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  Evaluering af LæseHelte – coming up 
 

Fakta om projektet 

Projekttitel: LæseHelte – coming up 

Projektejer: Biblioteket Sønderborg i samarbejde med VidensBy Sønderborg, Sprog -og Læsekonsulent, 

Hanne Nogel og Konsulent for It og medier, Birgitte Nielsen 

Projektleder: Dorte Larsen 

Periode fra februar 2018- september 2019   

Aktiviteter: 2 workshops med fortæller Kasper Sørensen, hvor alle læsehelte og deres undervisere var 

samlet 2 hele formiddage, 1 koordineringsmøde med underviserne og biblioteket, 3 besøg på 

læseheltenes skoler af deres børnebibliotekarer (forskellige aktiviteter), 1 besøg på biblioteket af 

læseheltekorpsene hver for sig sammen med børnebibliotekarerne (1 hel formiddag),  hele årgangen 

fra en af de deltagende skoler på Biblioteket i Sønderborg en hel formiddag i forbindelse med 

interview med Nationalt Videncenter for Læsning, herunder fortælling og musikworkshop med 

musikskolen, et besøg på en skole i forbindelse med interview med Nationalt Videncenter for Læsning, 

en LæseHeltefest for alle læsehelte og alle deres klassekammerater.     
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Med baggrund i læsevaneundersøgelsen fra 2017 opstod ønsket om at udforske en peer to peer tilgang til 

læselyst. LæseHelte – coming up blev udviklet med ønsket om at øge børns egne samtaler om bøger. At de 

der læser sidder inde med en viden om hvad de oplever giver dem gode læseoplevelser og derfor har en 

række unikke forudsætninger for at inspirere andre i ca. samme aldersgruppe. 

Målgruppen blev 4. og 5. klasserne på seks skoler fordelt over hele kommunen. Konkret ved at den enkelte 

skole/lærer udvalgte 6-8 elever fra 4. klasse til et LæseHelte forløb, hvor de gennem en række 

formidlingsaktiviteter fik redskaber og erfaringer med at formidle til andre. 

Konkret i LæseHelte-korpset deltog 39 4. klasseelever (16 drenge og 23 piger). Hver skole havde en 

Børnebibliotekar fast tilknyttet. 

Hvert korps havde en række aktiviteter, typisk på skolen hvor de involverede børn fra andre klasser. Disse 

skiftede fra skole til skole. På 2 af skolerne var det især yngre elever der blev involveret fx via læseteater, 

højtlæsning i mindre grupper og hjælp til bibliotekstime på PLC. På andre skoler foregik Læseheltenes 

aktiviteter primært på egen årgang eller i egen klasse. På alle skoler foregik også minimum en aktivitet på 5. 

årgang. Desuden blev LæseHeltene opfordret til at tænke i, hvem de måske helt naturligt kunne inspirere fx 

søskende, venner, fætre og kusiner m.v. 

 

Opbygning 
Der var fra starten valgt en opbygning hvor vi lagde ud med at samle alle LæseHelte og deres undervisere til 

en workshopdag med fortæller Kasper Sørensen fra Fortællekunsten. 

Herefter besøgte den tilknyttede børnebibliotekar LæseHeltene på skolerne 3 til 4 gange, hvor de sammen 

arbejdede med det, vi havde lært af Kasper og samlede op på eventuelle oplevelser eller erfaringer fra 

aktiviteter på skolen, derhjemme, eller hvilke ideer der kunne være sjove at prøve af.  

I 2019 havde vi endnu en workshop med Kasper og et besøg på skolerne. Ligesom LæseHeltene besøgte et 

bibliotek til en formidlingsworkshop med 2 bibliotekarer. 

De to skoler der var trukket ud til evaluering med Videncenter for Læsning havde et ekstra besøg.  

Afslutningsvis blev der afholdt en fest for alle LæseHelte og eleverne på deres årgang, hvor Læseheltene 

skød sommerbogen i gang sammen med Sønderborgs Borgmester, Erik Lauritzen og efterfølgende hørte et 

foredrag af forfatter LG Jensen, der udviklede sig til en intens samtale, selvom der var 150 mennesker i det 

samme rum, meget velfungerende. 

Henover sommeren kørte en kampagne i de lokale medier, hvor LæseHeltene anbefalede konkrete titler, 

de selv har været vilde med at læse.     

 

Hvordan gik det så? 
Udgangspunktet blev taget i to workshops lavet i samarbejde med fortæller Kasper Sørensen fra 

Fortællekunsten. Han gjorde et kæmpe indtryk på eleverne og flyttede virkelig deres oplevelse af hvordan 

man kan formidle sit budskab. Arbejdstitlen var Coolness, når du sælger dit budskab. Hans workshops var 

bygget semistruktureret op, dvs. han havde et skelet for dagen og tog derefter udgangspunkt i, hvordan der 

blev gået til opgaverne. Det med det semistrukturerede var en udfordring, dels fordi LæseHeltene var vant 

til at betragte deres dag som en skoledag, der var delt op i timer og frikvarter og stiliserede opgaver. Her 
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var der tale om en kreativ proces, der godt nok havde en struktur og et mål, men som i høj grad også 

handlede om at være i nærmeste zone for udvikling i forhold til projektets deltagere. Det var meget 

interessant at følge og især ved anden workshop, hvor det for alvor gik det op for både lærere og 

bibliotekarer, hvor stor en forskel han gjorde i projektet for deltagerne.   

Første workshop forsøgte at give svarene og forudsætninger for disse tre punkter: 

1. Hvad vil vi sige?   

2. Hvordan vil vi sige det? 

3. Vi skal turde gøre det? 

Kaspers tog udgangspunkt i en personlig fortælling som greb alle deltagere, med en cykelhjelm i centrum. 

Herefter pillede han fortællingen fra hinanden bid for bid i samarbejde med Læseheltene, for at vise 

hvordan formidling virker eller ikke virker. Han tegnede lystigt undervejs og fik tegnet det der senere skulle 

komme til at hedde fortællestjernen. Fortællestjernen blev central i forhold til flere elementer i projektet. 

Det kommer jeg tilbage til under 2. workshop og i afrundingen. 

