
Syv indsatsområder 
Fra koalitionsgruppen bag oplæg til 

National Læsestrategi



En samlet national læsestrategi 

Visionen er at udvikle en stærk læsekultur hos børn og unge.

Det opnår vi ved, at: 

1. Flere børn og unge bliver motiverede til at 
læse, både i fritiden og i forbindelse med 
skole og uddannelse. 

2. Flere børn og unge læser mere, fordi de 
oplever, at læsning giver dem et 
personligt udbytte.



•Cecilie Harrits, næstformand, Skole og Forældre
•Sebastian Emil Hansen, aktiv i Danske Skoleelever
•Christine Bødtcher-Hansen, direktør, Danske Forlag
•Mette Harbo, bestyrelsesmedlem, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
•Stine Reinholdt Hansen, lektor og ph.d., Læremiddel.dk, UC Lillebælt
•Morten Visby, formand, Dansk Forfatterforening

•Julie Arndrup, hovedbestyrelsesmedlem, Bibliotekarforbundet
•Maria Sjøblom, medlem af Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab
•Rikke Wettendorff, BUPL, konsulent i enheden Profession, pædagogik, forskning og uddannelse
•Bo Dybkær, direktør for Boghandlerforeningen
•Michel Steen Hansen, sekretær for gruppen, Danmarks Biblioteksforening

http://skole-foraeldre.dk/
https://skoleelever.dk/
http://danskeforlag.dk/
https://www.kfplc.dk/
http://laeremiddel.dk/
https://danskforfatterforening.dk/
http://bf.dk/
https://www.db.dk/Rep1821
https://bupl.dk/
https://boghandlerforeningen.dk/
https://www.db.dk/


Indsatsområde 1 Tilgængelig litteratur

Litteratur skal være tilgængelig, der hvor børn og unge 
befinder sig – både fysisk og digitalt. Vi vil inspirere børn 
og unge i alle aldre, gøre litteraturen mere tilgængelig og 
skabe inkluderende læsefællesskaber. 








Indsatsområde 2 

Der er brug for en læsefokuseret rød tråd fra hjem, folkebibliotek 
og dagtilbud over indskoling og mellemtrin til udskoling og 
ungdomsuddannelse. 
Det kræver opkvalificering af sundhedsplejersker, pædagoger, 
lærere, boghandlere og folkebibliotekarer, så børnenes 
læsekompetencer udvikles gennem hele barndommen. 

Kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle 








Indsatsområde 3

Vi skal forstå de fællesskaber og den kultur, som engagerer 
børn og unge. 
Deres interesser og medievaner er i konstant omkalfatring, og 
læseindsatser skal ramme ind i børn og unges egne 
interessefællesskaber. 

Børn og unges kultur og fællesskaber som afsæt for læsning 








Indsatsområde 4 

Dagene, hvor læsning alene foregik på papir, er for længst 
talte. E-bogstjenester, læse-apps, streamede lydbøger og 
andre digitale læseformater er allerede en stor del af vores 
læsekultur. Derfor foreslår vi, at der udvikles indsatser, som 
spiller ind til i den digitale kultur og forbinder fysiske og 
digitale materialer. 

Fokus på brug og udvikling af digital læseteknologi 



læsdigitalt.dk

http://l%C3%A6sdigitalt.dk/


Indsatsområde 5 

Forældre spiller en stor rolle i at skabe en positiv læsekultur. Men 
mange forældre ved desværre ikke, hvordan de styrker deres børns 
læsning. Derfor skal de inspireres med vejledning, viden, inspiration 
og konkrete redskaber, der gør en forskel for børnene. 

Øget fokus på læsekultur i familien 








Indsatsområde 6

Børn og unges medieforbrug ændrer sig med 
lynets hast. For at forstå forandringerne skal vi lave 
konkrete forskningsindsatser om vores læsevaner, 
så biblioteker, skoler og andre kan udvikle nye 
tiltag på et kvalificeret og evident grundlag. 

Mere forskningsbaseret viden og videndeling 








Indsatsområde 7

Vi skal i højere grad tænke det nationale og det lokale niveau 
sammen. Vi har allerede masser af læsestrategier. Desværre 
arbejder de ikke mod samme mål. Vi foreslår, at der skabes tiltag, 
der sikrer bedre samspil mellem lokale og nationale indsatser.

