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1. Introduktion 

Denne rapport præsenterer projektet ”Læsning giver Livsglæde”, som er udformet og igangsat af Horsens 

Bibliotek i perioden februar 2015 – december 2015. 

Horsens kommune blev i 2014 sammen med 11 andre kommuner udvalgt som modelkommune i 

forbindelse med den nationale kampagne ”Danmark Læser”, der havde til formål at få flere danskere til at 

læse skønlitteratur. Baggrunden for kampagnen var, at 40 % af danskerne, ifølge den såkaldte 

Kulturvaneundersøgelse fra 2012 sjældent eller aldrig læste litteratur. Horsens bibliotek valgte i deres 

bidrag til kampagnen, at tage udgangspunkt i betydningen af læsefællesskaber, og med overskriften ”At 

læse sammen med andre”, igangsattes flere forskellige delprojekter og initiativer. 

Projekt ”Læsning giver Livsglæde” er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og 

pædagogiske læringscentre, og er udviklet med henblik på at bygge videre på nogle af aktiviteterne og 

erfaringerne fra bl.a. Danmark Læser kampagnen og fra driften. Projektets formål er at tydeliggøre 

biblioteket og litteraturen som middel til et mere positivt indhold i livet. Målgruppen er overvejende 

borgere, som ikke er biblioteksbrugere, med fysiske eller psykiske udfordringer. Fokus er på skabelse af 

læsefællesskaber, og man har valgt primært at gøre brug af metoden guidet fælleslæsning. To bibliotekarer 

er uddannede såkaldte læseguides, og i forbindelse med kampagnen DK Læser blev metoden afprøvet i 

forskellige former. Projektet har ønsket at videreføre et par af de i den forbindelse allerede etablerede 

grupper, og derudover at etablere nye læse og litteraturfællesskaber sammen med projektets 

samarbejdspartnere, Sund By – der er et samarbejde på tværs om frivillighed, selvhjælp og sundhed - og Bo 

Trivsel (tidligere Imagine Horsens), der er sekretariat for kommunens boligsociale indsats. I løbet af 

projektperioden er der yderligere etableret samarbejde med Produktionsskolen og med to af Horsens 

Kommunes plejecentre. 

 

2. Resume og overordnede konklusioner 

Målet med projekt Læsning giver Livsglæde har været at tydeliggøre biblioteket og litteraturen som middel 

til et bedre liv ved at skabe læsefællesskaber for ikke-biblioteksbrugere og ikke-læsevante grupper, og at 

gennemføre aktiviteterne i partnerskaber med fag professionelle og frivillige som i forvejen har kontakt 

med grupperne.  Desuden ønskede man at undersøge, om der kunne udvikles en ”light-udgave” af 

metoden guidet fælleslæsning. Ved et fælles opstartsmøde i april 2015 mellem projektmedarbejdere og 

samarbejdspartnere, blev formidlingsstrategi og potentielle læsegrupper fastlagt. 
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Projektgruppen ønskede en systematisk og løbende ekstern evaluering af aktiviteterne, med det formål at 

formidle projektets erfaringer og bidrage med ny viden om hvordan og i hvilken grad litteratur kan skabe 

positivt livsindhold og således øge livsglæden hos den enkelte. Man efterspurgte kvalitativ viden, og 

dermed en kvalitativ undersøgelse, som i modsætning til den kvantitative forskningstradition, hvor 

videnskabelighed bygger på bredde og repræsentation i indsamlingen af data, går i dybden og søger 

forståelse af et afgrænset felt. I stedet for at spørge: ”hvor mange” gør sådan og sådan, spørger man i den 

kvalitative undersøgelse: ”hvordan og hvorfor” gør nogen sådan og sådan. Kvalitative, her antropologiske, 

data kan sige noget om oplevelse, motivation og baggrund, og udgangspunktet er at al handling foregår i en 

social og kulturel kontekst. Den kvalitative evaluering kan således, udover at indsamle viden, vække 

eftertanke og refleksion, og bidrage med nye perspektiver på fremadrettede aktiviteter og initiativer.  

De indsamlede erfaringer fra første del af projektperioden, kunne således ved midtvejsevalueringen i juni 

måned, bruges til at kvalificere og udvikle projektets anden del. Udover at der i projektets anden periode 

blev etableret nye grupper og samarbejdspartnere, blev man opmærksom på afgørende detaljer, såsom at  

formidling af projektet, og aftaler om mødefrekvens, planlægning og kommunikation i de forskellige 

grupper nødvendigvis måtte tilrettelægges forskelligt, afhængigt af målgrupperne.    

I projektet blev følgende læsegrupper/aktiviteter etableret: 

 Tri-ko (Sund By) – guidet fælleslæsning 

 Pårørende til krigsveteraner – guidet fælleslæsning 

 Interkulturel kvindegruppe (Imagine Horsens) – guidet fælleslæsning (I praksis blev metoden 

modificeret efter gruppens behov – sproglig barriere)  

 Krimigruppe (Imagine Horsens) 

 Førtidspensionister (Sund By) – guidet fælleslæsning 

 Ældregrupper, Tamdrup plejecenter og Orions Hus – guidet fælleslæsning 

 Læseforløb ved Produktionsskolen  

Nogle af grupperne har været aktive i hele projektperioden, og andre i kortere tid. For at skabe indblik i 

læsningens og litteraturens betydning for deltagerne, er data til evalueringen indsamlet via deltagelse og 

observationer i grupperne, suppleret med kvalitative interviews med deltagere og læseguides.  
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Hermed en kort oversigt over projektets overordnede mål sammenholdt med evaluerings indsigter og 

resultater: 

Projektets mål: Observerede resultater: 

Tydeliggørelse af biblioteket og litteraturen som 
middel til at få mere positivt indhold i livet og en 
fællesskabsfølelse der kan give glæde og noget at 
tale om. 

Flere af deltagerne i projektet har givet udtryk for, 
at de normalt ikke læser, enten fordi de ikke kan 
læse eller pga. manglende motivation, men at 
mødet med litteraturen i læsegrupperne eller via 
andre læseaktiviteter, har været en positiv 
oplevelse, både personligt og socialt. 

