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Beskrivelse af projektet:
BOK vil øge unge i Odsherreds appetit på læsning ved at skabe 
fysiske og digitale læsefællesskaber der udspringer af målgruppens 
egne fortællinger.
Projektet består af tre faser. Fase 1 er en litterær-antropologisk un-
dersøgelse af målgruppen der udmunder i en hvidbog bestående  
af fortællinger om at være ung i Odsherred, fase 2 er workshops i 
samarbejde med forfattere og kunstnere og fase 3 er implemente-
ring af konkrete læseaktiviteter. 
Målet er at skabe nye læsere og at skabe 4 nye læsefællesskaber  
der fortsætter efter endt projektperiode. Projektet anvender et 
bredt litteraturbegreb. 

Målsætninger og succeskriterier: 
At placere biblioteket i målgruppens bevidsthed
At skabe læselyst og nye læsere i målgruppen 
At skabe og implementere 4 læsefællesskaber på baggrund af viden 
fra hvidbog og workshops, der fastholder målgruppen i læsningen 
efter endt projektperiode
At gennemføre en litterær-antropologisk undersøgelse der kortlæg-
ger vores målgruppes særlige behov i en hvidbog
At gennemføre 5 workshops i samarbejde med etablerede kunst-
nere der vækker hvidbogens fortællinger til live i samarbejde med 
målgruppen

Målgruppe:
Målgruppe er unge mellem 13-18 år, der er brugere af ungekultur-
husene Ung i Odsherred. 
En del af målgruppen bruger ikke bibliotekets tilbud. De er derimod 
til stede på sociale og digitale medier i hverdagen, og det griber vi 
i projektet, ved at bruge digitale medier som en aktiv medspiller i 
formidlingen af produkter fra workshops og til digitale læsefælles-
skaber. 

FORORD
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Det bedste og det værste
Det bedste er, når vi er sammen, 
snakker og laver mad klokken 2 om natten, 
bare fordi vi har lyst. 
Det bedste er, at vi ikke behøver at snakke.
Det bedste er at holde døgnere og nøgenbade.
Det bedste er at tage på eventyr i hans hvide bil, 
sætte musik på og
råbe ud over havet.
Det bedste er at være uden lænker.
Det bedste er at være alene på værelset med en god bog.

Det værste er at opdage, at de andre er sammen. 
Det værste er, at ingen af dem huskede at invitere mig med. 
Det værste er, når man ikke ved, om de kan lide én eller er sure. 
Det værste er, at jeg lyder jaloux. 
Sådan er det. 
Når man føler de forsvinder, det er det værste for mig.

Det værste var, da min venindes kæreste trøstede mig, 
og de andre sendte et billede af os 
til hende. 
Det værste var at blive misforstået.
Det værste var at føle sig udstillet. 

De bedste øjeblikke er, når vi er frie og unge. 
Det bedste var, da min veninde og jeg var alene på dansegulvet 
og satte Pulsing på. Jeg har aldrig følt mig lykkeligere. 
Det bedste er at tage sammen på cykeltur med slik,
kage, kakao og tæpper.
Det bedste er, når ens veninde skriver til den fyr, man er vild med,
at man er vild med ham, 
og man har lyst til at dø.
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Familie
Min familie er det vigtigste
i mit liv bortset 
fra venner og katte og bøger,
selvfølgelig.
Min familie er fyldt med drama og meget splittet.
Jeg snakker ikke længere med min rigtige mor.
Sidste gang jeg så hende på gaden, 
løb jeg ned ad en sidevej for ikke at blive opdaget.
Min stedfar er streng, meget
grov i sit sprog.
Min stedmor er shaman.

Folk siger tit, og jeg er også enig,
jeg minder mere om min far end min mor
Jeg savner min mor.
Men jeg savner ikke hendes manipulerende side 
Jeg savner min søster,
jeg har ikke set hende, siden hun kaldte mig en egoist 
og tom.

Mine forældre er en god duo
det jeg elsker allermest ved dem er 
at de elsker mig. 
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Drømme
Jeg drømmer om at blive alt det, min mor ikke er.
Jeg drømmer om at være en person, andre stoler på. 
Jeg drømmer om at være den, som mine nærmeste søger til, 
hvis de har brug for et kram. 

Jeg drømmer om at komme mig over denne teenagedepression.
Jeg drømmer om at glemme, at der ikke er en mening. 
Jeg drømmer om at finde ud af, hvorfor jeg fortsætter. 

Jeg drømmer om at være mig selv fuldt ud. 
Jeg drømmer om at kurere folk både mentalt og fysisk.
Jeg drømmer om en familie, børn, villa og vovse. 
Jeg drømmer om at hjælpe børn, der ikke har det godt. 
Jeg drømmer om at være med i Kiss and Cry. 
Jeg drømmer om at finde en mening i de små ting.  

