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Hvad undersøges, og hvordan undersøges det? 
I november måned gennemfører Nationalt Videncenter for Læsning en evaluering af projekt Lystlæsning i 
Gymnasie & Udskoling, der ledes af Københavns Biblioteker.  

Lystlæsning i Gymnasie & Udskoling har til formål at inspirere og understøtte unge i udskoling og gymnasium 
til at finde og vælge litteratur til lystlæsning samt styrke deres kendskab til biblioteket. Projektet blev igangsat 
i februar 2018 og er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2018. To 
biblioteker er involveret i projektet: Vanløse og Gladsaxe. I fokus for nærværende evaluering er Vanløse Biblio-
teks litteraturformidling til gymnasieelever. Eleverne kommer fra det nærliggende Falkonergårdens Gymna-
sium, hvor man har afsat 2 x 45 minutter om ugen til lystlæsning i skoleregi. Eleverne skal finde deres første 
bog til dette på Vanløse Bibliotek.1 

Data til evalueringen indhentes via tre observationer af Vanløse Biblioteks litteraturformidling til 1.g klasser og 
via to interviews, det ene med seks gymnasieelever, det andet med tre bibliotekarer. Såvel observationer som 
interviews foretages på Vanløse Bibliotek. Interviewene er af cirka en times varighed og foretages over to dage 
i november måned (hhv. d. 18. november og d. 21. november 2019). Det er Vanløse Bibliotek, der organiserer 
interviewene i form af at træffe aftale med deltagerne, indhente samtykkeerklæringer fra samme og forestå 
transskribering af interviewene.  

Observationerne foretages ud fra en observationsguide (bilag 1), som udarbejdes i samarbejde med Vanløse 
Bibliotek. Formålet er at få indblik i: 

• Sprog i litteraturformidling: Hvad fortæller bibliotekaren om, hvad taler eleverne om, og hvad taler 
læreren om? 

• Rammer for litteraturformidling: Hvordan er biblioteket indrettet, hvor opholder eleverne sig, og 
hvordan finder de bøger, som de ønsker at låne?  

• Ageren under litteraturformidling: Hvordan bevæger eleverne sig på biblioteket? Læser de, mens de 
er på biblioteket? Hvordan er lydniveau, stemning og tone? 
 

Interviewene foretages ud fra en interviewguide (bilag 2), som udarbejdes i samarbejde med Vanløse Biblio-
tek. Der anvendes samme interviewguide til interviewene med 1.g-eleverne og bibliotekarerne, omend 
spørgsmålene naturligvis justeres til alt efter, hvem der deltager i interviewet. Der er tale om semistrukture-
rede fokusgruppeinterview (Kvale & Brinkmann, 2010; Halkier, 2002), der centrerer sig om følgende tre 
spørgsmål:  

• Hvorledes har deltagerne oplevet litteraturformidlingen?  
• Hvad opleves som succesfuldt og mindre succesfuldt i litteraturformidlingen?  
• Hvilke potentialer og udviklingsmuligheder er der i denne type litteraturformidling? 

 
Interviewene giver således primært indsigt i bibliotekarers og 1.g-elevers oplevelse af litteraturformidling i det 
konkrete samarbejde, i mindre grad i bibliotekets litteraturformidling til unge generelt set.  
Nærværende evaluering indledes med en kort og så vidt mulig objektiv beskrivelse af, hvorledes 

 

1 Vanløse Bibliotek er del af Kulturstationen Vanløse. Da litteraturformidlingen kun er foretaget på biblioteket, er det Van-
løse Bibliotek, ikke Kulturstationen Vanløse, der refereres til i rapporten. 
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litteraturformidling til gymnasieelever på Vanløse Bibliotek udfolder sig. Beskrivelsen informeres af data fra 
primært observationerne, sekundært fra interviewene.  
Beskrivelsen opfølges af en analysedel, der samler de opfattelser og vurderinger af litteraturformidlingen, som 
fremstår centrale i de to interview. Der fokuseres først på interviewet med bibliotekarerne, dernæst på inter-
viewet med eleverne  
Afslutningsvist samles der op på de formidlede opfattelser og vurderinger. Der samles op på hvilke, der be-
kræftes og hvilke, der afkræftes på tværs af de to interviews, og endelig beskrives fire anbefalinger, veje til 
unges lystbetonede læsning og biblioteksbrug, på baggrund af fund fra interviewet med de unge.  

Der er således tale om en evaluering, der indledningsvist søger at forholde sig deskriptivt til litteraturformidlin-
gen i den hensigt at etablere en forståelse af undersøgelsens kerne: Den indsats, som underlægges evaluering, 
og som dernæst forholder sig normativt til denne ved i analysen at gengive deltagernes subjektive opfattelser 
og vurderinger.  
Endvidere er der tale om en evaluering, der lægger såvel et afsender- som et modtagerperspektiv på litteratur-
formidlingen. Et perspektiv, der udelukkende refererer til de i alt ni interviewede personer, og hvor biblioteka-
rerne udtaler sig på basis af erfaringer fra mange besøg, mens gymnasieeleverne udtaler sig på basis af et en-
kelt. Rapporten skal læses med dette væsentlige forbehold.  
 

Præsentation af litteraturformidling til gymnasieelever på Vanløse Bibliotek 
I interviewet med de tre deltagende bibliotekarer forklarer de, at de også før projekt Lystlæsning i Gymnasie & 
Udskoling har haft besøg af og formidlet litteratur til gymnasiets klasser, da Falkonergårdens Gymnasium ef-
terspurgte et sådant samarbejde. Reelt betyder det, at man på biblioteket har tre års erfaring med denne form 
for litteraturformidling. Grundet personaleudskiftninger har det dog ikke har været de samme bibliotekarer, 
der har varetaget den. Biblioteket har prioriteret denne formidlingsindsats, trods Falkonergårdens Gymnasium 
ligger i Frederiksberg Kommune og biblioteket i Københavns Kommune. Vanløse Bibliotek har således service-
ret en skole fra en anden kommune.  

Om lystlæsningsinitiativet på Falkonergårdens Gymnasium fortæller bibliotekarerne, at det er igangsat af sko-
len og består af skemalagt 2 x 45 minutters lystlæsning om ugen. Det igangsættes, når eleverne går i 1.g og 
afsluttes med udgangen af 3.g. Besøget på Vanløse Bibliotek ligger, når lystlæsningen startes op i 1.g. Det be-
tyder, at alle 1.g-klasser besøger Vanløse Bibliotek en enkelt gang, inden læsebåndet går i gang. Det er derfor 
nye klasser, de tre bibliotekarer møder, hver gang de foretager litteraturformidling. 

Hensigten fra både skolens og bibliotekets side er, at eleverne introduceres til biblioteket samt inspireres og 
understøttes i at finde og låne en bog, som de kan indlede lystlæsningen med. I lystlæsning må eleverne nem-
lig ikke læse lektier eller fagbøger til undervisningen. Det læste skal være noget, de selv har valgt og dermed 
noget, som eleven selv har lyst til at læse. Hvis de ikke har en bog med, er konsekvensen, at de må kigge ud ad 
vinduet i de 90 minutter, lystlæsningen varer. Forhåbningen er, at de færreste elever finder det attraktivt. Bag 
indsatsen ligger et ønske fra skolens side om at fremme fordybelse, læsehastighed og koncentration hos ele-
verne samt et ønske om, at eleverne bruger tid på bogmediet frem for deres mobiltelefon og andre digitale 
medier.  