Opsøgende indsats for at bringe læse-inspiration 
direkte ud til borgerne gennem partnerskaber 

Via samarbejde med Bo Trivsel (tidl. Imagine 
Horsens), Sund By, Kommunale plejecentre og 
Produktionsskolen er der gennemført læse-
aktiviteter, dels som videreførelse af tidligere 
tilbud, og dels etablering af nye tilbud. Opsøgende 
indsats blandt allerede etablerede foreninger og 
grupper, har i flere tilfælde skabt øget interesse for 
litteratur og læsning. 

Mindst seks grupper starter et fællesforløb 
 
 
Min. 50 % gennemfører, og min. 50 % af disse 
tilkendegiver at have fundet glæde v deltagelsen 

Syv læsegrupper blev etableret, hvoraf seks kom i 
gang med et forløb. Derudover gennemførtes læse-
forløb ved Produktionsskolen. 
Langt de fleste deltagere er fortsat i grupperne, og 
en overvejende del af disse fortæller, at det har 
været en positiv oplevelse.  

Mindst 50 frivillige deltager i introduktioner om 
projektet og bibliotekets tilbud 
 

Der er ikke i så høj grad som forventet inddraget 
frivillige i projektet. Denne del af projektet har 
været nedtonet, og der har i stedet været fokus på 
udvikling af de igangsatte læseforløb med tidligere 
og nye samarbejdspartnerne. 

Mindst 50 % af de frivillige vil være ambassadører 
for bibliotekets tilbud 

Der er ikke etableret en gruppe af frivillige. De 
frivillige, der har været i kontakt med projektet, 
synes dog positive overfor formidling af bibliotekets 
tilbud. 

Deltagerne finder glæde og får nye oplevelser 
gennem læsning 

Flere læsegruppe-deltagere har givet udtryk for, at 
de fælles læseoplevelser har været positive. Når 
man læser sammen får ordene og teksten en 
anderledes betydning, idet oplevelsen udvides til 
ikke kun at være personlig, men også social og 
fælles. I en gruppe er der via fælleslæsningen 
udviklet en form for danskundervisning, hvilket 
synes at have styrket deltagernes glæde og 
motivation ved dansksproglig indlæring.  

Ved projektafslutning interesse for nye forløb De to grupper, der er iværksat i samarbejde med Bo 
Trivsel har planlagt at fortsætte læseforløbene efter 
projektafslutning. Der er interesse for fortsættelse 
af samarbejdet med Sund By, dog ingen konkrete 
aftaler. Ved plejecentrene og ved 
Produktionsskolen er der interesse for at fortsætte 
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samarbejdet med biblioteket. 

At der efter projektperioden vil være flere borgere 
med fysiske eller psykiske udfordringer der læser 
med glæde og for sjov, i grupper eller hver for sig 

Projektet har bragt læse-inspiration ud til blandt 
andet disse målgrupper. Flere deltagere fortæller, 
at det har øget og igangsat interessen for læsning, 
og i flere af grupperne er der interesse for at 
fortsætte fælleslæsningen. Hvorvidt og i hvilken 
grad deltagerne fortsætter læsningen efter 
projektperioden er uvist.  

At undersøge om der kan udvikles en model for 
”Læsning giver Livsglæde”, herunder om de 
frivillige kan fungere som ’læseguider-light’ 

På baggrund af observationer og interviews med 
læseguides, er det tydeligt, at det er afgørende 
hvilken målgruppe der er tale om. Er der tale om 
psykisk sårbare borgere, kan det ikke anbefales at 
frivillige overtager rollen som læse-guides og 
benytter metoden guidet fælleslæsning. Det er 
afgørende at man som læse-guide har redskaberne 
til at guide og styre samtalen, når/hvis følsomme 
emner berøres. Umiddelbart vurderes der derfor 
ikke at kunne udvikles én model for videreførelsen 
af læsegrupper. Det vil være nødvendigt at 
tilrettelægge forløbene individuelt afhængigt af 
målgrupper, og således eventuelt udvikle flere 
modeller for ”Læsning giver livsglæde”, hvor 
frivillige i nogle tilfælde vil kunne overtage styring af 
læseforløbene. 

 

Når man læser, lytter og taler sammen skabes et fortroligt rum, med nye sociale muligheder 

Overordnet kan det konkluderes, at projektets mål om at skabe nye læsefællesskaber via formidling af 

læsning og litteratur gennem partnerskaber har været vellykket. Det er lykkedes for projektet, at bringe 

litteraturen ud til grupper der normalt ikke læser, og det er lykkedes at give gode oplevelser i læsegrupper, 

enten i form af højtlæsning eller individuel læsning efterfulgt af samtale og refleksion. I nogle læsegrupper 

og læseaktiviteter, er der indikationer på personligt og socialt udbytte, og i den Interkulturelle 

kvindegruppe ses et tydeligt læringsmæssigt udbytte. Her er der med udgangspunkt i metoden guidet 

fælleslæsning, skabt en ny form for dansksproglig undervisning, hvilket vil være interessant at følge på sigt.   

Analysen af de indsamlede data viser, at når man læser sammen får ordene og teksten en anderledes 

betydning, idet oplevelsen udvides til ikke kun at være personlig, men også social og fælles. Litteraturen er 

således i stand til at åbne op for personlige ’emotionelle genkendelser’, og når disse opleves og deles i et 

fællesskab, skabes et rum med nye sociale muligheder. Begrebet ’emotionelle genkendelser’ beskrives 

indenfor litteraturforskningen som en ekstra dimension, der opstår imellem læseren og læsningen, en 

sammensmeltning af en ydre og en indre ”stemme” (Mar & Oatley 2008, Davis 2013, Steenberg 2013). Når 
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læseoplevelsen foregår sammen med andre, eksempelvis i læsegrupper, er hypotesen, at fælleslæsning er i 

stand til at skabe en følelse af subjektiv og fælles oplevelse samtidig (Dowrick et al 2012, Hodge et al, 2007, 

i: Robinson & Billington 2011). Den litterære tekst udgør således for læsegruppedeltagerne et ”fælles 

tredje”, der udover at vække følelser og refleksioner hos den enkelte, samtidig åbner op for en fælles 

udforskning af fortællingens hensigter. Den fælles læseaktivitet formodes på denne måde, at styrke det 

sociale kognitive funktionsniveau hos den enkelte, og kan således have en positiv og rehabiliterende effekt 

på personer med psykiske lidelser eller udfordringer (Dowrick et al 2012, Steenberg 2013).  

