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Resumé 

 
Horsens bibliotek og lærere på Horsens Produktionshøjskole og Step 10 (10. kl. centret i Horsens) 
samarbejder:  
 

 biblioteket tager kontakt til lærere som kun i begrænset omfang har brugt biblioteket i 
undervisningen  
 

 lærerne engagerer sig og kan se at det giver værdi at samarbejde samt hvordan det kan give 
mening for eleverne, både i ft. læseevne og personlig udvikling 

 

 mange elevers forestilling om biblioteket er negativ (’det boglige’ har givet nederlag) – men 

oplevelsen bliver positiv (man bliver mødt på sin interesse). 

 

  
I 10. klasserne på Step 10 går eleverne i gang med ’læsebåndet’. Forud har bibliotekarerne været 
rundt i hver klasse, de har fortalt om bøger både på papir, lyd og digitalt – og givet smagsprøver på 
litteratur. Desuden har alle klasser været på biblioteket, er blevet vist rundt og er blevet oprettet som
brugere. 
Julie har ADHD i en grad, så hun har fået dispensation til at have lyd i ørerne: når hun læser, skriver, 
går til eksamen - hele tiden. Det er utrolig svært for hende at være tvunget til at være i lokalet i en hel
time og bare skulle læse i en bog og være stille.  
 
Læreren holder ved og fra at Julie ’bare ikke kunne holde det ud’ går hun nu hen og læser, når det 
hele bliver ’for meget’: ’jeg går hen og tager min bog, jeg skal bare have fred!’ 

 

 

 

  
Rap-holdet på Produktionshøjskolen får en stak bøger ud, og går i gang med at læse. Én er optaget af 
Dan Turell – tre finder sammen om ’Jeg er Zlatan’. De læser og snakker – og læser videre, for nogens 
vedkommende i flere timer (stor overraskelse for læreren som ikke har oplevet det før).  
I flere dage ’sker der ikke noget’ – og så, på et par timer, laver eleverne deres egen tekst, rapper den 
og optager det på video. På fællesmøde for alle elever og lærere viser de filmene: 
 
’Det er ikke let’ – af Marcus Johansson, inspireret af Dan Turell:  
https://www.youtube.com/watch?v=HvFbkpoULfA 
 
’Zlatan’ – af Willi, Valle og Moe, inspireret af bogen ’Jeg er Zlatan’: 
https://www.youtube.com/watch?v=juRN7zJTpgA. 
 

  
Tekstil-holdet på Produktionshøjskolen plejer at arbejde individuelt med hver deres opgave. Nu 
finder læreren en bog om digital mobning og i fællesskab går lærer og elever i gang at læse den 
sammen i en kombination af fælleslæsning (herunder højtlæsning v/ lærer og/eller elever) eller 
selvlæsning. Holdet besøger biblioteket – får andre tekster om mobning (bibliotekarerne har lavet en 
folder om emnet, netop til dem) – de ser en film, og ret usædvanligt for hold som disse, åbner de sig 
og fortæller deres historie. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvFbkpoULfA
https://www.youtube.com/watch?v=juRN7zJTpgA


 
 
Tilbage på skolen laver eleverne et fælles projekt om de læste noveller og syr deres egne historier ind 
i tæppet med de symboler, som hver især har betydning for dem. 
 
På fællesmøde for alle elever og lærere viser de billedtæppet frem og fortæller elementer af deres 
egen historie i den fælles historie om tæppet. 
 

 
 
 

 

Øverst (fra venstre): Ida Melgaard (lærer), Camilla Winther 

 

Mål og formål 
 
Lad os sætte gang i læsning blandt elever på Produktionshøjskole og i 10. klasse – som en integreret del af 
deres hverdag.  
Vi undersøger hvad der skal til for at rykke ved fordomme om, at disse elever ikke gider at læse og ikke kan 
holdes fast i den tid, det tager at komme ind i litteraturen: 
 

 hvordan kommer vi (biblioteket) ind bag facaden (hos de unge) 
 

 hvordan får vi en dialog med unge, der er direkte afvisende og kan opleves som ubehøvlede af et 
bibliotekspersonale, der er vant til at brugerne er høflige og ’velopdragne’ 
 

 hvordan kommer vi dybere ned i det, som undersøgelser viser: at denne gruppe unge ikke bruger 
bibliotekerne. 

 

Nederst (fv): Jeanette Due Holst Sørensen, Xenia Oxenbøll Rosengren, Camilla Louise Jul Sørensen og Natacha Stensgaard Kjær 

Tekstilholdet på Horsens Produktionshøjskole 



 

Det ganske særlige – indsigter og erfaringer 
 
 
Fællesskab om læsning udvikler og giver kraft 
  
Læsning kan være en stor oplevelse, når man som individ læser en bog for sig selv. Men selvom man aldrig 
bruger biblioteket – eller ’hader at læse’ – eller har det sådan her: ’jeg dør hvis jeg skal læse en bog’, så er 
det muligt at gøre læsning til en endnu større oplevelse, når man: 
 

 i en gruppe læser sammen – hver sin bog eller den samme bog 
 

 snakker med hinanden om de tanker og oplevelser, man får i ft. teksten eller det emne, som 
teksten handler om 
 

 fortolker teksten ind i det, der giver mening for en 
 

  giver teksten et nyt udtryk: her en rap eller et billedtæppe. 
 

 eller når man ’bare’ bliver fastholdt i at læse uden at give plads til ’distraherende elementer’ – 
kommer over hurdlen – og finder en ro, som man ikke har kunnet opnå ellers, og som man har så 
inderligt brug for. 

 
 
Samarbejder i ligeværdige partnerskaber giver værdi, når: 
 

 partnerne investerer tid i samtale om begges behov og muligheder  
 

 fokus er på det, der giver mening – både i form og i indhold 
 

 processen foregår i dialog: hvordan har det virket – hvad giver mening – hvad kan skabe endnu 
mere værdi fremover. 

  
 
 
 




