som nuancer. I den oprindelige ansøgning var det planen, at den kvantitative og 
kvalitative undersøgelse skulle gennemføres parallelt. I projektets fase 1 drøftede 
arbejdsgruppen denne fremgangsmåde og nåede frem til, at det var mere 
hensigtsmæssigt at lade en kvantitative undersøgelse komme først. Først tallene og 
bredden, derefter udsagn, indsigter og temaer undersøgt i dybden: Det var rationalet. Det 
viste sig at være en god beslutning. Den kvantitative undersøgelse vist f.eks., at det 
største fald i børns læsning sker mellem 5. og 6. klasse faldet sker. Derfor kunne den 
kvalitative undersøgelse zoome ind på lige præcis 6. klasser. Det er hos dem, vi for alvor 
har brug for at sætte ind.  

Formidling 
Projektet fik kort sagt to skud i bøssen i forhold til formidling. Idet den kvantitative 
undersøgelse var klar i 2017 og den kvalitative i 2018 var der to formidlingsvinduer. Det 
store datagrundlag fra den første undersøgelse blev formidlet til den brede offentlighed og 
skoleverdenen i september 2018, og som beskrevet i formidlingsafsnittet og som det 
fremgår af bilag A var der massiv presseinteresse for resultaterne. Den kvantitative 
undersøgelse fik en ”renæssance” med udgivelsen af den kvalitative undersøgelse i 2018, 
fordi den havde så mange koblinger til tallene.  

Den kvantitative undersøgelse blev udgivet elektronisk. Dette var den rigtige beslutning, 
idet de færreste blandt projektets målgrupper og interessenter læser en trykt 
forskningsrapport på 150 sider. Det var hensigtsmæssigt at samle hovedresultaterne fra 
den kvantitative undersøgelse med den fulde kvalitative rapport i en mere handy tryksag. 
Dette format er nemmere at medbringe til møder/arbejde med/læse i og uddele til 
samarbejdspartnere 
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Det andet formidlingsvindue i 2018 åbnede desuden en unik mulighed for et 
mediepartnerskab med Ritzau Fokus, hvis artikel om det samlede vidensgrundlag 
henvendte sig mere til forældre, som også var en hovedmålgruppe i projektet.  

Samarbejdet med Ritzau var vellykket, fordi det med et minimum af ressourcer fra 
projektets side sikrede temaet ”børn og læselyst” spalteplads i f.eks. weekend-tillæg i 
diverse regionalt orienterede aviser (stiftstidender). I dette tilfælde var det Ritzau Fokus, 
der selv tog den første kontakt, og der var derfor en vis grad af tilfældighed inde i billedet.  
Et læringspunkt er, at det er værd at opsøge partnerskaber med nationale mediehuse, når 
ambitionen er at sikre landsdækkende omtale af et tema. Den opsøgende indsats kan med 
fordel tænkes ind i en strategisk kommunikationsplan.  

Undersøgelser af forskningskarakter kræver tid 
Projektets forskningskarakter har krævet en relativt lang planlægningsperiode for at 
kvalificere undersøgelsesdesignet. Det har fordret mange afvejninger at nå frem til de 18 
spørgsmål i den kvantitative undersøgelse og spørgeguiden til den kvalitative 
undersøgelse. Som en kontrast hertil var processen med at sammenskrive den kvalitative 
undersøgelse ekstremt komprimeret (fire uger alt inklusive), og forskerne var under et stort 
arbejds- og tidspres i den periode. 

Projektets udadvendte aktiviteter faldt koncentreret i to perioder: september 2017, hvor 
den kvantitative undersøgelse blev offentliggjort, og fra 28. februar, hvor den samlede 
rapport udkom, til medio april 2018. Projektgruppen konkluderede på sit afsluttende møde, 
at processen med sin vekslen mellem lange indløb og intensiv aktivitet formentlig ikke 
kunne have været tilrettelagt anderledes inden for den toårige projektramme, men at den 
ikke var optimal.   
  
Det er et vigtigt læringspunkt, at der i projekter, hvor omdrejningspunktet er undersøgelser 
af forskningskarakter, skal afsættes mere tid til forberedelserne og gennemførelserne af 
undersøgelserne for at sikre deres kvalitet og anvendelighed.   

At nå ud til skoleverdenen 
Partnerskabet mellem Tænketanken, Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk 
har rent processuelt været lærerigt. Tænketanken har mest erfaring med samarbejde med 
analysefirmaer, der ikke er organisatorisk forankrede i forskningsverdenen. Både Nationalt 
Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk er en del af professionshøjskolernes 
forskningsmiljø og har tætte relationer til læreruddannelserne og skolemiljøet. Det har 
givet projektet en stor gennemslagskraft til skoleverdenen – en gennemslagskraft, som 
nok ville have været svært at opnå i partnerskabet med en privat virksomhed.  

En stor del af læringen har ligget i mødet mellem projektverdenen repræsenteret ved 
Tænketanken og forskningsverdenen repræsenteret ved Nationalt Videncenter for 
Læsning og Læremiddel.dk. Alle kommunikationsprodukter fra projektet og 
hovedleverancerne (de to undersøgelser) har været genstand for en slags faglige 
forhandlinger, til tider nede på sætnings- og layout-niveau, for at skabe den rette balance 
mellem videnskabelig metode /dokumentation/kreditering og formidlingshensyn.  
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For alle parter har det været vigtigt, at man kunne stå på mål for produkternes indhold og 
formidlingsform i sine ”hjemmemiljøer”. De har været så vidt forskellige som DBs 
Bibliotekspolitiske Topmøde 2018 bestående af bl.a. nyvalgte kommunalpolitikere uden 
særlige forudsætninger for at kende til børns fritidslæsning og diverse forskningsfora 
bestående af højt specialiserede eksperter, der har forsket i børns læsning i årevis.    		
 

Evaluering samlet set 
Vurderet ud fra de overordnede evalueringsparametre er projektet nået i mål og har til 
fulde opfyldt formålet om at udvikle et praksisanvendeligt vidensgrundlag, der kan styrke 
bibliotekernes handle, -udviklings og formidlingsmuligheder og dermed bidrage til at skabe 
flere og bedre læsere. Der har været tale om et stort projekt med mange aktører og 
interessenter. Det har ført til en bred forankring og en sikring af, at projektets output reelt 
bliver og vil blive anvendt af såvel folkebiblioteker som skoler. Rapporten er kommet ud at 
leve og har opfyldt et behov for ny viden hos en lang række aktører.  