Jeg drømmer om at gå på bare tæer på en sommereng,
Jeg drømmer om grin fra hjertet. 
Flettede fingre. 
Jeg drømmer om at være mig. 
Hvem er jeg?
Jeg er. 
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Kærlighed
Kærligheden til mine veninder er til tider så stor, 
at den ikke kan være inden i mig. 

Nogle gange har jeg mareridt om, at min lillebror eller lillesøster dør, 
så vågner jeg grædende og går ind
og lægger mig hos dem. 

Jeg mistede min mødom, da jeg var 14 i en brandert i Holbæk, 
til en fyr, jeg havde mødt hos min fætter.
Da vi var færdige, gik vi ud og røg.
Var det godt? spurgte han. 
Jeg blev nødt til at lyve, fordi det var så dårligt.

Kærlighed er, når alt er tåget, men man tror selv, at man ser klart. 
Kærlighed er altafgørende for ens levemuligheder. 
Kærlighed er at elske. 
Kærlighed er, når mine metaforer når bunden. 
Nej vent. 
Vent, Vent, Vent!
KÆRLIGHED ER GRUNDEN TIL 
AT VI FORTSÆTTER.

Når dem, jeg er forelsket i, gør ting, jeg normalt ikke kan lide, 
undrer det mig, at det ikke generer mig.
Kærlighed behøver ikke være dybt, poetisk og meningsfuldt. 
Kærlighed er Twilight, Titanic, After.
Dèr forsvinder man i dybet.  
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Mad
Jeg åbnede køleskabet, og så var der intet, jeg gad spise. 
Da sulten meldte sig, spiste jeg alligevel noget pasta. 
En halv time senere, da jeg kedede mig, 
spiste jeg to stykker chokolade… Okay tre, 
men jeg var alene hjemme!
Så spiste jeg ellers ikke noget før 
jeg til aften spiste dagens første måltid:
spaghetti med kødsovs.

Burgere, bønnebøffer, hakkebøffer, pizza,
frikadeller, kopnudler, stegt spidskål med ketchup.
En appelsin i min yndlingsgule skål,
fiskefileter med hjemmebagt rugbrød og remoulade, råkost og 
en skål chips.

Vi taler ikke om noget, mens vi spiser. 
Vi taler, om hvad vi tænker på og laver. 
Vi taler om corona og min lillebrors legeaftale.
Vi taler om verdenssituationen, og dér
kan jeg bedst lide at læne mig tilbage og høre, 
hvad de andre har at sige.
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Naboer
Min nabo har en vild hobby,
han fisker giga-fisk,
enorme fisk som ligner dinosaurer
i Alaska.
Min nabo ser billard i tv’et og intet andet.
Min nabo har en lungesygdom, og man kan høre ham hoste 
om natten, hvis man sover med åbent vindue. 
Min nabo har en sur, lille, hvid, pjusket hund, som jeg kun har set 
løbe rundt i haven og gø.

I nr. 2 bor lureren,
han kigger altid ind i vores have og har engang
fulgt efter min mor på stranden. 

Mine naboer råber og skriger ad hinanden.
Mine naboer er i gang med at bygge et orangeri.
Mine naboer er en sær flok, gamle mænd, og
hvis man træder på deres jord, 
træder man på dem, 
så man gør klogt i at holde sig på egen mark. 
En af dem har lagt en bunke sten i vores indkørsel, 
fordi han teknisk set ejer halvdelen. 

Dengang min gamle nabo var i live
tog han mig med alle mulige steder,
han var gift med min venindes mormor.
Min daværende venindes mormor. 
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BOK vil øge unge i Odsherreds appetit på læsning ved at udforske deres 
mangfoldige læsevaner og -oplevelser. Med udgangspunkt i et bredt 
litteraturbegreb iværksættes en litterær-antropologisk undersøgelse af 
målgruppen, der søger at indsamle målgruppens egne fortællinger om at 
være ung i Odsherred, og hvordan de læser.  Fortællingerne udspringer 
af semistrukturerede interviews med udvalgte fra målgruppen, hvor de 
unge læsere udlægger deres vinkel på det at læse; hvad de læser; hvor-
når de læser; hvordan de læser; hvorfor de læser - eller hvorfor ikke. 
Desuden fortæller de unge selv via dagbøger, om deres hverdagsliv i 
Odsherred.
 