Fig. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt sammen krydret med en masse små øvelser, hvor alle børn som voksne var på gulvet. F.eks. den her: 

Kasper fortæller hvordan han er blevet fuldstændig grebet af en bog en ven har anbefalet ham og bare 

Ydre liv, 

beskrivelser af sted 

Indre liv, tanker og 

følelser i personen 

Handling, ting 

personen gør 

Lydeffekter, 

POW, Svusj 

osv. 

FAKTA, bogen er 

skrevet af, 

udgivet i, osv. 

The magic factor, nærvær, 

autencitet, coolness mm. 

(tilføjet af os) 

Jeg er sammen med en af underviserne, og vi tænker lidt over opgaven, inden vi går i 

gang. Herefter fortæller vi for hinanden om hver en bog, på den måde Kasper netop har 

forsøgt at lære os. Bagefter siger læreren grinende, ”Det er svært, bare jeg havde vidst 

det, før jeg kom, så jeg kunne have forberedt mig”.  
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sidder lukket inde i et rum og læser og læser, til bogen er helt slut. Vi skal nu tænke på en bog eller en 

læseoplevelse, der er helt særlig for os. Eller måske den første bog vi var helt vilde med.  

Udsagnet viste sig at være meget sigende for den udfordring, både LæseHeltene, lærerne og dermed også vi 

stod overfor. Nemlig det uplanlagte element i det at give sin læseglæde eller gode læseoplevelse videre. 

Kasper lagde stor vægt på at man kan tillære sig en række grundkompetencer i det at formidle en god historie, 

men man skal også kunne gribe det uforudsete. Vi mødte den udfordring flere gange i forløbet. Bl.a. når vi 

besøgte LæseHeltene, hvor de ofte havde forsøgt at forberede noget, selvom vi specifikt ikke bad dem om 

andet end at have den bog med, de læser lige nu. Det betød, at tilgangene ofte blev skolepræget, dvs. de 

anbefalede som når man skriver en bograpport, og de henvendte sig typisk til en voksen eller en lærer i 

rummet og ikke med det indhold, som de selv grinte af, eller som deres kammerater ville synes var 

spændende. Derfor brugte vi lang tid hvert enkelt sted på at arbejde med en formidlingsform, som virkede. 

Det gjorde vi på flere forskellige måder, bl.a. ved at lege med forskellige improvisationselementer og 

benspænd og ved at have fokus på, om de få ting man fortalte gjorde forskellen på om man fik lyst til at vide 

mere eller ikke. F.eks. var det typisk at fortabe sig i at man ikke kunne huske de centrale personers navne i 

en given bog. Så der blev brugt megen energi på at finde en form, hvor man huskede, at det er de færreste 

der får lyst til at læse en bog, fordi hovedpersonen hedder Julie, eller fordi bogen er 154 sider lang. 

Eks. Mille Møgunge blander sig i alt  

Bibliotekar: Hvad læser du lige nu?  

Pige: Mille Møgunge 

 Bibliotekar: Er den sjov? 

Pige: mm… [smiler] 

Bibliotekar: fortæl lidt om den… 

Pige: Altså…. bogen er skrevet af øh… en der øh... hedder [læser på forsiden] øh… Joanna 

Nadin, øh… den er [bladre i bogen] hundrede og øhh… 

Bibliotekar: prøv at fortælle hvad du helt vildt godt kan lide ved bogen? 

Pige: Altså den handler om den her pige Mille hun…. Altså hun blander sig bare i alt muligt. 

Altså, øhh den er sjov. 

Bibliotekar: kunne du måske fortælle en ting fra bogen du synes er sjovt? 

Pige [tænker sig om… smiler] altså hendes storesøster ik, hun - altså jeg kan ikke huske hvad 

hun hedder- hun vil ha en kæreste eller altså en hun godt kan lide og det går ikke så godt og så 

Mille… hun får den her ide og så blander hun sådan alt muligt sammen og så skal det sådan 

blendes og det er helt vildt ulækkert og så skal han…. [hun griner] altså drikke, sådan en slags 

eliksir til kærlighed [alle læseheltene i gruppen smiler eller griner. En af drengene ånder tungt 

ud og himler med øjnene til stor morskab for hele gruppen]. Og det går bare ikke lige så godt 

og det er mega sjovt og sådan er det bare hele tiden. Hun roder sig hele tiden ud i alt muligt… 

[hun rækker bogen frem i den ene hånd, slår håret tilbage og siger: Den her] 
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[alle griner]  

Dagen fortsætter med en lang række forskellige lege og øvelser og slutter med, at Kasper fortæller starten 

af en historie om en pige der bor alene med sin far i et stort hus uden for en lille by. Desværre løber tiden 

og Kasper lover, at når vi ses næste gang, skal han nok fortælle den færdig. Eller også kan vi jo selv se, om vi 

kan finde på en slutning. 

Det var jo på mange måder lidt dumt, tænker jeg. Men det skulle vise sig at få en helt anden virkning, end 

jeg forestillede mig i situationen. 

Da bibliotekarerne i efteråret begynder at besøge LæseHeltene, er der masser af kreative ideer, og fælles 

for alle besøg er at de snakker om Kaspers afsluttende historie. Kender bibliotekarerne slutningen osv? 

Bibliotekarerne må blankt erkende, at de husker meget lidt af historien (måske de havde fokus på noget 

andet). I hvert fald er der til workshop nummer 2 bygget en del forventninger op til slutningen på den 

gyserhistorie, Kasper kun fortalte halvt færdig. Samtidig forsøger Kasper lidt inde i dagen at repetere 

fortællestjernen, det giver en vældig debat for med nærmest fotografisk hukommelse går deltagerne til 

kamp, da han bytter lidt rundt på, hvilke råd der står hvor. Lærerne er synligt imponerede, og et par lærere 

siger efterfølgende til mig i pausen, at de ikke selv kunne huske principperne, og at de er vildt imponerede 

over deres elever. Det bliver langt bedre, da Kasper lover at fortælle historien færdig, og starter med at 

spørge, hvad de egentlig kan huske, og hvor langt han egentlig kom i historien? Hænderne skyder op og 

med fortællerstemmer er der flere og flere detaljer, der kommer på plads, indtil LæseHeltene ved fælles 

hjælp har fået fortalt historien helt frem til ”aftenen hvor faren er kørt på arbejde og pigen endnu engang 

kigger ind i badeværelsesspejlet og ser…  ” 

 

Struktur og projektets metoder 

Metoderne har været mange facetterede, idet projektet har forsøgt at tage udgangspunkt i den enkelte 

skoles forhold. Rigtig mange skoler og undervisere fortæller i vores samarbejde, at der er mange projekter i 

gang, som de på forskellig vis er involveret i, og især mødeaktiviteterne er svære at få tid til. Derfor var det i 

udgangspunktet en del af projektet at lade en del metoder flyde frit, ligesom der heller ikke var planlagt 

koordineringsmøder med lærerne før, under eller efter projektet. Midtvejs holdt vi i forbindelse med en 

workshop et mindre møde med de involverede kontaktpersoner fra skolerne. Her fremlagde vi den sidste 

halvdel af forløbet, indhold og forespurgte, om de kunne finde tid til en afsluttende fejring med 

LæseHeltene og alle deres klassekammerater. Alle kontaktpersoner deltog også i begge workshops med 

eleverne, ligesom vi snakkede med de enkelte lærere, når vi besøgte skolerne.  

