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1	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

 

Læselyst	  og	  læringsmålstyret	  undervisning	  

Indledning 
Engaged reading is the primary pathway toward the competencies and expertise 

needed for achievement” (Guthrie J. T., 2009, s. 3). 

”Mor, han er død!”, udbrød jeg. Jeg gik i 6. klasse og var i gang med at læse Anne fra 

Grønnebakken. Bogens univers opslugte mig fuldstændigt, og jeg havde en ægte læseoplevelse. 

Men selvom jeg paradoksalt nok altid har kunnet lide at læse og også fundet det meget let, har der 

siden grundskolen været lavvande i de opslugende læseoplevelser. Og jeg undrer mig over hvorfor. 

Læselyst var aldrig på mit skoleskema, og læsning fik dengang ikke samme massive 

opmærksomhed, som det har fået i det seneste årtis uddannelsesdebat. Anstødsstenen var PISA-

undersøgelsens første benhårde dom i 2000, som med 497 point placerede danske unges 

læsefærdigheder lavere end lande, vi normalt sammenligner os med. Alle sejl blev sat til for at 

vende skuden, men effekten lader til at være svær at få øje på, for i 2009 scorede danske unge 485 

point, mens læseresultatet i 2012 blev 486 point (UVM, 2012). Elisabeth Arnbak fra DPU ser en 

sammenhæng mellem de lave læseresultater og elevernes læselyst: 

”En forklaring på det dårlige testresultat kunne dog være, at eleverne også ligger meget lavt, når vi 

spørger til deres læselyst og læsemotivation […] Der har i Danmark været mange skolepolitiske 

reformer, bl.a. læsevejledere på alle skoler, og de yngre elever er blevet markant bedre læsere, men 

fremgangen er ikke fastholdt hos de 15-årige elever i PISA-testen” (Jessen, 2012). 

Det giver mig anledning til at ville undersøge, hvad denne læselyst spiller af rolle for elevernes 

udvikling og læring, samt hvordan læselysten kan skabes og holdes i live hos elever på alle 

klassetrin. For det faktum at elevers læselyst falder drastisk op gennem folkeskoletiden indikerer en 

nødvendighed af, at der ikke kun i de yngste klasser, men også i udskolingen arbejdes målrettet med 

læselyst. Sagen er, at det ikke er op til den enkelte lærer selv at afgøre, hvorvidt det er en god idé at 

arbejde med at udvikle elevers lyst eller ej, for det er lærere forpligtet på jævnfør folkeskoleloven, 

der påbyder, at ”folkeskolen skal […] give eleverne kundskaber og færdigheder, der […] giver dem 

lyst til at lære mere” (UVM, 2009). 
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2	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Fokus i den offentlige læsedebat ligger efter min vurdering overvejende ved de tekniske sider af 

læsning, hvilket let giver et instrumentelt læsesyn, som uundgåeligt påvirker den politiske 

prioritering og indsats i praksis. Ordafkodning, læsehastighed og læsemængde er åbenlyst vigtige 

kompetencer ved en veludviklet læsning, men det snævre syn begrænser os til en overfladisk 

opfattelse af, hvad læseforståelse og fortolkning er, og hvad gode læseoplevelser kan berige med. 

Sidste års folkeskolereform indførte undervisningsprincippet læringsmålstyret undervisning med 

systematisk fokus på målfastsættelse grundlagt på de overordnede kompetencemål. I min verden 

associeres begrebet målstyring let med evaluering, test og sammenligning og klinger af et 

overfladisk syn på læsning og litteratur. John Guthries indledende citat påstår derimod, at engageret 

læsning er primærkilden til at opnå kompetencer og læring. Det gør mig nysgerrig, og jeg vil derfor 

undersøge, hvorvidt målstyring som didaktisk redskab kan understøtte eller modarbejde elevers 

udvikling af læselyst. 

I mine praktikperioder har jeg undervist elever på mellemtrinnet i mindre spændende tekster, der 

alligevel fangede eleverne, og jeg har undervist udskolingselever i moderne sms-litteratur, der ikke 

sagde eleverne ret meget. Mange faktorer spillede naturligvis ind på de forskellige erfaringer, men 

jeg er i stigende grad blevet nysgerrig på at undersøge, hvilke forhold der kalder læselyst frem. 

Hvorfor sluger nogle børn tykke romaner som slik, mens andre knapt kan tygge sig igennem en kort 

novelle? Hvad sker i overgangen fra mellem- til sluttrinnet, siden så mange udskolingselever 

mangler læselyst? Og hvilke rigdomme ligger gemt i de gode læseoplevelser, hvor tid og rum 

forsvinder omkring én, ligesom jeg som barn erfarede det? I den sammenhæng afgrænser jeg min 

undersøgelse til at dykke ned i, hvad fiktionslitteraturen på en særlig måde kan tilbyde. 

Mine overvejelser leder mig til følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Hvordan kan læreren i danskundervisningen på mellemtrinnet fastholde og udvikle elevernes lyst til 

at læse fiktion i en målstyret og kompetenceorienteret skolevirkelighed? 

Læsevejledning 
Denne bacheloropgave indledes med et afsnit om empiri og undersøgelsesmetoder. I afsnittet vil jeg 

præsentere min indsamlede empiri og beskrive de anvendte indsamlingsmetoder samt begrunde 

hvorfor jeg har anvendt de udvalgte metoder. Herefter følger et afsnit, hvor udvalgte dele af min 
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3	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

teori præsenteres, og de tre centrale begreber læselyst, motivation og kompetence bliver 

introduceret. 

Opgavens hoveddel er delt i to analytiske hoveddele, og teori og empiri vil blive præsenteret og 

analyseret sideløbende, da det giver en naturlig fremdrift. Den første og største analysedel 

omhandler læselyst, og den væsentligste pointe er her, at læselyst har direkte positiv effekt op både 

læsefærdigheder samt personlig dannelse og kompetenceudvikling. Afsnittet om læselyst afløses af 

nogle afsnit om motivation, hvor jeg ser på indre og ydre motivation præsenteret ved Deci og Ryan. 

Herefter analysere jeg ud fra min empiri og internationale PIRLS-læseundersøgelser på forskelle i 

drenge og pigers læsevaner. Motivation bliver videre behandlet i forhold til læsefremmende og 

læsehæmmende motivationsfaktorer samt mestringsforventninger og attributionsmønstre. Dernæst 

følger to afsnit om tekstvalgets og litteraturmediets betydningen for motivation. For at få et samlet 

anvendelsesperspektiv på, inddrager jeg i dernæst didaktiske overvejelser fra John Guthries 

undervisningsprogram, CORI, som er udformet med henblik på at fremme læselyst. Endelig 

afsluttes første analysedel med et blik på fiktionslitteraturens både danskfaglige og alment dannende 

potentialer præsenteret ved Anthony Giddens og Bo Steffensen. 

Anden analytiske hoveddel ser først på danskfagets kompetencer forklaret ved Jeppe Bundsgaard, 

hvorefter læringsmålstyret undervisning introduceres med inddragelse af elevautonomi, 

mestringsforventning, klasseledelse og undervisningsdifferentiering. Dernæst følger igen en 

didaktisk rammesætning og læselyst fremhæves i Fælles Mål. 

Analysedelen følges op af et metodekritisk afsnit. I et handleperspektiv samler jeg op på de tiltag, 

som dansklæreren på baggrund af teori og empiri kan gøre for at fremme elevers læselyst. Dette gør 

jeg med henblik på at få et anvendelsesperspektiv på emnebesvarelsen. Herefter kommer en 

diskussion, hvor jeg vejer fordele og ulemper ved læringsmålstyret undervisning, samt en 

konklusion. Afslutningsvist perspektiverer jeg problemfeltet til læsefærdigheder, skriftsproglighed, 

digitale medier og en didaktisk rammesætning med evaluering. 

Bilag 1 består af spørgeskemaet til elever, og bilag 2 er en nedskrivning af et interview. 