Den kvalitative dataindsamling fokuserer på at afsøge variationerne i 
de unges læseverdener. Deltagelsen i projektet indledes med et inter-
view med antropolog Sofie Rasmussen, hvor deltageren interviewes om 
hvordan hun/han læser, lytter til radio/podcast, ser film/serier, og bruger 
kultur (eller ikke). Over online forbindelse udføres uformelle intervie-
ws med de udvalgte i målgruppen struktureret efter en interviewguide. 
Her indsamles de unges fortællinger om livet i lokalområdet og deres 
læseoplevelser. Antropologens analytiske værktøjer kombineres her 
med forfatterens poesi, idet antropologen indsamler data med fokus på 
målgruppens motivationer for at læse , sammen med forfatteren, der 
omsætter den kvalitative empiri til fortællinger. De semistrukturerede og 
uformelle interviews er indgangen til at indsamle målgruppens stemmer 
og oplevelser fra deres hverdagsliv, samt hvordan læsning finder sted i 
deres liv. Det etnografiske interview bringer det implicitte ud i det fælles 
. Således bringes de unges læsevaner og oplevelser frem, og kan skabe 
retning i de efterfølgende workshops om udvikling af nye læsefællesska-
ber. Ved systematisk at fokusere de uformelle interviews på at være ung i 
Odsherred, samt at udforske mangfoldigheden i litteratur, læseoplevelser 
og personlige fortællinger vil den litterær-antropologiske undersøgelse 
kortlægge målgruppens meningstillæggelse til forskellige måder at læse, 
og hvordan disse kan understøttes.

Derudover suppleres den interviewbaserede dataindsamling med en dag-
bogsskrivning, hvor deltagerne i seks dage udfolder forskellige perspekti-

Metodebeskrivelse hvidbog
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ver af deres hverdagsliv, under temaerne 1) Dig og dit sted, 2) Dig og dine 
venner, 3) Dig og din tid, 4), Dig og kærlighed, 5) Dig og dine tanker om 
livet, og 6) Luk øjnene og brug sanserne. Interviewpersonerne modtager 
efter interviewet dagbogsskabelonen, som vedkommende udfylder hver 
dag i seks dage. Dette bidrager til, at skabe en forståelse for hverdag, 
rutiner og refleksioner, som kan inspirere til den litterære fremlægning af 
at være ung i Odsherred. Alle interviewpersoner bliver anonymiseret, og 
personlige detaljer fremgår ikke i den endelige hvidbog.

Det endelige produkt er en hvidbog, hvor perspektiver og resultater af 
den litteratur-antropologiske undersøgelse præsenteres. Den indsamle-
de empiri fra målgruppen (interviews og dagbog) omsættes af forfatter 
Anne-Marie Donslund til små fortællinger om at være ung i Odsherred. 
Forfatterens udlægninger om at være ung i Odsherred drysses ud over 
hvidbogen, som dermed giver et lyrisk nærvær til hverdagsfortællinger-
ne. Hvidbogen indeholder desuden en beskrivelse af arbejdsprocessen, 
så metoden kan implementeres i andre kommuner.

Interviewguide
Introduktion: 
Hvad bruger du din fritid på? Hvad betyder det for dig? Hvilken følelse 
giver det? 

Vi er interesserede i, hvordan du læser eller lytter, eller hvad du ser. Nu 
inddeler jeg spørgsmålene efter forskellige bøger, lydfortællinger og film, 
og så snakker vi lidt om dem, og du kan sige lige hvad, der falder dig ind, 
der er ingen rigtige og forkerte svar. 

Bøger 
Læser du? 
• Hvorfor? Hvad giver det for en følelse? Kan du huske første bog, som 

du læste, der fangede dig? Kan du beskrive den følelse?
• Hvorfor ikke? Hvilken fornemmelse giver det, hvis du skal læse en 

bog? Er der noget andet, du foretrækker? 
Fortæl om den sidste bog du har læst. Hvad hed den? Hvilken slags bog 
(genre, handling, længde, biografi, tegneserie …)
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Er det en slags bog, du har læst mange gange? Hvad er det ved den slags 
bøger, som er fedt?

Hvor får du anbefalinger fra?

Deler du bøger med dine venner? 
Er der mange, der læser?
Er der nogle fællesskaber, der eksisterer omkring en type bog/serie/film?
Kunne du forestille dig, at tage del i et fælleskab omkring at læse/lytte/
skrive/etc.? 

Podcast/radio Hører du podcast/radio? 
• Hvorfor? Hvad giver det for en følelse? 
• /Hvorfor ikke? 

Fortæl om den sidste podcast, du har hørt. Hvad hed den?  
Hvilken slags?
Er det en slags podcast/radio du hører ofte? 
Hvad er det ved det, som er fedt?
Lydbøger?

Film/serier 
Ser du film/serier? 
• Hvorfor? Hvad giver det for en følelse? 
• /Hvorfor ikke? 

Fortæl om den sidste film du har læst. Hvad hed den? Hvilken slags film/
serie (genre, handling, længde, dokumentar, tegneserie …)
Er det en slags film/serie du har set mange gange? Hvad er det ved den 
slags film/serier, som er fedt?

