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"VI FANDT SAMMEN I  ET FÆLLES ØNSKE OM AT GØRE NOGET
ANDET, END VI PLEJER I  FORHOLD TIL DE UNGE, FORDI "PLEJER"
SIMPELHEN IKKE VIRKEDE" (CILLA, HVIDOVRE BIBLIOTEKERNE)

Hvordan kan unge få lyst til at læse mere? 
Foranlediget af læsevaneundersøgelsen fra 2017, der
viste at læselysten hos børn og unge daler efter 4.klasse,
sætter udviklingsprojektet UNG:LITT fokus på
udskolingelevers lystlæsning. 
Overordnet undersøger projektet, om vi kan kombinere
læsning med de unges interesser og derigennem bidrage
til en større læseglæde hos de unge. 

Men pilen peger også på bibliotekerne, for undersøgelsen
viste, at unge ikke bruger bibliotekaren som
inspirationskilde til læsning.

I udviklingsprojektet UNG:LITT er det derfor også
hensigten at sætte skub i bibliotekernes tilgang til og
arbejdet med unge.

LITTERATURSYN I  UNG:LITT

LÆS HVAD DU HAR LYST TIL! 
I UNG:LITT møder deltagerne et bredt litteratur- og tekstbegreb. De må læse, hvad
de har lyst til uden krav til lix eller længde, og de må læse alt fra ordløse graphic
novels til ordrige lydbøger.

LÆS AF LYST OG IKKE AF PLIGT
I UNG:LITT skal deltagerne læse uden at analysere teksten eller skrive en opgave

om den. De skal læse en bog på samme måde, som de lytter til et musiknummer:

For sjov og uden at skulle finde frem til dens "mening" eller morale.  
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Fase 1 Opdag:  Vi har været på besøg i 15 klasser og talt med omkring 370 elever
om deres liv og interesser

Udviklingsfasen, som ligger i oktober og november, er den periode, hvor der
udvikles workshops/litterære oplevelser i et samarbejde mellem kulturinstitutioner,
biblioteker, kunstnerreferentgruppe og eventuelle eksterne kunstnere. De unge
inviteres også ind i udviklingsfasen på passende tidspunkter

I november får eleverne besøg i klasserne af projektgruppen, som
anbefaler/præsenterer bøger for dem

D. 9. og 10. december afvikler vi de 12 workshops, som herefter evalueres

I januar 2022 besøger alle klasserne bibliotekerne

D. 10. og 11. februar afvikles de forskellige workshops igen for en ny gruppe unge. I
starten af april besøger projektgruppen atter skoler  

D. 28.april rundes projektet af med en stor litteraturfestival for alle de deltagende
elever

NEDSLAG:
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I et forsøg på at  sikre en anderledes tilgang til litteraturen
end den bibliotekerne traditionelt står for, er vi gået
sammen med kulturinstitutioner på tværs af de to
kommuner samt en kunstnerreferentgruppe. Med afsæt i
de unges livsverden og interesser vil vi i fællesskab
udforske og udfordre unges syn og oplevelse af læsning
og litteratur. 

Kunstnerreferentgruppen er en form for
konsulentgruppe. Undervejs i projektet fungerer den som
sparringspartner for projektgruppen og for
kulturinstitutionerne under udviklingen af workshops.  
Der er planlagt to møder af én times varighed  mellem
hver kulturinstitution og en fra Kunstnerreferentgruppen.
Møderne skal fungere som et forum, hvor workshoppene
finder sin form. De fire kunstnere har alle erfaringer med
at arbejde med unge og ungekultur.

Shëkufe Heiberg
Forfatter,
oversætter og
forlægger på
@forlageturo
. 
www.naturnaerlitte
ratur.dk/muld-og-
liv 

Victor Boy
Lindholm
Forfatter, poet og
freelance
journalist.

Https://turbine.dk/
forfattere/victor-
boy-lindholm/ 

Martin Fabricius
Musiker,
filmkomponist og
underviser.

https://martinfabri
cius.eu/ 

Sanne Munk
Jensen
Ungdomsforfatter
som er blevet kaldt
en af Danmarks YA-
dronninger.

www.sannemunkjens
en.dk

DELTAGENDE KULTURINSTITUTIONER
Oplevelsescenter Ejbybunkeren, Heerup Museum, Viften, Vestbad, Tek X,
Cirkusmuseet og Forstadsmuseet

KUNSTNERREFERENTGRUPPE

https://turbine.dk/forfattere/victor-boy-lindholm/
https://martinfabricius.eu/
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Hvorfor skal eleverne på workshops?
For at de kan opleve litteraturen uden for skolens analytiske rammer.
Workshoppene skal kombinere litteraturen med elevernes interesser i et forsøg
på at gøre den mere relevant og nærværende for dem. Workshoppene skal være
fede oplevelser, og der skal være en spredning, så der både er noget for den
stærke/nysgerrige læser og for ikke-læseren.

Praktisk
Workshoppene afholdes  d. 9. og 10. december samt d. 10. og 11. februar. I alt
udvikles der 12 workshops. De afholdes på hver af de fire dage, som eleverne
vælger sig ind på efter interesse. I snit vil der være 20 elever på hver workshop.
Der er afsat økonomi til at hyre eksterne kunstnere etc. ind til afvikling.

