
Pressemeddelelse  
 
At håndværke sig til læselyst  
 
Lær at læse ved at bruge dine hænder. Lyder det lidt mærkeligt? Ikke desto mindre er det målet for et nyt 
projekt i Svendborg Kommune.  
 
Det er Skårup Skoles elever i 4.-6. klasse, der skal håndværke sig til læselyst i skoleårene 2019-2021.  
 
Ideen er, at elever på mellemtrinnet skal opnå læselyst via de praktisk-musiske fag. Det betyder, at eleverne 
får interesse for at lære at læse ved at bruge deres hænder. Det sker bl.a. gennem fag som madkundskab og 
håndværk & design. Det er begge fag, hvor den krops-og sansemæssige tilgang er i højsædet, når det 
handler om læring, siger projektleder Merete Skjødt Jørgensen, Skårup Skole.  
 
Hun håber, at projektet kan motivere flere elever til at læse. På længere sigt er det målet, at det gavner 
eleverne, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse.  
 
Projektet er et samarbejde mellem Skårup Skole, Svendborg Bibliotek, Svendborg Erhvervsskole & 
gymnasier -SESG - samt firmaer i nærmiljøet. Vi er derfor meget interesserede i at få kontakt med lokale 
firmaer indenfor design, håndværk og fødevarefremstilling.  
 
Eleverne på 6.årgang skal deltage i undervisningsforløb på SESG. Det er undervisning med fokus på 
innovative, kreative og håndværksfaglige forhold. Når eleverne skal anvende læsning som et værktøj i 
konkrete arbejdsopgaver, er tanken, at de vil blive motiverede for at læse og dermed forbedre deres læse- 
kompetencer. Sideløbende vil læsevejleder fra SESG og Skårup Skole arbejde med at udvikle elevernes 
læsekompetencer, læsemotivation og læselyst.  
 
Samarbejdet med Svendborg Bibliotek fokuserer på vejledning af eleverne om bøger til fritidslæsning for at 
booste elevernes læselyst.  
 
Stine Reinholdt Hansen,  ph.d. i børnelitteratur og børns læsevaner, er tilknyttet projektet som følgeforsker. 
Stine har i 2017 været med til at afdække elevers læsemotivation og læselyst i den landsdækkende 
læsevaneundersøgelse foretaget af Læremiddel.dk i forbindelse med projektet: ”Greb til læselyst.” 
 
Skårup Skole glæder sig til samarbejdet mellem skole, institutioner og virksomheder. I forløbet vil eleverne 
have stor gavn af at komme ud af skolen og få oplevelser indenfor design, fagligt håndværk og læring. 
 
Håbet er, at eleverne vil blive inspireret til nye handlemuligheder. Både når det drejer sig om at udvikle 
deres motivation for at læse, men også når i forhold til valg af uddannelse. 
 
Skårup Skole har modtaget 541.800 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet.  
 
Yderligere information:  
Skoleleder Steen Christian Knutzen, Skårup skole, 6223 4876 
Projektleder Merete Skjødt Jørgensen, Skårup Skole, 
6223 4879 

 
 
	