Andre kulturprodukter 
Er der andre kanaler du finder historier på? Inspiration? 
YouTube? Instagram? TikTok? WattPad? Movellas? 
Hvad følger du og hvorfor? 
Er det noget du deler med dine venner, familie? 
Hvad søger du, når du læser /ser film/serier /lytter til radio/podcast? 
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Hvad er det fedeste?
(fx genkendelse, fortryllelse, viden, overraskelser …?)

Ift. workshops Hvad vil du gerne lære noget om? 
Tænker du nogensinde på at skrive eller skabe noget selv? Nu/ i fremti-
den?

Dagbogsskabelon – over seks dage
DAG 1 - Dig og dit sted
Hvor gammel er du?
Hvor stor er den by, du bor i?
Beskriv din nabo?
Beskriv din familie og dem, du bor sammen med
Bor din øvrige familie tæt på – og hvornår ses I?
Hvad kan du se, når du kigger ud ad vinduet?
Kan du lide dit værelse? Beskriv det.
Hvor er dit yndlingssted i dit hjem? Hvad laver du der?
Hvad har du spist i dag? (Hele dagen)
Hvem laver maden?
Hvad snakkede I om, mens I spiste? (Eller hvad lavede du,  
mens du spiste?)
Hvad lavede du/I om aftenen? 
Hvad er det bedste I kan lave sammen som familie? 
Hvad er det værste?

DAG 2 – Dig og dine venner
Hvad tænkte du på, da du vågnede?
Hvem har du talt/skrevet med i dag og hvad talte/skrev I om?
Hvem er din(e) mest fortrolige? 
Hvad laver I sammen?
Hvornår føler du dig ensom? 
Hvad kan du lide at lave sammen med dine vennerr?
Beskriv det bedste øjeblik sammen med en eller flere venner/ 
kammerater...
Beskriv det værste… 
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DAG 3 – Dig og din tid
Hvor har du gået/løbet/cyklet/kørt i bil/bus/tog i dag? 
Har du et fritidsjob? Beskriv hvad du laver der.
Beskriv tre ting, du elsker at lave (dine interesser)
Dyrker du sport? (Hvad, hvor meget) 
Kan du lide at være ude i naturen? (Hvor og hvordan) 
Hvor er dit yndlingssted i naturen? Hvad lavede du, da du var der sidst? 
Hvilke(t) dyr er dit yndlingsdyr og hvorfor?
Hvilken musik kan du lide, og hvorfor?
Hvilke genrer kan du lide at læse/lytte til/se? 
Hvor køber du tøj? 
Tænker du over, hvad der skal til for, at det er cool? 

DAG 4 – Dig og kærlighed
Er du forelsket lige nu?
Beskriv hvordan du har det, når/hvis du er forelsket. 
Hvad har du særligt lagt mærke til hos den person, du har været mest 
forelsket i?
Har du prøvet at kysse? 
Har du prøvet at have sex? 
Hvordan har du det med dit køn og din krop – og med andres? 
Hvad er kærlighed for dig? 
Læser du/ser du film/hører du podcasts om kærlighed? Hvad er dit ynd-
lings? 

DAG 5 – Dig og dine tanker om livet
Hvad synes du, meningen med livet er i dag?
Tror du på en Gud? 
Og hvis ja, hvordan forestiller du dig at han/hun/den er?
Hvad tænker du om universet og jorden? 
Bekymrer du dig om klima, krig og katastrofer? 
Hvad tænker du om covid-19?
Interesserer du dig for politik og samfund? 
Hvad drømmer du om at udrette i dit liv?Læser du/ser du film/hører du 
podcasts om disse ting? Hvad er dit yndlings?
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DAG 6 – Luk øjnene og brug sanserne
Luk øjnene og lyt. Hvilke slags lyde kan du høre lige nu? 
Hvad får lydene dig til at føle?_
Hvilken duft holder du mest af?
Hvad får den dig til at tænke på? 
Hvilken lugt bryder du dig ikke om og hvorfor? 
Hvordan ser Odsherred ud for dig? Beskriv det:
Jeg elsker smagen af… ? 
Jeg kan ikke lide smagen af …?
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Opsamling af interview
Indledning
Der er en mangfoldighed i læselysten blandt de unge interviewede i projektet 
“Unge på kanten af læselyst”. Nogle læsere har yderst veludviklede læseva-
ner, mens andre er mere flygtige læsere og hurtigere mister interessen for en 
bog. Der er et stort forbrug af serier og film, mens radio og podcast er mindre 
fremtrædende. Alle deltagere i projektet er piger, hvilket indskrænker den 
antropologiske undersøgelse, da der ikke er et perspektiv fra de unge drenge. 
Følgende præsenteres observationer og mønstre samlet fra de 7 interviews 
med unge i Odsherred (i alderen 13-18 år). De enkelte interviews rummer langt 
flere detaljer og overvejelser om, hvordan deltagerne forbruger forskellige 
kulturprodukter, hvad deres oplevelser er, samt hvordan produkterne knyttes til 
deres hverdagsliv. I dette format er der skitseret et overblik over samtalerne, og 
følgende er organiseret efter 1) bøger og skrevne fortællinger, 2) radio, podcasts 
og lydfortællinger, og 3) film og serier.  Afslutningsvis er nogle betragtninger 
samlet om de unges andre kanaler til at finde historier og inspiration (forskellige 
afarter af SoMe samt hjemmesider med fanfiction). Desuden er der listet for-
skellige emner, som de unde deltagere udtrykker ønske om, at lære mere om, 
eller fællesskaber, de kunne have lyst til at tage del i. 