Fælles for de 3 observerede besøg på biblioteket er, at eleverne kommer ind med deres lærer og selv finder 
hen til en trappe, der er centralt placeret i rummet. Foran trappen er der et bord, hvorpå der ligger små 
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badges udsmykket med billeder, udsagn om eller citater fra bøger. Der ligger også læsesmagsprøver fra forlag 
samt en lille mulepose, som matcher størrelsen på en bog. Alle ting er gratis. 
En bibliotekar stiller sig op foran trappen, byder eleverne velkommen og beder dem række hånden i vejret, så 
hun får en fornemmelse af, hvor mange der kender biblioteket, og hvor mange der har besøgt det inden for 
det sidste år. Dernæst får eleverne en kort introduktion i, hvilke genrer de kan finde hvor på biblioteket, biblio-
tekaren peger her ud i rummet. Bag dem ses eksempelvis en udstilling af ”100 bøger du skal læse før du dør” 
og bag den igen, er der reoler med skønlitteratur. Går de op ad en trappe til højre finder de faglitteraturen og 
den særlige reol med YA (Young Adult), hvor der kun er ungdomsbøger.  
Eleverne introduceres også til bibliotekets app, hvor de kan søge, tjekke deres lån, forny og reservere bøger, 
og endelig tydeliggøres det for dem, at de bliver registreret som lånere, mens de er der, og at de kan spørge 
de tilstedeværende bibliotekarer om hjælp til at finde en bog, hvis de ønsker det. Introduktionen tager 10-15 
minutter. 

Efter introduktionen fordeler eleverne sig i bibliotekets rum. Nogle opsøger bordet med badges, læsesmags-
prøver og muleposer. Andre går ud mellem reolerne, hvor de færdes to og to eller i små grupper. Nogle virker 
mere hjemmevante end andre med hensyn til at finde bøger. Mens de første kendetegnes ved at gå direkte 
hen til hylden med en bestemt genre, så opsøger de sidstnævnte gerne bibliotekaren for hjælp frem for at 
bruge de to store søgeskærme, som står opstillet. I alle de tre observerede situationer er der en flok elever, 
der opsøger bibliotekets udstilling med ”100 bøger du skal læse før du dør”. I alle situationerne går læreren 
ind, samtaler med eleverne om det, de ønsker at låne, og agerer således litteraturformidler sideløbende med 
rollen som bibliotekar.  
Under hele besøget er der dæmpet samtale. Eleverne virker til at hygge sig med at gå rundt og kigge på bøger 
samt småsnakke med hinanden. I takt med de har fundet en bog, finder de tilbage på trappen, hvor de sætter 
sig og enten læser eller hyggesnakker med deres klassekammerater. Flere præsenterer kort de fundne bøger 
for hinanden, men samtalen drejes hurtigt ind på andre interesser, som eleverne har tilfælles. Når alle elever 
er registreret som lånere, og alle har fundet en bog, afslutter læreren besøget med at sige, at de nu går tilbage 
til skolen. Besøget varer sammenlagt lidt over en time. 
 

Bibliotekarernes opfattelser og vurderinger af litteraturformidlingen 

I det følgende fremlægges de opfattelser og vurderinger af litteraturformidlingen på Vanløse Bibliotek, som 
fremstår centrale i interviewet med bibliotekarerne. 

Et ressourcekrævende arbejde, der kræver stor opbakning  
Det tager lang tid både at forberede og foretage litteraturformidlingen til gymnasieeleverne.  
De tre bibliotekarer fortæller, at de dels skal have indsigt i de bøger, som unge forventes at ville interessere sig 
for, dels indkøbe disse, så de sikrer, at de er i bogbeholdningen, når eleverne kommer på besøg. En bibliotekar 
fortæller: ”Jeg tror, NAVN brugte en hel eftermiddag på at bestille bøger hjem”. Der skal også forberedes ud-
stillinger, bestilles læsesmagsprøver hjem fra forlagene, produceres badges, og det skal planlægges, hvilke bø-
ger der skal stå på den særlige YA-reol.  
Under selve besøget er der altid to bibliotekarer til stede. En, der møder klassen, introducerer eleverne til bib-
lioteket og hjælper dem med at finde bøger og en, der står ved computeren og taster eleverne ind som lånere. 
Det er ikke muligt at være færre, fortæller en bibliotekar, da indtastningen både er nødvendig for at oprette 



 

6 

Lystlæsning i gymnasiet - Evaluering af litteraturformidling til gymnasieelever 

dem som lånere og ganske tidskrævende: ”Altså hvis du skal stå og taste for 25 elever, ikke. Det tager noget 
tid”. De mange besøg trækker således en del ressourcer i biblioteket. 
 
Når der er to bibliotekarer på samme aktivitet, betyder det, at de ikke kan hjælpe til andetsteds i biblioteket. 
Det kræver forståelse fra kollegernes side. Det betyder også, at der skal være afsat tid i vagtplanen, så den ene 
bibliotekar eksempelvis ikke er booket til et møde. Det kræver, at ledelsen er opmærksomme på projektet og 
understøtter dets realisering organisatorisk. De interviewede bibliotekarer oplever alle, at der er denne gode 
opmærksomhed fra både kolleger og ledelse, men understreger også, at den er nødvendig for projektets gen-
nemførsel: 

 
Altså det kræver jo en forståelse og understøttelse både fra de andre kollegaer, som ikke er med, fordi når 
vi bruger tid og ressourcer på det her, så bliver den tid og de ressourcer jo taget fra noget andet, som de så 
måske skal være med til at løfte. Lidt ekstra. Men ledelsesniveauet skal jo også, altså være med på, at det 
er det, der bliver afsat tid og ressourcer til, og også, at det jo spærrer nogle medarbejdere, nogle bestemte 
tidsperioder, hvor det er det, de skal, og at det kræver et stykke koordinationsarbejde, som man ikke bare 
kan flytte rundt på sådan op til, fordi det er meget, altså meget koordinering […] det der med at sørge for, 
at der er to til tre medarbejdere i huset på samme tid, det i sig selv kan være en udfordring. Men at de så 
også lige skal være klar fra 8 morgen til 11-11.30 om formiddagen og ikke skal være booket ud til møder 
eller et eller andet, andet.  
 

En indsats, hvis effekt er svær at dokumentere, men som giver stor mening i biblioteksregi 
I nærværende år, 2019, har i alt 11 gymnasieklasser modtaget litteraturformidling på Vanløse Bibliotek. Alle 
elever oprettes som lånere, og de allerfleste låner også en bog med hjem. Med ca. 25 elever i hver klasse bety-
der det, at godt 275 unge besøger og låner på Vanløse Bibliotek.  
Der er kun indtænkt et enkelt besøg i samarbejdet med Falkonergårdens Gymnasium. Hvor mange elever der 
kommer igen for at låne eller aflevere bøger, ved de tre bibliotekarer ikke. Dels fordi biblioteket ikke har et 
system, der kan registrere det, og dels fordi Vanløse Bibliotek er en del af Københavns Kommunes Biblioteker, 
hvorfor eleverne kan aflevere andre steder. En bibliotekar forklarer:  

 
Det er svært at tjekke, både fordi vi ikke har et statistikmodul, der kan tjekke det, men også fordi […] de bor 
rundt om i hele København, så vi gør også meget ud af at sige, bare fordi I har lånt den her, så kan I faktisk 
godt aflevere den på Vesterbro, eller hvor I nu har lyst. Så længe de ikke gør det på Frederiksberg. 

