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Bok gør klok! er mottoet på Spangereid Skole 

i Norge, hvor Line Hansen Hjellup er lærer og 

skolebibliotekar. Hun står for tilrettelæggelsen 

af læsetiltag på langs og på tværs på skolen 

og for skolebibliotekets udvikling.

Desuden har hun redigeret og bidraget til 

Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunn-

skolen. 

Bogen er skrevet sammen med Anne 

Håland, Joron Pihl og Arne Svingen og udgi-

vet på Cappelen Damm Akademisk i 2018, 

og samarbejdet mellem forskere, forfattere 

og praktikere placerer den i et felt, der kobler 

teori, forskning og best practice.

Læsning er lærings moder

I bogens første del bliver teori og forskning 

om litteratur og læsning gennemgået, og 

den norske forfatter Arne Svingen skriver om 

drenge og læsning.

I den anden del af bogen demonstrerer 

Line Hansen Hjellup, hvordan teorien kan 

omsættes og anvendes på eksemplarisk vis. 

Spangereid Skole er blevet Årets 

bibliotek i 2014 og har fået tildelt 

Leseprisen i 2015 i Norge. 

Læsning er læringens moder slår 

Line H. Hjellup fast i bogens forord, 

og bogen er gennemsyret af, hvor-

dan læringscentret kan være en mo-

tor for udvikling af læring, læsning 

og sågar ”læsehunger”. 

Målet er at udvikle gode, glade 

og engagerede læsere, ikke blot for 

at udvikle snævre læsefærdigheder, 

men for at udvikle re#eksion, livs-

glæde og demokrati.

I kapitel et skriver Joron Pihl om, 

hvordan skolebiblioteket er en ufor-

mel læringsarena – i modsætning til 

undervisningens formelle læring – der giver 

læseglæde, læring og udjævner sociale skel 

mellem børn.

Hun henviser gentagne gange til forskning 

viser, men jeg savner her konkrete henvisnin-

ger, læseren kan forfølge, så de gode pointer 

ikke fremstår som postulater. 

Flere vilde bøger 

I kapitel to skriver Anne Håland om litteratur-

formidling og læsestimulering med eksempler 

fra forskellige klasserum og med fokus på, at 

læseren er aktiv medskaber af den litterære 

tekst.

Ud fra læserorienterede tilgange giver hun 

eksempler på forskellige åbnende spørgsmål 

og andre metoder, der kan engagere læserne 

i litteraturen. 

I kapitel tre skriver den veletablerede nor-

ske forfatter Arne Svingen om drenge og læs-

ning. Han efterspørger mere radikale tiltag for 

at imødekomme drenges læselyst: Det køns-

opdelte klasserum, at diskutere litteratur på 

drengenes præmisser, give litteraturpriser til 

bøger om seje drenge, give dem bøger a la de 

spil og $lm, de er optaget af.

Han slår til lyd for, at drenge skal have 

bøger, der er spændende, uhyggelige, vilde 

og rå. Svingen, der selv både skriver bøger, 

der får $ne litterære priser af kloge voksne, 

og bøger, der er plotdrevne, spændende og 

yderst populære blandt læserne, opfordrer 

til #ere vilde og anderledes bøger til børn og 

unge. 

Praksis i skolebiblioteket

I bogens anden del folder Line Hansen Hjellup 

sin og andres praksis ud, og det er denne del, 

som er mest konkret inspirerende for PLC-

medarbejdere. Ud fra praksisnære eksempler 

Læseglæde i læringscentret
I Norge har man koblet teori, forskning og praktik for at læringscentret kan blive en motor for udvikling af læring, læsning og
sågar ”læsehunger”.

Af Ayoe Quist Henkel

I den norske bog Skole-

biblioteket. Læring og 

leseglæde i grunnskolen 

er der meget inspiration 

at hente, og der gives ek-

sempler på, hvordan teori 

kan omsættes til praksis 

og anvendes på eksempla-

risk vis.
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sættes fokus på at skabe læseglæde, læseop-

levelser, læsestimulering, mestring, litteratur-

formidling og -undervisning.

I kapitlet $re er omdrejningspunktet tidlig 

indsats og at skabe læseglæde i mødet med 

barnets interesser.

Kapitel fem giver et inspirerende indblik 

i, hvordan en kommunal læseplan kan sætte 

læsning i system, så indsatsen bliver målrettet, 

kollektiv og systematisk og tilpasses den en-

kelte skole. Hér er der yderst relevant læsning 

for PLC-medarbejdere, skoleledere og ikke 

mindst politiske beslutningstagere!

I kapitel seks præsenteres ti nøgler til læse-

glæde og læsekultur. De er præget af rettidig 

omhu i den forstand, at mottoet er Den rette 

bog til den rette elev til den rette tid og kan 

inspirere til at skabe motivation og engage-

ment for læsning i børnehaven, i skolen og i 

ungdomsuddannelserne.

Ti nøgler til læseglæde og læsekultur 

De ti nøgler, der uddybes og eksempli$ceres 

igennem kapitlet er: 

1. Slip alt og læs.

2. Find den rette bog til den rette tid.

3. Tilbyd ny og aktuel litteratur. 

4. Bad i bøger.

5. Lok og smit med litteraturformidling.

6. Vis interesse og giv opmærksomhed.

7. Læs selv.

8. Vær åben og positiv. 

9. Hav samarbejdspartnere.

10. Hav et ekstra fokus på drengene.

Kapitlet er bogens længste og fyldt med 

gode, konkrete ideer til, hvordan læringscen-

tret kan være en motor for læseglæde og sti-

mulering.

Det drejer sig om tilgængelighed f.eks. 

med #eksible udlånsregler, læringscentrets 

fysiske miljø med temakroge og frontvendte 

bøger, at møde eleverne i øjenhøjde og f.eks. 

lade dem være medbestemmende for bogind-

køb og at skabe en kultur omkring, at læsning 

er cool, hvilket sker med f.eks. lærerne som 

gode rollemodeller.

Læs dette skatkammer af tips og tricks! 

Bibliotekstimen: Kaos eller magi? 

I kapitel syv uddybes organiseringen og drif-

ten af skolebiblioteket blandt andet med ele-

ver som biblioteksassistenter, der søger job og 

i praksis driver skolebiblioteket.

I ottende kapitel er der fokus på planlæg-

ning af bibliotekstimen, sådan at 90 % af 

tiden går med præsentation og inspiration – 

helst af klasselæreren – og derefter kun kort 

Læseglæde i læringscentret
I Norge har man koblet teori, forskning og praktik for at læringscentret kan blive en motor for udvikling af læring, læsning og 

Fotos

Billederne i denne artikel og på forsiden af bladet er fra bogen Skole-

biblioteket. Læring og leseglæde i grunnskolen, redigeret af Line Hansen 

Hjellup.

Ofte skal der særlige tiltag 

til for at vække drenges 

læselyst: Man kan give dem 

bøger, der er spændende, 

uhyggelige, vilde, rå og a 

la de spil, de er optaget af, 

samt diskutere litteratur på 

deres præmisser. 