1) Bøger og skrevne fortællinger
Det er i høj grad læsere, der har deltaget i undersøgelsen, givetvis fordi læs-
ningen interesserer dem, og derfor synes de, at det er spændende at være med 
i projektet. Dog er der også deltagere, som ikke læser så ofte, men som alligevel 
identificerer sig med at læse og være læsere. 

“Der skal sådan ret meget til for at fange min opmærksomhed i hvert fald, 
når det kommer til bøger, for det kan ret hurtigt være kedeligt at læse en 
bog, så den her har fanget mig ret meget med, at der hele tiden sker noget 
nyt.” (om bogserien “After”)

Der er altså både dem, der altid er i gang med en bog og finder tryghed i at 
læse, mens andre er mere tilbøjelige til at lægge bøgerne væk undervejs, fordi 
deres interesse ikke bliver fanget. Alle interviewdeltagere kender følelsen af at 
blive suget ind i en bog og et skrevet univers, og de synes, det er fedt at leve sig 
ind i andre verdner. 

“Det er sådan en følelse for mig, af tryghed at læse, fordi der er ikke noget, 
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der handler om mig lige der, det er alt sammen inde i historien.”

“Det handler lidt om, det er mega stresset i gymnasiet, og livet er generelt til 
tider ikke særlig sjovt, så er det meget fedt, at man kan drømme sig ind i en 
andens liv, og få en seperat tilværelse.”

Det er særligt fortryllelsen, der fremhæves som det vigtige for læseoplevelsen. 
Der er flere, som giver udtryk for, at den fortryllende læseoplevelse er en form 
for frihed, fordi man kan drømme sig væk fra den omkringliggende verden, og 
ind i et nyt liv. 

“Den samme følelse, jeg får af at læse en god bog, hvor man får lov til at 
leve sig ind i en ny verden, det er jo også den samme følelse, jeg har hvis jeg 
også tager på festival, hvor det også er en helt anden verden. Det er lige-
som, man får lov til at træde ud af sin egen verden og blive en anden.”

Det virker særligt nærværende ift. den lock down, der har sendt de unge væk 
fra skoler og fritidstilbud, og som har gjort, at de har været nødt til at være 
hjemme på værelserne dag ud og dag ind. Behovet for en fortryllelse af virkelig-
heden kommer blandt andet til udtryk ved, at der læses meget fantasy. Her er 
det dog for de fleste af de unge læsere vigtigt, at der er genkendelige elemen-
ter i bøgernes univers. Dette kan være hverdagslige aspekter, eksempelvis at 
hovedpersonerne går i en skole, der ligner læsernes, eller at hovedkaraktererne 
er unge og har “teenage tanker”, som læserne kan spejle sig i. 

“Jeg kan godt lide, når det har et lidt overnaturligt aspekt, når det bliver lidt 
uvirkeligt og sådan lidt sært. I sær hvis det foregår i en verden, som egentlig 
ligner vores.”

Der er også flere, der er begejstrede for overraskelser, drama, spænding, gys, 
krimi og true crime. Flere nævner, at film kan være for uhyggelige, mens det 
uhyggelige i bøger er nemmere at kontrollere, eftersom de bare kan klappe bo-
gen i. Så det er spændende at blive suget ind i et univers, man kender, men som 
også kan tage uventede drejninger. Der udtrykkes generelt ikke et stort behov 
for at læse sig til viden i fritiden - at læse om videnskab knytter sig til skolen. At 
blive opslugt af bøger er nærmere en intens underholdning, hvor de unge læse-
re slipper deres egne hoveder og overgiver sig til andre karakterer og et andet 
univers. Enkelte fremhæver det at lære nye perspektiver på tingene, men de 
fremhæver sjældent faglig viden, nærmere kendskab til nye eller kendte sociale 
situationer. Det vigtige er fortryllelsen, og at man bliver fanget af de rigtige ord. 
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“Det skal bare være den rigtige forfatter og de rigtige ord, der bliver brugt, 
fordi hvis en forfatter kan få én til at leve sig totalt ind i en bog, og man føler 
de samme følelser, eller det er en historie fra det rigtige real life, hvor man 
tænker; hold da op.”