Det var en bevidst strategi ift. at presse skolerne mindst muligt. Man kan altid diskutere, om man havde 

kunnet opnå bedre resultater ved at bruge en række timer på at koordinere eller forventningsafstemme. 

Man kunne måske på den måde i højere grad have iscenesat de metoder, lærerne ville anvende i 

undervisningen, men da projektet primært gik på læselysten og glæden ved at læse, kunne et sådan fokus 

også nemt blive et mere decidere undervisningsforløb. Det var m.a.o. et bevidst valg for at give den enkelte 

skole mulighed for dels at videreføre aktiviteter, de var glade for og havde erfaring for virkede, dels for at 

gøre projektaktiviteterne til så naturlig en del af skoledagen som muligt, uden at presse lærerne unødigt. 

Når man vælger at lægge sig tæt op ad skolens ønsker og praksis, kan risikoen ligeledes være, at projektet 

ikke i tilstrækkelig grad adskiller sig og netop prøver nye metoder af. Fordelen er, at det kan være lettere 

for de involverede lærer at se sig selv og skolens aktiviteter som en naturlig del af projektet og dermed 

anvende og integrere projektaktiviteterne og værdierne mere i skolens arbejde både undervejs og 
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efterfølgende. Det har været en balancegang, men generelt har vi mødt lærere og skoler der var nysgerrige 

og med på at prøve nye tiltag af, ligesom vi har set, at de skoler der i forvejen havde læselystaktiviteter der 

kunne integreres har gjort dette i den udstrækning, det har været muligt. Ulempen er naturligvis, at det på 

den måde bliver svært at sammenligne aktiviteterne, fordi disse har været meget forskellige fra sted til 

sted. De fleste skoler arbejdede i forvejen med boganmeldelser i en eller anden form, og på de skoler hvor 

der var lærersammenfald med PLC, spillede PLC også en naturlig rolle som arena for LæseHeltenes 

formidling. Andre steder blev projektet anledningen til, at lærerne huskede tilbage på tidligere succeser i 

forhold til at skabe læselyst, som de fik fornyet energi til at igangsætte. I projektet lagde vi op til at skolen 

frit kunne vælge kontaktperson (dansklæreren, klasselæreren, læsevejlederen, PLC medarbejderen eller 

noget helt femte). Overordnet set har formålet været at opbygge færdigheder indenfor og erfaringer med 

formidling af læselyst og læseglæde. At starte en smitteeffekt op mellem børnene.  

Lærerne har haft meget forskellige tilgange til at inddrage projektet i undervisningen, også afhængigt af 

hvem skolens kontaktperson var. På en skole var kontaktpersonen også læsevejleder og på skolens PLC, her 

blev der brugt en del tid på, at LæseHeltene medvirkede i bibliotekstimerne især for de mindre klasser. I 

løbet af foråret blev der også læst en del Jan Kjær af LæseHeltene med henblik på, at hele årgangen skulle 

møde forfatteren på Biblioteket. LæseHeltene var her udfordret af, at de alle var ret gode læsere, også 

taget deres alder i betragtning og flere af dem var udfordret af at de oplevede det som super svært at 

hjælpe de mindre elever og huske, hvordan det var at gå i 2. eller 3. klasse. På en anden skole hjalp 

LæseHeltene også til i Bibliotekstimen for de yngre elever, men her blev det oplevet som rigtig sjovt at 

finde de letlæsningsbøger, man selv havde læst i de små klasser og give det videre til de yngre elever.  

 

Pige: Så spurgte jeg dem om hvilke ting de havde i hovedet når du har lyst at læse? Hvad for noget 

synes du er sjovt? Måske elsker de bøger, som er lidt sjove. 

Interviewer: Det gør du selv? Hvad kunne de så finde på at sige? 

Pige: Håndbold, fodbold, computer, religion 

Pige 2: Religion har du da ikke hørt nogle sige nede i skolen 

Pige  Nej, det er da bare et lille bud 

Interviewer: For det er sådan meget sådan genrer, I taler om hele tiden. Er det sådan at hvis man spørger 

en dreng eller pige i 1. klasse, hvad kan du godt lide at læse. Så siger man, det er religion-

genre eller gyser-genre – eller hvad hedder det, fantasy? Siger man sådan? 

Pige: Ja, hvis det er skrivetimen.  

Interviewer: Så bruger man sådan nogle ord? 

Pige: Ja. Eller hvis de er ved at læse serier som f.eks. Clara-bøgerne, så vi kan hjælpe dem med at 

finde den næste i serien. 

Interviewer: Tænker du så også, at der måske er nogle andre serier, der er lidt ligesom Clara-bøgerne? 

Pige: Uhm 

Pige: Ja, Hjertebøger og Sara 

Pige: Ja, Sara 
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Pige 2: Ja, dem kan man også prøve at give dem, hvis de gerne vil prøve noget nyt. Og hvis f.eks. 

Clara-bøgerne er lidt for nemme 

Interviewer: Hvad siger I så, hvis I skal få en til at prøve en, der er lidt anderledes end Clara-bøgerne? 

Pige: Så siger jeg, at den her bog synes jeg altså er spændende og sjov, - og den er lidt anderledes 

end Clara-bogen 

 

I forbindelse med et besøg på skolen, viste LæseHeltene os PLC og vi snakkede om hvordan de hjalp til i 

Biblioteks eller skrivetimen. PLC var organiseret med en del lette fagbøger sorteret i emner og sat i krybber. 