Projektet har vist, at uanset om der er tale om guidet fælleslæsning eller andre former for læse-aktiviteter, 

er litteraturen i stand til at skabe rum for gode oplevelser. Men ønsker man, at gøre litteraturen lettere 

tilgængelig, overfor eksempelvis grupper af ikke-vante læsere, enten grundet læsevanskeligheder eller 

manglende motivation, er guidet fælleslæsning særligt brugbar på grund af dens inkluderende tilgang og 

metode, hvor der her ikke stilles krav til læsefærdigheder eller forventes erfaring med litteratur.   

Det er ikke muligt at konkludere hvorvidt og i hvilket omfang de litterære oplevelser generelt har øget 

livsglæden eller livskvaliteten hos deltagerne, idet der er tale om en forholdsvis kort projektperiode og 

nogle af aktiviteterne kun har været i gang i kort tid. Ikke alle grupper kom i gang som planlagt, og der har 

været forsinkelse i forhold til igangsættelse af andre grupper. Det er dog observeret, at litteraturen og 

læsningen har skabt glæde og gode oplevelser i forbindelse med de konkrete læse aktiviteter, hvilket 

indikerer, at fælles litterære oplevelser på sigt kan være medvirkende til øget livskvalitet og livsglæde. 

Anbefalinger 

 Hvis man, som i dette projekt, ønsker at bruge metoden guidet fælleslæsning som middel til at 

skabe øget livsglæde og livsindhold blandt målgrupper med fysiske, psykiske eller sociale 

udfordringer, anbefales det, at der benyttes trænede læseguides. Dette begrundes i erfaringer fra 

dette projekt, og fra tidligere forskningsbaserede undersøgelser (Steenberg, Bräuner & Wallot 

2014). Fælleslæsningen kan som nævnt åbne op for personlige og følsomme reaktioner hos 

deltagerne, og det er derfor afgørende at man har redskaberne til at skabe balance mellem selve 

teksten, og de til tider følsomme reaktioner der opstår, ved at guide og hjælpe deltagerne tilbage i 

teksten. Brugen af frivillige som ”læseguider light” bør derfor overvejes nærmere, og i så fald 

anbefales det ikke i læsegrupper med psykisk eller socialt sårbare personer.  

 Ønsker biblioteket at arbejde videre med brugen af guidet fælleslæsning i samarbejde med andre 

kommunale instanser og områder (ældre, børn/unge, psykiatri etc.)kunne et tættere og eventuelt 
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mere formaliseret samarbejde med Læseforeningen, der har udviklet og udbredt metoden i 

Danmark, styrke og kvalificere en eventuel implementering af metoden.  

 Den opsøgende indsats med henblik på at bringe læse-inspiration i forskellige former direkte ud til 

borgerne gennem partnerskaber synes at have virket, og kan med fordel videreudvikles 

fremadrettet. Som anbefalet ved midtvejsevalueringen er det afgørende at mødefrekvens, 

planlægning og kommunikation i de forskellige grupper tilrettelægges forskelligt, afhængigt af 

målgrupper. Det er i denne forbindelse vigtigt med en tæt og løbende kontakt med eventuelle 

samarbejdspartnere, som ofte har viden om og kontakt til målgrupperne. 

 

3. Empirisk grundlag og undersøgelsesdesign 

Udgangspunktet for den løbende dokumentation og evaluering af projektet er at undersøge følgende 

spørgsmål: 

 Hvordan og i hvilken grad kan litteratur og læsning skabe positivt livsindhold og således øge 

livsglæden hos den enkelte? 

 Hvordan fungerer guidet fælleslæsning, og på hvilken måde adskiller aktiviteten sig fra andre 

sociale aktiviteter? 

Fokus for den løbende evaluering er at dokumentere hvordan og i hvilken grad medlemmerne af 

læsegrupperne oplever udbytte af deltagelsen, i situationen og over tid. Dokumentationen er således 

baseret på deltagernes oplevelser og mine observationer. 

Via deltagelse, observation og semi-strukturerede interviews med deltagere og læseguides opnås indsigt i: 

 oplevelse af tilstedeværelse i gruppen og udbytte heraf, 3 dimensioner: 

- socialt udbytte 

- personligt/følelsesmæssigt udbytte 

- læringsmæssigt udbytte  

 læsegruppelederens oplevelse af gruppen - processen 

Det har ikke været muligt at deltage, observere og interviewe i alle grupper og aktiviteter, og nogle 

læseforløb er fulgt tættere end andre. Den Interkulturelle kvindegruppe er fulgt meget tæt og 

kontinuerligt, og ligeledes er pårørendegruppen til krigsveteraner og gruppen af førtidspensionister i Sund 
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by regi fulgt over flere møder. De resterende læsegrupper er fulgt enkelte gange, og data fra andre 

aktiviteter såsom læseforløbet ved Produktionsskolen er indhentet via projektleder.  

Indsamlede data – deltager-observation og interviews (ca. 30-45 min varighed): 

Aktivitet Data 

Pårørende til krigsveteraner Deltager-observation ved to møder 

Individuelt interview med en deltager i.f.m DK Læser 

Interkulturel kvindegruppe Deltager-observation ved syv møder 

Individuelle interviews med to deltagere  

Førtidspensionister Sund By Deltager-observation ved tre møder 

Individuelt interview med en deltager 

Krimigruppe Deltager-observation ved et møde 

Uformelt gruppeinterview 

Tamdrup plejecenter Deltager-observation ved et møde 

Læseguider Individuelle interviews med begge læseguider 

 

 

3.1 Guidet fælleslæsning 

Da projektets omdrejningspunkt er fælleslæsning, og man primært har valgt at tage udgangspunkt i guidet 

fælleslæsning, er det nødvendigt kort at beskrive metodens grundlæggende elementer. Guidet 

fælleslæsning er baseret på højtlæsning og refleksion, og er introduceret i Danmark i 2010 via den frivillige 

organisation Læseforeningen (www.laeseforeningen.dk), der uddanner og træner læseguides i hele landet. 