Overraskelse og genkendelse er vævet ind i en dynamik, der suger de unge 
læsere helt ind i en anden verden. Desuden spiller romantik ofte en betydelig 
rolle, hvor kærlighedsfortællinger er i centrum og bogserier som “After” er po-
pulære. Hos flere af læserne er der en stærk genre præference, og de ved hvilke 
genrer, de holder af at læse.

“Jeg er en håbløs romantiker på alle måder.”

“Det er jo bare en ting, jeg har, det er jo ligesom en romantiker, der godt kan 
lide at læse romantiske bøger, ikke? Det er jo bare sådan, jeg har det med 
true crime.”

“Hvis man kigger på mine bøger, så minder de sådan rimelig meget om hin-
anden, de fleste af dem er sådan lidt overnaturlige og lidt genkendelige.”

Der er flere, der skriver tekster på forskellige måder. Det drejer sig om digte, 
sangtekster, historier, selvbiografier, og fanfiction, som udgives på Wattpad og 
Movellas. En af deltagerne fortæller, at hun skriver på en bog, som er forfattede 
handlinger fra hendes liv blandet med opdigtede historier hun har fundet på. I 
denne bog, er der ikke lock down, og sådan kan hun udleve en anden virkelig-
hed gennem bogen. Hun fortæller ligesom flere andre, at det at skrive tingene 
ned fritager hovedet fra at tænke på det hele tiden. Andre skriver digte, histo-
rier eller sangtekster, og det er også noget, der deles mellem tætte venner og 
kærester. 

Fremhævede bøger (sidst læst eller yndlings)
“After” serien, “Min geniale veninde”, “Stolthed og Fordom”, “Gileads søstre”, 
“Michael Strunge - en biografi”, “Kun hvis du har lyst”, “Vampire Diaries” serien, 
“Stav til psyko” (læst i skolen), “Harry Potter” serien, “Twillight” serien, “The 
Hunger Games” serien, “Krigeren”, “Italiensvej”, “Will Grayson, Will Grayson”, 
“The Hate You Give”, “Spektrum”

Hvor hentes anbefalinger og inspiration fra?
Anbefalinger kommer fra forskellige steder, og visse bøger cirkulerer i venne-
flokke og familier, eksempelvis den populære bog og filmserie “After”. 
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“Det var gennem min bedste veninde, vi har læst de samme bøger, siden 
vi var små, så vi har siddet med præcis den samme bog, eller så har vi lånt 
dem på biblioteket, og så har hun lånt den en gang før mig, og så har jeg sat 
mig i kø direkte bagefter, så vi ligesom fulgte hinanden.”

Derudover er der andre kilder til inspiration, og afhængig af læselyst, har de 
unge finpudset deres kanaler: 
• Der hentes inspiration fra Instagram, hvor de følger forfattere og influencers, 

som anbefaler bøger og podcasts. På Instagram fortæller én af de unge, at 
hun kan søge på en bog, hun har læst og synes om, og følgende kan indhente 
anbefalinger til bøger, der minder om denne fra andre, der anbefaler stakke 
af bøger, som minder om hinanden: “Instagram er rigtig god til at finde vej til 
de gode bøger. Og så ja, hvis man søger på en bog, som man godt kan lide, 
som man har læst, søger på den, så kan man læse om bøger som ligner lidt, 
så kan jo søge på dem, og hvordan de ligner.”

• Der hentes anbefalinger fra biblioteket og arrangementer, eksempelvis for-
fatterarrangementer og book talks.  

• Ved online bogkøb hentes der anbefalinger, hvor websitet anbefaler lignende 
bøger

• I boghandlere, hvor særlige bøger fremhæves i butikken 

Fællesskaber
Der er flere, der har små fællesskaber over bøger og skrevne produkter. Særligt 
er der er små læsefællesskaber blandt venner, som gerne har stået på over lang 
tid, noget der ofte udspringer af, at der er en ven, der deler samme læselyst 
og interesse. Det er både diskussioner af bøger, højtlæsning, at skrive sammen 
(fanfiction, sange, digte) og dele disse, samt at dele anbefalinger. Det fremstår, 
som en meget intim ting, at dele læseoplevelser og i sær skrevne produkter, 
som er noget, der florerer blandt gode venner over lang tid, eller mellem kære-
ster. Én deltager har prøvet at deltage i læseklub, men hun oplevede, at der var 
for mange meninger, og hun foretrækker derfor at diskutere bøger i et mindre 
forum med sin veninde. 

