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JEG HAR LæST 
BøGER, SIDEN JEG 

VAR BARN 
 
Jeg har læst bøger, siden jeg var barn, og også i dag har jeg svært ved at forestille 
mig et liv uden litteratur. Faktisk kan jeg slet ikke forestille mig et sådant liv. Jeg 
har mange bøger – rigtig mange forskellige slags bøger – og jeg har læst de fleste, 
og mange af dem flere gange. Da jeg underviste børn og unge i dansk, var det min 
ambition, at alle mine elever skulle være glade for at læse bøger, når de gik ud af 
skolen. 

Jeg har haft mange gode oplevelser med skønlitteraturen. Når jeg læser en god ro-
man, lever jeg med i fortællingen. Jeg oplever handlingen sammen med hovedper-
sonerne og lever mig ind i et miljø, et samfund, en virkelighed, som jeg ikke kender. 
Jeg synes, at læsningen af en roman i nogle tilfælde kan gøre mig lidt klogere på 
mennesker, og på hvordan mennesker handler i forhold til hinanden. store centrale 
problemer bliver taget op i litteraturen og er på den måde med til at forme os som 
mennesker. 

Den danske litteratur er med til at binde os sammen som nation. Faktisk bliver en 
del af vores identitet skabt gennem læsning af dansk litteratur – både vores natio-
nale identitet og vores personlighed. Derfor ligger det mig meget på sinde, at alle i 
Danmark bør være læsere, og ikke bare læsere, men litteraturlæsere. 

som jeg ser det, er litteraturlæsningen og de erkendelser, den giver os, med til at 
gøre os til myndige mennesker, fordi vi gennem læsning forholder os til os selv, 
forholder os til samfundet og de mennesker, vi er sammen med.
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