Forankring og perspektiv 
Danmarks Biblioteksforening satte børns læsevaner anno 2017 på dagsorden på Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde i Herning i april 2018. Der var bred opbakning til, at DB går 
videre med udformningen af en national læsestrategi for børn og unge. Ved projektets 
afslutning har DB allerede holdt møder med og åbnet for dialog med primærinteressenter 
som undervisningsministeriet, Foreningen af Pædagogiske Læringscentre og 
Forlæggerforeningen. Projektet er dermed sikret en politisk og faglig forankring, og der 
følger nu en strategiforberedende fase. Den indebærer mobilisering af interessenter, 
blandt andet ved en session på Folkemødet i juni 2018, og en afdækning af, hvilke 
fokuspunkter strategien skal bygges op omkring. Dette arbejde forventes afsluttet senere i 
2018, hvorefter selve udformningen af strategien vil begynde. 

Projektets viden og resultater er også forankret i en række af centralbibliotekerne, 
herunder Gentofte Centralbibliotek der planlægger et Fagligt UdviklingsForum i efteråret 
2018, der følger op på udvalgte temaer i undersøgelserne samt et k kort 
kompetenceudviklingsforløb. Projektets undersøgelser spiller også en vigtig rolle i 
igangværende udviklingsprojekter over hele landet, f.eks. i Vejle og i Aalborg, hvor målet 
er at finde nye metoder, der styrker børns læselyst. eReolen GO har også taget 
undersøgelsernes resultater til sig, ikke mindst fordi de underbygger eReolens egne 
statistikker, der viser, at skolerne driver læsningen på eReolen GO. Projektet har således 
været med til at styrke den biblioteksfaglige formidling af GOs udviklingsprojekt om 
frilæsning i skolen.     

Tænketanken noterer sig, at der er et markant behov for at tænke i skalering og 
systematisering af folkebibliotekernes opsøgende tilbud til skolerne på læseområdet, hvis 
tendensen til faldende læselyst i fritiden skal vendes. Hvis vi på tværs af skoler, hjem og 
folkebiblioteker vil have flere børn til aktivt at vælge læsning som en givende, sjov og 
meningsfuld aktivitet i egen ret, så skal der strategiske prioriteringer til. Set fra 
folkebibliotekernes perspektiv kræver det en gentænkning af betjeningen af børn. Åben 
Skole har været en del af skolernes lovgrundlag i fire år, men der er fortsat store 
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uudnyttede potentialer for at bringe folkebibliotekernes inspiration og vejledning til 
lystlæsning mere ind i skolernes og alle børnenes hverdag. 

En vellykket model er etableret i f.eks. Greve og Herning. Greve Bibliotek er en del af 
Greve Kommunes Kulturtjeneste på tværs af kulturinstitutioner, og den politiske opbakning 
til tjenesten indebærer, at alle elever i kommunens 3. og 5. klasse kommer igennem et 
forløb på deres lokale bibliotek. Denne form for systematik findes i forskellige udgaver 
rundt omkring i landet og er inspireret af den norske model Den Kulturelle Rygsæk. 
Kongstanken er, at det ikke skal være afhængigt af den enkelte lærer, hvilke kulturtilbud 
en klasse bliver præsenteret for i skoletiden. ”Lærerlotteriet” bliver ophævet. Herning 
Bibliotek har ligesom en del andre biblioteker skræddersyede tilbud til forskellige 
klassetrin. Det særlige er, at biblioteket også tilbyder at rykke undervisningen ud på 
skolerne. Det kan være en stor fordel i områder med landdistrikter, hvor det rent praktisk 
kan være svært for læreren at tage en hel klasse med på folkebiblioteket.    

Tænketanken hæfter sig også ved, at børnenes digitale fritidsliv ikke matches af et 
gennemført digitalt mindset hos de biblioteksfagfolk, de møder der. Børnene er selv klar 
over fordelen ved den fysiske bog, og de sætter mange ord på, hvad det ene læsemedie 
kan frem for det andet. Men folkebibliotekssektoren er set fra Tænketankens perspektiv 
ikke tjent med at stoppe med at operere med en skarp skelnen (og i nogle tilfælde 
normativ rangering) mellem de analoge og de digitale formater. Vejen til den fysiske bog 
går måske gennem digital formidling og vice versa.  

Der kan være aspekter af digital læsning, som formidlingen i dag ikke tager højde for. For 
nogle børn kan det være læsehæmmende, at deres læsefærdigheder er på et lavere 
niveau end deres kammerater. Her kan e-bøgernes eller andre digitale læseformaters 
mulighed for indstillinger og mere ”private” karakter, hvor bogens forside ikke vender ud 
mod resten af verden og signalerer, om der her er tale om en stærk eller svag læser, 
måske være en del af løsningen og hjælpe børnene til at få taget hul på læsningen igen.     

Aspekter som disse kunne med fordel udforskes i nye projekter, ligesom en mere 
indgående viden om forældrenes og skolens perspektiver på og erfaringer med at styrke 
børns læselyst kunne kvalificere formidlingsindsatserne og samarbejdet mellem skole, 
bibliotek og hjem.   

 

Bemærkninger om bevillingsforudsætninger 
I forbindelse med tilsagnet fra Slots- og Kulturstyrelsen juni 2016 blev der opstillet disse 
bevillingsforudsætninger: ”Det beskrevne projekt vil være relevant i forbindelse med 
eventuelle centrale læseinitiativer. Derfor ønsker Slots- og Kulturstyrelsen at blive 
inddraget i forbindelse med en koordination af initiativerne og desuden deltage i projektets 
faglige følgegruppe. Desuden er det en forudsætning for tilsagnet, at projektet inddrager 
aftagerbiblioteker af forskellig størrelse og fra forskellige steder i landet i ”Fase 2” 
(testfase), at eksterne samarbejdsparter med ekspertviden om børn og læsning inddrages 
i styregruppen, samt at der sættes konkrete og ambitiøse mål for aktiviteterne i ”Fase 4”.  
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Bevillingsforudsætningerne er opfyldt på denne måde:  
Konsulent Anne-Marie Mohr-Nielsen fra Slots- og Kulturstyrelsen har deltaget i 
følgegruppen. Tænketanken har desuden holdt to møder med styrelsen i 2018 med 
henblik på koordination og vidensdeling. Derudover deltog to konsulenter fra styrelsen på 
Tænketankens stand på Læringsfestivalen 2018.   