Her var der stor begejstring for mange af de letteste fagbøger, især blandt pigerne i gruppen og man 

fornemmede tydeligt at de havde flere emner i meget frisk erindring og med hvilke billeder der var i 

bøgerne osv. Det var et godt sted at vise de små bøger, vi så dem ikke i aktion, men der var helt klart en 

positiv stemning, som de også giver udtryk for i interviewet.    

Det underbygger på sin vis, at det er personafhængigt, hvordan man skal organisere et sådan LæseHelte 

team. Når det er lysten, der skal drive værket, er det i høj grad vigtigt at prøve af hvem målgrupperne skal 

være, og hvilke aktiviteter det giver mening for LæseHeltene at blive udfordret med.  

 

Eksempel på en øvelse   
En af de øvelser Kasper Sørensen fra Fortællekunsten havde med til os var en formidlingsøvelse kaldet 

Gaven. Øvelsen kan bruges på en lang række forskellige måder, afhængig af hvordan man iscenesætter 

den. Det er en leg næsten alle de deltagende LæseHelte har brugt på skolerne efterfølgende. 

Gavelegen blev introduceret af Kasper bl.a. for at arbejde med relations- og præsentationsteknik. Øvelsen 

var meget konkret, og en situation alle deltagere kunne sætte sig ind i uden problemer. Kasper stiliserede 

legen med en af LæseHeltene, hvor han bl.a. viste forskellen på at tænke, jeg kan ikke lide dig, og jeg kan 

godt lide dig. Formålet var at løsne lidt op for at turde sige noget og smile til den, man taler med. 

Læsevaneundersøgelsen viste bl.a., at børn anbefaler til deres venner, men her skulle de netop ud over 

deres nære vennekreds, og det tænkte flere var svært i praksis. I interviewet gav flere af LæseHeltene 

udtryk for, at det med at anbefale en bog til en man ikke kender, faktisk er svært.  

Gaveleg. 

 Stå to og to sammen. Den ene har fødselsdag, den anden har en fantasigave som 

vedkommende overrækker til fødselaren. Fødselaren sige nu hvad gaven indeholder og 

giveren siger: ja, den gave har jeg valgt til dig fordi… 

Variationsmuligheder:  

En større gruppe går frit rundt mellem hinanden 

Man bytter så giveren siger, hvad der er i pakken etc. 

Lad de legende selv finde på flere muligheder 
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Man skal turde dele ud af sin egen smag og forsøge at aflæse den person man står overfor, som pigen her 

der i interviewet siger: 

 

Pige:   Altså vi har jo læst ret mange bøger, så prøvede vi sådan at hjælpe dem med at læse nogle af 

de bøger, vi synes var gode. 

Interviewer: Var det fordi de ikke vidste hvor de stod henne? 

Pige: Nej, det var fordi… Ja, det kan man godt sige 

Pige: Jeg tror ikke helt, de vidste, hvad for nogle bøger sådan, de rigtig, rigtig gerne ville læse? 

Interviewer: Hvorfor tror du ikke, de vidste det? 

Pige: Det ved jeg ikke helt. 

Interviewer: Hvordan ser man ud, når man ikke ved, hvad man skal læse? 

Pige: Sådan et spørgsmålstegn 

Interviewer: Man ligner et spørgsmålstegn? (med glad stemme) 

Pige: Øhm 

Pige: Man synes ens bog er kedelig. At man ikke har fundet den rette bog. 

 

Gavelegen blev senere leget hjemme på skolerne, og man kunne tydeligt mærke, både på workshoppen og 

senere at den var sjov at lege. Vi brugte den ved flere lejligheder og varierede den efter deltagernes ideer. 

Der var flere af LæseHeltene, der vendte tilbage til legen i interviewet med VidenCenter for Læsning, og 

man kan også høre, hvordan den opstår spontant i det ene interview.    

 

Interviewer: Brugte I noget af det som øh af det som I havde lært af Kasper, da I skulle stå foran 5. 

klasserne? 

Pige 3: det ved jeg faktisk ikke 

Pige 1: det kan jeg faktisk heller ikke huske 

Interviewer: Hvad lærte I af Kasper? 

[griner og snakker i munden på hinanden] 

Dreng 2: Om sån hvis man fx hvis de fortalte om at man gik i en skov sån hvordan der så ud og om det 

var koldt og man snubler over en sten eller sådan noget man gjorde og hvad der var  

Pige: rundt om en  

Interviewer: Man skulle fornemme alt hvad der var omkring en 

Dreng 2: ja 
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Pige 1: øhm gaven 

Interviewer: Gaven 

Pige 1: ja her er en gave 

Pige 2: og så skal han pakke den op og så skal han så sige hvad det er og så var det sån forskellige 

udtryk om som viser man var glade eller hvad var det sur eller skal ikke være trist mens man 

åbnede den og så lærte vi også sån en stjerne… 

Interviewer: Og hvad så?  

Pige 1: så skulle man også sån hvis det var nu at jeg nu fx gav dig en gave og så sagde en 

barbiedukke [griner] hvorfor, hvorfor. Så skulle man så komme med en forklaring og man 

vidste ikke hvad det var 

Dreng 1: fordi at du har en… 

Pige 3: Barbiedukkesamling 

[de griner] 

Dreng 1: Nej, fordi du har en øh million kroner 

Pige 3: Ja og så skal jeg så forklare om, hvorfor det var at jeg fik det 

[alle griner] 

Dreng 2: Fordi at du lige skulle flytte ind i et hus og så synes jeg lige at du skulle have nogen penge 

[de griner] 

Pige 2: Ja dem kan du give til min mor så mangler vi kun 100000 tusind. 

Dreng 1: At betale til banken 

Interviewer: Så I skulle stå og snakke sammen på den måde. 

Flere: Ja 

I interviewuddraget her kan vi også se, at de snakker om, hvad de egentlig har lært på workshoppen med 

Kasper og brugte de mon noget af det? Det kan de først ikke rigtigt huske, så spørger intervieweren om, 

hvad de egentlig lærte, og så fortæller de om gavelegen, øjenkontakt, sætte scenen og ballade, når man 

fortæller noget.  

LæseHeltene gav udtryk for, at de anbefalede mellem venner, og at viden om den man anbefaler til er 

vigtig.  

Dreng: Vi er bedste venner, men altså, ellers er det sådan lidt delt op. 

Interviewer:  Men snakker i om gode bøger sammen? 

