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Den landsdækkende undersøgelse Børns læsning 2017 (Hansen, Gissel og Puck, 2018) viste at børn 
bruger mindre tid på læsning end tidligere. Den viste også en stigning i antallet af børn, der 
sjældent eller aldrig læser. Resultaterne herfra samt de seneste PISA og PIRLS-undersøgelser har 
givet stof til eftertanke og bidraget til generelt et ønske om at styrke børns læsekultur i det danske 
samfund.  
På Skårup Skole ved Svendborg på Fyn fik man den idé, at koble praktiske/musiske fag med 
læsning, for ad den vej at forsøge at styrke læsekulturen blandt eleverne. Indsatsen, der har fået 
navnet At håndværke sig til læselyst, omfatter ud over inddragelse af PLC og skolens egne 
praktiske/musiske fag bl.a. samarbejde med Svendborg Bibliotek og Svendborg Erhvervsskole & 
Gymnasier (SESG).  
 
Forskerne Stine Reinholdt Hansen og Morten Petterson (Center for Anvendt Skoleforskning, UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole) gennemførte i august 2019 en læsevaneundersøgelse 
med alle elever på mellemtrinnet på Skårup Skole. Formålet med undersøgelsen var at danne sig 
et billede af elevernes læsevaner og læselyst, inden selve indsatsen gik i gang. Undersøgelsen 
gentages i januar/februar 2021 og skal vise, om de særlige tiltag har ændret elevernes læsekultur.  

Læsevaner på Skårup Skole 
For at kunne sammenligne eleverne i Skårup med dem på landsplan er en del af spørgsmålene fra 
undersøgelsen Børns læsning 2017 gentaget. Men der er også suppleret med spørgsmål, som er 
tilpasset projektet og Skårup Skole. Spørgsmålene blev stillet til alle 119 elever i 4.-6. klasse. 
Svarene på spørgsmål om læsevaner og læselyst kan sammenlignes med den viden, som skolens 
læsevejledere og lærere i øvrigt har om de pågældende elever i forhold til læsning. Det giver en 
unik mulighed for at yde en målrettet indsats hos konkrete elever. 

Resultater og anbefalinger 
I det følgende opridses nogle af de centrale resultater efterfulgt at fokuspunkter eller 
anbefalinger, Stine Reinholdt Hansen har givet i forhold til projektets videre forløb. 

Læselyst og motivation 
Skårup Skole ligner på mange måder resten af landet, når det kommer til læsning i skole og fritid. 
Men der er også interessante forskelle. For eksempel ser det ud til, at flere elever i Skårup generelt 
er lidt gladere for læsning, for skolens læsetiltag og for biblioteket på skolen end på landsplan. 
Samtidig er der også en lidt større andel end på landsplan, som er udfordrede og som mangler 
hjælp til at finde passende læsestof. Familien ser også ud til at spille en betydelig mindre rolle i 
forhold til at inspirere til læsning i Skårup end i resten af landet. Det betyder, at skolen skal være 
opmærksom på den centrale rolle, den spiller som litteraturformidler for både børnene og deres 
forældrene. 

Anbefalinger:  
Selvom læselysten er lidt større i Skårup, giver det god mening at øge læselysten generelt.  

• Skab tid og rum til læsning og formidling af varieret læsestof i skolen 
• Tag gerne afsæt i børnenes egne interesser, når der skal findes læsestof 
• Vis eleverne at læsning kan foregå på mange måder. Både hvad angår indhold og medievalg 
• Vis alle elever masser af bøger med humor, gys og fantasy. Gerne seriebøger. 
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Samtidig er det værd at sætte særligt fokus på den andel, der ikke har så stor læselyst. Her kan 
projektdeltagerne og lærerne fokusere på de resultater, der gør sig gældende for netop den 
elevgruppe. Tallene fra undersøgelsen viser fx, at eleverne med lav læselyst primært henter 
inspiration til læsning hos film, fritidsinteresser, venner og PLC-vejlederne på skolen. Her spiller 
bibliotekarerne på skolen altså en væsentlig rolle. Eleverne med lav læselyst læser også færre 
længere sammenhængende tekster. 

I forlængelse af dette kunne man arbejde med: 

• At være bevidst om skolens rolle i forhold til netop denne gruppe 
• At vise muligheder for læsning på nettet (både e-bøger og lydbøger, fansites, booktubes) 
• At gøre opmærksom på bøger, der er filmatiserede eller på anden måde omsat til andre 

medier 
• At være særlig opmærksom på de udfordredes interesser, når der skal inspireres til læsning 

Henvis evt. til fagbøger om det, de interesserer sig for (det kan jo også være bøger om 
håndværksfag) 

• Humor og gys er meget populært hos elever med lav læselyst. Fantasy og seriebøger ligger 
også ganske højt. Vis dem forskellige muligheder inden for disse genrer 

• Arbejd mere målrettet på, at elever med lav læselyst får læst flere sammenhængende tekster 
(både skøn- og faglitteratur) 

Hvad kunne få eleverne til at læse mere? 

Dette spørgsmål giver tvetydige svar i Skårup. En stor andel af eleverne er gladere for at læse, og 
synes bedre om skolebiblioteket end på landsplan. De er også mere tilfredse med det, de læser i 
skolen. Samtidig ville lidt under halvdelen læse mere, hvis det var om emner, der interesserede 
dem, og 38 % ville læse mere, hvis de vidste, hvad de skulle læse. 33 % er uenige i, at deres lærer 
er god til at lade dem selv vælge bøger i dansk, og 42 % mener ikke, deres lærer er god til at finde 
bøger, der passer til dem. Flere elever i Skårup har desuden markeret at de ville læse mere, hvis 
deres forældre sagde, de skulle: 30 % mod 23 % på landsplan. Endelig har en del flere i Skårup 
svaret, at de ville læse mere, hvis der blev læst højt for dem. 21 % mod 11 på landsplan.  

Anbefalinger: 

• Praktiser mere direkte formidling af varieret litteratur for børn i skolen. Både til læsning i 
fritiden og i skolen 

• Hav større fokus på at lade elevernes interesser styre hvad der læses både i skolen og i fritiden 
• Planlæg højtlæsning. Enten eleverne imellem, som opfordring til forældre eller med lærere på 

skolen i forskellige sammenhænge 
• Tænk i samarbejde med folkebiblioteket om informationsmateriale til forældre med guidelines 

i forhold til både læsestof og inspirerende formidlingskanaler. 
 

Som nævnt gentages undersøgelsen i begyndelsen af 2021, når projektets indsatser er gennem- 
ført. Tallene vil vise, om indsatsen med at koble praktisk/musiske fag med læsning samt øget fokus  
på læsning generelt kan ændre børnenes læsekultur i en positiv retning. 