Aftagerbiblioteker af forskellig størrelse og fra forskellige steder i landet er inddraget i 
overgangen mellem fase 1 og 2, hvor biblioteksmedarbejdere fra Esbjerg, Svendborg og 
København i et fokusgruppeinterview var med til at kvalificere den kvantitative 
undersøgelses spørgeskema.   

Eksterne samarbejdspartner med ekspertviden om børn og læsning er blevet inddraget 
følgegruppen og i gruppen af centralbibliotekstovholdere, men ikke i styregruppen. 
Forklaringen er, at Stine Reinholdt Hansen og Henriette Romme Lund fra hhv. 
Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning og hver især eksperter inden for 
børn og læsning oprindeligt var tænkt som leverandører. Det ændrede sig til, at de blev 
partnere og indgik i arbejdsgruppen, der således fik en stærk faglig profil og vidensmæssig 
tyngde. Projektet opererede derefter med en rent administrativ styregruppe, der på et 
overordnet niveau godkendte mål, rammer, succeskriterier og plan for udbredelsen af de 
to undersøgelser.  

Der blev opstillet konkretiserede mål for fase 4, som det fremgår af resultatevalueringen 
(side 10-16), der i høj grad fokuserer på effekten og værdien af læringsforløbene.   
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BILAG A: 

Omtale af den kvantitative rapport, efteråret 2017: 

- Berlingske online: https://www.b.dk/kultur/piger-vil-hellere-chatte-end-laese-boeger 
- Berlingske avisen 
- Bogmarkedet.dk 
- TV2 Nord: https://www.tv2nord.dk/artikel/undersoegelse-de-unge-gider-ikke-laese 
- Politiken online: http://politiken.dk/skole/art6118301/Den-litter%C3%A6re-verden-

kan-%C3%A5bne-elevernes-%C3%B8jne 
- Efterskolen 
- Lokalavisen Frederikshavn 
- Ugeavisen.dk 
- Hedensted/Juelsminde Avis 
- Horsens Folkeblad online: https://hsfo.dk/hedensted/Piger-bruger-mere-tid-paa-

sociale-medier-og-mindre-tid-paa-boeger/artikel/130663 
- Horsens Folkeblad avisen 
- Fredericia Dagblad avisen 
- Ugeavisen Vejle 
- Vejle Amts Folkeblad: https://vafo.dk/hedensted/Piger-bruger-mere-tid-paa-sociale-

medier-og-mindre-tid-paa-boeger/artikel/494028 
- Videnomlaesning.dk 
- Nordjyske Stiftstidende 
- Information 
- Artikel i den fysiske udgave af Berlingske Tidende 
- Nævnt på forsiden af Politiken 
- To artikler i den fysiske udgave af Politiken 
- Politiken online: http://politiken.dk/skole/art6118269/Piger-dropper-

b%C3%B8gerne-og-chatter-i-stedet 
- Politiken online: http://politiken.dk/skole/art6118301/%C2%BBB%C3%B8ger-er-

kedelige-og-jeg-er-for-doven%C2%AB 
- Fyens Stiftstidende. Note i dagens fysiske avis. 
- Radioavisen DR P1 
- DR P3-nyhederne 
- Radio 24syv 
- Sjællandske medier: http://sn.dk/Danmark/Piger-dropper-boegerne-og-chatter-i-

stedet/artikel/684558http://sn.dk/Danmark/Piger-dropper-boegerne-og-chatter-i-
stedet/artikel/684558 

- Nævnt på forsiden af Kristeligt Dagblad 
- Artikel i den fysiske udgave af Kristeligt Dagblad 
- Kristeligt Dagblad online: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/boern-vaelger-

boeger-naar-de-vil-vide-noget 
- Kristeligt dagblad avisen 
- Kristeligt Dagblad forsidehenvisning 
- TV 2 News – indslag på lidt over 2 minutter. 
- TV 2 Nyhederne online: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-09-19-pigerne-dropper-

boegerne-de-vil-hellere-chatte-viser-ny-overraskende 
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- TV 2 Nyhederne online – inkl. tv-indslag: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-09-19-
pigerne-dropper-boegerne-men-ogsaa-drengene-bruger-saerligt-deres-tid-et-andet 

- Forside på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside (Kulturministeriet) 
https://slks.dk/forside/ 

- Altinget: http://www.altinget.dk/uddannelse/rssitem.aspx?id=1335760 
- Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/615569/pigerne-laeser-mindre-end-

tidligere 
- Politikens Skolelivs side: http://skoleliv.dk/nyheder/art6118386/Piger-dropper-

b%C3%B8gerne-og-chatter-i-stedet 
- Politikens Skolelivs side: 

http://skoleliv.dk/nyheder/art6118389/%C2%BBB%C3%B8ger-er-kedelige-og-jeg-
er-for-doven%C2%AB 

- PERSPEKTIV, artikel 
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Bilag B: 

Omtale af den samlede rapport (inklusive kvalitativ undersøgelse), foråret 2018: 
 

Nordjyske: Mødre og venner får børn til at læse bøger  

Nordjyske: Bøger kan slå ipad – hjælp dit barn til læselyst  

BT: Mødre og venner får børn til at læse bøger 

Folkeskolen.dk: Børn i ny læseundersøgelse: hvis bare jeg havde mere tid og bøgerne var 
sjovere  

Folketidende: Bøger kan slå ipad – hjælp dit barns til læselyst  

Politiken: Debat: Få børnebibliotekarer ud på skolerne – det vil styrke læselysten skoleliv 
tillæg debat  

Slots- og Kulturstyrelsen: Børn sætter ord på deres læselyst  

Folkeskolen.dk: Venner og voksne inspirerer til læsning  

Bibliotekarforbundet: ”Jeg interesserer mig ikke så meget for bøger” 

Alineas magasin om bøger, børn og læsning: Børns læsevaner og læsefærdigheder – 
hvordan står det egentlig til?  

LæringsCenteret: Børns læsevaner lige nu og her! 