National og lokal prioritering af læseindsatsen 



Tre konkrete ønsker om handling 

• Midler til en tværgående indsats
Midler til at omsætte de syv indsatsområder til en samlet 
strategi med konkrete initiativer, der kan styrke læsningen 
på tværs af kultur-, undervisnings-, social- og 
sundhedspolitik og på tværs af uddannelser. 

• Inddrag børn og unge aktivt 
Inddrag børn og unge aktivt i at udforme en handlingsplan, 
der skal følge op med konkrete tiltag i den nationale 
læsestrategi, sådan at vi i fremtidige nationale og 
internationale undersøgelser kan måle, at danske børns 
læselyst er vokset. 

• Prioriter læselyst på tværs
Fremhæv børn og unges læsning og læselyst som en 
prioriteret opgave i alle relevante love, bekendtgørelser og 
studieordninger samt i landets kommuner på tværs af 
forvaltninger. 



Høring om oplæg til national læsestrategi den 11. september

Medieomtale
DR

• P1 Morgen 11. Sep kl. ca. 06:18
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-09-11/00:19:03

• Kulturen på P1 11. Sep kl. ca. 15:05
https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2019-09-
11/00:57:47

• TV-Avisen 11. Sep 18:30
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-23/tv-avisen-
2019-09-11-18-29#!/18:27

• Dr radioavisen 12. Sep om De melllem 15 – 19 – årige læser mindre
https://www.dr.dk/radio/p3/p3-nyheder/p3-nyheder-2019-09-12-10-00

• DR.dk opfølgningen 12. Sep om ungdomsuddannelser og lystlæsning
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/unge-laeser-
lidt-gymnasier-indfoerer-lystlaesning

TV2

• Nyhederne/News morgen kl. ca. 06:13
Bag TV2 Play mur

• Nyhederne kl. ca. 19:15
Bag TV2 Play mur

Trykte og online medier
Politiken 9. september, kronik
https://politiken.dk/debat/kroniken/art7371183/Vi-skal-pirre-de-unges-nysgerrighed-til-at-udforske-b%C3%B8gernes-
verden
Berlingske, 11. september, dobbeltopslag
https://www.berlingske.dk/aok/danske-boern-har-mistet-laeseglaeden-den-er-megatyk-og-kapitlerne-er-lange-og

FOLKESKONEN: Kendt lærerstuderende om litteratur på læreruddannelsen: Det er for uambitiøst
https://www.folkeskolen.dk/872979/kendt-laererstuderende-om-litteratur-paa-laereruddannelsen-det-er-for-
uambitioest

Høringen indgår som en aktivitet i Danmarks Biblioteksuge 37
LÆSNING er temaet for uge 37 på landets biblioteker, som dermed også er med til at sætte ekstra fokus på behovet for at 
læse. Her følger lokale medieomtaler af bibliotekernes engagement i Biblioteksugen.
Børn skal opmuntres til at læse af lyst
Fyens Stiftstidende (Fyn, s. 13), 9/9 2019
Læsekulturen er udfordret: Horsens Bibliotek kæmper for læseglæden
Hsfo.dk (Horsens Folkeblad), 8/9 2019
Oplev bøger der har forandret verden til Danmarks Biblioteksuge
Jydske Vestkysten (Tønder, s. 8), 8/9 2019
En uge med fokus på læsning
Nordjyske Stiftstidende (1. Sektion, s. 13), 7/9 2019
Bornholms Folkebiblioteker sætter fokus på sproget
TV2Bornholm.dk, 4/9 2019
Jammerbugts børn og unge skal læse
Aabybro Posten (1. Sektion, s. 43), 3/9 2019
Sådan bruger du biblioteket, hvis du er usikker læser
DR.dk, 29/8 2019
Det kniber lidt med læselysten
Sjællandske (1. Sektion, s. 12), 29/8 2019
Læselysten driver værket
Farsø Avis (1. Sektion, s. 6), 28/8 2019

