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Det skal I høre om

A. Kort om forskningsoversigten
Forskningsspørgsmål, søgeproces og inkluderede studier

B. Fokus på: 

1. To tilgange, som internationale studier af børns læselyst 
bygger på

- Amerikansk læsemotivationsforskning 
- PISA og PIRLS-undersøgelserne

1. Vores danske tradition i studier af børns læselyst
- Sammenligning af undersøgelser fra 1980 til 2017

Opsamlinger undervejs og til sidst



Forskningsspørgsmål:
- Hvad forstår forskningen ved børns læselyst?
- Ud fra hvilke teoretiske og metodiske tilgange 
undersøges og beskrives børns læselyst?

dpu.au.dk/viden/paedagogiskindblik/boerns-laeselyst

Søgning:
- Internationale og skandinaviske databaser
- Søgeord hentet i et andet review og i en antologi
- Peer reviewede udgivelser
- Studier fra 2005 til 2020

Om forskningsoversigten: Børns læselyst

Resultat
I alt 4.786 studier
Gennemgang og frasortering to gange 
Fokus på almenområdet og på skolebørn
Identificering af 111 studier, gennemgået og kodet 
Inkluderet i oversigten er 55 af disse. Dertil er lagt 19, 
som viste sig betydningsfulde 

Oversigten bygger på i alt 74 studier

- Peer reviewet udgivelse
- Kommenteret af et advisory board
- Skrevet til praktikere. Teksten er  ledsaget af 

refleksionsspørgsmål.



• National Reading Research Center, amerikansk forskningscenter.

• Oprettet af kongressen i 1992 og føderalt finansieret over 5 år.

• John T. Guthrie og Allan Wigfield som fremtrædende forskere 
– og mange, mange andre forskere.

Amerikansk læsemotivationsforskning

Allan Wigfield
(Professor 
emeritus)

John T. Guthrie
(Professor 
emeritus)



• Indre læsemotivation 
Eleven læser fordi eleven har lyst til det og godt kan lide det. 
Tre forskellige aspekter af denne motivationsform:

1) Nysgerrighed, der driver eleven i ønsket om at forstå eller lære noget
2) Involverethed, der kendetegner elevens fordybelse i det læste og 
3) Udfordring, der handler om elevens ønske om at forstå kompliceret 
litteratur eller komplekse idéer i en tekst og således blive udfordret i sin 
læsning. 

• Ydre læsemotivation 
Eleven læser for at opnå noget: en god karakter, en præmie, at leve op til 
eksterne krav eller et ønske om at opnå anerkendelse. 

Guthrie, & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of 
reading research (Vol. 3, pp. 403-422).

Amerikansk læsemotivationsforskning



Det eleven opnår via undervisningen: 
Læsepræstation, kundskab og læseerfaring

Amerikansk læsemotivationsforskning

Guthrie, & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of 
reading research (Vol. 3, pp. 403-422).



Opsummering

• Amerikansk læsemotivationsforskning danner grund for mange 
internationale studier af børns læselyst. Fremtrædende forskerne er 
John T. Guthrie og Allan Wigfield.

• De skelner bl.a. mellem indre og ydre læsemotivation, der kan 
nuancere vores forståelse af og samtale om børns læselyst

• Deres model for læsemotiverende undervisning illustrerer de mange 
faktorer og tilgange, der er i spil, når børns læselyst skal stimuleres

• Modellen viser læselyst som et multifacetteret og tværdisciplinært 
begreb – og at læselyst ikke bare er ”plug´n´play”



PISA og PIRLS
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Børns læsevaner 2017 Overblik og indblik
Når børn vælger litteratur (2014)
Børn læser bøger (2000)
Bøger kan brænde (1996)
Kulturens børn (1980)

6
3 5

9

5
0 4
8

Spørgsmål : Hvor ofte læser du bøger i fritiden? (Ikke lektier) (2014, 2017) 
: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier) (2000) 
: Hvor tit læser du i en bog i fritiden (1996, 1980) 

Svarprocenter: Defineret ved at eleverne læser ”næsten hver dag” eller ”mindst flere gange om ugen”.

Læsehyppighed hos danske elever (3.-6. kl.)
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Opsummering

• Når PISA og PIRLS undersøger elevernes læselyst handler det om holdning til læsning, 
læsehyppighed og valg af teksttype

• Danmark har en egen tradition for at undersøge børns læselyst. Primært via 
spørgeskemaer. Undersøgelserne er gennemført med skiftende interval, i skiftende regi og 
af forskellige institutioner. 

• Fra 1996 begyndte man at stille de samme spørgsmål. En sammenligning af de fem seneste 
danske undersøgelser (1980, 1996, 2001, 2010, 2017) viser at:

- børn læste hyppigere i 1980. 

- der fra 1996 og frem er stabilitet i læsehyppighed på de enkelte klassetrin.
Undtaget er 5. klasse, hvor læsehyppigheden ser ud til at variere. 

- læsehyppighed ud til at falde i takt med, at eleverne bliver ældre. 

- der tidligere sås et stort fald mellem 4. og 5. klasse. Nu ses det mellem 5. og 6. kl. 

• Vi ved lidt om børns læsevaner i udskolingen. Fremadrettet vil læsevaneundersøgelsen, 
foretaget i regi af Danmark Biblioteksforening, give os mere viden om det.



Afsluttende opsummering

• Forskningsoversigten Børns læselyst baserer sig på 74 studier, forud er gået en 
omfattende litteratursøgnings og –sorteringsproces

• Amerikansk læsemotivationsforskning og de internationale læseundersøgelser PISA og 
PIRLS er to centrale tilgange i internationale studier af børns læselyst

• Vi har en særlig dansk tradition for at undersøge børns læselyst, det sker overvejende via 
spørgeskemaer. Vi har stillet nogle af de samme spørgsmål siden 1980

• Tendenser i studier af børns læselyst, der er trukket frem i oplægget: 
- Lav grad af læselyst. Det er både en dansk og en nordisk tendens. Den udfordres diskret af, at mange 

elever nyder at læse og at unge læser meget på digitale medier. 

- Læselyst kendetegnes ved at være et multifacetteret studiefelt. Det forstås på mange måder og 
forskellige faktorer virker sammen, når børns læselyst skal stimuleres

- Læselyst er ofte noget, der måles. I målingerne undersøges børns holdning til læsning, læsehyppighed 
og analoge teksttyper.
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