Empiri og undersøgelsesmetoder 
Opgavens empiriske undersøgelsesgrundlag er hovedsageligt hentet fra min egen praksis via 

metoderne kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og kvalitativt, semistruktureret interview. 
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4	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i 6. – 9. klasse på Jakobskolen i Aarhus, hvor i alt 85 elever 

fordelt på 33 drenge og 52 piger har deltaget. Udarbejdelsen af forudbestemte spørgsmål er 

inspireret af Roe (2010, s. 220-221) og Pøller og Sørensen (2010, s. 143). Spørgsmålene dækker 

områder vedrørende elevernes frilæsningsmængde, foretrukne tekstgenrer og læsemedie, indstilling 

til læsning og grad af læselyst, ydre omstændigheder under læsning og vurdering af egne 

læsefærdigheder. Disse spørgsmål har begrænsede svarmuligheder for at muliggøre optælling og 

sammenligning. Derudover omhandler tre holdningsbaserede spørgsmål elevernes vurdering af, 

hvad læsning kan give dem samt forslag til tiltag, der vil kunne få dem til at læse mere i fritiden. 

Disse spørgsmål er derfor åbne og har til hensigt at høre elevernes ærlige og upåvirkede vurderinger 

og forslag (bilag 1). Jeg fandt spørgeskemaet velegnet som undersøgelsesmetode, idet min hensigt 

var at kortlægge en stor elevgruppes læsevaner, og se hvor udbredt deres læselyst eller mangel på 

samme er. Opgavens problemfelt vil endvidere blive belyst gennem et interview med Linda Eliasen, 

som er læsevejleder og dansklærer i 6. klasse på Jakobskolen (bilag 2). Det semistrukturerede, 

kvalitative interview ”har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19) 

og er derfor oplagt at bruge, da jeg ønsker at få indblik i skolens læseindsats; hvorvidt den er rettet 

mod at udvikle elevernes læselyst, hvilken indsats der gøres, og hvilke overvejelser der ligger til 

grund. Ligeledes har jeg valgt interviewet som metode i min undersøgelse af praksisfeltets forhold 

til målstyring og kompetenceorientering, da emnet rummer et overvejende didaktisk forhold, 

hvorfor det er relevant at undersøge ud fra en lærersynsvinkel. 

Udover min egen dataindsamling inddrager jeg en landsdækkende undersøgelse fra Børnecenter for 

Litteratur, hvor fem kvalitative, semistrukturerede fokusgruppeinterviews viser 11-12-åriges 

udbytte ved læsning. Jeg ser også på tal fra IEAs store internationale læseundersøgelse PIRLS. 

Endelig anvender jeg en canadisk rapport fra 2011, som gennem en række fokusgruppeinterviews 

undersøger betydningen af lystlæsning hos østcanadiske elever mellem 12-15 år. 

Anvendelse af teori 
Denne bacheloropgaves videnskabsteoretiske standpunkt bygger på dele af Lev Vygotskijs 

socialkonstruktivistiske læringssyn og teori om zonen for nærmeste udvikling. Valget har jeg 

foretaget, fordi jeg betragter eleven i sammenhæng med sit potentiale for indre læselyst og læring. 

Vygotskijs læringssyn spiller ligeledes ind i min behandling af målstyret og kompetenceorienteret 
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5	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

undervisning, idet eleven her samarbejder medansvarligt med dansklæreren om opstilling og 

evaluering af egne lærings- og arbejdsmål, som skal tilpasses et niveau indenfor elevens nærmeste 

udviklingszone. 

Analysedelen foretager jeg ud fra en række forskellige teoretikere, hvoraf jeg vil nævne nogle 

centrale. I min behandling af begrebet læselyst anvender jeg internatonale læseundersøgelser samt 

forskerne Stephen Krashen, Bernice Cullinan og Vivian Howard, som beskriver betydningen af at 

have læselyst. I min teoridel omkring motivation inddrager jeg Richard Ryan & Edward Deci, som 

skelner mellem indre og ydre motivation. John Guthrie, Allan Wigfield & Kathleen Perencevich er 

relevante i forhold til at belyse sammenhængen mellem mestringsforventninger og læselyst, og det 

samme er Bernard Weiner, der giver et psykologisk perspektiv på attributionsmønstre, som har stor 

betydning for mestringsforventninger, og dermed for læselyst. Guthries didaktiske rammesætning, 

CORI, er aktuel for problemfeltet, idet det er veldokumenteret og designet til at fremme læselyst. 

Bo Steffensen og Jeppe Bundsgaard har jeg valgt på grund af deres store viden om 

fiktionslitteraturens kendetegn og kompetencer i danskfaget. Jens Rasmussen er Danmarks ekspert 

på læringsmålstyring og beskriver konceptet, mens Bodil Nielsen beskriver dets positive følger for 

elevers læring og lærerens klasseledelse. Til at beskrive synlige mål inddrager jeg afslutningsvist 

John Hattie, da han som inspirator for målstyret læring om nogen kan klarlægge dets indhold. 

Viften af anvendte teoretikere er bred, men jeg mener, at de taler sammen og nuancerer 

behandlingen af opgavens problemformulering. 

Afklaring af centrale begreber 
Indledningsvist er det relevant at afklare centrale begreber, og hvordan de vil blive anvendt. 

Læselyst er et nøgleord i denne opgave, som let forveksles med begrebet læsemotivation, idet ordet 

læselyst ofte anvendes i betydningen ’motivation’. I min forståelse af begreberne, er der dog en 

nuanceforskel, hvor læselyst går forud for motivation. Det er eksempelvis, fordi jeg har læselyst, at 

jeg er motiveret for at læse hver dag eller lære læsestrategier. For klarheds skyld har jeg valgt at 

anvende de to begreber parallelt om samme forhold, men jeg prioriterer ordet læselyst, hvor begge 

er mulige. 

”Læselyst handler om, at vi glæder os til at få tid til at læse, at vi slet ikke kan lægge teksten fra os, 

fordi den giver os gode eller stærke oplevelser” (Roe, 2010, s. 54). Citatet taler om læselyst som 
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6	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

følelser og oplevelser, begreber der vanskeligt lader sig måle og evaluere, men som det alligevel er 

så vigtigt at have, fordi læselyst kan give læseren noget særligt, hvilket opgaven vil belyse. 

Motivation er som nævnt nært beslægtet med begrebet læselyst, men til forskel fra dette ord, 

rummer motivation ofte en handlekraft. Sprogforsker og professor i pædagogik og psykologi Ivar 

Bråten definerer begrebet således: ”Motivasjon handler om hvorfor mennesker gjør det de gjør, om 

hvorfor de velger noe istedenfor noe annet, og om hvordan de engasjerer seg i de aktivitetene de 

velger å gi seg i kast med (f eks hvor utholdende de er når utfordringer og vanskeligheter dukker 

opp)” (Bråten, 2007, s. 8). Hos pædagogikprofessor Gunn Imsen forklares motivation som ”hva 

som forårsaker aktivitet hos individet, hva som holder denne aktiviteten ved like, hvor mye innsats 

som settes inn, og hva som gir den retning, mål og mening” (Imsen, 2014, s. 294). De to nordmænd 

er enige om, at motivation har afgørende betydning for, om der skabes en tilstrækkelig stor 

bevæggrund for at udføre en given aktivitet, og for hvor engageret, vedholdende og målrettet 

aktøren er i handlingen. Læsemotivation er dermed vigtig, idet gode læsefærdigheder ikke kun er 

betinget af kognition, men også af en villighed hos en læser til at investere den indsats, det kræver 

at mestre læsningen. Læsemotivation har helt afgørende betydning for, om eleverne læser, hvad de 

læser, og hvor meget og ofte de læser. 

Kompetence kan på baggrund af et udredningsarbejde foretaget af OECD defineres som det ”at 

vide hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringerne i en given situation, såvel kropsligt, som 

kognitivt og følelsesmæssigt – og at ville håndtere disse udfordringer (dvs. at have kræfterne til det 

(energi), synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik)).” En kompetence består dermed ikke 

kun i viden, praktiske evner, holdninger, følelser, værdier, etik eller motivation, men i en syntese af 

alle disse komponenter. I min forståelse af kompetencebegrebet trækker jeg på Jeppe Bundsgaards 

tilgang, der bunder i, at undervisning skal finde sin begrundelse udenfor skolen ved at sigte mod at 

danne hele mennesker, der kan bidrage til både samfundsudviklingen og selv leve et godt liv. I 

kompetencetilgangen ligger, at undervisning skal rette sig mod elevernes fremtid, så at danskfagets 

viden og metoder orienterer sig mod at udvikle de kompetencer, eleverne får brug for. (Bundsgaard, 

2009, s. 7-13). 

