
Læseklubber skaber rum 
fo r  g o d e  læ s e o p le v e ls e r

Læsevejlederne i grundskolen 2023
Aarhus 16. marts & København 23. marts



Hvem er vi?

Stine Eliasson - Læsevejleder

Mette Aaskilde - Læsevejleder

Nynne Maj Rasmussen - Læringsvejleder

Vi er ansat på Strandgårdskolen i Ishøj

Vi er en del af et PLC med 7 vejledere i alt



Et tilbageblik

Pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen (BUVM, 2019)

Puljens formål var at få flere stærkere læsere ved at øge læselyst og sætte fokus 
på læselyst gennem hele skoleforløbet

Vores fokus var at styrke læselyst i fritiden understøttet af PLC på mellemtrin og i 
udskoling (6. og 8. årg.)

Tilskud: 50.000 pr. skole

Inspireret af ‘Børns læsning 2017’

Læseklubber på alle fem folkeskoler i kommunen



Læseklubbernes formål

Læseklubberne skal være med til at skabe motivation og læselyst ved at give dem 
gode læseoplevelser, så de får lyst til at læse i deres fritid

● Eleverne  skal læ re  de res læ sepræ fe rencer at kende
● Læ rerne  skal læ re  e levernes læ sepræ fe rencer at kende
● Fokus e r på læ seopleve lsen og dialogen om de t læ ste
● Understøtte  at e leverne  får mulighed for at tale  med andre  om de t, de  læ ser.



Lokale indsatser 

Bogklubber som ramme for gode fælles læseoplevelser

● Fokus på fæ llesskab
● Grupperne  læ ser samme bog
● To ugentlige  bogklubber af 45 min. i fem uger
● Grupper med 5-6 e lever og en voksen
● Alle  medarbe jde re  på PLC og dansklæ re rne
● Højtlæ sning på skift e lle r læ re ren læ ser
● Ingen lektie læ sning e lle r opgaver

Højtlæ sning i læ seklub:



Bogvalg
Vores elevgruppe har forholdsvis få litterære erfaringer 

Eleverne vil gerne selv vælge bøger, men de har svært ved at finde bøger, der interesserer dem 
(paradoks)

Vi læste mange ungdomsbøger i forskellige genrer 

Vi lavede booktalks for dansklærerne, som valgte bøger til grupperne

Kriterier for valg af bøger: interesser og genrer, sprog og kompleksitet

Brosten - et hovedværk på 9. årg.

Sarah og Steen fortæller om bogvalg: 



Hvad siger eleverne om bøgerne?

”Jeg tænker, at lærerne har mere kendskab til bøgerne, og så valgte de en bog, som man ikke 
havde så meget kendskab til, og det, synes jeg, er meget godt, for det ville vi ikke selv kunne 
gøre.” (Elev, 7. klasse) 

”Altså i vores gruppe der læste vi en bog, som hedder Brosten, den handlede om en dreng på 
vores alder. Man kunne lidt spejle sig i at holde på en hemmelighed, og hvad man så skal gøre.”    
(Elev, 9. klasse) 

”Vi var i alt fald glade for de bogvalg, der var blevet gjort for os. Og det er noget, jeg har tænkt 
over, f.eks. ved at finde en anden grafisk novelle.” (Elev, 7. klasse) 

”Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde valgt en genre, og så havde læreren kommet med 
nogle bøger, som vi så kunne vælge imellem.” (Elev, 9. klasse) 



Det fysiske samtalerum

Det fysiske rum var det, der skabte trygge og hyggelige rammer for bogsamtalerne 

Vi var opmærksomme på at bryde med det alm. klasserum og forestillingen om 
læsning som en del af danskundervisningen

Biblioteket, klubben, forældrecafén

Det var vigtigt, at det fysiske rum var uforstyrret



Bogsamtalen

Samtalerne tog afsæt i elevernes umiddelbare respons på det læste

De voksnes opgave var at være nysgerrige på elevernes perspektiver

Genrerne var med til at forme samtalerne

Fællesskabet gav den gode læseoplevelse

De fleste elever deltog i dialogen

BogBentoer som afslutning

Læseklub: 



