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Unge skyder genvej til litteraturen
via rap og gåder
Der blev rappet, løst gåder, gamet,
dykket efter ord i Vestbadet og meget
andet, da projektet UNG:LITT holdt
workshops for elever fra Rødovre og
Hvidovre. Projektet skal give de unge
nye oplevelser med litteratur.
Beatet hamrer taktfast i Rødovre Musikskoles
store sal, hvor en flok drenge fra 8. klasse står
på en række og skiftes til at rime på ord. De har
meldt sig til workshoppen ’Rim, rytme og brutale beats’ og skal bruge resten af skoledagen i
selskab med freestyle-rapperne Mund de Carlo
og Elbanovic, der er gæsteundervisere på dagens workshop. Wokshoppen er en del af projektet UNG:LITT, som biblioteker og kulturinstitutioner i Rødovre og Hvidovre står bag.

dog mere konkret og jordnært, lyder det fra Julie
Husum-Jacobsen, der børnebibliotekar på Rødovre Bibliotek og projektleder på UNG:LITT.
”I første omgang vil vi gerne give de unge en
anderledes tilgang til ord og litteratur, end de er
vant til. En tilgang som tager afsæt i deres egen
verden, og som giver dem nogle oplevelser, de
kan være fælles om,” forklarer hun.
Det synes dagens gæsteunderviser og rapper,
Elbanovic, hvis borgerlige navn er Esben Nicolajsen, giver rigtig god mening.
”Da jeg gik i folkeskole, arbejdede vi i 99 ud af
100 gange med digte, der var langt ældre, end
jeg selv nogensinde bliver. Det, vi arbejder med
her, er det, de unge hører på Spotify, på YouTube og i radioen. Det er musik, de identificerer
sig med,” siger han.

MED AFSÆT I DE UNGES VERDEN
Projektets overordnede vision er at give de unge
en større lyst til at kaste sig over litteraturen,
men formålet med de konkrete workshops er

FINDER PARRIM OG KRYDSRIM I RAP
Esben Nicolajsen har en kandidatuddannelse i
retorik på Københavns Universitet, men i dag
møder han de unge med sit alias ’Elbanovic’.
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Sammen med Mund de Carlo og rapperen Milad
Geniu har han lavet hundredevis af freestylerap-shows og vundet DM i Freestyle Rap to gange
og MC’s Fight Night én gang.
”Jeg kan stå og sige rigtig mange af de samme
ting som deres dansklærer, men fordi jeg er
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rapper, kan de relatere til mig på en helt anden
måde. Det giver jo mig et vindue, som jeg tale
ind i,” siger han og fortsætter:
”Vi afspiller for eksempel et nummer og snakker
om, at her har vi et parrim, og her har vi et
krydsrim. Bagefter skal eleverne selv i gang med
at rime to og to, og så laver vi en konkurrence.”
Ud over rim skal eleverne også arbejde med,
hvordan man skriver kreativt ved at bruge billedsprog og metaforer, som populærkulturen og
især rap er fuld af.
”Senere skal eleverne skrive deres egen rap og
prøve at bruge nogle af sproglige virkemidler, vi
har snakket om. På den måde bliver de forhåbentlig mere bevidste om virkemidlerne, når de
møder dem igen,” fortæller Esben.
SJOVERE NÅR MAN SELV ER MED
På dagens rap-workshop er der både elever fra
Rødovre Skole og fra Langhøjskolen i Hvidovre.
Flere af dem har valgt workshoppen for anden
gang, selvom der var 11 andre workshops at
vælge imellem. Første workshoprunde, som
blev afholdt i december, var nemlig rigtig sjov,
Det er flere af drengene rørende enige om. To af
dem er Jonas fra 8. Y og Adem fra 8. X på
Langhøjskolen.
”Vi skal ikke bare sidde på en stol og høre et
foredrag, men selv være en del af det. Og så
bruger de musik, der er fremme nu. Det gør undervisningen mere spændende,” mener Jonas.

Ligesom til sidste workshop skal drengene slutte
af med at lave deres egen rap og fremlægge den
for de andre, hvis de har lyst. Og det glæder
Adem sig især til.
"Det var ret skægt at vise vores rap for hinanden
sidst, så det vil jeg gerne gøre igen,” fortæller
han, og Jonas tilføjer.
”Vi vidste jo ikke noget om noget, da vi kom, og
vi havde kun en time at skrive i. Alligevel fik vi
lavet nogle ret gode rap”.
EJBYBUNKEREN
Også Ejbybunkeren på Vestvolden var ramme
for en af dagens workshops. Her bestod opgaven i at løse en række gåder, og bagefter selv
udtænke og fabrikere nogle gåder.
Overordnet handler projektet om at gøre noget
andet, end man "plejer" og sætte fokus på, hvad
de unge kan lide, forklarer projektleder Julie
Husum-Jacobsen.
”Ved at præsentere litteratur i overraskende
rammer som for eksempel i en bunker, på en
fodboldbane, en sauna eller en havn er det vores håb, at de unge oplever fortællinger som
mere tilgængelige end i en skolesammenhæng,"
siger hun og fortsætter:
"Det handler ikke om at måle udlån eller antal
læste fribøger, men om at lytte til de unge og
måske rykke ved deres opfattelse af litteratur og
fortællinger. Og måske husker de følelsen af, at
litteratur ikke starter som tvang".

Adam og Line fra Rødovre Skole har fået en kuvert med
gåder, de skal løse, inden de forlader rummet i Ejbybunkeren. Bagefter skal de selv producere gåder.

OM LÆSEPROJEKTET UNG:LITT
UNG:LITT er et fælles projekt mellem Hvidovre og Rødovre Kommune. Kulturinstitutionerne på tværs af de to kommuner, Heerup
Museum, Tek X, Ejbybunkeren, Cirkusmuseet, Forstadsmuseet, Viften, Rødovre Musikskole, Hvidovre Billedskole og Vestbadet
har været involveret i udviklingen og afholdelsen af workshoppene i december og
marts/april. Derudover har der også været et
samarbejde med Boldklubben Rødovre,
Boldklubben Avarta, Hvidovre Sejlklub Suset
og Dream Gamings foreningsdel.
Projektet har kørt i skoleåret 2021/22, og ud
over workshops har bibliotekernes medarbejdere besøgt skolerne og inviteret inden
for på bibliotekerne.
Den 28. april blev projektet afsluttet med en
ord- og litteraturfestival for alle de deltagende
8. klasser på pladsen ved Rødovre Rådhus.

Drengene fra Langhøjskolen var så begejstrede for rap-workshoppen, at de valgte den igen, da de fik muligheden.
Det er sjovt at være en aktiv del af undervisningen, synes de.

UNG:LITT er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
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