Undervejs i opgaven vil flere begreber blive anvendt, men de væsentligste begreber er introduceret 

her. 
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7	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Analysedel 1: Hvorfor læselyst er vigtig, og hvad fiktionslitteratur kan 

Læselyst 
Er det vigtigt, at dansklæreren beskæftiger sig med læselyst, eller kan det være op til eleverne selv, 

om de kan lide at læse eller ej? Indledningsvist blev det korte svar fremlagt, at lovgivning påbyder 

folkeskolelærere at arbejde på at fremme elevers lyst til at lære mere. Men hvilke begrundelser er 

der for at beskæftige sig med læselyst? Og hvad er det særlige, fiktionslitteraturen kan? 

Spørgsmålene er vigtige og vil blive behandlet i besvarelse af denne opgaves problemformulering. 

Dette afsnit vil overordnet set belyse, hvorfor læselyst er så vigtig, og hvad den har at tilbyde. 

Læselyst – en kort baggrundshistorie og status 
Fra 2000-2003 foretog Center for Børnelitteratur en undersøgelse af læsevaner blandt skandinaviske 

børn, og udfaldet viste, at læsemængden falder med alderen hos både drenge og piger, men at 

pigerne i alle tre lande var flittigere læsere end drengene. For danske børn dalede mængden af 

fritidslæsning allerede mellem 3. og 4. klasse, mens den hos svenske og norske børn blev bevaret 

frem til teenageårene (DCL, 2004). For et halvt år siden foretog Aarhus Universitet under ledelse af 

Stine Reinholdt Hansen en læseundersøgelse med 1999 børn i 3.-6. klasse. Undersøgelsen blev 

gengivet hos Jyllandsposten under overskriften ’Flere børn læser bøger i fritiden’ (Vestergaard, 

2014), og billedet tegnede en forandret læsesituation, hvor antallet af danske børn, der læser 

frivilligt derhjemme, er steget siden 2000. Med de seneste 10 års massive indsats på læseområdet er 

kurven vendt, mener Reinholdt Hansen, så lysten til at fritidslæse ikke længere knækker omkring 

3.-4. klasse, men først ved 5.-6. klasse. Jeg deler læseeksperternes begejstring, men ret forstået så er 

vi endnu ikke i mål. Vi har stadig store udfordringer med læselyst i klasserne efter 6. klasse. 

Internationale PIRLS-undersøgelser af læsekompetence i 4. klasse foretaget af IEA1 tegner et 

overordnet billede af, at de danske piger klarer sig bedre end drengene. Når det gælder læselyst, 

mener 13 % af drengene og 6 % af pigerne i 4. klasse, at de så godt som aldrig læser for deres 

fornøjelses skyld (Mejding & Rønberg, 2012, s. 13-15). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study. 
IEA: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
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8	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Læselyst for akademisk, social og personlig udvikling 

Læselyst blev i 2011 sat under lup i en undersøgelse foretaget af den canadiske professor Vivian 

Howard (Howard, 2011). Med anvendelse af forskningsresultater fra læseforsker Stephen Krashen 

og Bernice Cullinan fremlægger Howard, hvad læselyst kan gavne. I sine metaanalyser omkring 

frivillig læsning i skoletiden fandt Krashen frem til, at frivillig læsning kan medføre bedre 

testresultater af elevers kompetencer indenfor både læsetilegnelse, ordforråd, grammatik samt 

skriftsproglighed. Endvidere viser forskning omkring forbindelsen mellem lystlæsning og literacy2 

ifølge Cullinan, at lystlæsning kan lede direkte til øget socialt engagement: ”Even the benefits of 

democracy, and the capacity to govern ourselves successfully, depend on reading” (Ibid., s. 47). 

Her ser jeg et dobbelt udbytte ved frivillig læsning, som fremmer læse- og skriftsprogskompetencer 

såvel som demokratisk og almen dannelse. Disse to ben vil løbende blive trukket frem i opgaven. 

Den østcanadiske kontekst, som Howard står i, er sammenlignelig med vores danske, idet tidligere 

canadiske undersøgelser gennemgående har vist, at lystlæsning tiltager i løbet af barndomsårene 

indtil 12-13 års alderen, hvor der ses en nedadgående tendens i kurven, som typisk fortsætter op 

gennem ungdomsårene (Ibid., s. 46). Hovedkonklusionen på Howards egne interview med 68 

canadiere mellem 12-15 år er, at lystlæsning opfylder tre almene funktioner: lystlæsning forbedrer 

akademisk præstationsevne, socialt engagement og personlig udvikling. Mange af eleverne 

pointerer, at frivillig læsning forbedrer deres overordnede tekstkompetencer i form af 

læsefærdigheder, ordforråd og mundtlighed, og selvom det ikke er elevernes primære motivation for 

frilæsning, spiller det en væsentlig betydning for dem (Ibid., s. 49). Af sociale begrundelser nævner 

de unge, at lystlæsning fremmer deres forståelse for verden, social bevidsthed og empati, 

empowerment i form af udrustning til at have stærke holdninger og at handle på dem, samt at 

lystlæsning giver dem vejledning i forhold til risikofyldt livsstil. Endelig fremhæver eleverne fem 

personlige grunde til lystlæsning: underholdning, hverdagsflugt, afslapning, udvikling af fantasien 

og selvbekræftelse. Teenagerne læser også ofte, inden de skal sove, fordi resten af dagen er fyldt 

med andre aktiviteter. 

Lystlæsning rummer et stærkt udviklingspotentiale, idet teenagere via læsningen opnår væsentlig 

indsigt i selvidentifikation, selvkonstruktion og selvbevidsthed. Gennem lystlæsning lærer de unge 

om voksne relationer, personlige værdier, kulturel identitet, fysisk sikkerhed, æstetisk dømmekraft 

samt forståelse for omverden, hvilke alle er forhold, der støtter teenagere i overgangen fra barn til 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Begrebet ’literay’ oversættes hos Astrid Roe med tekstkompetence (Roe, 2010, s. 48).	  
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voksen (Ibid., s. 46). De canadiske resultater giver et foreløbigt svar på, hvad læselyst er med til at 

udvikle både kognitivt, emotionelt og socialt, og de er hjemmel for at kunne pointere, at det er 

overordentligt relevant, at også dansklærerne sætter aktivt ind på at skabe læselyst hos eleverne. 

Med resultaterne fra Canada i baghovedet, vil jeg nu se på min danske undersøgelse. Alle opgavens 

tabeller med data fra min egen indsamlede empiri er udarbejdet på baggrund af den kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse foretaget i 6. – 9. klasse på Jakobskolen, Aarhus (bilag 1). Spørgsmålet i 

tabel 1 var til åben besvarelse, og svarerne er sammenskrivninger af elevernes formuleringer. 

 

60 % af drengene og op mod 50 % af pigerne er opmærksomme på, at læsning forbedrer deres 

akademiske evner indenfor tekstkompetencer med bedre skrive- og læsefærdigheder. Det sociale 

engagement i form af eksempelvis indlevelse i og forståelse for andres liv er meget lavt rangeret. 