 
Hvis ønsket er at øge lystlæsning hos de unge og skabe flere unge biblioteksbrugere, er det altså svært at do-
kumentere, om det reelt sker.  
Bibliotekarerne understreger her, at projektets begrundelse hverken kan eller må hentes i kvantitative data. I 
stedet begrundes det i, at de løser en kerneopgave som bibliotekarer. I mål for København Kommunes Biblio-
teker står der, at biblioteket skal fremme læselyst og skabe engagerede borgere. Projektet matcher således en 
helt central opgave i biblioteksregi: ”[d]et er en del af vores kerneopgave og en del af Københavns Kommunes 
formulerede mål”.  
Ydermere begrundes projektet med den viden og de erfaringer, bibliotekarerne får ved at agere i projektet. De 
får kontakt til en målgruppe, unge, som, de mener, sjældent bruger biblioteket: ”[d]e cirka 250 elever, vi får 
ind […] det er 250, der jo nok ikke var kommet herned ellers af sig selv”. De oplever, at de unge gerne spørger 
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dem om råd: ”[j]eg var virkelig imponeret over, hvor gode de er til at henvende sig […]”. De unges tilbagemel-
dinger på besøgene er også særdeles positive: 

 [g]ymnasieeleverne, der havde været med, udtalte, at de havde været glade for, de var blevet mere fordy-
bet. De havde læst mere, og de var generelt positive over for forløbet. Så det, vil jeg sige, har gjort, at det 
kan vi godt gøre igen.  

 
Selvom antallet af unge på biblioteket fremover samt graden af deres lystlæsning ikke kan dokumenteres, så 
virker det altså til, fornemmer bibliotekarerne, at de unge har en god oplevelse, når de besøger biblioteket.  

Nogle har da også hilst på elever, der kommer igen og henter reserverede materialer: ”[d]em, der har fået re-
serveret materialer, har jeg kunnet se igen, fordi de kigger sådan lidt ekstra og lige laver den der ‘kan du godt 
huske mig’ agtige blik”. 
Bibliotekarerne håber, at besøget punkterer forforståelser af biblioteket som rum og bibliotekaren som fag-
person. Noget, de mener måske ellers kunne afholde unge fra at komme der: ”at vi ikke alle sammen er totalt 
grå og støvede […] bare snak med os. Vi er sgu også bare mennesker, ikke, altså. Øh, og de der ti sekunders 
interaktion, måske også, kan gøre noget”. Endvidere håber bibliotekarerne, at besøget kan have en mere over-
ordnet og samfundsopdragende funktion, både i kraft af at de unge lærer at bruge biblioteket; noget, der vil 
blive nyttigt i en eventuel senere studietid. I kraft af at de unge lærer biblioteket at kende, så de senere i livet, 
når de engang selv får børn, vil besøge det. Og endelig i kraft af at de får indsigt i biblioteket som et offentligt 
rum, hvor mange kulturer og samfundslag mødes på tværs: 
 
Bibliotekar 1: ”Om det er en hjemløs, der lige sidder og får varmen, eller om det er børn, der leger, og du 
egentlig selv står og skal finde et eller andet til en skole. Men der er et voldsomt spænd af mennesker, som 
kommer igennem. Så du kan ikke bare blive i den der boble af at (pause)”. 
Bibliotekar 2: ”Alle er som mig”. 
 
Justeringer undervejs: Ingen PowerPoint-show, færre booktalks  
Selvom der overordnet set sker det samme i de tre observerede besøg på Vanløse Bibliotek, så har biblioteka-
rernes litteraturformidling ikke altid taget sig således ud.  
 
I den tidlige start, fortæller bibliotekarerne, samlede de først klasserne i et lokale på biblioteket for at vise 
dem en PowerPoint-præsentation om bibliotekets muligheder. Denne formidling blev dog hurtigt stoppet:  
 

[J]eg tror, vi tænkte det meget som sådan en traditionel, måske lidt udvidet skole og… eller biblioteksorien-
tering. Vi droppede det relativt hurtigt. Vi kunne simpelthen se, hvordan… de er jo vant til at se PowerPoint 
i skolen eller på gymnasiet. Røv sygt.  

 
Med andre ord oplevede bibliotekarerne, at de havde svært ved at fange og fastholde gymnasieelevernes op-
mærksomhed og interesse. Noget, de antager skyldtes, at formidlingen mindede for meget om skolen, som 
eleverne jo lige havde forladt. Formidlingen på biblioteket måtte adskille sig fra denne. En anden begrundelse 
for at fravælge PowerPoint-præsentationen var, at bibliotekarerne blev enige om, at de unge allerede me-
strede litteratursøgning: ”[v]i blev simpelthen enige om, at de unge mennesker, altså de kan godt finde ud af 
at søge. Så, altså, så er det heller ikke sværere at søge efter en bog”.  
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I stedet prioriterede de formidling i selve biblioteksrummet uden PowerPoints og med kort proces, inden ele-
verne blev sendt ud blandt reolerne.  
Bibliotekarerne fortæller også, at de valgte at drosle ned på længden og antallet af booktalks. Et koncept, der 
ellers ofte og med stor succes anvendes i biblioteksregi, hvor bibliotekarer præsenterer nogle bestemte titler 
for et publikum. Oplevelsen i forhold til gymnasieeleverne var dog, at de formidlede bøger ikke fangede deres 
interesse. Årsagen var, fortæller en bibliotekar, at booktalk´ene var for generelle:  ”Det er […] bare er møg-
svært at finde noget, som der er 25 gymnasieelever, alle sammen synes er interessant.” I stedet valgte biblio-
tekarerne at afsætte mere tid til den individuelle samtale:  
 

Øh, så når det er, når de kommer og spørger og de, de ikke ved, hvad de skal læse, så er det med afsæt i 
den enkelte […] der er mere tid til dem til, at man kan finde lige præcis den der bog.  

 
Deres oplevelse var, trods det var mere ressourcekrævende, at dette hjalp den enkelte unge bedst med at 
finde den rette bog.   
 

Litteraturformidling, der udfordrer og udvikler bibliotekarens faglighed 
Der er mange ting, der gentager sig, når eleverne bydes velkommen og får introduceret biblioteket. Hvert be-
søg er en engangsforestilling, hvorfor nøjagtig det samme skal siges mange gange, og det kan udfordre biblio-
tekarerne: 
 
Bibliotekar 1: ”[s]å er man også lidt ved at brække sig over, at man har sagt det samme tolv gange […]” 
Interviewer: ”Og så starter I faktisk forfra hver eneste gang?” 
Alle: (afbryder) ”Ja.”  
Bibliotekar 1: ”Med at melde ind og med at fortælle om spilleregler, og næste år så starter I forfra igen?” 
Bibliotekar 2: ”Ja, så er det jo næste årgang.”  
Bibliotekar 3: ”Det er derfor, man er lidt træt af at høre på sig selv, når man har den 14. klasse (griner) og har 
stået og sagt det igen.” 
 
I de tre observerede besøg virker det dog ikke til at påvirke selve litteraturformidlingssituationen eller elever-
nes besøgsoplevelse. En del af en bibliotekars faglighed i denne form for litteraturformidling må således siges 
at være kompetent i at sige det samme mange gange. 
Litteraturformidling handler naturligvis om bøger, men på Vanløse Bibliotek er det suppleret med merchan-
dise i form af badges, muleposer og læsesmagsprøver. Især badgene har været en stor succes. Eleverne opsø-
ger bordet, de ligger på, kigger på de mange forskellige udgaver og sætter dem på deres tøj og tasker, en bibli-
otekar fortæller:  

Ja, men sådan en badge, jeg ved ikke, hvad det er, men det er et hit, om de er to eller 18. Altså, hvis man 
rammer noget […] Jeg tror, jeg havde lavet 11 forskellige slags (badges), og det var den bedste conversa-
tion-starter nogensinde.  

 
Udgiften er lille ved at producere en badge, men effekten er stor, understreger bibliotekarerne. At gå med den 
synlig, såvel på som udenfor biblioteket, betyder, at eleverne kan genkende hinanden og vil vide, hvem der har 
været på Vanløse Bibliotek, og hvem der har fundet en bog. På den måde spiller forskellige artefakter – og ikke 
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kun bogen – en rolle i litteraturformidlingen, som ikke må undervurderes. At lave litteraturformidling handler 
altså også om at kunne lave badges, der fænger målgruppens opmærksomhed. 