Metoden er oprindelig udviklet i England af The Reader Organisation, og bag denne står Jane Davis, som var 

en af oplægsholderne på DK Læser kampagnens indledende netværksmøde i Middelfart.  

Guidet fælleslæsning er bestemt måde at udføre højtlæsning og dele litteraturoplevelser og fælles 

refleksion på. Det handler ikke kun om at tale om teksten, men har fokus på at være fælles om og dele de 

forskellige oplevelser og læsninger, der bliver bragt sammen. Et læsegruppemøde varer ca. 1½ time, og der 

læses typisk en novelle og sluttes af med et digt. Der er få regler forbundet med metoden, og der kræves 

ingen forudsætninger eller forberedelse for at deltage – alle kan være med på den måde de ønsker. Det er 

således en meget inkluderende metode, idet det på trods af diverse handicaps eller læsevanskeligheder – 

sociale eller personlige problematikker, er muligt at deltage i læse- og litteraturoplevelsen. 

http://www.laeseforeningen.dk/
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4. Analyse  

Når man læser, lytter og taler sammen 

Indenfor litteratur forskningen har man altid været optaget af, hvordan og hvorvidt litteraturen påvirker os 

såvel mentalt og følelsesmæssigt, som i vores adfærd overfor hinanden. Forskningen fokuserer blandt 

andet på litteraturens evne til at vække ’emotionel genkendelse’ hos læseren (Mar & Oatley 2008, Davis 

2013, Steenberg 2013). Der opstår, ifølge denne forskning, imellem læseren og læsningen en ekstra 

dimension, en sammensmeltning af en ydre og en indre ”stemme” – ”an inner voice also simoultanously 

outside itself, on paper”, som den britiske professor i litteratur Philip Davis udtrykker det (Davis 2013). Flere 

tidligere studier har ligeledes set nærmere på, hvad der sker når læseoplevelsen foregår sammen med 

andre, eksempelvis i læsegrupper (Dowrick et al 2012). Hypotesen er, at fælleslæsning er i stand til i 

deltageren at skabe en oplevelse af socialt sammensmeltende tilstedeværelse, der muliggør en følelse af 

subjektiv og fælles oplevelse samtidig (Hodge et al, 2007, i: Robinson & Billington 2011). Den litterære tekst 

udgør for læsegruppedeltagerne et ”fælles tredje”, og udover at vække følelser og refleksioner hos den 

enkelte, åbnes op for en fælles udforskning af fortællingens karakter, hensigter og behov. Denne aktivitet 

formodes at kunne igangsætte og styrke det sociale kognitive funktionsniveau hos den enkelte, og har vist 

at kunne have en rehabiliterende effekt på personer med depression eller andre psykiske lidelser (Dowrick 

et al 2012, Steenberg 2013, Steenberg 2014). 

I det følgende vil de enkelte læsegrupper og aktiviteter blive gennemgået og analyseret. Hvordan har 

deltagerne og læseguiderne oplevet forløbet, og hvordan og i hvilken grad har deltagerne oplevet socialt, 

personligt/følelsesmæssigt eller læringsmæssigt udbytte?  

Der blev i løbet af projektperioden etableret syv læsegrupper, heraf seks efter metoden guidet 

fælleslæsning, en krimigruppe der blev kørt som almindelig læsekreds, og derudover igangsattes et 

læseforløb ved Produktionsskolen. Den første læsegruppe der startede op, var gruppen Tri-ko, en 

frivilliggruppe under Sund By netværket. På trods af stor interesse for fælleslæsning blandt gruppens 

medlemmer, nåede de desværre kun at mødes en gang, idet medlemmerne ikke prioriterede at  finde tid til 

at mødes, grundet andre aktiviteter. Derfor indgår denne gruppe ikke i analysedelen.  

Der blev i sidste del af projektperioden igangsat læseforløb med guidet fælleslæsning på to plejecentre, 

henholdsvis Orions Hus i Horsens, og Tamdrup plejecenter. Det blev desværre kun muligt, at observere og 

deltage i et enkelt læsegruppemøde ved Tamdrup plejecenter. Disse grupper indgår derfor ikke i 

analysedelen, men samarbejdet med ældreplejen er spændende og kan med fordel udvikles fremadrettet. 

Den tilknyttede læseguide oplevede grupperne som meget forskellige, men erfarede generelt at der i 
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læsningen med ældre er brug for at ændre den traditionelle metode en smule. Teksterne bør være korte, 

og grupperne ikke for store. De ældre har brug for mere direkte spørgsmål, og mere tid til 

eftertænksomhed før de siger noget. Det er aftalt med plejecentrene, at bibliotekets læseguider kommer 

med forslag til tekster, som medarbejderne fremadrettet kan bruge til højtlæsning med de ældre. På denne 

måde videreføres nogle af projektets ideer og tanker om at gøre litteraturen tilgængelig gennem 

partnerskaber, og at tydeliggøre biblioteket og litteraturen som middel til et mere positivt indhold i livet. 

Der er tidligere foretaget studier af læsegrupper målrettet ældre, både i England og i Danmark. I 2013 

udgav Ensomme Gamles Værn, i samarbejde med Læseforeningen rapporten Det spirer og det gror – 

læsegrupper for sårbare ældre. Undersøgelsen er foretaget af antropolog Jon Dag Rasmussen, og her kan 

med fordel hentes inspiration i forbindelse med eventuel videreudvikling af samarbejdet med etablering af 

læsegrupper indenfor ældresektoren.  

 

4.1 Pårørende til krigsveteraner – Et fortroligt rum 

Gruppen blev oprindeligt etableret i forbindelse med DK Læser kampagnen, med henblik på at afprøve 

metoden guidet fælleslæsning. Her havde man valgt at læse udvalgte afsnit højt af romanen ”De hængte 

hunde”, hvor netop en krigsveteran er hovedperson, og således fulgte man ikke fælleslæsningens normale 

praksis med læsning af noveller og digte. Tre af de oprindeligt fire deltagere, alle kvinder, har deltaget i 

projekt ”Læsning giver livsglæde”. Gruppen mødtes en aften hver 14. dag, på biblioteket. Desværre nåede 

denne gruppe kun at mødes tre gange, idet en af deltagerne blev syg, og en anden fik arbejde som ikke 

kunne kombineres med gruppens mødetidspunkter. Det har derfor ikke været muligt at følge gruppens 

udvikling over tid. På trods af dette, indgår observationerne fra gruppen i evalueringen, idet deltagernes 

oplevelser i forbindelse med de, om end få læsninger, vurderes interessante og relevante.  