“Jeg har én veninde, som jeg læser meget med. Men det er mere, hvor vi 
skiftes til at læse højt. […] Og nogle budskaber får jeg ikke rigtigt øje på, 
hvor hun får øje på noget andet, og så bliver man ligesom slugt mere i bo-
gen af, at der er to, der læser den. Men jeg har prøvet sådan noget læse-
gruppe og sådan, og det, nej, der var for mange meninger og holdninger på 
et sted, synes jeg.”
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2) Radio, podcast & lydfortællinger
Lydfortællinger hænger oftest sammen med at lave noget andet end blot at 
lytte. Lydbøger lyttes der til mens man kører i bil, mens podcasts sættes på, 
når man går ture, kører bus eller gør rent, sådan at man kan få gjort noget, der 
ellers er kedeligt og som skal gøres, men som på den måde bliver sjovere. 

“Det kan jeg egentligt meget godt lide at lytte på, når jeg cykler. Eller når 
man gør rent […]. Det er ligesom for at få fokus væk, og i stedet for at rengø-
ring skal være sådan en skide kedelig ting, der bare skal overstås, så kan 
man gå og høre på den, og så bliver man pludselig sådan; nå ok, ej, det skal 
jeg lige huske, og altså nu er jeg sådan en, der lærer bedst, mens man laver 
noget andet, og så går man egentlig rundt og så kommer jeg ligesom i tanke 
om det senere hen”

Flere oplever at podcasts kan være en hjælp til at hold fokus ved at udføre ke-
delige pligter. Det nævnes også, at podcasten er sværere at koncentrere sig om, 
hvis man ikke laver andet. Podcast skal være hyggeligt, let, gerne flere folk der 
snakker og hygger sig. 

“Jeg kan godt lide sådan nogle podcast, hvor er nogen på min egen alder 
fortæller lidt om, hvad de tænker om at være ung.”

“Så fandt jeg en anden en, så hører jeg bare noget forskelligt rundt omkring, 
det ene sted er det noget mode, det andet sted er det nogle tips til at bage, 
og så har man lidt forskelligt. Det har jeg fået ind på min Spotify i hvert 
fald.”

Der er visse podcasts, som de unge lyttere er tæt knyttet til, mens der er andre, 
de lytter flygtigt til, og ikke husker navnet på, fordi de hurtigt bevæger sig forbi 
dem og videre. Podcasts er noget, de unge browser i på lyttetjenester som Spo-
tify, og prøver af uden at forpligte sig, og indimellem bliver faste lyttere. Der er 
som nævnt en tendens til at lytte til podcasts, mens man gør noget andet end 
blot at lytte, og eksempelvis også at tilpasse sine aktiviteter efter podcastens 
længde. 

“Jeg fandt den bare end dag, så var der en episode, der så spændende ud 
og så trykkede jeg på den, og det passer med, at de har vildt lange episoder, 
sådan 1,5 time, og så passer det med, at man kan gå en tur, på sådan en 
god 2,5 time, og så kan man starte en podcast og så kommer man til at gå 
for langt, og så er man nødt til at starte endnu en.”
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Der er ikke mange, der hører radio. Lydbøger er der flere, der har hørt, men det 
er som regel fordi, det ikke lige er til at finde den fysiske bog, ellers er det ofte 
knyttet til at køre langt i bil med familien. 

Fremhævede podcasts (sidst hørt eller yndlings)
“Nu snakker vi om det”, ”Jeg plejede at tro på for evigt”, “You can sit with us”, 
“Mørkeland”, “Cirkus”, “Helt Væk med Hemmingsen”

Hvor hentes anbefalinger og inspiration fra?
• Mange søger i deres musikspilletjeneste omkring podcast, og shopper løst 

og fast mellem podcasts. Der er flere, der hører podcasts på Spotify, hvor 
de browser blandt forskellige typer podcast, hvor der også er reklamer for 
podcasts. 

• En deltager fortæller om, at følge influencers på Instagram, og tage i mod 
anbefalinger til podcasts herfra. 

• I Facebook grupper, eksempelvis den store pigegruppe “Piger og Problemer” 
spørger en af deltagerne ud omkring anbefalinger erfaringer med en specifik 
podcast serie.

Fællesskaber
Podcasts synes at være noget, som de unge gør alene, mens de laver noget 
andet. Der udveksles erfaringer med forskellige podcasts, men det er som oftest 
noget, de lytter til alene. En deltager fortæller, at hun opfordrer sine drengeven-
ner til at høre en podcast, som hun synes, de kan lære af.

3) Film & serier 
Film og serier fylder for det meste en del blandt deltagerne. Film fremhæves 
især som noget, der gøres med venner og familie, mens serier både ses alene 
og sammen med venner. 

“Jeg har næsten lige gået på efterskole, og der var det meget sådan, at der 
var rigtig mange film aftner.”

For film og serier er der også en højere grad af flygtighed end relateret til bøger. 
Film og serier handler altså både om, at være sammen om noget, mens det 
også fungerer som baggrundstæppe, mens man laver noget andet, eksempelvis 
er på de sociale medier. Derudover er film og serier en indendørs beskæftigelse, 
som særligt knytter sig til de mørke årstider. 