Noget, som bibliotekarerne især virker til at tage med sig fra de mange besøg, er en større indsigt i, hvad der 
kendetegner de unge. En viden, de blandt andet får, når de møder og går i dialog med dem, og når de evalue-
rer de indkøbte bøger. Bibliotekarerne reflekterer her, hvad de unge har efterspurgt, samt hvilke titler de også 
mener burde bestilles hjem:  

Hvad for nogle bøger har de efterspurgt? Hvad har vi glemt? Fordi det gør man unægtelig, når man skal re-
servere hjem. Det er svært at tænke i alle genrer. Sidste år havde vi fuldstændig glemt kærlighed, fordi at 
mig og den kollega, der havde reserveret bøger, ikke læser kærlighedsromaner. Så der måtte vi lige rundt 
på hylderne og finde lidt, fordi selvfølgelig er det det, de efterspørger. 

 
Bibliotekarerne understreger, at de unge ikke må ses som en samlet gruppe, men som enkeltindivider, da de 
vælger bøger efter deres personlige præferencer og interesser. Det kan være titler, som de kender fra aktuelle 
film, serier og fjernsyn. I deres indkøb og formidling må bibliotekarerne derfor være vidende om dette. En bib-
liotekar fortæller: ”[A]ltså jeg tror, det har gjort mig mere opmærksom på, at man ikke bare kan bestille ung-
domsbøger hjem og tænke “Sådan færdig!” […] De læser vidt forskelligt […] Der er både voksenbøger, biogra-
fier, der er ungdomsbøger. Meget bred vifte […]”.   
 
Det er derfor svært at definere, hvad der egentlig udgør ungdomsbøger. Er det bøger, som udgives til unge, 
eller bøger, som de unge selv vælger at læse? Bibliotekarerne fortæller, at ungdomsbøgerne på bibliotekets 
YA-reol også læses af både børn i 5. og 6. klasse og af voksne. Litteraturformidlingen til gymnasieeleverne kræ-
ver altså, at bibliotekaren har stor indsigt i såvel ungdomskultur som ungdomslitteratur samt kan facilitere en 
god og personlig dialog med den unge. Det opleves som den vigtigste vej til, at den rette bog kan findes. 

Gymnasieelevernes opfattelser og vurderinger af litteraturformidlingen 

I det følgende fremlægges de opfattelser og vurderinger af litteraturformidlingen på Vanløse Bibliotek, som 
fremstår centrale i interviewet med gymnasieeleverne. 
 

Biblioteksbesøget er en god oplevelse, men de unge forventer ikke at komme igen   
Det er tydeligt, at de interviewede unge engang kom på biblioteket. De fortæller, at de har besøgt biblioteket 
med forældrene, da de var børn, ligesom de har været der i de første år i skolen sammen med deres klasse og 
lærere. Det har givet dem positive erindringer om stedet:  
 
Dreng: ”Gode minder, vil jeg sige. Hyggelige minder. Jeg forbinder biblioteket med at være noget hyggeligt no-
get, fordi der er meget afstresset, vil jeg sige. Altså, det er ikke, fordi at der bliver snakket højt herinde eller 
noget. Det er hyggeligt og et godt sted at være.” 

 
Eleverne kommer der dog ikke aktuelt. Noget, de forklarer med, at de er blevet ældre og har fået andre inte-
resser. De fortæller også, at de finder tilbud om underholdning i fritiden andre steder, eksempelvis via Netflix, 
og at skolen tager så meget af deres tid, at de ikke har overskud til at besøge biblioteket.  
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Det virker da heller ikke til at have været med deres gode vilje, at de besøger biblioteket sammen med klassen 
nu:  
 
Dreng: ”[E]hrm… jeg synes det var… i starten der skal jeg være ærlig og sige, der synes jeg, hvorfor skal vi det? 
Hvorfor skal vi herover? Personligt synes jeg, at det var lidt spild af tid.” 
 
Den indledende modvillighed synes dog hurtigt at blive erstattet af en positiv indstilling hos samtlige inter-
viewede elever: 
 
Dreng: ”(M)ed hensyn til at vi har været her i dag, så tror jeg da i hvert fald, at det har gjort, at man er open 
minded over biblioteket – for jeg synes, det har været en meget god oplevelse.” 
Pige: ”Øhm… fordi at jeg havde tænkt sådan, ok, nu tager vi derhen og så... så bliver det nok bare brugt, til vi 
lige kan få en lille pause fra alt det faglige over på skolen, men så øhm… så gik jeg lidt rundt, og så kom jeg hen 
til trappen, og så sad alle faktisk og læste i en bog, og jeg var sådan helt, nå, ok, hold da op.” 
Dreng: ”Jeg tror bare, det er fordi, når man så er her med skolen, og det er sådan noget lystlæsning, så har 
man ikke rigtig den store motivation for at læse. Men når man så endelig bliver tvunget herned, finder en bog 
og så kommer ind i den, så er det sådan, hov, det var da meget hyggeligt lige at læse igen.” 
 
Den nye og positive indstilling har dels rod i de gode minder om biblioteket fra deres barndom, som det aktu-
elle besøg genfremkalder, dels rod i at de alle finder en bog, som de har lyst til at læse i:  

Pige: ”Jeg lagde også mærke til, at jeg selv, da jeg så havde fundet en bog, jeg synes så interessant ud, så 
havde jeg også lyst til at starte i den, hvilket var overraskende.” 
 
Hvorvidt de fremover vil opsøge biblioteket, er de dog tvivlende omkring. Her påpeger de, at et enkelt besøg 
ikke er nok til at have en vaneændrende betydning: 
 
Dreng: ”Ja, jeg synes, det var for kort… for kort til at have nogen betydning. Altså... måske hvis vi kommer her 
flere gange, hvor vi lige bruger et modul på det, så kan det godt være, man selv får mere lyst til at finde bøger. 
For det var ret spændende at finde bøger, man skulle læse, men det var kun en time, så jeg synes ikke, det var 
nok, jo. Jeg får ikke nok ud af det.” 
Pige: ”Det tror jeg også. Jeg tror, at det er glemt om to uger.”  
 
For at skabe en længerevarende effekt foreslår en dreng, at der må være flere besøg end det ene. Noget, han 
dog ikke selv intenderer at tage initiativ til, skolen må stå for disse: 
 
Dreng: ”[m]en kunne godt have lavet nogle flere arrangementer herover, hvor man blandt andet skulle sidde 
og læse et eller andet, så vi havde noget, vi kunne sætte sammen med biblioteket for at hygge, forstår du mig? 
I stedet for bare at være herovre som et besøg og så bare gå igen. Altså, hvis vi faktisk sad herovre og lavede 
noget med klassen eller et eller andet, så ville vi forbinde det med noget hyggeligt, faktisk på en måde, ik? Og 
det tror jeg godt kunne hive os tilbage igen.” 
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Biblioteket tilbyder et bredt udvalg af bøger, men det er svært at finde bøger  
Det, de unge især hæfter sig ved i besøget på biblioteket, er det store udvalg af bøger. Det giver dem god mu-
lighed for at finde en bog, der matcher netop deres interesse.  
De har fået indprentet af deres lærere og virker ligeledes selv bevidste om vigtigheden af at finde en bog, der 
interesserer dem, så den kommende lystlæsning på gymnasiet netop bliver lystlæsning. Selvom det kunne 
være let bare at tage en bog fra reolen derhjemme, afviser de derfor at gøre det: 
 
Pige: ”Man vil jo ikke nødvendigvis læse det samme som ens forældre, vel?” 
Dreng: ”Når nu man har muligheden for at gå på biblioteket så let, så vil jeg da hellere tage på biblioteket og 
hente en bog, som passer til mig og ikke passer til mine forældre.” 
Dreng: ”Det var også derfor, man skal herned, så vi kan finde en bog, man selv har lyst til at læse.” 
 