En af deltagerne udtrykte i starten skuffelse over, at man skulle læse noveller og digte, og ikke en roman. 

Hun mente at være blevet lovet, at de ville få udleveret efterfølgeren til ”De hængte hunde”, og havde 

glædet sig til det. Hun fortsatte dog alligevel i gruppen, og blev grebet af novelle læsningen. De andre var 

fra starten positive overfor noveller og digte. Som en af dem udtrykte det: ”Jeg er med på det hele, jeg 

læser næsten alt”. Deltagerne i denne gruppe er læse-vante, i modsætning til flere af de andre grupper i 

projektet. Målet med læsningen her er via litteraturen at skabe et fortroligt rum, hvor man sammen kan 

tale om svære ting, mærke og reflektere over eventuelt fælles oplevelser som pårørende til personer, der 

har deltaget i krig. I forbindelse med DK Læser kampagnen, blev et par af gruppens medlemmer 

interviewet, og en fortalte hvordan ordene i den læste tekst gjorde et stort følelsesmæssigt indtryk på 
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hende, og dette blev forstærket af, at der var andre tilstede. Som hun beskrev det: ”For der føler man jo at 

man lever, når man har det der fælles. Og det var jo netop, at ordene fandt en følelse indeni mig, og det 

gjorde ondt…så der er alt det der, du føler, når du sidder sammen med andre, de der små vibrationer 

mellem os.” 

Ud fra observationerne i gruppen, er der flere indikationer på at de fælles læseoplevelser har givet 

deltagerne et personligt og et socialt udbytte. Under læsningen af novellen ”Ønskebørn”, af Trine 

Andersen, en humoristisk tekst der fik alle til at grine, og digtet ”Epifytten Nikodemus”, af Mikkel Fossmo, 

en mørk tekst om ikke at kunne få børn, skabtes en livlig dialog med mange temaer, både sjove og triste, og 

deltagerne lukkede op for meget personlige oplevelser, der gav anledning til fælles refleksioner. Alle gav 

efterfølgende udtryk for, at det havde været en rigtig god oplevelse. Flere deltagere har i interviews, både i 

denne og i tidligere undersøgelser (bl.a. DK Læser) givet udtryk for, at selv om de opfatter sig selv som 

erfarne læsere, introduceres ved guidet fælleslæsning ofte for tekster, som de ikke selv ville have valgt, 

eller ikke havde kendskab til. De oplever på denne måde at få en ny og anderledes litterær oplevelse, og 

inspireres eventuelt til at gå i gang med andre genrer end de er vant til.  

 

4.2 Interkulturel kvindegruppe – Læsning og læring 

Denne gruppe er iværksat i samarbejde med Imagine Horsens og benytter metoden guidet fælleslæsning. 

Ved opstarten af projektet var planlagt tre mødegange fordelt over en længere periode (april-juni), men det 

blev hurtigt besluttet, at et kontinuerligt mødeforløb, med læsning hver eller hver anden uge ville være 

hensigtsmæssigt for denne gruppe. Gruppen, der blev etableret i forbindelse med DK Læser kampagnen, 

består af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som på grund af forskellige sociale udfordringer er 

psykisk skrøbelige. Man måtte derfor forvente en vis grad af ustabilitet, hvilket et kontinuerligt forløb, hvor 

man mødes ofte, kan råde bod på, i det der hurtigere skabes en tryg ramme. På trods af forholdsvis stor 

ustabilitet blandt gruppens medlemmer, synes det kontinuerlige forløb dog at have båret frugt, idet 

kvinderne har bevaret tilknytningen til gruppen, dog har en været fraværende i anden del af perioden 

grundet rejse til hjemlandet. Udskiftningen af den boligsociale medarbejder hos Imagine Horsens, der 

oprindeligt var tovholder på gruppen, skabte dog i starten nogen usikkerhed med hensyn til fastholdelse og 

kontakt til gruppens medlemmer. På grund af en aktiv indsats dels fra bibliotekaren/læseguiden og en af 

gruppens medlemmer i form af udveksling af telefonnumre og kontakt før møderne, blev fremmødet 

efterhånden mere tilfredsstillende. Gruppen har været aktiv gennem hele projektperioden, og på trods af 
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ustabiliteten, har der været afholdt tolv læsegruppemøder. Det er planlagt at gruppen fortsætter efter 

projektperiodens udløb. 

Fire kvinder, med henholdsvis latinamerikansk, afrikansk, amerikansk og indisk baggrund, har deltaget i 

læsegruppen, hvoraf en har været med hver gang, og de resterende i knap halvdelen. Kvinderne kendte 

hinanden i forvejen, dels fra deres nærmiljø og dels fordi de alle deltog i læsegruppen i forbindelse med DK 

læser. Der har derfor fra starten været en god tryg atmosfære, hvilket skabte en positiv og aktiv 

gruppedynamik, med stort engagement fra alle deltagere. Gruppens møder har været afholdt på 

biblioteket, og ikke i lokalerne i deres boligområde, hvor andre boligsociale aktiviteter foregår. Umiddelbart 

forventedes det, at kvinderne ønskede at mødes tættere på hjemmet, og man overvejede at flytte 

møderne dertil, men da de selv ønskede at mødes på biblioteket, er dette blevet fastholdt. Deltagerne har 

på denne måde opnået en større tilknytning til og viden om biblioteket og dets øvrige tilbud, hvilket 

ligeledes har været et af projektets mål.  