Personlig udvikling af selvidentifikation, selvkonstruktion og selvbevidsthed er ligeledes svær at 

aflæse. Dog kan både sociale og personlige aspekter ligge i svarene en god oplevelse og større 

viden og nye synspunkter, som begge ses besvaret hos over en tredjedel af eleverne. At en tiendedel 

af alle elever ikke kan komme på noget, læsning giver dem, kan være et trist udtryk for, at de ikke 

oplever et udbytte ved læsning. Tallet kan også afspejle dovenskab i besvarelsen, eller det kan 

udtrykke, at danskundervisningen ikke sætter tilstrækkeligt stort fokus på mål med og fordele ved 

læsning. Hermed peger svarene på, at danskundervisningens tydelighed omkring indhold, mål og 

45,5 

15,2 

27,3 

30,3 

0,0 

15,2 

32,7 

15,4 

42,3 

48,1 

3,8 

7,7 

37,6 

15,3 

36,5 

41,2 

2,4 

10,6 

Bedre læsefærdigheder (ordafkodning, læsehastighed, ordforråd) 

Bedre skrivefærdigheder (stavning, grammatik, sprog, inspiration) 

Større viden (vigtig for videre skolegang) og nye synspunkter 

En god oplevelse (hygge, afslapning, væk fra hverdagen) 

Indsigt og indlevelse i andre personers liv 

Ingenting / ved ikke 

Hvad får du ud af at læse? 
 

Tal i procent 

Samlet 

Piger 

Drenge 

Tabel 1 
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10	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

metoder samt lærerens vægtlægning, formidling og eget engagement i læsning har stor indflydelse 

på elevernes indstilling til læsning, og til hvad læsning kan give dem. 

Dobbelt så mange drenge som piger ved ikke, hvad læsning giver dem, og næsten 50 % piger imod 

30 % drenge får gode læseoplevelser gennem litteraturen. Kønsforskellen minder om tal fra de 

seneste års læserapporter og -undersøgelser som for eksempel PIRLS, og de er med til at tegne en 

tendens af, at drenge generelt set har mindre lyst til at læse og tygger sig igennem færre tekster, end 

piger gør. Som det vil blive belyst senere, oplever mange af de danske elever i lighed med de 

canadiske, at en travl hverdag med mange aktiviteter gør det svært at finde tid til læsning. 

Tal fra PIRLS viser også, at drenge generelt set er bedre end piger til at læse informerende tekster, 

mens pigerne klarer sig bedre, når det gælder skønlitterære tekster (Mejding & Rønberg, 2012, s. 

13). Det kan være forklarende årsag til, hvorfor flere piger end drenge værdsætter den gode 

læseoplevelse, som fiktionslitteratur i højere grad end informationslitteratur kan give. 

Howards undersøgelse bygger på en litterær reader-response tilgang, der med sin læserorientering 

har fokus på interaktionen mellem læser og tekst, og som ser litteraturfortolkning som værende 

subjektiv. Læringssynet er konstruktivistisk, hvilket jeg mener er dækkende for læseaktiviteten og 

særligt læsning af fiktion. Når eleverne gennem læsning styrker fantasien, er det netop, fordi 

læseren er kreativ og aktiv engageret i at konstruere mening under læseprocessen ud fra sin 

personlige livssituation. Bekræftelse får de unge, når de kan spejle sig selv i litteraturens karakterer, 

hvilket styrker deres selvfølelse og identitet samt hjælper dem til at overkomme følelser af 

utilstrækkelighed og forlegenhed i forhold til voksenlivet (Howard, 2011, s. 53-54). Dermed er 

læsning også en del af elevers almene dannelsesproces, hvilket jeg vil se på i et senere afsnit. 

Motivation 

I begrebsafklaringen opridsede jeg den tætte forbindelse mellem læselyst og motivation. En 

læseaktivitet bygger altid på en form for motivation, hvilket er emnet for dette større afsnit. 

Hvorfor motivationen er så vigtig 
Dansklæreren kan ikke være ligeglad med, hvorvidt eleverne nyder at læse eller ej, blandt andet 

fordi læselysten baner vej for en række danskfaglige kompetence. Ivar Bråten henviser til den store 

betydning af læsemotivation præsenteret af Wigfield og Tonks: Læsemotivation er med til at få 

elever til at læse oftere og til at gøre det med større engagement og energi. Dermed bliver elever 

med læsemotivation også mere udholdende og får større vilje til at fortsætte, selv når de støder på 
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11	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

vanskeligheder under læsningen. De når ganske enkelt lettere gennem en større læsemængde. Så 

forbedres igen deres ordafkodningsfærdigheder, deres ordforråd udvides, de får kundskaber og 

udvikler læseforståelsesstrategier, og de opnår en samlet set forbedret læseforståelse. Den 

forbindelse er logisk, men faktisk virker læsemotivation ikke kun ind på læseforståelsen ved at 

udvikle delkompetencer, men den har også en selvstændig og direkte betydning for læseforståelsen 

(Bråten, 2007, s. 9). Motivation er dog ikke kun vigtig for tekniske færdigheder, for som næste 

afsnit vil belyse, kan man godt lære uden motivation. Men skolen har udover uddannelse et mål, der 

hedder dannelse og lyst til læring, og derfor er motivation et mål i sig selv. 

Indre og ydre motivation 
Hos de amerikanske psykologer Richard M. Ryan og Edward L. Deci skelnes mellem intrinsic og 

extrinsic motivation, præsenteret ved Roe (2010, s. 55). Indre motivation for læsning er lystbetonet 

og bunder i indre faktorer hos eleven, som eksempelvis en interesse for tekstens pågældende emne. 

Ydre læsemotivation er derimod forårsaget af faktorer udenfor eleven og kan være virket af et 

ønske hos eleven om at få gode karakterer eller at gøre et godt indtryk hos læreren, forældre eller 

kammerater. Indre motivation består af valgfrihed og ingen kontrol. Det er ifølge Deci og Ryan et 

gunstigt udgangspunkt for læring, og når læreren giver eleverne mere ansvar i læringssituationen, 

fremmer det deres indre motivation (Ibid.). 

De amerikanske forskere Wigfield og Guthrie kategoriserer fire forhold ved indre motivation, som 

er med til at præge læsningen: vigtighed, nysgerrighed, engagement og udfordring. Læsemængden 

er afhængig af, at læseren anser læsning for at være værdifuld, og at vedkommende er nysgerrig 

efter at lære noget om det pågældende emne. Endvidere må læseren nyde at engagere sig i at læse 

den aktuelle teksttype. Udfordring betegner en tilfredsstillelse ved at kunne mestre eller tilegne sig 

komplekse idéer fra en tekst. I modsætning til indre motivation ses ydre motivation for at engagere 

sig i en aktivitet som en respons på ydre værdier eller krav. Ydre motivation opstår på baggrunde af 

tre aspekter: anerkendelse, karakterer og konkurrence. At få sin succesfulde læsning anerkendt og at 

blive belønnet med positiv evaluering og gode karakterer kan, ligesom tilfredsstillelsen ved at 

udkonkurrere andre, skabe ydre motivation for læsning. (Clark & Rumbold, 2006, s. 15-16). 

I min dataindsamling fortæller læsevejleder og dansklærer Linda Eliasen, at hun i 6. klasse på 

Jakobskolen arbejder systematisk med læsekontrakter. Konceptet indebærer, at læreren og de 

enkelte elever indgår kontrakter om et vist sideantal, der skal læses indenfor en periode, hvorefter 

læsekontrakten fornyes: ”Læsekontrakten er et af de redskaber, jeg bruger for at fastholde eleverne 
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12	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

i deres læsning […] at vi faktisk tvinger dem ud i at prøve, om ikke de kan få den der læselyst, hvis 

ikke de har den, for det er ikke alle børn, der har den. Men nogle børn kan faktisk erhverve sig den 

ved at læse så meget, at læsningen bliver mere tilgængelig for dem, så de ikke skal tænke så meget, 

men bare læser, fordi det er en oplevelse” (bilag 2). Linda kommer her med et bud på, hvordan 

læselyst kan fremelskes hos elever, der ikke har den. Ifølge hende har elever ofte brug for at blive 

holdt ved ilden, så en tvunget kontrakt paradoksalt nok kan være vejen til lystfuld læsning. Hendes 

tese stemmer imidlertid godt overens med elevernes svar: 7,7 % af pigerne og 21,2 % af drengene 

svarer, at de ville læse mere i skolen, hvis de gennem eksempelvis læsekontrakt eller andre 

læselektier blev holdt op på det. Svaret ses i tabel 7 og 8 og vil blive behandlet i afsnittet 

Handleperspektiv. 