Tager udgangspunkt i de unges livsverden 
Understøtter fællesskaber
Giver de unge mulighed for at være aktive, nysgerrige og deltagende
Præsenterer litteraturen på en relevant og vedkommende måde
Adskiller sig markant fra skolens analytiske arbejde med litteratur.

Litteraturen er en måde at være sammen med andre på på tværs af tid og
rum
Litteraturen kan være en måde at sætte sig i forbindelse med det, man
elsker
Litteraturen kan være et repræsentativt rum, der afspejler forskellige
personligheder 
Litteraturen spejler de unges liv og følelser
Litteraturen kan opleves via indlevelse i karaktererne og objekterne i
bogen
Litteratur kan skabe forbindelse mellem flere verdener. Den er et mål,
men også et middel til at nå disse verdner

Vi inviterer til
For at de er i tråd med projektets DNA inviterer vi til at workshoppene: 

Lad jer inspirere af Kunstnerreferentgruppens formuleringer:
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Hvad er et mulighedsrum?
Metodisk tager projektet afsæt i Design Tænkning, der som grundtanke sætter
brugeren/borgeren først. Det forsøger vi også i UNG:LITT. Derfor skal vi udvikle indhold og
workshops på baggrund af de indsigter, projektgruppen har fået efter snakke med de unge. 
Indsigterne har vi samlet i det, vi kalder "mulighedsrum", der er en form for temaer eller
tendenser, som vi ser på tværs af kommunerne.  Mulighedsrummene er også der, hvor vi
ser en mulighed for forandring eller et udviklingspotentiale. 
Neden for ses de mulighedsrum, som vi har udvalgt samt nogle spørgsmål, der skal åbne op
for en brainstorm.

GAMING: Frirum og fællesskab

Hvordan kan de unge tilgå litteraturen som en spiloplevelse
enten fysisk eller digitalt?
Hvordan kan mødet med litteraturen blive et frirum uden
konsekvenser på linje med det, de unge oplever, når de gamer?

FYSISK UDFOLDELSE: Præstation og sammenhold.
Hvad nu hvis fysisk udfoldelse og litteratur går hånd i hånd?
Hvordan kan de unge opleve litteraturen som en holdindsats,
hvor den enkeltes præstation har betydning for fællesskabet?

VENNER OG STATUS!!

Hvordan bliver litteraturoplevelsen noget, der giver status i
vennegruppen?
Hvordan kan "venskaber" som emne og fænomen blive
udfoldet gennem en workshop med udgangspunkt i litteratur?

NATUREN: Ramme for indre ro
Hvordan kan oplevelsen og nydelsen af at være ude i naturen
udfoldes i en workshop, som har litteratur som
omdrejningspunkt?
Hvordan kan naturen både som emne og som "den udenfor
døren" blive en del af de unges oplevelser med litteraturen?



SENGEN:  Deres eget magelige rum

Hvordan skaber vi litteraturoplevelser, hvor de unge får den
samme trygge og hyggelige oplevelse som af at være hjemme,
på deres værelse i deres seng?
Hvad nu hvis litteraturoplevelsen handler om at slappe så meget
som muligt af?

BRUG HÆNDERNE: Byg, skab, spil...
Hvordan kan de unge bruge deres kreative interesser som afsæt
for en litterær oplevelse? 
Hvordan kan de unge udtrykke en læseoplevelse i et kreativt
produkt?

VIDEOKONSUMENTER: Storforbrugere af levende billeder
Hvordan inddrager man levende billeder i en workshop baseret
på læseoplevelser, hvor de unge er aktivt deltagende som
producenter? 
Hvad nu hvis man overfører/ oversætter/ omsætter sine
litteraturoplevelser til levende billeder?

DIGITALE UNGE: Afslapning og afhængighed
Hvordan bliver unges eget indhold/ forbrug fra  platforme som
f.eks. insta, snap, TIKTOK, YouTube udgangspunkt for en
litteraturoplevelse? Eller omvendt?
Hvordan kan de unge bruge de digitale fællesskaber til at dele
deres læseoplevelser?
Hvad nu hvis de digitale platforme er indgangen til de unges
oplevelser med litteratur?

BEAUTY: Samspil mellem det ydre og indre
Hvordan kan man gennem læseoplevelser og arbejde med
litteratur udfolde beauty fænomenet til refleksioner om
identitet og samfund?
Hvad nu hvis litteraturoplevelsen tager udgangspunkt i/spejler
sig i de unges interesse i "stil"/mode? 

MUSIK: Giver energi og ro
Hvad nu hvis de unge omsætter/oversætter/personliggjorde
deres læseoplevelse gennem musik?
Hvordan kan musik være med til at give et nyt perspektiv på
læseoplevelsen?
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Projektgruppen bag Ung:Litt:

Projektleder Julie Husum, Rødovre Bibliotek
cn25454@rk.dk
36379708

Cilla Westergaard, Hvidovre Bibliotek 
cwx@hvidovre.dk
36392043

Troels Vittus Jæger, Rødovre Bibliotek
cn25859@rk.dk
36379708

Mette Klein, Hvidovre Bibliotek
mkf@hvidovre.dk
36392004