 

Debatindlæg: 

Undervisningsminister Merete Riisager i folkeskolen.dk 

Danmarks Biblioteksforening  

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld 

Andreas Munk Scheller, forlagsredaktør Alinea ”Bøger skal være drevet af den gode 
historie” 

Jens Raahauge, fhv formand for dansklærerforeningen: Et godt løvindebrøl fanger intet 
bytte  

Kathrine Bach Pachniuk, børnebibliotekar: At udfordre børns læselyst – eller hvorfor gode 
børnebibliotekarer i biblioteksrummet stadig er super vigtige 

Lena Høyer, bibliotekar: Få børnebibliotekarer ud på skolerne – det vil styrke læselysten 
skoleliv tillæg debat 

Lisbet Vestergaard, projektleder: Et læsemanifest for børn og deres voksne 
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På facebook er nyheder om rapporten blevet delt og diskuteret på blandt andet følgende 
sider 

- Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
- Pædagogisk Lærings Center Forening 
- Faghylden.dk 
- Litfo.dk 
- Læremiddel.dk 
- Danmarks Biblioteksforening 
- Nationalt Videncenter for Læsning 
- Slots- og Kulturstyrelsen 

International omtale: 

Sverige: https://peterals.wordpress.com/2018/03/01/dags-for-en-nationell-lasstrategi/ 
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Bilag C: Statistik over Facebook-aktiviteter  

Indlæg lagt op på Tænketankens Facebook-side før afslutningskonferencen den 28. 
februar 2018:  

Dato  Beskrivelse Likes Kommentarer Delinger Reach  
15. feb. Vi ser frem til 

vores 
konference 

9 0 0 205 

16. feb. Præsentation 
af Lars Geer 
Hammershøj 

6 0 0 185 

20. feb. Præsentation 
af Thomas 
Illum Hansen 

5 0 0 169 

23. feb. Præsentation 
af Anna Libak 

12 2 0 270 

23. feb. Ændring af 
coverbillede 

0 0 0 127 

27. feb. Præsentation 
af Merete 
Riisager  

4 0 0 170 

28. feb. Præsentation 
af Anne Mette 
Thorhauge  

13 0 2 374 

   

Indlæg lagt op på Tænketankens Facebook-side efter afslutningskonferencen den 28. 
februar 2018:  

Efter 

Dato  Beskrivelse Likes Kommentarer Delinger Reach  
2. marts  Video: Birgitte 

Reindel  
18 0 4 811 

6. marts Læringsfestival  20 0 2 617 
9. marts Video: Annette 

Godt  
25 1 0 327  

13. marts Debat: Få 
børne-
bibliotekarer 
ud på skolerne 

22 1 1 362 

15. marts Video: Jeppe 
Bjørn 

10 0 2 466 

22. marts Video: 
Kristiane 
Hauer  

14 0 5 971 

23. marts Workshop i 
Herning 

15 1 0 353 
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23. marts Radioklip fra 
P4 

6 0 1 473 

 

Det opslag som nåede ud til flest og som blev delt flest gange var videoen med Kristiane 
Hauer. Nedenfor ses et screenshot af opslaget samt samlet data om opslaget.  

 
 

Konklusion er at, videoer virker bedst på Tænketankens målgruppe. Opslagene når ud til 
langt flere mennesker og folk reagerer også mere på videoerne. 

 

Andet statistik viser, at antallet af folk som synes godt om Tænketankens side i denne 
pågældende periode (15. februar-23. marts) vokser markant. Fra 419 til 480 personer som 
synes godt om siden.  
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Bilag D:  
Program fra afslutningskonference den 28. februar 2018, Halmtorvet 9. København.  

  

09.30–10.00: Ankomst, registrering, morgenmad og kaffe 

10.00–10.10: Velkomst og intro til program v. moderator Karen Dyssel og Lotte Hviid  
                      Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

10.10-10.40: Læsning og dannelse v. Lars Geer Hammershøj, Aarhus Universitet, DPU 

10.40-11.30. Præsentation af to undersøgelser af børns læse- og medievaner i fritiden v.  
                     Stine Reinholdt Hansen, Læremiddel.dk, og Henriette Romme Lund,  
                     Nationalt videncenter for Læsning.   

11.30-11:45: Læsning og litteratur sætter børn og unge fri. Indlæg v. undervisningsminister  
                     Merete Riisager. 

11:45-12.00: Spørgsmål fra salen til forskerne Stine Reinholdt Hansen, læremiddel.dk og  
                      Henriette Romme Lund, National Videncenter for Læsning 

12:00-12:45: Frokost 

12.45-13.05: Indspark v. Anna Libak, vært på radio 24syv og skribent på Altinget. 

13.05-13.30: Bibliotekers og skolers samarbejde: En case v. Lonni Østergaard,  
                     børnekulturformidler, Herning Bibliotekerne     

13.30-14.00: Refleksion over begrebet ‘literacy’ i historisk og teknologisk perspektiv v.  
                     Anne Mette Thorhauge, lektor ved Københavns Universitet og formand for  
                      Medierådet for Børn og Unge.  

14.00-14.30: Kaffe og kage 

14.30-15.00: Æstetisk læsning, langsomhed og fremmederfaring v. Thomas Illum Hansen,  
                      Læremiddel.dk. 

15.00-15.30: Perspektiver på børns læsning 2018 og i fremtiden. 

15.30-16.00: Hvordan kommer vi videre? Indlæg v. Steen B. Andersen, formand for  
                      Danmarks Biblioteksforening. Afrunding og et glas 
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Bilag E:  
 

Deltagerinputs fra afslutningskonferencen den 28. februar 2018 
 
Deltagerne fik udleveret postkort med tre spørgsmål, som de svarede skriftligt på.   
Formålet var både at sætte gang i den individuelle refleksion og høste faglige input fra 
deltagerne. Nedenstående tekst er de ubearbejdede udsagn, som udgør en form for 
bruttokatalog over highlights fra konferencen, ideer og anbefalinger.  

Spørgsmål 1: Hvad har været dem største øjenåbner for dig i dag? 

Hvor vigtigt det er med læseoplevelsen, og hvordan den kan anspore til læsning i forhold 
til Lonnis oplæg. Sanser og krop skal i spil. 

Illum Hansens forståelse af opmærksomhedsøkonomi -> hvordan hjælper vi med at give 
børns læselyst mere opmærksomhed? 