Det mest interessante ved denne gruppe er, at kvinderne fra starten synes at have haft en forventning om, 

at der var tale om danskundervisning, og derfor har læseguiden med udgangspunkt i metoden guidet 

fælleslæsning, udviklet en ny form for danskundervisning. På trods af, at gruppens medlemmer har boet i 

Danmark mellem 10-17 år, er de sprogligt meget svage. De har gået på sprogskole, men synes ikke at have 

profiteret af dette. Læseguiden havde derfor i starten store problemer med at finde tekster og en form der 

fungerede. Første gang læste de et H.C. Andersen eventyr, skrevet til børn, men det viste sig at være for 

langt og uoverskueligt for gruppen. Det efterfølgende digt, blev hurtigere læst og forstået, og umiddelbare 

reaktioner og personlige refleksioner gav anledning til en god snak. Noget af det fælleslæsningen er i stand 

til, er at skabe ”emotionelle genkendelser”, via den læste tekst, og her er digte velegnede, idet de ofte med 

få ord taler til nogle grundlæggende almenmenneskelige følelser, på tværs af sociale og kulturelle forskelle, 

og taler et universelt billedskabende sprog. Ved de efterfølgende møder har læsegruppelederen således 

valgt at læse digte, hvoraf flere er sat i musik. Mødet er startet med at lytte til sangen, at synge med, og 

efterfølgende at læse teksten højt for hinanden. Denne kombination af musik og tekst, har deltagerne 

været meget begejstrede for. De synes at musikken skaber en dejlig stemning, og jo flere gange teksten 

gennemgås, jo større forståelse opnås, hvilket skaber flere refleksioner og dybere samtale. Efter at have 

lyttet og sunget med på Benny Andersens ”Svantes vise” (sunget af Poul Dissing) udbryder en af deltagerne: 

”I like it! Fantastico! Det er ”real” – det er som om forfatteren har været glad, det er forår og dejligt. Og han 

tænker på Nina…(der har været i bad) – og noget han eller de har oplevet….ha ha jeg kommer til at tænke 

på….”(griner). En anden deltager udtrykker betydningen af, at man selv får lov, både at læse og synge 

teksten højt (denne deltager udtrykker sig bedst, og er derfor interviewet på engelsk):  
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” You can’t learn until you hear yourself speak. To me, I feel that is important…and I love singing the songs! 

(griner) yeah I love music anyway so.... 

Why do you think you love that? What happens when you sing together? 

..it gives me joy, I think...and like I said, being able to have a better connection with the Danish language, 

and the performers...where they are..like today she was singing from the heart...” 

Mest signifikant i denne gruppe er således det læringsmæssige udbytte, helt konkret dansksproglig 

indlæring. Der er fokus på at læse og forstå ordene, og deltagerne har specifikt ønsket at læse op, for bedre 

at opnå forståelse, at lære udtale etc. Som en af deltagerne udtrykker det (oversat og omskrevet fra 

engelsk): ”I danskundervisning på sprogskolen sidder vi alene og løser opgaver, og læreren går bare rundt 

og kigger på det vi laver, vi får ikke snakket om forståelse af ordene og øver ikke ret meget udtale. Her læser 

vi højt og taler om hvad de enkelte ord betyder, og der er tid til at vi også kan fortælle personlige historier, 

som vi kommer i tanker om når vi læser teksten. Vi hygger os sammen og derfor lærer og forstår vi meget 

mere dansk her. Og der bliver ikke set skævt til os, og vi bliver ikke stoppet, hvis vi har brug for at fortælle 

noget personligt”. 

Formen, der i denne gruppe er udviklet, fremgår tydeligt af dette notat fra læseguiden, der her beskriver et 

af læsegruppe møderne:  

Vi lagde ud med at lytte til ”Så tag mit hjerte” af Tove Ditlevsen sunget af Kamille – en af de meget unge 

piger fra udsendelsen ”Vidunderbørn”. Vi læser teksten og taler om de svære ord og om den svære 

kærlighed, når den er skæv og én elsker mere end den anden. Den tekst blev støttet af et dig af Søren Elkjær 

Kristoffersen som hedder ”Kærlighedens Imperativer” fra samlingen ”En ko på indlandsisen”. Strofen ”Der 

findes kvinder, som kræver alt af deres mænd” gav anledning til en fin snak om mande- og kvinderoller. Vi 

sluttede med et meget fint og hyggeligt digt ”At blive omfavnet” af Poul Larsen fra ”Dittes samlede digte”. 

Observationer og interviews med deltagere og læseguide indikerer, at kvinderne på flere måder har haft 

personligt udbytte af læsningen, idet der via teksterne hurtigt er blevet åbnet op for personlige oplevelser 

og problemer, de har behov for at dele med gruppen. Efter at have lyttet til Anne Linnets ”Forårsdag”, siger 

en af deltagerne, at det måske handler om at man tænker tilbage på og mindes en der er død. Hun 

fortæller, at hun flere gange i drømme, har forudset nogle af hendes nærmestes død. Hun taler længe om 

disse oplevelser, som hun givetvis har brug for at bearbejde og dele med andre. En anden deltager, som er 

meget svag sprogligt og derfor ikke siger meget, og har svært ved at læse op, åbnede pludselig op i 

forbindelse med læsning af Naja Marie Aidts digt ”En regnorm stikker hovedet op”, fra digtsamlingen 

”Poesibog”(2008), idet hun kom i tanker om hendes barndom i Congo, hvor hun gravede regnorm op og 
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puttede dem i krus, hvorefter hun solgte dem, så hun kunne købe slik. Og efter at have hørt og læst ”Solen 

er så rød mor”, hvor vi kommer til at tale om ’katten der vil ind’, fortæller en af kvinderne en lang personlig 

historie om at hun engang blev syg pga. en parasit fra en kat, hvilket resulterede i at hun aborterede. Her et 

eksempel på, at der kan åbnes op for meget personlige ting, som deltagere kan have behov for at tale om, 

men som læseguiden skal kunne håndtere ved at lukke ned igen, og vende tilbage til teksten. 

Der synes således at være en klar sammenhæng mellem det personlige, sociale og læringsmæssige udbytte, 

idet der med udgangspunkt i teksten opstår, og skabes rum for personlige fortællinger, emotionelle 

genkendelser og fælles refleksion. Forudsætningen for indlæringen er netop kombinationen af dette, og 

muligheden for at synge og læse teksten højt.  

Den Interkulturelle gruppe er interessant, fordi der her synes, via metoden guidet fælleslæsning, at være 

skabt en form, som deltagerne dels oplever som konstruktiv danskundervisning, og dels som et socialt 

fællesskab hvor læsning af tekster giver anledning til bearbejdning af personlige problematikker.  