Når eleverne vælger litteratur til læsekontrakten, får de langt på vej lov til selv at bestemme, hvad 

de vil læse (Ibid.). Linda kommenterer på tekstvalget, hvis hun mener, at det ikke rammer elevernes 

udviklingsniveau, men ellers får eleverne ansvar og selvbestemmelse til at vælge efter interesser. 

Det fremmer ifølge Deci og Ryan elevernes indre motivation. Læsekontrakten kan også fremme 

ydre motivation, da det i bund og grund handler om at krydse et sideantal af og tilfredsstille læreren. 

Drenge og pigers læsevaner 

Det ligger ikke indenfor denne opgaves problemfelt at behandle forskelle mellem piger og drenge i 

læsevaner og læselyst, men både teoretikere og internationale undersøgelser viser variation i piger 

og drenges motivation, deres foretrukne litterære genre og læseevner, og det samme gør min simple 

empiri. Forskelle mellem drenge og pigers læsning og læselyst er derfor væsentlige at være 

opmærksom på, da de kan have indflydelse på, hvordan litteraturundervisning i praksis bør gribes 

an. 

Næste sides tabel 2 og 3 viser svarene i Jakobskolens fire klasser (bilag 1) opdelt mellem piger og 

drenge. Med fire forskellige klasser som empirigruppe, skal læseren af denne opgave have in mente, 

at undersøgelsen ikke kan vise en udvikling hos eleverne. 

Hos pigerne ses en forholdsvis stor spredning. En stor andel på 40 % i 6. klasse læser ikke for 

fornøjelses skyld og har dermed ikke indre motivation eller læselyst. Samtidig har klassen en del 

”bogslugere”, der let kan læse et par timer om dagen. I 7. og 8. klasse kan ingen af pigerne kende til 

slet ikke at have læselyst. De læser alle dagligt, og næsten halvdelen af 7. klasses piger læser over 

en halv time om dagen. I 9. klasse, hvor læselysten ifølge forskning er udsat, mangler 14 % af 
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13	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

pigerne lyst til at læse. Interessant nok, ses her også den største procentvise del af læselystne piger 

med 28 %, der læser op mod 2 timer om dagen. 

 

 

Data over drengenes læsevaner og læselyst giver et lidt anderledes billede. En drengegruppe i alle 

klasser læser mellem 0-30 minutter dagligt, men en bemærkelsesværdig stor procentdel af drengene 

har ingen læselyst. I 9. klasse gælder dette for næsten fire ud af fem drenge, og i 8. klasse for 

halvdelen. Igen deles vandende i 9. klasse, hvor der sidder enkelte læselystne drenge. 
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Tal i procent 

6. klasse 
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Tabel 2 
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Hvor megen tid bruger du normalt hver dag på at læse for din fornøjelses skyld? 
 

Drenge 
Tal i procent 

6. klasse 

7. klasse 

8. klasse 

9. klasse 

Tabel 3 
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Jeg læser tallene med bekymring, for det er en stor gruppe drenge, der ikke har læselyst, og som får 

mange, tunge studieår og måske også svært ved at lære, hvad der kræves, hvis ikke deres læselyst 

blomstrer op. Tallene begrunder også, hvorfor det til trods for en generel national fremgang i 

elevers frilæsning er utilfredsstillende, at kurven af læselystne elever knækker i 5.-6. klasse, som vi 

så på i indledningen til begrebet læselyst. 

      

I det følgende vil jeg ud fra min empiri i tabel 4 og 5 forsøge at belyse indre og ydre læsemotivation 

hos eleverne. Iøjnefaldende er det, at pigernes svar samler sig omkring det første, og at mellem 40-

73 % af dem dermed læser af lyst. Tallet viser en stor kærlighed hos pigerne til (skøn)litteratur. 

Drenges svar fordeler sig bredere. De værdsætter også litteratur, og en større andel drenge 

vægtlægger det uddannelsesmæssige brugsaspekt og den information, læsning kan give. Det 

stemmer overens med den føromtalte PIRLS-undersøgelse, hvori drenge foretrækker informative 

tekster. Hvor næsten tre ud af fire piger i 9. klasse har læselyst, mangles den hos over halvdelen af 

klassens drenge. Igen understøttes tallene fra PIRLS og PISA. 

6. klasses piger og drenge udgør begge den mindste gruppe af elever, der læser af lyst, og de er 

klassen med flest elever, der ser læsning som fornuftigt og vigtigt for uddannelse. 6. klasse har en 

stor grad af ydre motivation, men deres indre, afgørende motivation er lav. 
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Tabellerne viser, at en stor elevgruppe, især piger, er motiverede af en indre, lystbetonet læsetrang, 

men at ydre krav og pligt af og til også er nødvendig, hvis de skal få læst. Flere af eleverne fra 

undersøgelsen havde vanskeligt ved at svare, fordi deres læsning var motiveret af flere grunde. 

Tallene rummer dermed en vis usikkerhed. 

Både indre og ydre motivation 
Det er nærliggende at associere indre motivation med positive tanker og at idealisere forestillingen 

om elever, der kun arbejder ud fra indre motivation. For karaktergivning og tests samt forældres, 

læreres og samfundets forventninger til eleverne kan let medføre, at deres ydre motivation bliver 

dominerende. Samtidig skal undervisning også lære elever, at ikke al læsning kan være lystfyldt, og 

dermed bliver læseundervisningens formål delt: et primært mål er, at eleverne bliver motiverede og 

engagerede for læsning, så de går til teksterne med forventning og interesse, og så de tilmed 

frivilligt vælger at læse, selvom de ikke skal. Et andet mål for eleverne er at lære, at læsning nogle 

gange er nødvendigt for dem, også selvom teksterne ikke fanger deres umiddelbare interesse (Roe, 

2010, s. 54). En elev er sjældent enten ydre eller indre motiveret, og hos stærke læsere ses begge 

former for læsemotivation som regel, idet en forening af indre og ydre motivation givetvis vil give 

de mest optimale læseforudsætninger. Dermed skal ydre læsemotivationsfaktorer ikke foragtes, men 

det er et negativt tegn, hvis den ydre motivation er dominerende (Anmarkrud & Bråten, 2010, s. 

28). 

Med læseforskningstal der viser dalende læsemotivation hos mellemtrins- og udskolingselever, er 

det essentielt, at dansklærere kender til læsehæmmende og læsefremmende motivationelle forhold, 

som kan være med til at enten reducere eller øge læselyst. Eksempler på disse vil blive belyst i de 

følgende afsnit. 

Læsehæmmende motivationsfaktorer 
Dette afsnit behandler komponenter, der kan reducere elevers læselyst. Et efterfølgende afsnit ser på 

komponenter, der kan fremme læselyst, og de to dele taler så at sige sammen; hvor det ene afsnit 

præsenterer forhold at undgå, kommer det andet med eksempler på, hvad der bør træde i stedet. 

Faktorer der virker hæmmende på elevers læsemotivation kan være mangeartede. En af dem er svag 

kontrol over læsningen, som kan udspringe af ringe indflydelse på eksempelvis valg af tekster, valg 

af opgaver og hvordan opgaverne løses. For lette eller for svære tekster samt tekster der af eleven 

opfattes som kedelige og uvigtige er også med til at reducere læsemotivationen. Bedømmelse af 
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16	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

tekster som spændende eller uvigtige er på spil i ungdomsårene, hvor elever i særlig høj grad spejler 

sig i og påvirker hinanden (Anmarkrud & Bråten, 2010, s. 30). I afsnittet Handleperspektiv med 

min empiri i tabel 7 og 8 ses mulige forklaringer på, hvorfor nogle elever mangler læselyst, og her 

nævnes uinteressante tekster samt manglede indflydelse på tekstvalg. 

I de ældste klasser kan tendensen til dalende læselyst hos eleverne skyldes mange ting, men 

stigende sammenligning og konkurrence mellem eleverne samt øget evaluering i skolen kan være 

begrundelser (Bråten, 2007, s. 10). Test og målstyring kan få en negativ effekt, hvis de reducerer 

elevers lyst og mod til at forsøge og deres engagement for at lære mere. Nogle psykologiske 

mekanismer med relevans for lærerens praksis, blandt andet mestringsforventninger og 

attributionsmønstre, vil blive behandlet i de næste tre afsnit. 