Fokus på kerneopgaven: læselyst + læsevilje 

Anne Mette Thorhauge. Medierne omdanner samfundet! Derfor skal man kunne læse! 
Læse tekst, læse billeder, læse/forstå tale 

Tid til fordybelse og mere opmærksomhed 

Sammenhæng mellem samfundsdannelse og teknologi 

Anna Libaks traditionelle holdning til børn og læselyst/læsning kom bag på mig, og gjorde 
mig opmærksom på at det stadigvæk findes … 

At vi (bibliotekarerne) er så langt nede på listen over inspirationskilder overfor børnene. 
Noget MÅ gøres!! At vi på biblioteket arbejder med læselyst, men vi må også banen med 
læseviljen! 

De forskellige indslag har været gode. Det var superfint at starte med definition af 
dannelsesbegrebet  

Vigtighed i at formidle det ukendte/fremmedhed/anderledeshed. Børn har ikke tid til 
læsning 

At bibliotekerne lå allernederst på en 13. plads i forhold til hvor børn finder inspiration til 
læsning. 

Der var en generel stemning i salen at det er finere at læse bøger end at spille computer. 
Der er vigtigt at vi tænker alle tekster ind 

Dannelsesbegrebet, viljen til at læse  

Der skal være mere fokus på børns oplevelse af det de læser i stedet for de læser af pligt. 
Viljen og lysten til at læse skal fremmes 

Nye måder at forstå dannelse og læsning på. Lyst til læsning <-> vilje til læsning 
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Perspektiver på klassiske og moderne dannelsesbegreber (Libak vs. Thorhauge) 

Den undersøgende tilgang til litteratur -> fremmederfaringen 

Overraskende så lille en rolle voksne/bibliotekarer spiller i forhold tik børns læsning  

Det har været lærerigt at høre oplæg, der har bredt perspektiverne omkring læsning ud i 
forhold til dannelse og multimodalitet  

Herning-projektet 

Fokus på vilje til læsning frem for lyst. Vigtigheden af undersøgende og æstetiske 
læreprocesser.  

Sondring mellem læselyst vs. Læsevilje, hvor lang nede vi, bibliotekarer, ligger på 
inspirationslisten  

Dannelsesbegrebet-  ændringen i det. At dannelse i højere grad sker på individets 
præmisser. Læselyst vs. Læsevilje 

Refleksion over langsomhed/læseoplevelse som formidlingsgreb 

Fokus på læseoplevelsen – ikke kun antal sider. Fokus på at IT måske ikke gør alt godt for 
læsningen. 

Anne Mette Thorhauges oplæg 

At det stadig er muligt at gøre noget konkret ved læselysten. Der er ikke for sent. 

Thorhauges blik på læring. 

Børnenes egne udsagn i forhold til det emne vi diskuterer – nemlig børns læselyst 

Hvor vigtigt læselyst og læseoplevelsen er. Inddrage det multimodale! 

At læselyst handler om vilje og vedholdenhed. Læsning er en færdighed som kræver 
træning 

Fra læselyst -> læsevilje. Hvordan får vi lært børnene dette. Lærer/bibliotekarer skal tænke 
på en anden måde – børn ser hvad de voksne gør … og de voksne læser (også) mindre. 

Tid til oplevelser med litteratur  

Det at tænke i læseoplevelse og ikke læsemængde, synes jeg, var rigtig godt. Samtidig 
gav det multimodale et interessant perspektiv. 

At børn læser så meget mindre siden 2010-2017 

Simplificering af dannelsesbegrebet forhold til læsning. Konsekvensen ved lav sats. 

Rapporten! Hvor vigtigt det fysiske møde med barnet er. Og formidlingen i det møde. 

At 15 % aldrig kommer til at læse og skrive. At biblioteket er usynligt i mange børns liv 
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At børnene ikke ser bibliotekspersonalet som synligt. Hvor lidt biblioteket fylder i børns 
bevidsthed 

Lonnies case og erfaring fra Herning. Dejlig konkret tiltag, hvor børene er blevet mødt på 
deres egen ”banehalvdel” 

Klassisk dannelsesbegreb vs. Indblik i de unges virkelighed. Vi skal holde fast i den 
lystbetonede tilgang til litteratur. Inspiration fra Herning: til en helhedsorienteret tilgang til 
læsning. Børn elsker universer og genkendelsen fra medie til medie. Lad os bruge dette til 
at inkludere børn i læsningens univers.  

Fokus på læseoplevelsen før læsemængden 

”opmærksomhedsøkonomi” – hvad vil vi bruge tid/opmærksomhed på. Et 
kvalificeret/oplagt valg 

Vigtigheden af det tværfaglige/tværmediale samarbejde og vigtigheden af 
børneinddragelse   

Bibliotekers og skolers samarbejde  

Det undrer mig, at vi ikke gør det, vi ved skal til: målrettet formidling til forældre, fokuseret 
samarbejde og prioritere ressourcer. 

Børn synes det er kedeligt og svært at læse. Mor/venner størst indflydelse  

Mors betydning. Børnenes egne udsagn i forhold til det emne vi diskuterer – nemlig børns 
læselyst. Lyt vil børnene i stedet for at vi træffer beslutninger på deres vegne 

At det personlige møde stadig er vigtigt og væsentligt for børn og unge. Det var mere en 
beskæftigelse på det jeg allerede tænker og gør for at vi praktiserer i vores faciliterer og på 
fx skolen.  

Dannelse og læsning. Oplæggene er et godt redskab til bevidste beslutninger om hvad vi 
gør 

At der er så tydelig en opgave som bibliotekerne kan bidrage til 

Øjenåbneren var Annemette Thorhauge med sine beskrivelser af at digitale medier og 
bøger ikke er modsætningsforhold – og at medieudviklingen ikke er afvikling  

Lars Hammershøjs pointe om at børn skal overraskes og overskride deres egne 
verdensbilleder for at drage nye erfaringer. Vilje til læsning fremfor fokus på lyst til læsning  

Geer Hammershøj: fokus på viljen til læsning 

At billeder + det nye sprog på blandt andet snapchat er det nye udvikling 

At bibliotekarer ligger så lavt i forhold til børns inspiration til læsning  

Forskellige syn på dannelse giver tanker til god refleksion  

Læsevilje og læselyst 
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Læselyst og læseglæden er meget vigtig 

Refleksion over egen erfaring og tilegnelse af fremmederfaring gennem læsning af 
litteratur  

Thorhauge måde at tale læsning og litteratur ind i en historisk kontekst i forhold til andre 
medier 

Forståelsen af fordel på digital dannelse og digital læseforståelse/ skriveforståelse -> at vi 
skal arbejde med kompetencer måske mere end identitet og dannelse  

Spørgsmål 2: Hvilket konkret initiativ kan fremtidssikre børns læselyst? 

