
På vej mod en national læsestrategi for børn og unge 

Opsamling på workshop på Brønderslev Bibliotek 

25. marts 2019. Overordnet tema: Tilgængelighed 

 

1. Hvordan sikrer vi, at alle børn får en let, naturlig adgang til litteratur? 

 

Kom med tre anbefalinger eller ideer til handlinger 

- Litteraturprogrammer på de kanaler, børnene ser. Ambassadører for læsningen (kendte 

figurer eller personer) 

- Struktur omkring oplæsning/læsning i institutionerne. Inddrage frivillige 

- At de fysiske bogsamlinger er tilgængelige dér, hvor børnene er. Lave gode læsemiljøer, 

hvor de har lyst til at slå sig ned og andre aktiviteter ikke er en mulighed. 

- Bøgerne ud i foreningerne med evt. tema fra sporten.  

- Oplæg fra folkebibliotekaren (book talk kommes på eksisterende arrangementer) 

- Bøger ud i institutionerne. Depot som forældrene bare kan låne. 

- Bøger med ud med kommunale konsulenter. 

- Læseambassadør med anbefalingssystem 

- Sproget – omlæsning + mundtlig formidling. Skolelæsning vs. Fritidslæsning. 

- Hvor kommer alle børn. Daginstitutioner og skoler. Pædagoger + lærer skal have 

undervisning i lystlæsning. 

- Bøger til stede i børneinstitutioner + krav og målsætninger. 

- Skabe rammer (tid + rum) for læsning og fordybelse. Gode stunder. Følge barnets initiativ. 

- Udvidet litteraturbegreb. Ligestilling af medier. 

 

Hvad kunne I selv gå hjem og gøre? Kom med tre ideer eller eksempler 

- Skabe politisk fokus 

- Opmærksomhed på ny god litteratur/ book talks, book trailers. Evt. konkurrence. 

- Samarbejde med foreningskonsulent. Biblioteket laver materiale.  

- Pædagogernes samtale med forældrene: reklamere for bibliotekets tilbud & ”god weekend” 

pose sendes med familierne hjem fra institution. 

- Ungdomshus –> bøger ud. 

- Være rollemodel for børnene ift. fordybelse. 

- Hver gang ’vi’ samles, så skal der være en boganbefaling. F.eks. møde så slutter man med 5 

min om en bog. Eller starter med at læse et digt til et oplæg 

- Motivere dem vi ser, har læselyst til at tale om det – især børn og mødre. 

- Familielæsningsposen. 

- Mere partnerskab. Læsning koblet på interesser. 

- Lokale ’idoler’- læseanbefalinger. 

 



2. Hvad skal der til, for at alle børn får adgang til læsefællesskaber? 

Kom med tre anbefalinger eller ideer til handlinger 

- Tilbyde læsefællesskaber i forskellige sammenhænge. Ungdomsklubber, fritidsaktiviteter, 

skoler mm.  

- At lade en fælles interesse være katalysator for læsningen. Huske essays, noveller + kortere 

tekster. 

- Inddrage frivillige i at skabe fællesskaber. Oplæsning. Evt. på tværs af generationer. 

- Læsekredse for af og med børn på bibliotekerne. Service + opstarts.  

- Læsefællesskaber omkring emner. 

- Book talks i Brugsen, hallen og i foreningen. Inspirationsmateriale blandt forretningernes 

bogudsalg eller på slikhylden. 

- Familien som læsefællesskab: højtlæsning & lydbøger man kan høre alle sammen i bilen 

- Opfordring til at forældre læser bøger deres børn også skal læse. Lektier til forældre, 

deadlines kan være ok. 

- Hvor kommer alle børn? – Skoler + daginstitutioner. 

- Kommunal ramme og strategi der understøtter læsefællesskaber 

- Opkvalificering af de voksne, som skal understøtte og afvikle læsefællesskaber 

- Afdække interessefællesskaber og koble læsefællesskaber på 

- Højtlæsning i familien, store læser for små, strikkeoplæsning 

Hvad kunne I selv gå hjem og gøre? Kom med tre ideer eller eksempler 

- Etablere læsekredstilbud for børn. 

- Læsefællesskaber foreslås foreningerne (fællesskab/hygge. Bliv lidt længere) 

- Afslapning for sportsmænd/fodboldfolk → hør en lydbog i stedet for at meditere. 

- Inspiration til højtlæsning for ALLE aldre – ikke kun når et barn selv kan læse. 