 

4.3 Førtidspensionister Sund By - Emotionelle genkendelser  

I anden del af projektperioden blev et guidet fælleslæsningsforløb startet op gennem projektets 

samarbejdspartner Sund By. En gruppe bestående af førtidspensionister mødes hver onsdag i Sund By 

butikken, og det blev aftalt, at der hver tredje onsdag skulle være fælleslæsning, hvilket blev til seks gange i 

alt. Gruppen har eksisteret i 16 år og pt. er der ca. 10-12 medlemmer. Det var således en meget stor 

læsegruppe at håndtere for læseguiden. Særligt første gang var det svært at få ro til at gå i gang med 

oplæsningen, da det er en meget stor og talende flok. Det lykkedes dog, med udgangspunkt i teksterne, ved 

flere møder at skabe en intim og fortrolig stemning, hvor flere deltog i den fælles refleksion i forhold til 

tekstens indhold og betydning. De fleste gav udtryk for, at de nød læsningen. En af deltagerne fortalte, at 

hun ikke længere kan læse på grund af en blodprop i hjernen, og hun var derfor meget glad for 

højtlæsningen gruppen. En anden deltager, der har en hjerneskade, og derfor har svært ved at koncentrere 

sig og huske, har ligeledes svært ved at læse. Han var derfor også positivt overrasket over højtlæsningen, 

som han forklarer det: ”det er egentlig ret interessant og virker ret godt, fordi der har jeg en vis 

koncentration, om det der bliver læst...øhhh...og den kan jeg ligesom bedre følge end hvis jeg selv læser.” 

I forbindelse med læsning af Cecil Bødkers novelle ”Slaget”, opstod en interessant udveksling af holdninger 

omkring hvorfor man slår, og om hvad der er værst – fysisk eller psykisk vold. Flere af deltagerne havde 

tydeligvis oplevet den ene eller den anden form for vold på egen krop og sjæl, og via teksten opstod således 
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’emotionelle genkendelser’, som blev udtrykt i de fælles refleksioner over teksten. Deltagerne fik et indblik 

i, at eksempelvis fysisk og/eller psykisk vold og grænserne for hvad der er værst opleves forskelligt, og fik på 

denne måde en forståelse af andre måder at opleve på. Én mente eksempelvis at fysisk vold er værst, fordi 

man både bliver fysisk og psykisk påvirket af dette – hvorimod andre mente at psykisk vold er værst, fordi 

det ikke kan ses. Ved et efterfølgende interview beskrev en af deltagerne det således: ” Jamen det er jo 

egentlig sjovt nok at se hvordan andre de opfatter det, ikke osse? For det kan ses fra flere sider af...og i og 

med, nu den her, der ku jeg finde mig selv i den opfattelse der. Hvor jeg havde den ene mening til at starte 

med, hvor Karin så havde en helt anden mening, ikke osse? Og det er jo så fordi jeg selv har følt den ene…. 

Jeg har prøvet det på min egen krop, og mærket til hvor meget det har ødelagt. For det har taget mig flere 

år, om at komme over det jeg har været igennem. Og det er fordi den person jeg har levet sammen med, har 

taget et bid af gangen, stille og roligt, og udnyttet mig, fordi jeg har været alt for godtroende.” 

Samme deltager fortalte, at han oplevede, at teksten var interessant netop fordi den kunne, som han 

sagde: ”…konfrontere mig selv, at det var mig selv om igen…”. Historien satte således en mange følelser i 

gang i ham, men han fortalte, at det faktisk havde været en god oplevelse. Som han udtrykte det: ” ..jeg 

tænkte på, gud ved om det vil rive for meget op i det det her - men det har det sgu ikke gjort”.  

At dele læseoplevelse med andre, kan således åbne op for dels en bearbejdning af egne følelser, og dels en 

forståelse af andre og deres syn på forskellige ting. Det kræver dog, at læsningen og refleksionerne til en vis 

grad styres eller guides, og her er læseguidens rolle afgørende, som en deltager sagde: ”det har egentlig en 

stor betydning, at der er en der stiller spørgsmål, fordi altså først så får man lov....eller man kan ytre sig 

selv, hvad man mener, men også det at man hører andres opfattelse af det - altså ser det på forskellige 

måder. Fordi, der er jo ikke to, der tænker ens.” 

I gruppen af førtidspensionister er der således observeret gode og betydningsfulde læseoplevelser, og der 

synes at være indikationer på at flere deltagere har oplevet personligt, følelsesmæssigt og socialt udbytte 

at fælleslæsningen.  

 

4.4 Krimigruppe 

Denne gruppe har fungeret som almindelig læsekreds, det vil sige at alle forud for mødet har læst en bog, 

her en krimi, idet deltagerne specifikt havde et ønske om dette. Tilbuddet er etableret i samarbejde med 

Imagine Horsens, kommunens boligsociale indsats, og gruppen består af syv kvinder, hvoraf nogle er 
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førtidspensioneret på grund af psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.  Der har i løbet af 

projektperioden været afholdt seks læsegruppemøder, som er foregået i Aktivitetshuset på Hybenvej. 

Det har været en velfungerende og dynamisk gruppe, med stort engagement og talelyst, på trods af at det 

er en blandet flok, nogle læse-vante andre ikke. Som en deltager sagde under en uformel samtale med 

gruppen ved et af møderne: ”Jeg ville ikke få læst hvis ikke jeg var med her”. Deltagerne udviste stor 

begejstring for tilbuddet om læsegruppen, og projektets mål om bringe læse-inspiration ud til borgerne, og 

skabe læsefællesskaber. Én udtrykker det sådan: ”Det er rigtig vigtigt at det bliver udbredt, for der er jo stor 

forskel på at læse selv, og så tale sammen om det, det åbner op for flere dimensioner. Det er sundt, det 

beriger én at høre andres oplevelser, forståelser og holdninger.” – og en anden kommenterede dette med: 

”Ja, så forskellige oplevelser af den samme bog – utroligt!”. På mange måder syntes deltagernes oplevelser 

og udbytte af læsegruppemøderne, at være de samme som er observeret ved guidet fælleslæsning, netop 

at man bevæger sig ind og ud af teksten, og udvekslingen af de forskellige personlige oplevelser og 

refleksioner skaber eftertænksomhed og social forståelse af andre måder at opleve verden på. Som en 

deltager begejstret udbrød, da hun fortalte om hendes sidste oplevelse i gruppen: ”Vi kom jo til at tale om 

meget mere end bogen!” 