Projekter og kampagner med samarbejde på tværs. Formaliseret samarbejde med krav 
om projekter (frie) + økonomi til det fra styrelsen. 

Tid og plads til mere læsning -> eksempelvis via tid til frilæsning i skolen via et samarbejde 
med bibliotekerne  

Strategi: både på landsplan og kommunalt plan  

Fælles samfunds projekt at sikre dygtige læsere 

Vi, bibliotekerne og skolerne, skal arbejde mere formaliseret sammen og ”lyst til læsning” 

Få fat i en hel generation af forældre 

Booktalk, den personlige formidling, både i samarbejde med skoler samt i fritiden 
(læseklubber). Lave læsearrangementer for forældre og børn. 

Fokus på læselysten er vigtig, særlig i en foranderlig verden. Det at samle mange 
forskellige aktører på området er superfint, vidensdeling a la workshop-forløbet med 
visitter er godt. Læsekampagner er gode. 

Øget samspil mellem forældre, skolen og bibliotek. Fælles fodslag  

Præsenterer børnene for litteraturen – booktalks også for ældre og familie 

Vigtigt at eleverne har de fornødne læsefærdigheder og læsestrategi så de kan komme ind 
og forstå teksterne. Så kommer lysten …. Måske  

Fælles national indsats  

Der skal skabes et forpligtende samarbejde imellem skolebibliotekerne og 
folkebibliotekerne, så der kommer flere projekter op og et vist antal, så der hele tiden er 
fokus på læselyst  

Mere samarbejde mellem skole og folkebiblioteker  

Tid og langsomlighed skal dyrkes og opprioriteres  

Det vigtigste er at der bliver taget et initiativ – gerne lokalt og så skal der være en skarp 
prioritering. Der skal gerne være et overraskelsesmoment – en ahaoplevelse. Lysten skal 
drive værket  
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Synes det er centralt at familien er med i læsningen. Lonnis eksempel fra Herning var godt 

Æstetisk læsning + Herning igen + tidlig indsats  

Fokus på at alle voksne tager børns læsekompetencer på sig (som i Finland) 

Ud af biblioteket  

Gøre litteratur/læsning til en oplevelse man har med sine venner. Centralt at børn er aktive 
i processen – bliver inddraget i valg af litteratur/tekster for at imødekomme individets 
præmisser 

Fokus på betydningen af det personlige møde – ”hvad er din stil” (kunne et menneske i et 
rum spørge). 

Børn skal have basale læsefærdigheder, men skal også kunne forstå og afkode tekster af 
forskellig art. Det skal skoler og biblioteker hjælpe med via strategier, der revideres 
løbende. 

Bibliotekar skal være synlige. Børnebiblioteket skal i højere grad indrettes med fokus på 
børn og deres læse behov. 

Ved ikke, men der var pointer i Lonnis Østergaards oplæg om Hernings biblioteks initiativ 
der kan bygges på 

I en samlet national indsats rettet mod dem der har størst indflydelse på børns læselyst 
f.eks. børns venner eller deres mødre 

Forpligtende samarbejde mellem skole og bibliotek. 

National forpligtigelse læseindsats på tværs af biblioteker, skoler, formidlere med 
tværgående kommunikation samarbejder. Læseindsatsen starter ved fødslen 

Ramme mødrene som inspirationskilde. Læselyst og formidling ind i de digitale 
fællesskaber. Adoptere en SFO og læge jævnlige besøg i SFO’en.  Personalisere 
bibliotekaren. Instagram målrettet børn. 

Vigtigt at samtænke den fysiske bog/roman med digitale midler som YouTube, Instagram 
oh Snapshat fx større samarbejde mellem skole og folkebibliotek fx Herning/Lonni 

Forældre + skolen skal ikke slippe børnene. 

Jeg har nok ikke et konkret initiativ, men jeg tænker, at det at være bevidst omkring det, er 
et godt udgangspunkt. Det er jo meget individuelt, så tænker ikke at ”one size fits all”. 

Et projekt, som ikke kun fokuserer på læsning for læsningens skyld, men hvor børnene får 
en forståelse for, hvad de skal bruge det til. Gøre læsning relevant ift. andre dele af 
børnenes liv og hverdag. 

Sætte ind af + ressourcer. De kommunale konsulenter skal sættes i spil. De har tid og 
kompetencer  
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Dannelse/uddannelse af forældre ifht. Bibliotekernes tilbud vedrørende læsning og 
litteratur. Fællesskab mellem skoler, daginstitutioner og lærer og forældre. 

Gør det politisk forpligtende. En langsigtet indsats og ikke enkelte projekter  

Forpligtende samarbejde mellem skoler + biblioteker. Kraftig opgradering af PLC  

Kobling mellem børns interesser fra fx sociale medier og arbejde med læsning og litteratur  

Målrettet samarbejde mellem folkebiblioteker, skolen og forældre 

Folkebibliotekerne skal være mere opsøgende der hvor børnene er. Fx i sfo’en. ”Mor” skal 
opkvalificeres fx med booktalks på tværs af generationer  

Vilje til læsning og vedholdenhed er vigtigt, meget vigtigt. Men biblioteket må gerne 
fastholde sit ”neutrale” og lystbetonet udgangspunkt. Fælles udfordring = ældre elever! 

Mere tid afsat til læsning. Bogen vægter fremfor iPad – både i skole og hjem 

En strategi for læsning – hvad vil vi – hvorfor-  hvordan? (PLC i fællesskab med 
folkebiblioteket) 

Mere fokus på dannelse og mere børneinddragelse og forpligtende samarbejde  

Konkrete simple tilgange/tilbud fra bibliotekarens side  

Skabelse af fysiske rum, hvor børnene kan læse sammen og drøfte deres oplevelser. 
Børnelæseklubber både fysisk og digital 

Tæt og aktivt fra bibliotekernes side, samarbejde, formidling til forældre  

Stimulere børns læselyst fx dansklæreren læser et kapitel for sin klasse, 
børnebibliotekaren som bogpusher i skolen og på biblioteket smag på børnelitteraturen 
arrangement med litteratur og mad (for mor og far) 

Samarbejde med forældre, skole, børn 

Et fælles koncept + fælles kampagne mellem biblioteker og skoler 

Flere kræfter og bemandet åbningstider på PLC så alle børn på alle klassetrin får et vejledt 
besøg på bib hver uge. 