“Når det er jul, kan jeg godt lide at se film, det er ligesom den her mørke tid, 
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og man kan ligesom sætte sig ned med en kop the og sætte en film på, mens 
man spoler igennem snappen.”

“Det er egentlig lidt, jeg tror egentlig jeg ser meget serier og film, fordi så 
behøver jeg ikke at tænke. Så det er måske for at prøve at holde pause.”

Nogle har meget udtalte genrepræferencer, som eksempelvis “romantiker” eller 
“glad for gys”. De fleste ser dog meget forskellige film. Dette knyttes netop også 
til, at det er en måde at være sammen med deres venner og familie på. 

Fremhævede film (sidst set eller yndlings)
“After”, “Cars”, “Askepot”, “De Urørlige”, “Kiss and Cry”, “After”, “Twillight”, “The 
Hunger Games”, “Harry Potter”, “Timetrap”, “5 feet apart”, “The Chosen One”, 
“Nymphomaniac”,

Fremhævede serier (sidst set eller yndlings)
“Riverdale”, “Greys Anatomy”, “Modern Family”, “Friends”, “Gossip Girl”, “Den 
som dræber”, “Paradise”, “Luficer”, “Vampire Diaries”

Hvor hentes anbefalinger og inspiration fra?
Anbefalinger på film og serier cirkulerer i høj grad blandt venner. Desuden er de 
forskellige streaming tjenester platforme for at finde film og serier, der minder 
om andre populære film. 

Fællesskaber
Der er ofte stærke fællesskaber over film og serier, særligt det at holde filmaft-
ner sammen med venner eller familie er en del af samværet. Serier virker til 
at være en mere individuel handling, men også her diskuteres seriernes afsnit 
løbende mellem venner. 

“Jeg fulgte med i en serie sammen med mine veninder, hvor vi så aftalte at se 
et afsnit af gangen, og så snakkede vi om det.”

Andre kanaler til at finde historier og inspiration
Det varierer meget hvilke typer sociale medier, de unge bruger. Instagram virker 
til at være hyppigt brugt til både at være forbundet med sine venner og til at 
samle inspiration, eksempelvis at få anbefalinger til bøger og podcast. For de 
fleste interviewdeltagere er TikTok mest for underholdning, for sjove videoer og 
memes, som de sender mellem deres venner. Facebook omtales ikke så meget, 
dette fremgår mest som en større platform, hvor man kan deltage i de store 
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grupper og eksempelvis benytte disse til at søge anbefalinger. Youtube bruges 
hovedsagligt til at finde musik, følge influencers og se reality tv. Det er meget 
forskelligt fra person til person, hvilke typer SoMe, de bruger tid på, hvad de 
bruger de forskellige tjenester til, og hvor meget tid, de bruger. Men fælles er 
det, at alle bruger de sociale medier. 

Temaer, der optager de interviewede, som de gerne vil lære mere om
I interviewene har deltagerne også reflekteret over, om der er noget, de kunne 
tænke sig at lære mere om i eksempelvis workshops. Her har været meget for-
skellige svar, som strækker sig fra politiske bevægelser som Black Lives Matter 
til lokale fortællinger fra Odsherred eller udforskning af kvinder i historien eller 
neglekunst. Her er nogle af deltagernes umiddelbare indskydelser, om emner, 
der interesserer dem, og som de kunne ønske at vide mere om: 

• De unge i USA og protesterne i 2020, eksempelvis Black Lives Matter 
• Kvinders rolle i historien, de elementer, der er udeblevet af historieskrivnin-

gen
• Kvindelige forfattere, fremhæve hvad kvinder har skrevet af vigtige bøger
• Fællesskaber, der vokser frem under corona, og nye måder at være samme 

og værne om fællesskaber på.
• Podcast fra bibliotekets side, med forskellige mennesker fra lokalområdet, 

børn, unge, ældre, forskellige kulturer, religioner, etc. 
• Neglekunst. 
• Ligestilling og kønsrettigheder
• Politiske sager, klimaet 
• At mødes om at forfatte skrevne produkter som digte, sangtekster og histori-

er. 

“Har du lyst til, at mødes med folk, hvor man snakker om film eller bøger?

Det vil jeg vildt gerne. Ja. Jeg har selv skrevet rigtig mange digte, og har gjort 
det over en lang periode, og det er, der er ligesom intet, der er bare tørt på 
det område, der er ingen klub man kan mødes med, og hvis der er endelig 
er en klub er det 83-årige gamle mænd, som sidder og snakker om noget de 
lavede, da de var 23. Det synes jeg ikke er særlig spændende. Og hvis der 
så endelig bliver etableret noget, så er det for sådan 12-15 årige, og der er 
jeg bare også lidt videre, end de er, så der er bare ikke sådan noget for min 
målgruppe. Det er lidt som om, vi er hvisket lidt ud.“
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