- SoMe kanaler – hvem er på YouTube, Instagram, Snapchat, podcast (mødre Facebook). 

- Tværfaglig, tvær-forenings, arbejde på tværs = projekter 

- Understøtte allerede eksisterende fællesskaber – mere reklame, mere fokus, vedligeholdende 

opmærksomhed.  

- Opkvalificering af de voksne, som skal understøtte og afvikle læsefællesskaber. 

 

3. Hvordan sikrer vi, at alle børn får indflydelse på udvalget af litteratur til børn? 

Kom med tre anbefalinger eller ideer til handlinger 

 

Good read apps for børn 

Bruge sociale medier 

Lytte til børns ønsker til indkøb på PLC 

Holde øje med forespørgsler og reservationslister 

Lytte til bogklubbernes anbefalinger 

Anbefale bøger til hinanden i læseklubben 



Pulje hvor børn får ret til indflydelse fx via ungeråd, gerne med en pulje penge eller mening om 

bogindkøb. Inspirationshylder, også gerne i foreninger.  

Børneredaktion på alle forlag.  

På bagsiden af bøgerne ”Børneredaktionen anbefaler”.  

At man spørger børn hvad e kunne tænke sig på skolen/hjemme/på biblioteket 

Boganmeldelse bruges aktivt – læserens subjektive mening 

Elevråd på alle skoler får til opgave at lave lister 

Hvad kunne I selv gå hjem og gøre? Kom med tre ideer eller eksempler. 

Ønskeseddel – hvad vil du have? 

Børneudvalg, snak med og lyt til børn, køb ind efter popularitet 

Giv plads til børn og unges interesser og det, de er optaget af, i valget af litteratur 

Giv børn mulighed for at købe ind til SFO eller biblioteker 

 

 

4. Hvad kan vi gøre for at sikre, at litteratur er til steder der, hvor børn opholder sig? 

 

Kom med tre anbefalinger eller ideer til handlinger 

 

- Vend det om, få ting til at ske ex. På biblioteket, så kommer børn/unge 

- De fagprofessionelle – arbejde med den gruppe i forhold til litteraturen 

- Litteraturen skal ikke blot være til stede, men bruges, inddrages i hverdagen 

- Litteraturen står ikke alene → det handler om voksne der fortæller om det, hvad de kan og 

hvad det er. 

- Jamen litteratur til lystlæsning er individuelt – det er ikke noki der kun er til stede, det skal 

også være godt. – man dræber lysten til at læse, hvis læseren ikke synes det er godt. 

Udvælgelse + formidling = VIGTIGT 

- Hvor er HYPE – Der skal bøger være. Byg universer til læseheste. Film på bøger, ha’ bogen 

på biografen. Fx litteraturlister fra skam. Trendlister (hvad er in og hvilken litteratur 

relaterer) 

- Minus bøger på børneværelset – bøger på foreningsapp, alle skal give adgang til e-Reolen, 

billige børnebøger afgiftslettelse, gavebøger 

- Depotreol/sundhedsplejersken (barselscafé inkl. litteratur, litteratur på alle arrangementer) 

- Ungdomsklubber 

- YouTube (YAS unge bloggere) 

- Ultra 

- Snapchat (som reklamemedie) 

- Bøger på grillbaren 

- Ungdomshus ”Bytteshop” 

- Sørg for at bøger er synlige dér. Hvor børnene færdes 

- Placér bøgerne, hvor børnene kan låne/læse dem 

- Bøger i venteværelser, i kirker + andre steder man opholder sig.  

 



Hvad kunne I selv gå hjem og gøre? Kom med tre ideer eller eksempler. 

- PLC som spændende miljøer gerne indrettet sammen med børn 

- Litteraturen skal ’passe til’ børnene - up to date 

- Dyrk de sociale medier, iPad, mobil, internet. Udbred også for forældre, at man GODT kan 

læse på mobilen, at bøger godt kan være interaktive. 

- Læselister på skærme: I stedet for bogsamling på rideskole – QR-kode. Eller få lov at vise 

en bogliste på storskærm i skoler + foreninger  

- Kontakte byens institutioner 

- Kvarterhuse/boligforeninger  

- Tilkoble de lokale foreninger til bogbussens holdepladser 

- Fortsat lave løbende udstillinger på Pædagogiske Læringscentre + folkebiblioteket 

- Samarbejde ml. PLC og folkebiblioteker 

- Rette fokus på muligheder m. ”Verdensbiblioteket” i samarbejde med folkebiblioteket 