Dreng: Ja altså, f.eks. hvis jeg ser en eller anden bog, f.eks. hvis jeg har, hvis min mor har været i 

Borgen [lokalt indkøbscenter i Sønderborg By] eller sådan noget og så vi kom ind i en 

bogbutik, orh det ville nok være en bog lige for (navn), så ville jeg næste dag i skolen, så ville 

jeg sige, hey (navn) i jeg så denne her bog i Bog og Idé og den… 
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Pige:  Og så anbefale den 

Dreng: Den er lidt sådan, den minder meget om Erik Menneskesøn og sådan gudernes skæbne, 

Pige:  Ja fordi sådan nordisk mytologi, det kan, det er sådan, før der var, der, der nærmest troede 

jeg på det, altså nu opfatter jeg det mere som gode historier og sådan noget. 

Dreng: Ja. Jeg... 

Interviewer: Skal man kende hinanden, når du siger, at jeg så en bog i Bog og Idé og der var noget med 

nordisk mytologi, så er det, fordi du ved, at (navn) synes, at det er spændende. Så jeg tænker, 

skal man kende hinanden rigtig godt for at kunne give hinanden gode råd om bøger. 

Pige: Man behøver jo ikke at kende hinanden sådan (Dreng: mega godt) helt vildt, men man kan 

bare sådan spørge, 

Dreng: Men hvis man ved, hvad personen bedst kan lide i bogsmag så. 

 

Deltagerne gik meget op i, hvad dem de skulle anbefale til interesserede sig for og de talte meget om genre 

(fantasy, gys m.v.), men også meget om sjove bøger, hvad synes andre er sjovt osv. Målet om at give dem 

redskaberne til at anbefale læseoplevelser til andre uden for deres nære vennekreds stillede altså store 

krav, både til situationerne og til struktur og vidensniveau.  

 

Uhh... 5. klasser 
I foråret besluttede vi, at alle LæseHelte skulle have en udfordring. De skulle så vidt muligt prøve at 

formidle en god læseoplevelse for f.eks. en 5. klasse. Generelt blev det en øjenåbner, især for underviserne 

at 4. klasserne faktisk fungerede så godt i forhold til at guide 5. klasserne. Det var tydeligt flere steder, at 

det næsten fungerede bedre i forhold til 5. klasserne, end i forhold til yngre børn. Måske fordi det der 

karakteriserede de fleste af LæseHeltene var, at de udover at læse meget, også ligesom de fleste andre 

fritidslæsere i den her aldersgruppe læser bøger, der enten henvender sig bredt til mellemtrinnet som 

f.eks. Kaptajn Underhyler serien af Dav Pilkey, eller litteratur som faktisk handler om børn der er lidt ældre 

end dem selv, eller som har en sværhedsgrad der ligger over gennemsnittet for deres aldersgruppe som 

f.eks. serien om Percy Jackson af Rick Riordan. Kendetegnende for alle de LæseHelte, der var øvelsen 

igennem, var også at de var lidt nervøse for det på forhånd, og at de var på det nærmeste overstadige, da 

det var overstået. Det var et skulderklap for alle LæseHeltene, med en enkelt undtagelse, hvor nervøsiteten 

betød at vedkommende kunne overvinde sig til at gå med ind i 5. klasse, men ikke sige noget. 

På en skole var 5. klassen der blev besøgt tydeligt imponeret. En pige havde læst serien Bøger fra 

begyndelsen og fortalte om den første bog Det Smaragdgrønne Atlas af John Stephens, som er en bog på 

428 sider. Hun fortalte levende og godt om universet, super kort som vi havde øvet os på, og man kunne 

mærke hendes begejstring for bogen. Da alle LæseHeltene havde fortalt om hver en bog sagde læren:  

Lærer:  Tak for det, er der nogen der har spørgsmål til Læseheltene? 

Dreng:  Hey [navn på pigen] har du virkelig læst hele den der bog? 

Pige:  [smiler lidt og kigger ned i gulvet, men kigger så op] Ja, og den er altså mega spændende, der 

er to mere og de er lige så tykke. 
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[alle griner] 

Dreng:  wauw, det tror jeg ikke jeg kan 

Lærer:  måske var der en af de andre der var noget for dig? 

Dreng:  ha… ja, den med robotten måske [en af drengene har fortalt om Robotten kan skide af 

Morten Dürr] 

 

På en anden skole førte udfordringen om at gå ind i 5. klasse og fortælle om en bog til en hel del drama på 

dagen. Sådan oplevede bibliotekarerne i hvert fald situationen. Udfordringen var lige som mange andre af 

projektets tilgange ikke forvarslet eleverne. Det kan virke lidt utraditionelt, men det var vores tilgang at 

opøve færdigheden til at dele sin læseglæde impulsivt og når situationen opstår. Derfor havde vi lagt en 

grundig plan og sat tid af til at vi kunne sikre at LæseHeltene blev rigtig godt forberedt op til afviklingen. Et 

sted meldte vi det ud på forhånd, hvilket resulterede i at LæseHeltene havde oplevet det som lektier og 

havde forberedt noget der var for langt og havde mere karakter af fremlæggelse/bograpport end en 

anbefaling fra hjertet. Derfor besluttede vi at sætte en workshopdag af på den enkelte skole, hvor den 

børnebibliotekar der var tilknyttet gruppen og projektlederen kom ud og igangsatte aktiviteter der 

afsluttede med at vi anbefalede i en 5. klasse hvis muligt. Det kunne lade sig gøre alle steder med 

undtagelse af et sted, hvor LæseHeltene i stedet anbefalede for deres klassekammerater. Tilbage til 

dramaet. Da vi fortalte LæseHeltene at vi skulle slutte dagen af i 5. klasse opstod der almindelig nervøsitet, 

som vi også havde set det andre steder. Aktiviteterne gik rigtig godt i løbet af dagen og der var god 

stemning indtil 5 minutter før besøget i 5. klasse, hvor 2 af pigerne gik helt i baglås. Der var mange 

begrundelser ”de er onde i 5. klasse” -  ”jeg kan ikke lide læreren” - ”det er bare, mega ubehageligt”. Det 

overraskede os lidt, hvor pressede pigerne følte sig, og en af dem gav sig endog til at græde. Vi forklarede 

pigerne at man skal ikke hvis man ikke har lyst. Det er meningen det skal være en god oplevelse. Vi aftalte 

at de begge gik med ind sammen med de andre og hvis de undervejs fik lyst til at fortælle om den bog de 

havde læst og klart ville anbefale andre, så brød de bare ind til sidst. Det gjorde den en af pigerne og den 

anden sagde bagefter at hun var glad for at hun gik med der ind og at det faktisk ikke var så slemt som hun 

havde troet. 