Læsefremmende motivationsfaktorer 

Læsemotivation er en kompleks størrelse, som påvirkes af mange forhold, og som det kræver både 

tid og bevidst indsats at ændre. Den er nøje forbundet med mestringsforventninger, og disse er 

under forudsætning af, at elever reelt set kan mestre læsningen; at de i de første skoleår har tilegnet 

sig basale læsefærdigheder som eksempelvis ordafkodning og læseforståelsesstrategier, at 

læseopgaver er tilpasset elevernes individuelle niveau, samt at lærerfeedback fremmer elevers egen 

læsefremgang snarere end indbyrdes sammenligning. I arbejdet med at fremme indre motivation og 

orientering mod mestringsmål, er det endvidere mest hensigtsmæssigt, at arbejdsformerne lægger 

op til social læring og samarbejde mellem eleverne frem for konkurrence (Bråten, 2007, s. 10). 

Med sin tanke om individtilpassede læseaktiviteter ligger Bråten sig op af Vygotskijs 

socialkonstruktivistiske læringssyn og teori om nærmeste udviklingszone samt tanken om 

differentierede læseaktiviteter, hvilket vil blive belyst i afsnittet senere i opgaven. 

Mestringsforventninger 
I deres studier har de amerikanske forskere Guthrie, Wigfield og Perencevich fundet frem til, at 

særligt elevers forventning om mestring, indre motivation og mestringsmål har afgørende betydning 

for deres læsemotivation (Guthrie, Wigfield, & Perencevich, 2004, s. 48-50). 

Mestringsforventninger omhandler læserens selvopfattelse og bygger i høj grad på tidligere 

læseerfaringer, og derfor er det centralt, at elever får opbygget gode cirkler af succesoplevelser med 

læsning. En elev med ringe erfaringer af at have mestret en bestemt teksttype kan imidlertid trække 

på og få gavn af medelevers læsemestring, da det at observere hvordan andre kan læse en tekst kan 
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17	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

blive til vikarierende erfaringer for en elev, så han eller hun også tror på selv at kunne klare teksten. 

På samme måde har positiv feedback og opmuntring fra andre betydning for en elevs 

mestringsforventninger, særligt når den positive tilbagemelding attribueres til elevens egen indsats, 

ihærdighed og strategilæsning (Anmarkrud & Bråten, 2010, s. 28). Igen er det vigtigt, at sociale 

læseaktiviteter fremhæver sparring, social læring og læsemestring frem for sammenligning og 

konkurrence imellem eleverne. Konkurrence kan bestemt være en sund motivationsfaktor, men det 

kan hæmme læringsmiljøet, hvis ydre motivation overskygger den indre, lystbetonede. 

I den kvantitative spørgeskemaundersøgelse (bilag 1) vurderer eleverne deres egne læsefærdigheder 

som følgende: 52 % synes, de er gode til at læse; 41 % at de er nogenlunde til at læse; 7 % at de 

ikke er så gode til at læse, og ingen ser sig selv som dårlige læsere. Det må dermed formodes, at 

langt størstedelen af eleverne har positive erfaringer af læsemestring, hvilket er en stor hjælp for 

deres indstilling til læsning. I tolkningen af resultatet skal den unøjagtighed medtænkes, at det for 

en del elever vil være ydmygende at svare, at de har svært ved at læse. Men det faktum at 93 % 

elever vurderer sig selv som nogenlunde eller gode læsere gør det rimeligt at antage, at de har et 

positivt grundlag for mestringsforventninger til læsning, og at dårlige læsefærdigheder ikke er den 

primære begrundelse for nogle elevers manglende eller lave grad af læselyst. 

Attributionsmønstre 
Bernard Weiner er en af de førende uddannelsespsykologer, når det gælder teorier for 

attributionsmønstre ved læring. Præsenteret ved Woolfolk, Malcolm & Walkup (2008, s. 261-263) 

beskriver Weiner, hvordan en elev kan attribuere årsagen bag henholdsvis succes eller nederlag til 

tre dimensioner: locus – hvorvidt årsagen er placeret internt eller eksternt hos eleven; stability – 

hvorvidt årsagen er foranderlig eller konstant og controllability – hvorvidt eleven kan kontrollere 

årsagen. De tre komponenter virker indirekte ind på motivation, idet de påvirker forventningerne til 

og værdien af mestring. Ved nederlag vil attribution til konstante og ukontrollerbare faktorer som 

eksempelvis egne evner og skolefaget ofte medføre en forventning om flere nederlag. De 

attributionsmønstre udgør derfor de største motivationsproblemer, fordi elever her fokuserer på 

egen utilstrækkelighed og let kan miste tro på mulig succes. Dermed søger de sjældent hjælp og kan 

let give op i skolearbejdet. En konstruktiv attribution ved nederlag vil derimod ske til kontrollerbare 

og foranderlige forhold som for eksempel arbejdsindsats. Hvis succes attribueres til interne, 

foranderlige og kontrollerbare årsager som evner og arbejdsindsats, kan det forstærke elevens 
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18	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

mestringsforventning. De to forhold er i gensidig hinanden dialog: en stærk mestringsforventning 

tilskynder til konstruktiv attribution, som forstærker en positiv mestringsforventning. 

Data fra mit kvalitative interview med Linda Eliasen viser, at hun i sit arbejde fokuserer på at 

fremme elevernes individuelle læseproces frem for sammenligning og konkurrence eleverne 

imellem. Hun fortæller ikke konkret om, hvordan hun attribuerer elevers nederlag og succes i 

forhold til Weiners tre dimensioner, men implicit mener jeg, at følgende citat danner belæg for at 

kunne konstatere, at Linda attribuerer nederlag til foranderlige og kontrollable faktorer, og succes til 

interne årsager hos eleven. Hun tror øjensynligt på hver elevs udviklingspotentiale og formidler 

dette til eleverne: ”En anden funktion ved LUS3 er også, at der ikke er nogen, der går fra mig uden 

at få et klap på skulderen med en besked om, at du er simpelthen god til det der. Det kan godt være, 

at der er en, der er bedre, men du er god, og du skal videre, derfra hvor du er. Og det er noget, jeg 

synes er rigtig, rigtig vigtigt i læsning. Om eleverne står på det ene eller andet trappetrin er ikke så 

vigtigt, men det er det, at de kommer videre til næste trin. De skal ikke springe op til et trin, deres 

klassekammerater er på, for de ved godt, at de er forskellige steder” (bilag 2). Linda er opmærksom 

på at give hver elev feedback, der fokuserer på positiv opmuntring, elevens individuelle 

udviklingspotentiale og mestring. 

Tekstvalg som spændetrøje eller spændingsnøgle 
Et væsentligt element, når det gælder at fremme elevers læselyst, er tekstvalg, som i dette afsnit vil 

blive indledt med. pædagogikprofessor Thomas Ziehe mener især de ældste elever at have en sikker 

viden om mange forhold, og en lærers opgave er at nedbryde og ryste disse selvfølgeligheder. 

Undervisningsindholdet skal udfordre og præsentere elever for en tilpasset mængde ’god 

anderledeshed’, der ikke finder sin berettigelse ved at være hverdagsrelevant, men ved at være 

kunstig, forskellige fra virkelighedens realiteter og overraskende. Anderledesheden har til hensigt at 

vække elevernes lyst til at udforske og udvide deres forståelseshorisont. Den må kunne to ting: have 

dannelsespotentiale og være fremmede men samtidig henvende sig til den enkelte elev (Ziehe, 

2004, s. 77). Ikke alle ungdomstekster rummer et stort dannelsespotentiale, men mange gør, og 

dansklæreren har en vigtig opgave i at vække og åbne op til elevers læselyst ved at finde spændende 

tekster, der kan stimulere elevers interesser for forskellige og anderledes temaer. Hvis læreren 

slipper kontrol og giver elever reelle valgmuligheder og grader af selvbestemmelse i valg af 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 LUS: Læseudviklingsskema er et evaluerings- og planlægningsværktøj i arbejdet med læseudvikling. 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



	  

Professionsbacheloropgave i dansk, april 2015 

Ta
bi

ta
 B

ec
h 

M
yh

re
, 2

01
11

50
 

	  19
	  

19	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

læsestof, kan eleverne opleve autonomi og begejstring for det pågældende læseprojekt (Bråten, 

2007, s. 10). 