Det er tydeligt, at de hver især har en god fornemmelse af, hvilke genrer de interesserer sig for. En søger bio-
grafier, en anden spændingsbøger, en tredje læser krimier, en fjerde foretrækker bøger om sport og en femte 
lidt af det hele:  

Pige: ”altså, jeg kan godt lide sådan meget forskellige ting.” 

Det er således ganske individuelt, hvad eleverne vælger at læse, hvilket kan forklare, hvorfor de også foretræk-
ker den individuelle dialog med bibliotekaren. De ved, at denne kan matche deres ønskede genre og interesser 
med en bog. Desuden påpeger de, at bibliotekaren har overblik over, hvad der står hvor på biblioteket. Noget, 
de selv har meget svært ved at gennemskue: 
  
Dreng: ”Altså, jeg synes simpelthen, det var så svært at finde bøger. Det var […] ikke svært at bruge systemet, 
det er bare svært, når der står, at der er en bog, og der står et nummer og så videre, og man ved ikke, hvordan 
det der nummer fungerer og så videre […] så står der f.eks. 79.1 – det giver jo ikke nogen mening!”  
Pige: ”Altså, jeg brugte det ikke, for jeg kunne ikke finde ud af det.” 
Pige: ”Jeg synes bare, det var underligt. Jeg synes, det var svært at se, om den… fordi det, jeg egentlig bare in-
teresserede mig for, det var bare at finde ud af, om den var her på biblioteket nu, og det synes jeg var sådan 
lidt uoverskueligt, men jeg kunne ikke rigtig se […] Er den her ikke? Hvornår kan du få den? Hvornår kan du 
ikke få den?” 
Dreng: ”Så har jeg bare spurgt bibliotekaren […] for de ved stedet bedre end en […]” 
 
Hvis de ikke får hjælp af bibliotekaren, er resultatet, fortæller de, at de går lidt målløst søgende omkring. For 
at hindre det efterlyser de mere vejledning fra bibliotekarernes side: 
 
Pige: ”Ja, det synes jeg også var ærgerligt det der med… jeg har været her flere gange, hvor vi har været... hvor 
der har været bibliotekarer med folkeskolen, men hvor de aldrig forklarer […] At man ikke rigtig får at vide, 
hvor man har de forskellige… for så går man bare lidt rundt.” 
 
En tydeligere guidning kunne eksempelvis være formidling af konkrete forfattere og titler, der kunne inspirere 
de unge. De unge efterlyser altså formidling i stil med booktalks: 
 
Dreng: ”Jeg synes godt, man kan (have sagt, at) den her forfatter er rigtig god til at skrive noget, så man kunne 
gå og […] kigge lidt efter det navn, der var sagt, for det er jo klart, at der er nogle forfattere, der er bedre end 
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andre. Og det ville vi jo ligesom... jah, jeg synes bare, det ville virke lidt mere introducerende […] Fordi jeg 
havde virkelig svært ved at finde en bog, selvom jeg gik over i den genre, jeg gerne ville have. Men så måske 
nævne nogen af de her forfattere, som er kendt for nogle rigtig gode bøger, ik? Det synes jeg måske, der 
manglede lidt af.” 
 

Der er respekt om bibliotekarens faglighed 
De unge har stor respekt for bibliotekarerne. De italesættes som fagpersoner, der har stor viden om bøger, og 
som foretager formidling af høj kvalitet: 
  
Pige: ”Jeg kunne godt lide, de har lavet sådan noget ”100 bøger du skal læse inden du dør” eller sådan noget. 
Det er jo grineren nok, for så kiggede man lige, og så vidste man godt, at de her bøger, de er nogen, der er pro-
fessionelt udvalgte. De er altså gode nok. Også fordi hun sagde, at det var til os. Det var til unge. Unge menne-
sker hedder det. Det synes jeg var godt.” 
Dreng: ”Ekspertviden!” 
 
Ydermere beskrives de som venlige og lyttende personer: 
 
Dreng 1: ”[j]eg talte med manden. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men han var godt nok en hyggelig fætter. 
Jeg kunne godt lide ham.” 
Dreng 2: ”Han var godt nok også sød.” 
Dreng 3: ”Ja, han var sød.” 
Dreng 1: ”Altså, jeg kom og spurgte til en bog, og så var han sådan, jeg kan se, om den er der, og så sagde han, 
at den ikke var der, og så var det meget sødt af ham, at han kom med forslag, som mindede om bogen, som 
jeg kunne læse. Du kan læse den her, og du kan læse denne her. Og de ligger herovre osv.” 

Denne personlige og professionelle formidling er i sig selv med til at gøre besøget på biblioteket til en positiv 
oplevelse:  
 
Pige: ”Og det er også rart ligesom bare […] hvor man har en person, man kan spørge, hvad tænker du om det, 
og sådan… ja. Så man ikke bare går rundt forvirret, alene.” 
Bibliotekaren, i dennes kombination af fag og menneske, har altså meget stor betydning for de unges opfat-
telse af litteraturformidlingen og af biblioteket som sådan.  
 

De unge læser sjældent og har svært ved at fastholde interessen for en bog 
Eleverne giver generelt udtryk for, at de sjældent læser bøger i deres fritid:  
 
Interviewer: ”Hvor tit læser I en bog, sådan hele vejen igennem?” 
Pige: ”Det har jeg ikke gjort, siden jeg var 12, tror jeg.”  
 
Når de endelig læser, understreger de, har de brug for, at bogen er god, spændende og opbygget narrativt, så 
den ”trækker dem med”. Hvis den ikke fænger, har de svært ved at fastholde interessen, og det sker derfor 
ofte, at en bog ikke læses til ende: 
  
Pige: ”[n]u finder jeg endelig en bog, jeg synes er nice, som jeg gerne vil læse, og så er jeg startet på den, og så 
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har jeg bare sådan… så er der måske gået uge, hvor jeg ikke har læst i den, og så har jeg bare glemt alt om 
den.” 
Dreng: ”Altså… altså nu kan jeg lige så godt være ærlig jo, nu har jeg jo fundet en bog jo, du ved. Jeg kommer 
til at læse i den i starten, men jeg er meget sådan, dårlig til at være vedholdende med at læse. Så læser jeg 
måske 100 sider og så… så giver jeg simpelthen op med at læse.” 
Dreng: ”Som NAVN siger, at man kan hurtigt finde en bog, som måske virker en lille smule interessant, men så 
på den længere bane, så bliver den kedelig, ik? Så jeg prøvede at finde noget, der var sådan… hvor jeg tænkte, 
den her kan jeg faktisk godt læse i en længere periode.” 

Denne erfaring gør, at nogle er forbeholdne over for skolens lystlæsningsprojekt, da de tvivler på, om de får 
læst de lånte bøger til ende: 
  
Dreng: ”Jamen altså. Jeg synes bare ikke… jeg tror bare ikke, at det kommer til at hjælpe. Nu jeg ikke… nu ved 
jeg ikke, hvor mange… hvor folk… hvor ærlige folk er. Hvor kommer de til at læse deres bog? Og så siger de 
fleste nok ja. Men jeg kommer nok ikke til at læse min bog.”  
 

Skolen spiller en stor rolle for unges lystbetonede læsning og biblioteksbrug 
Der er bred enighed blandt de unge om, at folkeskolen og herunder især deres dansk- eller klasselærer spiller 
en meget stor rolle for både deres lystbetonede læsning og for deres biblioteksbrug.  

De fortæller, at det er med deres lærer, at de har besøgt såvel skole- som folkebiblioteket i de små klasser: 
 
Dreng: ”[m]in lærer var bibliotekaren, så hun var alligevel tit dernede og læste og så videre […] men det var 
som regel læreren, der tog os med derned.” 