Stemningen var høj da vi kom tilbage i vores eget lokale og der var highfives og en masse grin. Når jeg 

vælger at fortælle situationen som vi oplevede den, er det fordi den gruppe LæseHelte var en af dem der 

blev trukket ud til interview med VidenCenter for Læsning og jeg var ved at få kaffen galt i halsen da jeg 

hørte dem tage emnet meget positivt op i interviewet.  

 

Dreng 1: Vi har været ude på Multikulturhuset [Biblioteket Sønderborg] og vi har stået… vi har fået 

fortalt en masse i af sån historiefortæller der hedder Kasper øhh og så har vi også så fortalt 

om bøger til nogle af vennerne og så har vi også gjort det for, fortalt for den 5. årgang og 

sån. 

Interviewer: Foran 5. klasserne, altså til samling eller har I været inde i klasserne og stå foran dem 

Dreng 1: Ja vi har stået inde i klasserne 

Interviewer: Hvordan var det? 



12 

 

Dreng 2: Altså der var nogen der øh ikke gad, de var ikke helt så trygge ved og være derinde 

Interviewer: Altså nogle af jer der ikke kunne lide at stå foran 5. klasserne eller? 

Drenge: Ja, det er fordi 5. klasserne de kan godt være sån være lidt underlige 

Interviewer: Ja 

Pige 1: Og irriterende 

Pige 2: Jeg var en af dem, det var fordi jeg også øhm altså jeg kender, jeg kender dem heller ikke 

rigtigt, der er kun en jeg kan lide derindefra.  

Interviewer: Men hvad skulle I så sige derinde? 

Pige 3: Vi skulle bare fortælle om en bog vi selv havde valgt 

Interviewer: Ja og hvordan gjorde I det. Hvis jeg nu var en 5. klasser, jeg er en 5. klasse og nu prøver I lige 

at spole tilbage og I står foran dem, hvordan gjorde I så? 

Pige 3: øhm, altså først for eksempel den bog som det var at jeg valgte det var øh Gudernes skæbne 

og øh så øh hvad det var jeg fortalte ikke direkte fra bagsiden Jeg fortalte mere sån… hvad 

det var der sker, men hvad hedder det altså jeg fortæller ud fra min egen mening og sån  

Interviewer: Ja, om hvad du synes om bogen? 

Pige 3: Ja  

 

I interviewet tager de selv aktiviteten med 5. klassere op. Som man kan se af denne her bid af interviewet 

kommer de også selv ind på at det måske lige var lidt en udfordring. Det der er interessant her er at de 

moderer det. De er lidt underlige siger en af drengene og irriterende supplerer en af pigerne. På 

interviewtidspunktet ligger aktiviteten ca. 2 måneder forinden. Intervieweren spørger ind til hvordan de 

griber anbefalingerne an og flytter dermed fokus til indholdet. Alligevel vender en af pigerne tilbage til 

hvordan det føles at tage imod udfordringen. Hun har i det hun vælger at sige fokus på hvordan hun nu 

tænker tilbage på at hun klarede noget hun oplevede som næsten grænseoverskridende. I bibliotekarernes 

evaluering står situationen som nævnt helt anderledes beskrevet. Hun siger:   

  

Pige 2: Men der var noget der hjalp os til at godt kunne gå derind, det er noget der hedder Namaste  

Interviewer: Og hvad er det? 

[Eleverne griner] 

Pige1: Hun sagde det inden vi skulle gå derind og så er det nogen gange når vi møder hinanden så 

Namaste [de griner] 

Interviewer: Er det dig der har fundet på det? 

Dreng 2: Ja [alle griner] 

Interviewer: Hvor kommer det fra? 
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Dreng 2: Det var fordi, de var sådan lidt stresset eller sådan og så sagde jeg bare at de skulle tage det 

roligt og sådan 

Interviewer: Ja 

Pige 1: Namaste 

Interviewer: Namaste 

Interviewer: Bliver I så helt rolige da han sagde det eller? 

Flere: Namaste 

 

Bibliotekarerne oplevede klart frustrationerne større på dagen og derfor er det også dejligt at høre at de 

selv fortæller om det, men også at de er stolte af den indsats de gjorde den dag for at gennemføre det og 

føle sig som et hold. 

Henriette, der interviewer LæseHeltene spørger om de brugte noget af det de har lært hos Kasper. Det kan 

de først ikke huske, så spørger hun hvad de har lært og så kommer det:  

 

Dreng 2: øhh han fortalte også at vi ikke skulle stå sådan her og fortælle [med hovedet vendt ned mod 

jorden og sammenfalden krop] at man også skulle kigge rundt på folk når man stod og 

snakkede  

Interviewer: altså øjenkontakt 

Dreng 2: ja sån få øjenkontakt med alle og ikke kun stå sån der eller bare stå at kigge 

Interviewer: ikke kigge ned jorden 

Pige 3: eller ikke bare kigge på en bestemt person 

Interviewer: Hvad skulle man så gøre i stedet for kun at kigge på en bestemt person   

Pige 1: Kigge på andre 

Interviewer: man skulle kigge på alle 

Elever: Ja 

Interviewer: Brugte I det inde ved 5. klasserne? 

Pige 2: Ja 

Dreng 2: Jeg gjorde meget 

Dreng 1: Ja jeg kiggede nærmest rundt på alle 

Pige 1: Jeg stirrede bare på [griner] 

… 
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Pige 2: Ja og så sagde han også noget med at der skal være noget ballade i og sån noget i sån nogen 

historier altså at det ikke bare er sån noget med at man bare kan fortælle hvis der bare så er 

det rent faktisk ham der går derude skal være der 

Interviewer: Altså hvis man fortæller en historie eller en historie man læser? 

Pige 2: Ja en historie 

… 

Interviewer: Jamen brugte I … 

Pige 1: Altså han sagde også sån øh at det kunne godt være at øh ligesom mig at jeg vil gerne have 

at det er sån lidt forberedt og så hvis du altså godt være lidt utryg ved det, men så sagde han 

altså som man skulle prøve at vise at man faktisk godt kunne lide det så man ikke bare stod 

sån. 