Jeg har tidligere henvist til opgavens tabel 7 og 8, hvor en stor gruppe af elever svarer, at mange 

tekster i undervisningen er kedelige, og at de ikke har indflydelse på tekstvalg i skolen. Omkring 

tekstvalg svarer Linda Eliasen: ”Når jeg finder litteratur til klassen, så er det meget mig, der har 

valgt. Det skal dog siges, at vi har læst Skammerens datter for nylig, og det var et ønske fra en 

elev” (bilag 2). Elevernes interesse for litteraturen kunne vækkes i højere grad, hvis de blev 

præsenteret for valgmuligheder. Samtidig rummer litteraturen med Ziehes teori in mente 

potentialer, eleverne ikke kender til. Linda oplever et dilemma ”når mange elever kun vil læse 

fantasy, og de kan være svære at få til at læse andre genrer, fordi de per definition betragter dem 

som værende kedelige. Men der ser jeg det også som min opgave at prøve at præsentere dem for en 

anden slags litteratur … vi skal give dem den bagage. Det er os, der ved, at den litteratur findes” 

(Ibid.). Læreren har et meransvar for, at eleverne bliver præsenteret for fremmede verdener. 

Elevmedbestemmelse er ikke altid mulig på tekstvalg, men så er det det på andre områder som 

eksempelvis arbejdsformer, som også indgår i elevers læringsmål. 

Litteraturens medie 

Indledningsvis i afsnittet om læselyst nævnte jeg en undersøgelse fra sidste år, der taler for en 

vending i børns læselyst, og her peger Reinholdt Hansen på et motivationsredskab i 

litteraturundervisningen: ”Det er interessant, at samtidig med de digitale mediers indtog det seneste 

årti læses der mere på ugebasis i dag end for 10 år siden” (Vestergaard, 2014). De multimodale og 

digitale medier kan uden tvivl krydre litteraturundervisning og fange mange elevers interesse ad nye 

veje. 

Ifølge tallene i tabel 6 på næste side foretrækker tre ud af fire elever fra Jakobskolen stadig 

bogmediet, men det giver ikke nødvendigvis belæg for at kunne tolke, at de fravælger de andre 

medier. Svaret kan skyldes, at de slet ikke eller kun i ringe grad har stiftet bekendtskab med IT i 

læseundervisningen og derfor heller ikke har oplevet, hvordan digitale medier kan virke særligt 

læsemotiverende. 
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Et læringsrum med læselystne elever 

Vi har indtil videre set på vigtigheden af læselyst, og på forhold der kan forårsage indre og ydre 

motivation. Udover at besidde teoretisk viden om læsefremmende og læsehæmmende komponenter 

må en dansklærer kunne aflæse et klassemiljø og vurdere, hvordan hendes viden kan omsættes til en 

læsemotiverende klasserumspraksis. En didaktisk ramme er emnet for det næste afsnit. 

John Guthrie, amerikansk læseforsker, sammenfatter en del af de senere års interventionsforskning i 

programmet Concept-Oriented Reading Instruction (herefter CORI). Undervisningsprogrammet 

bygger på fire grundlæggende kendetegn ved en engageret læser, som er: strategisk, så han 

anvender læsestrategier; motiveret og har tiltro til egne læseevner samt er udholdende i læsning; er 

vidensdrevet så han klarlægger og udbygger sin nuværende viden og er socialt interaktiv (Guthrie J. 

T., 2009, s. 2). CORI består af ni karakteristika, som forskning har vist øger elevers læsemotivation 

og læsefærdigheder. Jeg udvælger herfra fem elementer med særlig relevans for mit problemfelt. De 

præsenteres ved Anmarkrud og Bråten (2010, s. 31-37): 

Klare lærings- og kundskabsmål: med hjælp fra læreren formulerer eleverne spørgsmål, som de vil 

besvare indenfor fagets overordnede mål, og målsætning orienterer elever mod mestringsmål. 

Læringsmålstyret undervisning finder heri teoretisk hjemmel for at kunne fremme elevers læselyst 

og læsefærdigheder. Elevautonomi: så vidt det er muligt, rammesætter læreren reelle 

valgmuligheder for eleverne med den bagvedliggende tanke, at hvis elever får ansvar, tager de det 

og udvikler selvstændighed i deres læselæringsproces. Eleverne på Jakobskolen får begrænset eller 

ingen medindflydelse på klassens fælles tekstvalg, mens 6. klasse får en del indflydelse i 

læsekontrakten. Interessante tekster: jf. tabel 7 og 8 i afsnittet Handlingsperspektiv efterspørger 

eleverne mere spændende tekster både i skolen og derhjemme. Ifølge CORI vil et større arbejde 
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med forforståelse omkring teksternes emner blandt andet kunne gøre dem mere tilgængelige og 

interessante. Strategiundervisning: der er veldokumenteret sammenhæng mellem strategisk 

læsning4, læseforståelse, læseengagement og læselyst. Når Linda Eliasen i timerne Læs og forstå 

lærer 4. klasse nogle grundlæggende læsestrategier til anvendelse i alle fag, fremmer hun dermed 

også læselyst (bilag 2). Ros og belønning: når Linda giver specifikke og positive tilbagemeldinger 

koblet til elevernes arbejdsproces, styrkes elevernes konstruktive attributionsmønstre og 

mestringsforventninger. 

Guthrie har formentlig inspireret Bråtens syn på læselyst, for som vist i opgavens første citat, 

trækker Guthrie ligesom Bråten en klar forbindelse mellem læselyst, kompetenceudvikling og 

læring (Guthrie J. T., 2009, s. 3), hvilket det næste afsnit vil omhandle. 

Potentialet i fiktionslitteratur 

Det senmoderne samfund beskrives af sociologen Anthony Giddens som komplekst og 

uforudsigeligt, hvor traditioner ikke som tidligere tilbyder individet en sikkerhed i tilværelsens valg. 

Det moderne menneske er derfor overladt til selv at vælge sit liv i en kontekst af komplekse 

situationer (Lorentzen, 2009, s. 25), og dertil har det brug for særlige kompetencer, som 

fiktionslitteratur kan udvikle. 

Læselyst er ikke kun forbundet med oplevelseslæsning, der som en drivkraft skal motivere til det 

egentlige mål, læseforståelse. Emotioner og kognition hører i stedet sammen og er hinandens 

forudsætninger, for ”man kan ikke lære uden emotioner, og man kan ikke tænke og forstå uden 

kognition.” (Steffensen, 2010, s. 12-13). Den følelsesmæssige side er ikke at foragte, for den er en 

forudsætning for kognitiv udvikling og læring, og lysten til at læse udvikler i særdeleshed det 

sociale følelsesliv: ”Litteraturlæsning er en formidabel måde at tilegne sig de sociale emotioner på, 

sådan at man kan undgå den emotionelle neutralitet, det vil sige den manglende evne til at ’forstå’ 

de kulturelt betingede sociale situationer og de følelser, de vækker hos en selv og andre” (Ibid., s. 

23). Med citatet sætter Bo Steffensen ord på det ofte uudsigelige; at litteraturen kan forene os med 

andre personer, fiktive såvel som virkelige, og på tværs af tid og sted give os fælles følelser, 

forståelser og oplevelser – det jeg som barn oplevede i læsning af Anne fra Grønnebakken – og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 CORI arbejder med læsestrategierne: 1) aktivering af relevant forforståelse, 2) stille spørgsmål til teksten før og under 
læsning, 3) søge efter vigtig information, 4) opsummere teksten, 5) organisere tekstindhold i tankekort og mindmap 6) 
oversigt over tekststruktur. Læseforståelsesstrategier præsenteres hos (Brudholm, 2011). 
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social forståelse og empati er vigtige kompetencer for eleverne at mestre, hvilket jeg vil begrunde i 

det følgende. 