Det er også læreren, der har appelleret til 30 minutters læsning i fritiden samt stået for aktiviteter i skolen, der 
har fremmet elevernes læsning:  
 
Pige 1: ”Min lærer, min klasselærer i folkeskolen, hun var sådan der virkelig obs på, at vi skulle læse de der 30 
minutter hver dag, og så havde man sådan nogle pastakonkurrencer med de andre klasser.” 
Pige 2: ”Pasta?” 
Pige 1: ”Det var sådan noget med, hver gang man havde læst en bog, så proppede man en pasta i et glas, og så 
den klasse, der havde fået flest, de skulle… de fik så det der pasta eller sådan noget.” 
Pige 2: ”Nåååh…” 
Pige 1: ”Så... ja... gode minder.” 
 
De fortæller, at det er i skoleregi, de har formået at gennemføre læsningen af en bog fra start til slut: 
Dreng: ”Sidst jeg læste den færdig. Ellers er jeg… altså, jo. Selvfølgelig har jeg læst skolebøger, som jeg også 
har skulle læse færdige og analysere og så videre bagefter.” 
Endelig fortæller de, at læreren har præsenteret dem for forskellige romaner og derigennem sikret, at de har 
fået litterære oplevelser. Selvom læsning har været pålagt nogle, fortæller en pige om gode oplevelser med at 
læse bøger: 
  
Pige: ”Det var nogle gode bøger, bare sådan nogle normale bøger, som man også selv kunne læse derhjemme. 
Du valgte selv bogen.” 
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Alle andre: ”Nåååh.” 
Pige: ”Ja, og så skulle du så skrive om den.”  
Interviewer: ”Ville du have læst dem, hvis du ikke skulle skrive om dem, og det ikke var i skolen?” 
Pige: ”Det ved jeg ikke. Altså nu er jeg heller ikke lige den, der vælger en bog frem for så meget andet, men når 
man så faktisk kom i gang med den, så var den ret spændende. Så jeg skal måske bare lige i gang.” 

Folkeskolen og bestemte lærere ser altså ud til at have meget stor betydning for den lystbetonede læsning og 
biblioteksbrug. Dog, påpeger de unge, udgør skolen samtidig også en hindring for samme. Særligt, mener de, 
da de kom i udskolingen. Her begyndte de at koble læsning med pligt frem for med lyst, og det afholdt dem fra 
at læse. En pige fortæller: 
 
Pige: ”Jeg tror bare, at grunden til, at vi stoppede med at læse i de der 6., 7., 8. klasse, det var, fordi det var 
der, at læsning hurtigt kom i sammenhæng med skole, og så tænkte man, ok, når jeg læser, så er det, fordi jeg 
laver lektier, eller fordi jeg går i skole. Så gider jeg ikke bruge mere tid på det. Øh... så man skal også lære at 
kunne adskille de to ting, lystlæsning og tvangslæsning.” 

Også biblioteksbesøgene, fortæller de unge, fik en anden karakter, da de kom i udskolingen. I stedet for at 
være hyggelige og afslappende blev de en stund afsat til at finde en bog, som senere skulle anvendes i under-
visningen:  

Dreng: ”Der var det sådan mere skolerelateret, hvor læreren sagde, nu skal I ned og finde en bog som I skal 
læse i de her forskellige timer. Der var det mere med tvang, for det var man ikke lille mere. Der var det sådan 
mere skolerelateret.” 
 
En elev påpeger endvidere, at de i udskolingen sjældent mødte den fysiske bog, hvilket, mener han, gav et di-
stanceret forhold til såvel den som biblioteket: 
 
Dreng: ”Jeg synes allerede i folkeskolen, eh, ved en sjette, syvende klasse, der begynder du allerede at kigge 
på nettet i stedet for på sådan noget dansk.gyldendal og sådan noget, ik? […] Så det bliver mere sådan noget 
digitalt noget, end det egentlig bliver fysisk, og det tror jeg egentlig også afvender os for at tage hen på biblio-
teket.” 
Interviewer: ”Fordi at det bare er for mærkeligt med bøger?”  
Dreng: Nej, ikke fordi det er for mærkeligt. Men når vi ikke rigtig har noget forhold til dem, i sådan skolen og 
sådan noget, så tror jeg bare ikke, at det ligger en nært, at man... eller... ok […] går hen. Men jeg tror ikke, det 
er fordi, at de ikke kan lide bøger, men det er bare ikke noget, der falder dem ind.” 

I det hele taget, mener de unge, er det krav fra skolens side om opgaveskrivning og lektielæsning koblet med 
deres eget øgede behov for at være online eller sammen med vennerne, der gør, at de ikke oplever at have 
samme tid som tidligere til at besøge biblioteket. En pige fortæller: 
 
Pige: ”Jeg tror også bare, at vi ikke er så meget på biblioteket mere, også har noget med, når du kommer op i 
de ældre klasser, så har du også bare utrolig mange lektier for. Og utrolig mange opgaver. Og hvis du også skal 
passe dit sociale liv, sammen med det, så bliver der bare ikke rigtig tid til at gå på biblioteket […] Så tror jeg 
også bare, at skolen tager rigtig meget af ens tid. I forhold til de mindre klasser, hvor du… hvor ens forældre 
også havde meget stor indflydelse på, at du lige sad 20 minutter hver dag med en bog.” 
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Det ser altså ud til, at skolen både fremmer og hæmmer de unges lystbetonede læsning og biblioteksbrug. 
Mens det første opleves i indskolingen, hvor læsning og bibliotek kombineres med hygge og gode minder, op-
leves det sidste i udskolingen, hvor samme kombineres med pligt og tidspres. 
Oplevelsen virker til at ligge de unge på rygraden, hvorfor de nu, som gymnasieelever, ser ud til at have meget 
svært ved at gennemskue, om det handler om pligt eller om lyst i det kommende lystlæsningsinitiativ, de skal 
deltage i. Det underbygges af, at initiativet italesættes som havende specifikke formål: Både at give dem læse-
lyst og styrke deres læsekompetence: 
  
Pige 1: ”[O]g det skal ligesom fremme vores læseevner og vores fordybelsesteknik. Og... jah…”  
Pige 2: ”Vores koncentration og ordforråd.”  
 
Ifølge de unge italesættes lystlæsningen på gymnasiet altså som noget, der skal gøre noget ved dem som ele-
ver, og i mindre grad som noget, der har værdi i sig selv for dem som elever. Allerede inden initiativet er gået i 
gang, betyder det, at de tænker, at det, de skal medvirke i, nok er en form for tvungen lystlæsning:  

Dreng: ”Man bliver alligevel lidt tvunget til det, fordi… vores lærer, han sagde det, at man skal låne en bog, så-
dan dér.” 

Om de ændrer holdning til det mere positive undervejs, ligesom de gjorde i forhold til deres besøg på bibliote-
ket, kan det aktuelle interview desværre ikke give svar på. 

Opsummering  
Nedenfor opsummeres først bibliotekarernes, dernæst gymnasieelevernes opfattelser og vurderinger af litte-
raturformidlingen til gymnasieelever på Vanløse Bibliotek. Efterfølgende trækkes de opfattelser og vurderin-
ger, der be- eller afkræftes på tværs af de to interviews, frem. Afslutningsvist beskrives fire anbefalinger til 
indsatser i forhold til unges lystbetonede læsning og biblioteksbrug. 