Ifølge tilbagemeldinger fra den biblioteksmedarbejder der har været ansvarlig for gruppen, er der således 

ofte blevet talt åbent om meget personlige oplevelser og erfaringer, såsom alkoholisme, ensomhed, 

stofmisbrug, overgreb, sorg, at være en god mor etc., svære emner som er vakt til live via litteraturen, og 

som deltagerne har haft brug for at tale om. Den afgørende forskel på guidet fælleslæsning og andre typer 

af læsegrupper er, at fælleslæsningen, fordi der bliver læst højt, i højere grad kan gøre litteraturen 

tilgængelig for alle, også personer der af den ene alle anden grund ikke kan læse, eller personer der ikke 

har overskud eller ressourcer til det. Derfor egner guidet fælleslæsning sig i særlig grad til ikke-læsevante, 

og socialt og/eller psykisk udfordrede målgrupper. Men som erfaringerne fra krimigruppen viser, kan alle 

typer læsegrupper eller læsefællesskaber, igangsat via opsøgende indsatser blandt målgrupper, der af 

forskellige årsager i mindre grad benytter sig af biblioteket og litteraturen, resultere i øget interesse for 

læsning og litteratur, og give deltagerne et personligt og socialt udbytte. 

 

4.5 Læseforløb ved Produktionsskolen 

Som et yderligere initiativ i forbindelse med projektet, blev der i efteråret 2015 indgået et samarbejde med 

Produktionsskolens layout linje. Ideen gik ud på, at lade eleverne selv vælge en bog, som de fik udleveret 

både som fysisk bog og net-lydbog. Herefter lød opgaven på, at omsætte det de havde læst til et grafisk 
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produkt. De fleste af eleverne er skoletrætte, er ikke vant til at læse, og for nogle var det en svær proces 

bare at komme i gang. Et par fik ikke læst bogen færdig, men på trods af dette havde alle ved projektets 

afslutning haft en god oplevelse med læsningen, og alle gennemførte. Underviseren ved produktionsskolen 

fortæller, at processen og udviklingen har været omdrejningspunktet, og læseforløbet har rykket noget for 

flere af eleverne. Blandt andet ”slugte” en af eleverne bogen ”Dragevogterne”. Hans forældre fortalte, at 

de ikke kan huske at drengen nogensinde har læst en pixibog.  

Læsning af litteratur efter eget valg, og øvelsen med at omsætte ord til billeder har således haft en positiv 

effekt. Underviseren har været meget glad for tilbuddet, idet det har sat fokus på litteratur og læsning på 

en ny måde, som umiddelbart kan motivere skoletrætte og ikke-boglige elever. Det har, som nævnt, været 

processen, der har været afgørende, så det behøver ikke nødvendigvis at ende ud med et produkt for at 

være en succes. Det blev aftalt, at eleverne skulle vende tilbage til biblioteket efter nytår 2016, og finde en 

ny bog efter eget valg. De grafiske produkter, i form af plakater, blev efter endt skoleforløb udstillet på 

biblioteket. 

 

5. Konklusioner og videre perspektiver 

Kan litteratur og læsning skabe livsglæde og føre til øget livskvalitet? Der er ingen tvivl om, at litteraturen 

kan skabe eftertanke og refleksion, og således igangsætte og bearbejde følelser, både positive og negative, 

hos den enkelte. Når læsningen foregår sammen med andre, skabes der et rum for fælles refleksioner, 

hvilket udvider oplevelsen, og der opstår på samme tid en subjektiv og fælles følelse hos den enkelte.  

Denne rapport har præsenteret hvordan Horsens bibliotek med projekt ”Læsning giver livsglæde”, har 

etableret samarbejde med forskellige foreninger og instanser, og på denne måde bragt litteraturen ud og 

skabt læsefællesskaber blandt grupper, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer ikke 

benytter sig af bibliotekets tilbud. Via en løbende kvalitativ dataindsamling, med udgangspunkt i dels 

observationer af læsefællesskaberne og dels interview og uformel samtale med deltagerne om deres 

oplevelser, er opnået indsigt i hvorvidt og hvordan deltagerne har oplevet socialt, personligt/ 

følelsesmæssigt og læringsmæssigt udbytte af fælleslæsningerne. Analysen af disse data viser, at flere 

deltagere har oplevet positivt udbytte, og indikerer, at fælleslæsningen kan være medvirkende til at øge 

livsglæde og skabe livskvalitet hos den enkelte. I næsten alle læsegrupper har man benyttet metoden 

guidet fælleslæsning. Denne metode er særligt inkluderende, idet den er baseret på højtlæsning, hvilket 

betyder at alle kan deltage – også personer med læsehandicaps eller manglende motivation for at læse 

selv. Ved at benytte denne metode, er det således i højere grad muligt at gøre litteraturen tilgængelig og 
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bringe den direkte ud til alle. Det anbefales dog, at man i disse grupper benytter trænede læseguides, men 

vælger man at arbejde med mindre sårbare målgrupper, eller at etablere andre typer af læsefællesskaber, 

er inddragelse af frivillige som igangsættere og ambassadører for bibliotekets tilbud interessant. Aspektet 

omkring frivillige og mulighed for udvikling af ”læse-guider light” er dog ikke blevet nærmere afprøvet og 

undersøgt i projektperioden, men kan eventuelt videreudvikles fremadrettet. 

Horsens bibliotek har med projekt ”Læsning giver livsglæde” videreført og udviklet et positivt samarbejde 

med flere aktører: Bo Trivsel (tidl. Imagine Horsens), Sund By, Kommunale plejecentre og 

produktionsskolen. Ved projektets afslutning er der interesse og perspektiver i at bygge videre på disse 

partnerskaber med henblik på at formidle bibliotekets tilbud omkring skabelse af læsefællesskaber, og på 

denne måde fortsætte med at bringe litteratur og læse-inspiration direkte ud til borgerne.   
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