Samarbejde mellem skole, bib og forældre a la. Læsedysten (Herning bibliotek) 

Læsende børn som ambassadører. Fokus på læseoplevelsen, ”rum” til fordybelse, 
enighed om hvad god læsekultur er (blandt skoler, PLC’er, forældre og biblioteker)  

Fremtidsvirkningen af børns læselyst- årlige kampagner er a la den i Herning, hvor der 
indgås direkte samarbejder mellem skole og folkebibliotek 

Sætte sig selv i spil over for børn og forældre  

Mindset, vedholdenhed og vilje – dannelse. Samtænkning af det digitale og læsning samt 
samarbejdet på skole og folkebibliotek – folkebibliotekaren mere på skolerne. Have 
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samarbejdsprojekter som Herning. Forældre/skoler gode rollemodeller. Fokus på hvad der 
er centralt 

Intenst og bredt samarbejde mellem skole, biblioteker og forældre. Møde børnene hvor de 
er og klæde dem på til at trives i en verden, hvor det er så vigtigt at kunne læse og 
udtrykke sig skriftligt. Kan bl.a. gøres via klubvirksomhed på det lokale bibliotek. Inspirere 
børnene til at være en del af programlægningen. Reklamere for litteratur hvor de er f.eks. 
udstillingsvirksomheder som Fang Fortællingen, nationale kampagner a la. Barn af Bøger 
(Herning). Bruge hinandens gode ideer bedre (genbrug) og tilpasse dem lokalt. 

Mere fokus på betydningen af fagprofessionelt personale som tilstede i åbningstiden  

Forældre skal inddrages. Vi skal møde børnene der, hvor de er 

At læsning bliver en nødvendighed.  

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 

Nationalt initiativ -> forpligtigelse der ikke slipper ved 4.-5. klasse men fortsætter hele 
skoletiden ud  

Spørgsmål 3: Hvad er det mest centrale for at sikre et godt og forpligtende 
samarbejde mellem forældre, skoler og biblioteker om børns læselyst og 
læsekultur? 

Også fokus på forældres læselyst. Forældrene skal være gode eksempler. Hvis forældre 
aldrig læser, gør børn det nok heller ikke. 

Et tættere samarbejde mellem bibliotek, forældre og skoler -> en lettere 
kommunikation/nyhedsbreve/flere besøg mm. 

Samarbejde. Skole- og folkebiblioteker (PCL og børnebiblioteker) 

Forældre, biblioteker og skole  

Hvordan vi som folkebibliotekarer lokalt kan gå en bedre /direkte til læserne så vi har 
mulighed for at understøtte og inspirere til læselyst  

Kendskab til god og tidssvarende litteratur i alle leddene  

Et styrket samarbejde og kommunikation mellem skole, bibliotek og ældre om at skabe 
rum til børns læsning og læselyst er centralt  

At vi netop forpligter os!! 

Oplysning om vigtigheden. Bibliotekerne som godt samlingspunkt for alle – eksempelvis 
moden og ”neutrale” forløb  

Politisk bevågenhed/vilje  

At være til stede -> bemandede biblioteker også med børnebibliotekarer. Relationer -> til 
børn, familie og skoler – danne kommunikation  
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Konkrete samarbejdsprojekter mellem skole og folkebibliotek  

Prioritering af ressourcer/ indsats for alle relevante voksne i børns liv  

Et godt og forpligtende samarbejde mellem de mange parter skal sikres ved at nogle 
centrale personer sætter fokus på det og gør noget ved sagen. Her skal man ud og finde 
folk på skolebibliotekerne og skolerne, da de kan være bindeled 

Ressourcer og forventninger fra centrale hold 

De tre aktører skal tale sig frem til en fælles forståelse af lystlæsning for at finde fælles 
fodslag 

Det mest centrale er at få sat gang i et samarbejde  

At alle institutioner arbejde mod fælles mål og arbejder sammen 

Samarbejde – helhedsorienteret tilgang (skole, biblioteker, forældre, børn & unge, 
fritidsinstitutioner) åbenhed og inddragelse   

Tid og ressource prioritering  

At vi anerkender og respekterer hinandens faglighed – og er åbne for at lære nyt. At 
ændre kulturen 

Initiativ – engagement – handling  

Bibliotekarerne skal være aktivt opsøgende. Forældre som rollemodeller – børn gør hvad 
de ser. 

At hver især forstår sin egen rolle og vigtigheden her af. På kommunalt plan = gode 
forpligtende samarbejder og satsninger. 

Synlighed – biblioteket kommer hvor de voksne er. 

Fokus på at åbne en tekst for børnene så deres oplevelse og forståelse af teksten bliver 
det primære. Ikke hvor meget og hvor tit de læser. I stil med de som Thomas Illum Hansen 
gjorde på konferencen. 

Prioritering og fælles forståelse af indsats. Begrebet dannelse -  godt at det er på 
dagsorden og i den offentlige debat. 

Voksne skal være gode rollemodeller for læsning. Den voksne må fremelske at det er cool 
at være læser samt skabe rum for at venner kan inspirere. 

Tid, tid, tid. Til samarbejde på tværs. Det kræver altså tid når flere fagligheder skal 
videreudvikle projekter osv.  

Kommunikation og bevisliggørelse, og så ikke så høje krav til hverken børn eller forældre. 

Kræver en dybere forståelse ag hinandens virkelighed – hvordan vi kommunikerer, 
planlægger og skaber fælles ejerskab. 

Tale ind i virkeligheden for alle – og keep it simple. Strukturerede samarbejde  
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Forpligtende samarbejde mellem PLC, folkebiblioteker og skoler. 