Opsummering af bibliotekarernes opfattelse og vurdering af litteraturformidlingen 
Om bibliotekarernes opfattelser og vurdering af litteraturformidlingen til gymnasieelever på Vanløse Bibliotek 
kan det opsummerende siges, at det er et ressourcekrævende initiativ, der kræver forståelse og opbakning fra 
kolleger og ledelse. Man kan ikke måle og veje sig til dokumentation, der begrunder initiativets betydning. Be-
grundelsen skal i stedet findes i de positive tilbagemeldinger fra de unge samt i, at bibliotekarerne løser en 
kernebiblioteksopgave. Projektet er blevet justeret undervejs, hvor PowerPoint-præsentationer og booktalks 
er udgået, og nogle gange udfordrer det bibliotekarernes tålmodighed, når de skal sige det samme mange 
gange. Til gengæld har de opnået kontakt til og viden om en målgruppe, som sjældent kommer på biblioteket, 
en forståelse af bredden af titler, de læser, samt at de værdsætter den individuelle dialog. Denne indsigt er 
givende for bibliotekarerne og gør, at de kan justere og udvikle formidlingen til de unge. 

Opsummering af gymnasieelevernes opfattelse og vurdering af litteraturformidlingen 
Om gymnasielevernes opfattelse og vurdering af litteraturformidlingen til gymnasieelever på Vanløse Bibliote-
ket kan det opsummerende siges, at besøget på biblioteket genfremkalder gode minder fra barndommen. 
Selvom de i udgangspunktet ikke kommer på biblioteket og ikke ser frem til besøget, udvikler det sig derfor til 
en god oplevelse. De har dog svært ved at finde de bøger, de ønsker, og efterlyser mere vejledning og direkte 
guidning. I stedet søger de bibliotekarerne, som de har stor respekt for, fordi de ved, at de kan hjælpe dem 
med at finde den rette bog. Skolen spiller en stor rolle for de unges lystbetonede læsning og biblioteksbrug, 
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som den både fremmer og hæmmer. I indskolingen erindrer de unge læsning og bibliotek som noget hyggeligt 
og rart, mens de i udskolingen forbinder det med pligt og tidspres. Det kan have betydning for, at de nu forstår 
gymnasiets kommende lystlæsningsinitiativ som tvungen lystlæsning. 

Opfattelser og vurderinger, der be- eller afkræftes på tværs af interviewene 
At belyse litteraturformidlingen i dels et afsenderperspektiv, dels i et modtagerperspektiv betyder, at der er 
nogle opfattelser og vurderinger, der går på tværs af de to interviews. I nogle tilfælde gentages de samme op-
fattelser og vurderinger, i nogle tilfælde kontrasterer de hinanden.  
Nedenfor gengives opfattelser og vurderinger, der henholdsvist be- og afkræftes på tværs af interviewene. Det 
skal understreges, at de sidstnævnte ikke må anses som punkter, der skal handles på her og nu. Undersøgel-
sens lille størrelse gør, at det er for spinkelt et grundlag at foretage endelige konklusioner. Det udgør i stedet 
punkter, der er værd at have in mente, og som kan undersøges nærmere for at blive yderligere verificeret.  

Opfattelser og vurderinger, som bekræftes på tværs af interviewene: 

- Bibliotekarerne mener, at de unge sjældent kommer på biblioteket. De unge fortæller, at de sjældent 
kommer på biblioteket. 

- Bibliotekarerne mener, at de unge sjældent læser, og at de har svært ved at fastholde koncentratio-
nen om en bog. De unge fortæller, at de sjældent læser og har svært ved at fastholde interessen for en 
bog. 
 

- Bibliotekarerne oplever, at de unge er meget individuelle i deres litteraturvalg. De unge signalerer, at 
de følger deres individuelle præferencer og interesser, når de skal vælge bøger. 

- Bibliotekarerne oplever, at besøget og litteraturformidlingen har en positiv betydning for de unges 
opfattelse af biblioteket. De unge fortæller, at besøget og litteraturformidlingen var en positiv ople-
velse for dem. 
 

Opfattelser og vurderinger, der afkræftes på tværs af interviewene: 

- Bibliotekarerne mener, at de unge sagtens kan søge og finde bøger selv, og at booktalks er for gene-
relle og derfor ikke gode i litteraturformidling til unge. Det modsiges af de unge, der efterlyser vejled-
ning, så de bedre kan navigere på biblioteket, samt inspiration til bogvalg, eksempelvis i form af præ-
sentation af bøger og forfattere. 

- Bibliotekarerne formoder, at de unge oplever bibliotekaren som en støvet og kedelig person.  
Det modsiges af de unge, der har stor respekt for bibliotekaren, som anses som venlig, vidende og 
særdeles kompetent. 

- Bibliotekarerne håber, at besøget har en samfundsopdragende effekt, i kraft af at de unge lærer bibli-
oteket at kende som et rum for alle, et rum, hvor de kan hente litteratur til fremtidige studier, samt et 
rum, de kan besøge, når de selv får børn. Det modsiges af de unge, som nok har en god oplevelse på 
biblioteket, men de forventer ikke at besøge det fremover, og de taler heller ikke om potentialer for et 
kommende studieliv eller om oplevelse af kulturelle møder på tværs. 

 

Fire anbefalinger: Veje til unges lystbetonede læsning og biblioteksbrug 
Trods undersøgelsens lille omfang er der nogle af de unges udtalelser omkring læsning og biblioteksvaner, der 
stemmer overens med fund gjort i andre og større undersøgelser af børns læsevaner (Hansen et al. 2018; 
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Lund, 2007; 2010). Det antyder, at nogle af fundene i nærværende undersøgelse har en vis generaliserbarhed. 
Med afsæt i disse fund fremhæves afslutningsvist følgende anbefalinger: 

1. De unge fortæller, at de ikke kommer på biblioteket, og at skolen har stor betydning for deres biblioteks-
brug. Hvis biblioteket ønsker at skabe eller øge kontakt til de unge som målgruppe, anbefales det derfor, at 
det sker via samarbejder med skolen. 

2. De unge peger på, at skolen fremmer deres lystbetonede læsning og biblioteksbrug i indskolingen, men 
hæmmer samme i udskolingen. Det anbefales derfor, at fremtidige samarbejder har fokus på folkeskolens ud-
skoling samt på gymnasieskolen.  

3. De unge giver udtryk for, at de ved, at de, med vejledning af en bibliotekar, kan finde en bog, de synes om. 
En lystbetonet læseoplevelse, som de har svært ved at få i skolen og ikke opsøger biblioteket for at få. Det an-
befales derfor at udvikle og gennemføre projekter, hvor biblioteket præsenteres og synliggøres i skoleregi.  

4. De unge fortæller, at de ikke selv opsøger biblioteket i deres fritid og kun læser sjældent. For at sætte læs-
ning og biblioteksbrug på dagsordenen i et ungdomsliv kræver det enten et samarbejde mellem eller en ind-
sats fra parter, der har interesse i de unge selv, deres lystlæsning og biblioteksbrug samt faglig kompetence i 
samme: Skole og bibliotek.  
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Bilag 1: Observationsguide 

Observationsguide 
Formidling af litteratur til elever i 1.g på Vanløse Bibliotek 

 

Observationsguiden udfyldes på Vanløse Bibliotek. Der skrives på følgende niveauer: 

- Beskrivende: Der skrives nøgternt observerende og registrerende 
- Analyserende:  Der skrives tanker og spørgsmål, som melder sig 
- Fortolkende: (skrives efter endt observationsforløb). Der skrives en subjektiv tekst med egne tanker, 
undringsspørgsmål og refleksioner over den observerede praksis.  

Etiske forhold 

Der tages fotos for at fastholde vigtig interaktion, detaljer eller noget, man har lagt mærke til.  
Vanløse Bibliotek indhenter samtykke til fotografering af elever, lærere og bibliotekarer. 

 

Dato:   
Tid: kl. - til  - 
Sted/steder observant opholder sig: 

Sprog om litteraturfor-
midling 

 

Hvordan igangsættes litteraturformidlingen af bibliotekarerne?  

 

Snakker eleverne sammen, når de finder litteratur? 