Hvad siger elever om bogsamtalen?
”Jeg kunne godt lide, at der ikke var så mange på holdet. Hvis vi havde været for mange, ville man ikke 
sige så meget.” (Elev, 7. klasse)

”Jeg har haft det lidt svært med at læse i klassen, når folk kan se mig over nakken. Så er det bedre, når vi 
læser op for hinanden i grupperne.” (Elev, 7. klasse)

”Engang imellem når ens venner siger noget forkert, så griner vi alle sammen - også læreren. Så der er 
plads til hygge, og vi kan fortælle jokes omkring bogen.” (Elev, 9. klasse)

”Ja, vi læste en bog, som hedder Brosten. En bog som alle på årgangen skulle læse. Når vi var færdige 
med at læse den, så skulle vi forklare omkring, hvad ondskab er. Det tænkte jeg faktisk over, og snakkede 
også med mine forældre omkring det.” (Elev, 9. klasse)



Fælles projekt for skolens PLC

Man behøver ikke være læsevejleder 

eller “bibliotekar” for at have en læseklub

Læsevejledere og “bibliotekar” udvælger litteratur

Afsmittende effekt på andre samarbejdsflader



Erfaringer

Alle elever har fået gode oplevelser med litteratur

Eleverne er blevet klogere på, hvad de kan lide at læse

Vi er blevet bedre til at præsentere elever for forskellige genrer

Vi har fået øje på potentielle bogslugere 

Vi har fået en tættere relation til eleverne, når de besøger skolens PLC

Sarah og Steen deler en særlig oplevelse:



Hvad siger eleverne om øget læselyst?

“Inden jeg begyndte læselyst, så når jeg sad og læste, følte jeg, at jeg var ved at falde i søvn. Det

gør jeg ikke mere, fordi jeg har fundet bøger, som jeg er interesseret i.“ (Elev, 9. klasse)

”Jeg synes faktisk, at når man læser en bog og går dybt ind i den, så kan man lave en film oppe i sit

hoved – så får man lysten og følelsen af, at ville gøre det igen.” (Elev, 9. klasse)

”Fordi jeg aldrig havde læst, vidste jeg ikke, hvordan det føltes rigtig, efter man havde læst. Det ved 
jeg nu, og det er en dejlig følelse. Det er en hyggelig-agtig stemning, og man vil gerne læse videre i 
bogen.” (Elev, 9. klasse)



Hvad siger eleverne om manglende læselyst

”Det er ligesom fodbold, det elsker jeg jo, og jeg tror, det er sårn, man skal have det med læsning.”
(Elev, 9. klasse)

”Jeg tror ikke, der er mange, der tænker, det er fedt at gå hjem og læse 20 sider i en bog.”
(Elev, 9. klasse)

“Altså jeg har fundet ud af, hvilke bøger jeg kan lide, men jeg har ikke rigtig fået mere lyst til at læse.”
(Elev, 9. klasse)

”Jeg tror også, det har noget at gøre med, at hvis du har en computer, PlayStation eller telefon,
så er det nemmere bare at tænde for den end at sidde og læse en bog.” (Elev, 7. klasse)



Næste skridt

Hvordan holder vi fast i de potentielle bogslugere?

Hvordan holder vi os opdateret på ungdomslitteratur, så vi fortsat kan inspirere?

Hvordan kan vi støtte eleverne i at få flere fælles læseoplevelser?

Udstilling af bogklubbøger

Eleverne køber bøger på bogmesse 

Elevernes egen bogreol inspireret af BookTok 



Tid til spørgsmål



Gruppedrøftelse 

Gruppeinddeling efter interesse

A. Særligt interesseret i at samarbejde i PLC
B. Særligt interesseret i indkøb/valg af bøger
C. Særligt interesseret i læselystinitiativer
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