Dreng 1: Man skulle vise at man  

Pige 1: Bare slap af og  

Dreng 1: Er stor og mægtig 

Interviewer: Så prøv at hør: da I stod foran 5. klasserne, nu prøver jeg at være en af jer, så kiggede i alle 

fem, 5. klasserne i øjnene. 

Dreng 2: Ja 

Piger: Nahh  

Interviewer: Ja, kiggede dem i øjnene og hvordan fortalte i så om den bog brugte i noget af det som i lige 

har fortalt mig nu? 

Pige 2: Altså vi havde vores bog der hvis det var som en, så kunne man vise nogen sider eller sådan 

noget. For eksempel [navn på dreng 1] øh han var før mig, øh jeg skulle fortælle om Kaptajn 

Underhyler og det skulle han også og så fortalte han ligesom og [navn på pige 1] hun har så 

ligesom 3.heltefortælling og jeg har den anden  

Dreng 1:  Der er der også sån nogen vend-o.rama i  

Pige 2: Og så tog jeg faktisk bogen frem og så gjorde jeg sån 

Interviewer: Så viste du det for dem, hvad man kunne med det der vend-o-rama 

Dreng 1: Det er sån det kommer til at ligne et billede så lige hu 

[de griner] 

 

På den skole hvor LæseHeltene skulle fortælle for klassekammeraterne var der en af LæseHeltene der var 

endog meget skeptisk. Under forberedelserne sagde han meget mismodigt:  

Dreng:  Der er ikke nogen der interessere sig for det, der interesserer mig [rumforskning]  
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Bibliotekaren: Men prøv at fortælle noget fra bogen du synes er rigtig spændende, det er jo en stor fagbog, 

du kan ikke fortælle alt det den handler om. 

 

Han vælger at fortælle om lysår og vise et billede fra bogen. Alle virker meget imponerede over ham og han 

er synligt glad da gruppen mødes efterfølgende: 

Dreng:  ”det var helt vildt… de forstod godt det med lysåret” 

Det er afgjort en stor oplevelse for LæseHeltene og et boost af langt de flestes selvtillid at gennemføre 

aktiviteten i 5. klasserne. I det hele taget er det en stor oplevelse, når de mærker at de bruger det Kasper 

har lært dem. I klassen hvor LæseHeltene fortæller for klassekammeraterne, er læreren også synligt 

imponeret over dem anden gang de fortæller.  

  

Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen og hvilke problemer har 
projektet oplevet undervejs? 
De 39 børn i projektet har været meget glade og positive, en enkelt kunne ikke rigtig se sig selv i det og trak 

sig fra projektet ca. halvvejs. Han var primært udfordret af det meget udadvendte aspekt. 

Det er vores indtryk, at LæseHeltene har fået meget ud af at deltage i forløbet. Især workshopdelen med 

Kasper har været helt fantastisk. Mange af LæseHeltene har også fortalt om det tilbage på skolerne, det 

kunne man tydeligt mærke, når man var på besøg iklædt projektets lyseblå hoodies.   

Målet med projektet var at styrke børnenes indbyrdes samtaler om bøger og læsning, og at øge deres lyst 

til at dele deres læseoplevelser med andre. Den del er det vores vurdering at vi har opnået, men projektets 

mål var også at smitte andre med læseglæde og læselyst, og den del vil nok kræve en længerevarende 

indsats. Projektets aktiviteter har helt sikkert prikket til forståelsen af, hvad der måske kunne være 

væsentligt at sætte fokus på. Det er også tydeligt her efter projektets afslutning, at LæseHelte begrebet er 

blevet kendt på de skoler, hvor projektet har kørt. Desværre har der ikke været ressourcer til at fortsætte 

det, dog er der oprettet en LæseHelte klub for 4. og 5. klasser, der p.t. har 16 medlemmer der mødes hver 

uge hvor de leger, snakker og deler ud af deres oplevelser med at læse. LæseHelteklubben mødes på et af 

lokalbibliotekerne i området, hvor to skoler deltog i projektet. 4 af klubbens medlemmer deltog i 

LæseHelte, de resterende har hørt om klubben fra skolens undervisere og via Bibliotekets annoncering. Ved 

det første møde sagde en af de nye: ”Jeg hedder [navn] og jeg læser rigtig meget sådan sport og noget sjovt 

og jeg vil også gerne være en LæseHelt ligesom [navn på en af læseheltene].  

Fra interviewene ved vi, at LæseHeltene har fået meget ud af at være med i projektet, også af personlige 

kompetencer, som det fint kommer til udtryk i det følgende uddrag af interviewet. Som det også fremgår 

her og flere andre steder har deltagerne også oplevet, at det har været svært at inspirere andre, og at det 

at omsætte sin viden til formidling i forhold til andre tager tid.  

Interviewer: Nej, og jeg tænker, at I er jo alle sammen LæseHelte. Har det været kedeligt at være med i 

det her projekt? 

Pige: Nej 

Interviewer: Hvorfor har det været sjovt at være med? 
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Pige: Ja, fordi jeg har lært alt muligt nyt ved at være med 

Interviewer: Hvad har I lært? 

Pige: f.eks. 

Pige: Jeg har lært at være mere mærkelig (grin) 

Interviewer: Du har lært at være lidt mere mærkelig? (grin) 

Pige: Jeg har lært at være lidt mere modig. Vi var også til morgensamling over i skolen, for 3., 4. og 

5. Og da skulle jeg så fortælle om LæseHelte. Og da blev jeg så lidt mindre nervøs. 

Pige 2: Det blev jeg faktisk også 

Pige: Jeg er også begyndt at blive lidt mindre nervøs, når jeg skal fremlægge for folk 

Interviewer: Hvad har I lært, så I er mindre nervøse 

Pige: Vi har lært at skulle sige: ’Jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig’ 

Interviewer: Og hvad er det for noget? Hvem elsker I? 

Pige: Det skulle man sige. Så er det ikke så ubehageligt 

Interviewer: Nå, til dem man står over for? Er det sådan noget? At det skal jeg tænke, at jeg elsker jer alle 

sammen? 