https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-09-11/00:19:03
https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2019-09-11/00:57:47
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-23/tv-avisen-2019-09-11-18-29#!/18:27
https://www.dr.dk/radio/p3/p3-nyheder/p3-nyheder-2019-09-12-10-00
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/unge-laeser-lidt-gymnasier-indfoerer-lystlaesning
https://politiken.dk/debat/kroniken/art7371183/Vi-skal-pirre-de-unges-nysgerrighed-til-at-udforske-b%C3%B8gernes-verden
https://www.berlingske.dk/aok/danske-boern-har-mistet-laeseglaeden-den-er-megatyk-og-kapitlerne-er-lange-og
https://www.folkeskolen.dk/872979/kendt-laererstuderende-om-litteratur-paa-laereruddannelsen-det-er-for-uambitioest
http://71zp.mjt.lu/lnk/BAAAAGALmmEAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABddfQIm45TdZuBSPSF6tb0R09X7gAKr5w/1/SJ6G_ayox7Rhm-yxgZ6__A/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTVhZjRmP2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzOEVGOTkyQTIzQTY3RDdEODU5RUQwRkIxQjVDRTRCMkQ5NkE5MUVEREJDNzQ5NTYy
http://71zp.mjt.lu/lnk/BAAAAGALmmEAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABddfQIm45TdZuBSPSF6tb0R09X7gAKr5w/2/Gyj2ndpbr7RoJN8ksM1wIQ/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTU5NWU5P2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzOEVGOTkyQTIzQTY3RDdEODU5RUQwRkIxQjVDRTRCMkQ5NkE5MUVEREJDNzQ5NTYy
http://71zp.mjt.lu/lnk/BAAAAGALmmEAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABddfQIm45TdZuBSPSF6tb0R09X7gAKr5w/3/j0wP26bqbQEexV6VlkwGTg/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTU4Y2E4P2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzOEVGOTkyQTIzQTY3RDdEODU5RUQwRkIxQjVDRTRCMkQ5NkE5MUVEREJDNzQ5NTYy
http://71zp.mjt.lu/lnk/BAAAAGALmmEAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABddfQIm45TdZuBSPSF6tb0R09X7gAKr5w/5/nvOoZqxa8Pk0g2Ty5jJD1g/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTU1OWY5P2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzOEVGOTkyQTIzQTY3RDdEODU5RUQwRkIxQjVDRTRCMkQ5NkE5MUVEREJDNzQ5NTYy
http://71zp.mjt.lu/lnk/EAAAAF6caEoAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABdcKwKtD9W13tXSn2w5eGRnxgX5AAKr5w/1/8Iu6z8gjA-Bga8Me5eku8w/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTQ3NjBhP2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzRDRDMTQxQzA4OTRBOUREMEY5MjJDQTQ3MjRBRDlBQUQ4OTkwRUM3QzY1MEIyMUZG
http://71zp.mjt.lu/lnk/BAAAAF2UPv8AAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABdbgmy04KT7YiEQqabEXFDlXObCQAKr5w/1/tv6lg1hOu6B3aru7pVSCWw/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTM5ODcyP2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzOEQ0RkZFQzBDQTNDMTVGOTJBRENCNENEOUM0OTA4RTM5NTEwMDNGMzJGRTA0RjY5
http://71zp.mjt.lu/lnk/CAAAAFwl8kMAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABdaMglB27ipqAsQWq95xrMzUMdWgAKr5w/1/6KWdm_oYr2VrGsFHpY_7yw/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTI1ZTc0P2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzQzM5Q0M3RkExNTNCRTUwNEIxN0M2NUI4OEI5OEU3MDk5MTZFRTM2NzNEQTUwODA1
http://71zp.mjt.lu/lnk/BAAAAFtnMIYAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABdZ29J7-WOqTfnSLOtQ2BMDrnReQAKr5w/2/7c87KTixajgIKrng8Molog/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTFmODA3P2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzODVBRDlENzQ4QUVCOUM3MUUzRDVCNTdFMzlGRTU3NTY4NUE3NTc5RTJFMUQzMTU5
http://71zp.mjt.lu/lnk/BAAAAFtnMIYAAAAAAAAAAAUPtoIAAABZE3UAAAAAAArF7ABdZ29J7-WOqTfnSLOtQ2BMDrnReQAKr5w/4/I2gUgs1Q5tPvda2quYYFKw/aHR0cHM6Ly9saW5rcy5pbmZvbWVkaWEuZGsvTW8vMzkwODJkZWEtMjE0Ni00OWU0LWIyNzEtYTJkNDhiNzQyMDE0L2U3NTFhNGYzP2V0b2tlbj03MTE1MjVFQUQxQzZCRDAzODVBRDlENzQ4QUVCOUM3MUUzRDVCNTdFMzlGRTU3NTY4NUE3NTc5RTJFMUQzMTU5
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