 

Spørger eleverne bibliotekarerne til råds om litteratur? Hvad spørger de om? 

 

Hvilken rolle spiller lærerne i bibliotekets rum? (er læreren også litteraturfor-
midler? Læser læreren selv?) 
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Rammer for litteratur-
formidlingen 

 

Hvor er bøgerne placeret? Hvordan er de placeret? 

 

Hvilke bøger vælger eleverne? Hvordan finder de dem? 

 

Er der andet læsestof end bøger? Hvis ja: Hvad? Og vælger eleverne dette? 

 

Hvor holder eleverne mest til mens de er på biblioteket? Hvad laver de der? 

 

Anvendes/hvordan anvendes de to skærme, hvor man kan søge efter materi-
aler, og ringe til en bibliotekar hvis man har brug for hjælp. (bruger eleverne 
dem på egen hånd - benytter bibliotekarerne dem ved henvendelser fra ele-
verne?). 
 

Ageren under litteratur-
formidlingen 

Hvordan bevæger eleverne sig på biblioteket? (hjemmevant, som gæster?) 

 

Læser eleverne mens de er på biblioteket? Hvor læser de? Læser de sammen 
eller hver for sig? 

 

Hvordan er lydniveauet, stemning og tone? 
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Bilag 2. Interviewguide 
 

Om interviewguiden 

Interviewene indhenter viden om elevernes og bibliotekarernes oplevelse af litteraturformidling i regi af læse-
båndssatsningen på Falkonergårdens Gymnasium, i interviewguidens rammesætning refereres der derfor ek-
splicit til dette.  

Den måde, der er blevet arbejdet med og talt om litteratur i dette samarbejde toner den viden, der indhentes. 
Interviewene giver således primært indsigt i bibliotekarers og 1.g-elevers oplevelse af litteraturformidling i det 
konkrete samarbejde, i mindre grad i bibliotekets litteraturformidling til unge generelt set.  

Alle interviewene indledes med en rammesætning, hvor deltagerne informeres om undersøgelsen.  
Der er tale om semistrukturerede fokusgruppeinterview (Kvale, & Brinkmann, 2010; Halkier, 2002), hvor der 
arbejdes med undersøgelsesspørgsmål (det, der ønskes undersøgt) og interviewspørgsmål (spørgsmål, der stil-
les i situationen).  

Det forventes at stille spørgsmålene i den rækkefølge, de er listet i guiden, dog kan rækkefølgen afviges, hvis 
det giver mening i situationen. Rammesætning, undersøgelsesspørgsmål og interviewspørgsmål findes neden-
for. De er alle forelagt og godkendt af Vanløse Bibliotek. 

Rammesætning 

Tak for at I vil være med i interviewet. Jeg skal tale med jer, fordi I har:  
Elever (E). fået inspiration til jeres læsning i læsebånd af bibliotekarer på Vanløse bibliotek 
Bibliotekarer (B). givet inspiration til læsning i læsebånd på Falkonergårdens gymnasium.  

Jeg gerne vil blive klogere på, hvordan I har oplevet det at:  
E. få inspiration til jeres læsning via biblioteket 
B. give eleverne inspiration til læsning,  

Jeg vil også gerne blive klogere på, om der er noget I synes fungerede godt og om der er noget, I synes 
der kan gøres bedre. Der er ikke nogle rigtige eller forkerte svar. Jeg vil bare gerne høre jeres tanker. 
Jeg skal tale med jer og  
E: bibliotekarer fra Vanløse bibliotek 
B. 1.g elever fra Falkonergårdens gymnasium  

Lydoptagelse: 

Interviewet bliver optaget og skrevet ned, så jeg kan læse det igennem og skrive en lille rapport.  

Anonymitet: 

Jeres navn kommer ikke til at stå noget sted. Dvs. at ingen vil kunne se hvem, der siger hvad. 

 Tid: 

Interviewet varer ca. 1 time.  
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Undersøgelsesspørgsmål 

 

 

Interviewspørgsmål 

 

 

Hvorledes har deltagerne oplevet 
litteraturformidlingen?  

 

Deskriptiv tilgang: Jeg lægger op til 
en generel beskrivelse og lægger 
mærke til, hvordan de interview-
ede italesætter litteraturformidlin-
gen, da det viser, hvorledes de for-
står den, og hvad de særligt har 
lagt mærke til. 
 

 

E: Over det sidste år har bibliotekarer på Vanløse bibliotek under-
støttet læsebåndet på jeres skole 

B: Over det sidste år har I understøttet læsebåndet på Falkonergår-
dens gymnasium.  

- Kan I fortælle, hvad der helt konkret er sket? 

- Hvordan har I oplevet det, at? 

E: få inspiration fra biblioteket til læsebåndet? 

B: give inspiration til elever i et læsebånd? 

  

 

Hvad opleves som særlig succes-
fuldt i litteraturformidlingssamar-
bejdet?  

 

 

Vurderende tilgang: Med afsæt i 
deltagernes beskrivelse af, hvad 
der konkret er sket i samarbejdet, 
bedes de vurdere, hvad de har op-
levet som særlig succesfuldt, og de 
ikke mener, man bør gentage.  

 

Jeg spørger ind til det, der vurderes 
som mindre godt for at tydelig-
gøre, hvad der vurderes som suc-
cesfuldt og hvorfor. 

 

Af de nævnte ting, hvad mener I så har haft størst betydning for: 
E: Jeres læsning i læsebåndet?  
B: Elevernes læsning i læsebåndet? 

- Hvorfor? 

 

Hvad mener I har haft mindst betydning for: 
E: Jeres læsning i læsebåndet?  
B: Elevernes læsning i læsebåndet? 

- Hvorfor? 

- Hvad kendetegner vellykket litteraturformidling til unge? 

- Er der noget man helt bør afholde sig fra at gøre i litteraturfor-
midling til unge? Hvorfor? 

Ifm. ovenstående spørger jeg ind til: 
Titler:  
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E: Hvilke titler har I læst. Har samarbejdet med biblioteket haft be-
tydning for jeres valg af titler? Hvordan?  

B: Har I udvalgt særlige titler til eleverne? Hvorfor netop disse? Op-
lever I, at de er blevet læst? Hvilke titler har I især set eleverne 
læse? 

 
Tid:  

E: Hvordan har I oplevet det at gå på biblioteket i skoletiden?  
B: Hvilken betydning har det haft for jeres formidling, at eleverne 
besøgte biblioteket i deres skoletid? 

Rum:  

E: Hvordan har det været at besøge og at være på biblioteket?  
B: Hvordan har I indrettet biblioteket ift. eleverne? Hvordan har I 
oplevet eleverne bruge bibliotekets rum? 

Relation:  

E: Har det haft betydning for jeres læsning at kunne spørge biblio-
tekarer til råds?  
B: Hvilke samtaler/litteratursamtaler har I haft med eleverne? 

  

 

Hvilke potentialer og udviklings-
muligheder er der i denne type lit-
teraturformidling? 

 

Perspektivering: De hidtidige be-
svarelser perspektiveres ved at 
spørge ind til bibliotekarernes ge-
nerelle formidling til unge samt til 
elevernes generelle brug af biblio-
teket. 

 
 

 

 

E: 
- Kommer I allerede på biblioteket? Hvor meget og hvordan? Hvor-
for/hvorfor ikke 

- Har besøget på biblioteket under læsebåndet haft betydning for 
jeres brug af og opfattelse af biblioteket? Hvilken? (Anden ople-
velse? Har besøget smittet af på brug i fritiden?) 

B: 

- Hvad kendetegner jeres formidling til unge, generelt set?  

- Har dette samarbejde adskilt sig fra den litteraturformidling I el-
lers praktiserer? (hvorledes og hvorfor/hvorfor ikke?) 

- Hvad tager I med jer fra samarbejdet? 
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