Pige: Ja, så ser man mere glad ud når man gør det 

Pige 2: Vi har også prøvet det oppe på skolen, at så skulle vi prøve at give hinanden gaver 

Interviewer: Er det noget, at ham der Kasper (Sørensen) har lært jer? [drengs navn], du vil gerne sige 

noget? 

Dreng: Ja, der er også det der med. Åh, nu har jeg glemt det 

Pige: Nu siger jeg også hej til rigtig mange flere folk 

Interviewer: Og det gjorde du ikke før? Så nu tør du mere når du står over for folk. Og så siger jeg bøger. 

Har I brugt det når I skulle fortælle om bøger?  

Pige 2: Nej, ikke sådan efter min beregning. Men været lidt mere opmærksom. Og Kasper har også 

sagt, at man skal bruge lyde, når man fremlægger. Så det bliver lidt mere spændende og 

sjovt 

Interviewer: Og hvad kan man så gøre? 

Pige 2: Man kan sige kapau, hvis der springer en bombe 

Interviewer: Det lyder som om det har været rigtigt sjovt det med Kasper. Har I brugt noget af det? Har I 

brugt alt det I har lært af Kasper? 

I kor jaa, lidt, meget, både og 

Interviewer: [drengs navn] har brugt det meget, fortæl 
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Dreng: det er også det der med. At hvis man bare har øjenkontakt med den ene, altså hvis man står 

over for flere hundrede elever eller sådan noget, så i stedet for at have øjenkontakt med en, 

skal man have øjenkontakt med alle. For ellers føler de sig holdt udenfor. 

Interviewer: Har du stået over for flere hundrede? 

Dreng: Nej, slet ikke 

Pige: Det har jeg. 59.  

Interviewer: Det er eddermame også mange. 

Pige: Det var til min storesøsters konfirmation.  

Interviewer: Var du modig og mærkelig der? 

Pige: Ja lidt, jeg skulle fortælle sådan en tale. Om at hun havde fået sådan nogle biografbilletter. 

Og så gad jeg også gerne. Og det var til os to. Og til sidst så sagde jeg: men jeg bestemmer! 

Interviewer: Så du fik de andre til at grine? 

 

Flere af de børn der ikke var med i LæseHelte, men som gik i de samme klasser udtrykte en del af de udsagn 

vi også kender fra baggrundsinterviewene til Børns Læsevaner 2017; http://laeremiddel.dk/wp-

content/uploads/2018/02/B%C3%B8rns-l%C3%A6sevaner-2017.-Overblik-og-indblik..pdf. Flere indikerer, at 

det er svært at finde litteratur, og at den litteratur de finder er for svær eller ikke interessant. Flere bruger 

en ven fra klassen (hvis de kender en der læser) men alle bruger deres forældre, især mor. Her ligger klart 

en opgave for både undervisere og biblioteket, der peger på at vi kan understøtte den del bedre. Det er en 

ikke ubetydelig opgave at følge med i den nye børnelitteratur, Hvad er godt? og Hvad er skidt? Hvad passer 

måske den pågældende? Hvornår læste man selv De Fem-serien af Enid Blyton, og er det stadig en 

spændende krimi, der kan fange en ikke så motiveret læser? 

Projektet har arbejdet med det, vi i projektbeskrivelsen kaldte smitteeffekten. Det er lidt en 

sygdomsallegori, og når vi ser på smittekæden, så er der faktisk mange led, så selvom man måske oplever, 

at forkølelse kommer som lyn fra en klar himmel, så går det ikke lige så let med læseglæden. Det er faktisk 

ikke så simpelt endda.  

 

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2018/02/B%C3%B8rns-l%C3%A6sevaner-2017.-Overblik-og-indblik..pdf
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2018/02/B%C3%B8rns-l%C3%A6sevaner-2017.-Overblik-og-indblik..pdf
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Hvor lang tid tager det mon at blive smittet af læseglæde? Eller hvor stærkt er dit immunforsvar, og kan det 

oversættes til modstand mod læsning?  

Der går noget galt i kommunikationen mellem os og skolen da klassekammeraterne skal interviewes på den 

ene skole. Det viser sig, at det er LæseHeltene, der har udvalgt dem der skal deltage, og de har valgt dem 

efter deres egne kriterier, som primært er han/hun er min bedste ven eller han/hun læser slet ikke og gider 

heller ikke. Det får intervieweren en længere snak med LæseHeltene om, de vil gerne omvende deres 

klassekammerater, men har næsten selv givet op på forhånd, og de tænker at et interview måske kan 

hjælpe, hvilket jo helt klart ikke er formålet med interviewet, men omvendt viser meget fint at 

ambitionerne ved LæseHeltene ikke fejler noget, og desværre jo også at vi skal være mere præcise i vores 

udmeldinger. 

Skal vi oversætte smittekæden til læseglæde og læselyst, skal vi måske stille en del andre spørgsmål? 

Kan projektet duplikeres af andre? 
Projektet kan fint duplikeres af andre. Vi havde primært et skelet som set up, der gik på at fodre 

LæseHeltene med en lang række formidlingsredskaber på en sjov og vedkommende måde, sætte dem i en 

række situationer hvor de kunne anvende deres nyvundne kompetencer og en brainstorm af ideer som vi 

lavede sammen med LæseHeltene.  

Projektet havde en stor styrke i Kasper Sørensen, som både fagligt og menneskeligt nåede LæseHeltene på 

forbilledlig vis. Samtidig var besøgene på skolerne meget effektive, fordi vi var lige i centrum af det univers 

LæseHeltene færdes i og så ved selvsyn både muligheder og begrænsninger. Projektet anvendte en række 

formidlingsmæssige kneb og redskaber, som også kan duplikeres, men som er langt mere effektive, hvis de 

udvikles i samarbejde med den primære målgruppe. Projektet her har haft mange lege, effekter og mulige 

tilgange og har opereret efter trial and error princippet. Det kan vi anbefale andre med ambitioner om et 

LæseHeltekorps også at gøre. Sæt god tid af og knyt faste personer til korpsene, så det er muligt at danne 

de personlige relationer, der er væsentlige for at LæseHeltene har modet til at kaste sig ud i at prøve skøre 

ideer af. 

Vi er blevet spurgt, om der er vundet hævd på LæseHelte betegnelsen og nej, helt sikkert ikke. Vi vil glæde 

os over, hvis andre kan bruge vores erfaringer og ideer. Ligesom vi meget gerne indgår i samtaler om andre 

lignende forløb.   

   