Nationale kampagner til forældre om værdien af læsning. Nationale kampagner til børn og 
unge om gode læseoplevelser, hvor kendte forbilleder anbefaler bøger  

Fælles forståelse for vigtigheden af børns læselyst og læselitteratur: tid til at dyrke det og 
de voksnes engagement er utroligt vigtigt  

At alle parter sætter tid og ressourcer af selvom vi alle har travlt  

Tættere skole, forældre og biblioteker. Vi skal være opsøgende og komme ud ad døren. Vi 
skal forpligte os på at eleverne skal komme og få besøg af bibliotekaren på faste klassetrin 
-> blandt andet fordi kendskabet til stedet og den personlige måde er første vigtige skidt 
på vejen til at blive biblioteksbruger  

Fælles ansvarsfølelse omkring læsningens vigtige rolle  

Det er helt centralt at der skabes relationer mellem skole og folkebiblioteket, så de 
samlede ressourcer kan få merværdi – altså at 1 +1 bliver mere end 2 

Håndslag på ”det lange, seje træk” anerkendelsen af at det kræver tværfagligt samarbejde 
og blik for det fælles mål 

Fastholdelse + fornyelse. Fastholdelse af børn + familier. Det skal foregå hele året og ikke 
kun 1 måned. Fornyelse af tilbud. Der skal være nysgerrighed og lyst til at gøre tingene  

Ledelses fokus, politisk fokus og opbakning  

Viden og lysten til at turde gøre noget andet end vi ”plejer” 

At biblioteker og skole har et tæt og stærkt samarbejde og inviterer forældrene  

Vi har brug for en politisk besluttet pligt til samarbejde mellem skole og folkebibliotek  

Målrettet formidling til forældre af læsningens betydning og bibliotekernes tilbud 

Nye formidlingsformer og formater  

En kendt fælles ramme med indsatser på de 3 områder: forældre, skolen og bib.  

Et samarbejdes forum mellem PLC og folkebib, der i fællesskab formidler tilbud til 
børnefamilier  

En fælles forståelse blandt voksne (forældre, lærer og fag personer) om vigtigheden af 
læsning. Tid som en vigtig faktor for børnene i rapporten. De voksne skal hjælpe med til at 
finde tiden både i skolen og i hjemmet. 

Det mest centrale for at få et godt samarbejde. Tid: både hjemme og i skolen. Engageret 
voksne både hjemme og i skolen spiller en afgørende rolle 

Tid + ressourcer + dedikerede voksne og det lange seje træk   

Mest centrale for at sikre godt og forpligtende samarbejde er tid, penge og god 
kommunikation mellem partnerne  
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At tænke i andre baner og være åben for både dannelse og digitale tekster den 3. orale 
virkelighed  

Adoptere en SFO. Vi tager ud regelmæssigt og besøger dem. Personalisering af 
bibliotekaren  

Anerkendelsen hos alle om at læsning er lige så vigtigt som at spise og sove. 

De enkelte parters ægte engagement ledelsesfokus og opbakning!  

Forståelse for en multimodal digitale virkelighed og prioritering af tid  

Læsning skal ikke være en sur pligt!! Kvalitet vs. Fordybelse fremfor kvantitativ/antal sider. 
Åbner teksterne fremfor at fokuserer på mængde. Relationer mellem skoler og biblioteker 
så børnene kender de voksne og ved hvad de kan få fra de voksne  
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Bilag F:  
 
Opsamling af ideer fremkommet på afsluttende workshops, marts 2018. 

 

Ideerne fra de cirka 100 workshopdeltagere faldt i fem tematiske grupper: 
  

• Indretning i det fysiske bibliotek, fx:  
  

• Booktalks, fx:  
Formidling af fagbøger og engelsksproget litteratur til tweens, mindfulness, film og 
musik som dele af booktalks. Skræddersyede booktalks med afsæt i børnenes 
interesser.   
 

• Familiearrangementer- og tilbud, fx:  
Læseudfordringer og konkurrencer til hele familien, præ-pakkede weekend-
doggybags til familier.   
 

• Bog og anmeldergrupper, fx: 
Medlemmerne får ambassasørfunktioner, deres anmeldelser deles både fysisk på 
biblioteket og digitalt, medlemmerne er med til at arrangere bogfest på biblioteket.  
  
 

• Kategorisering og genreinddeling af bøger, fx:  
Sammenblanding af engelske og danske bøger i bibliotekets teenage-område og 
mix af fag- og skønlitteratur. 
  

 

Ideerne blev delt i plenum på den digitale opslagstavle Padlet, og deltagerne supplerede 
med fotos, de havde taget på deres praksisvisitter. Et udpluk af ideerne fik flere ord med 
på vejen i den fælles opsamling.  

Ideernes ambitionsniveau var meget varierende. Dette kan bl.a. forklares med, at 
workshopdeltagerne i forbindelse med præsentation af metoden Forbløffende praksis 
havde fået at vide, at deres ideer skulle være relativt nemme at sætte i værk og at de ikke 
skulle have karakter af større, administrativt krævende projekter.  

Facilitatorerne Marianne Eskebæk og Lisbet Vestergaard noterede sig bagefter, at et fåtal 
af ideerne satte fokus på udnyttelse af de digitale potentialer i formidlingen, mens relativt 
mange ideer handlede om den konkrete indretning af de fysiske biblioteksrum og 
præsentation af materialerne.  På de følgende sider er alle ideer dokumenteret.        

 

Idékatalog findes i separat bilag                   
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Projektet En generation af stærke læsere: Greb til læselyst har i 2016-2018 
sat fokus på at skabe ny viden om læse- og medievaner hos børn på 
mellemtrinnet.  
 
Målet har også været at give anbefalinger til bibliotekerne, styrke den 
nationale vidensdeling på læseområdet og sikre et stærkere fundament for 
samarbejde mellem folkebiblioteker, skoler og hjem i læselystens tjeneste. 
 
”  (…) her på skolen har vi læsebånd, hvor vi læser i 20 minutter om morgenen, der kan 
jeg bedre koncentrere mig om at læse end derhjemme, fordi der har jeg så mange ting jeg 
gerne vil nå. Ikke fordi jeg har så mange pligter eller noget, men mere det, at jeg skal til 
sportsgrene og gerne vil være sammen med mine veninder, så er det ikke lige det fedeste 
at sætte sig ned og læse hele tiden.” (pige 6. klasse, citat fra rapporten Børns læsevaner 
2017, Overblik og indblik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet er støttet af: 
 

                    
 
 

Evalueringen er udarbejdet af projektleder Lisbet Vestergaard, lv@fremtidensbiblioteker.dk, tlf. 22580912 