Det er skolens opgave at udvikle og bevare børns læselyst, fordi ”det at læse kan give dem indsigt 

og oplevelser for livet” (Bundsgaard & Kühn, 2010, s. 142). Skønlitteratur kan noget helt særligt. 

Det er et sted, hvor vi kan kommunikere om det, der ellers kan være svært at formulere, og hvor vi, 

hvis vi vil det, kan kommunikeres til. Det er et univers, hvor livets grundlæggende tematikker kan 

bearbejdes, eller hvor vi bare kan drømme os væk i tidsfordriv. Fiktionslitteratur har dette store og 

dybe potentiale, fordi det netop er flertydige fortællinger med åbne fortolkninger, der viser flere 

perspektiver på et emne, og som derfor kan udfordre vores forståelser og afspejle både det 

individuelle og det almene (Ibid., s. 142-143). 

Jeg vil vende tilbage til tabel 1 i det indledende afsnit om læselyst, hvor eleverne fra min empiri 

svarede på spørgsmålet om, hvad de får ud af læsning. Eleverne nævner tekstkompetencer i form af 

bedre læse- og skrivefærdigheder og større uddannelsesmæssig viden, noget som 6. klasses 

dansklærer og læsevejleder Linda Eliasen formidler til dem: ”Jeg har altid snakket meget med 

eleverne om, hvad det betyder for deres udvikling at læse, og at de, når de læser, også udvikler 

deres skriftsprog” (bilag 2). Op mod halvdelen af eleverne svarer ligeledes, at de får en god 

læseoplevelse, syn for andre menneskers standpunkter og indlevelse i andres liv. Sidstnævnte 

kategori betegner den almene dannelse og de sociale emotioner, der kan udruste en læser til bedre 

selv at kunne tackle livets grundlæggende spørgsmål og valg. 

Udover min egen empiri vil jeg se på en landsdækkende undersøgelse foretaget af Henriette Romme 

Lund, der har undersøgt, hvad 11-12-årige læselystne børn selv mener at få ud af læsningen: ”Man 

bliver også bedre til at stave ved at læse – det er godt at kunne, når man selv skriver, og man lærer 

mange nye ord og bliver god til at formulere sig, man lærer, hvordan man kan skabe forskellige 

stemninger, [man bliver] god til at danne forskellige billeder i hovedet (...). Man bliver bedre til en 

masse ting” (Center for Børnelitteratur, 2007, s. 30). I samme ombæring peger børnene dermed på, 

at udover at give et danskfagligt udbytte er læsning også en kilde til fantasi og kreativ 

tekstforståelse. Der er altså ikke tale om et enten rent vidensformidlende og danskfagligt udbytte 

eller et rent kreativt, kulturformidlende og personlighedsudviklende udbytte ved læsning. 

Tværtimod gælder et både og, idet begge kompetenceudviklende aspekter er indlejret i læsningens 

univers (Ibid.). 
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23	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Analysedel 2: Danskfagets kompetencer og læringsmålstyret undervisning 

I opgavens anden hoveddel vil jeg se på danskfagets kompetencer og i henhold til min 

problemformulering fokusere på fiktionslitteraturens bidrag. Kompetenceorientering danner et 

grundlag i læringsmålstyret undervisning, som jeg derfor vil behandle efterfølgende. 

Kompetenceorientering i danskfaget 
Danskfaget har de fire kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, 

og dets formål er mangefacetteret. Eleverne skal lære at læse og skrive, fortolke tekster og forholde 

sig til kommunikationssituationen, og de skal udvikle sig til selvstændige, dannede borgere med 

bevidsthed om både egne og vores fælles udgangspunkter. 

At klæde elever på til at kunne tackle samfundets aktuelle og fremtidige udfordringer er som 

tidligere belyst en dannelsesopgave, der ligger indenfor skolens og danskfagets rammer. 

Kompetencebegrebet supplerer her tanken om almen dannelse, fordi mennesket har brug for 

oplysning og færdigheder for at kunne tage stilling til sit eget liv og deltage i samfundsudviklingen. 

Kompetencebegrebet ligger sig op ad Emmanuel Kants berømte ord om, at oplysning er nøglen til 

at træde ud af sin selvforskyldte umyndighed. En dannet borger må derfor besidde nogle 

kompetencer, og her kan danskfaget i særlig grad være med til at udvikle disse tre: sociale, 

fortolkningsmæssige og kommunikative, samt deres underkompetencer (Bundsgaard, 2009, s. 10-

11). 

Under fortolkningsmæssige kompetencer bidrager fiktionslæsning med udvikling af hermeneutisk 

kompetence (indlevelse, analyse, fortolkning), narrativ kompetence (fortællingsforståelse, 

fortælleevne), scenariekompetence (forestillingsevne, analyse, handling) og æstetisk kompetence 

(oplevelse, udtryk). Af de sociale kompetencer udvikler fiktionslæsning især etisk kompetence 

(vurdere handlingsværdi, evne og vilje til at hjælpe) samt empatisk kompetence (emotionel 

indlevelse) (Lorentzen, 2009, s. 27-38). 

Læringsmålstyring i undervisningen 
Med den nye folkeskolereforms indtog i august 2014 blev der sat fokus på målfastsættelse og 

lærernes systematiske arbejde med læringsmål i henholdsvis planlægning, gennemførelse og 

evaluering af undervisningen. Undervisningsministeriet lancerede på dette grundlag en vidensportal 
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24	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

og udarbejdede en vejledning for, hvordan læringsmålstyring kan tage sig ud i praksis. 

Læringsmålene er styret af de overordnede nye Fælles Mål og er bestemmende for valg af indhold, 

læremidler, forløb og aktiviteter, som alle begrundes med, hvor velegnede de er med henblik på at 

nå målene (UVM, 2014a, s. 4). 

Retningsmål frem for indholdsmål 
Modsat tidligere Fælles Mål, som beskrev indholdet for, hvad eleverne skulle undervises i, 

beskriver de nye læringsmål slutmålet for, hvor eleverne skal nå hen. Læringsmålene beskriver, 

hvilke kompetencer eleverne skal opnå, men ikke så konkret hvordan disse skal opnås, og dermed 

skal lærerne nu fokusere mere på, hvad eleverne skal lære, frem for hvilke konkrete aktiviteter der 

skal iværksættes. Læringsmål er i løbet af de sidste ti år vundet frem i en række andre lande, og 

erfaringen derfra viser, at læringsmål gør undervisningen mere gennemsigtig, idet tydelige mål 

giver undervisningen en klar retning (Rasmussen, 2014). 

Tydelige mål skaber elevautonomi og mestringsforventning 
Læringsmål er ifølge Bodil Nielsen en hjælp for læreren til at planlægge, lede, differentiere og 

evaluere undervisningen, men målene hjælper også eleverne til at finde mening med undervisningen 

og til at være målrettede (Nielsen, 2013, s. 36). Lærerens formulering af tydelige og målbare mål 

for undervisningen er vigtig, fordi elevernes læringsudbytte øges, når de kan se målene og arbejde 

fokuseret imod dem. Hvis læreren endvidere forklarer, hvorfor eleverne skal lære de opstillede mål, 

og hvad de kan bruge indholdet til, kan eleverne lettere se mening i aktiviteterne, og de får bedre 

muligheder for selv at finde læringsmetoder og evaluere egen læringsproces, når de kender 

rammerne og lærerens forventninger til dem (Ibid., s. 29).  

John Hattie betegner målstyret læring som både tydelige læringsmål samt metoder til evaluering af 

arbejdet imod læringsmålene. Begge komponenter forudsætter, at læreren har klargjort indholdet og 

retningen for undervisningen, og at disse formidles tydeligt til eleverne. Evaluering af arbejdet imod 

målene er dernæst en forudsætning for opstilling af nye læringsmål for henholdsvis årsplan, forløb 

og enkelte undervisningslektioner. Albert Bandura og Dale Schunk pointerer sammen med andre 

forskere i mestringsforventning, at det at læreren formulerer undervisningsmål og hjælper eleverne 

til at formulere egne læringsmål styrker både mestringsforventning og præstationsevner hos 

eleverne (Ibid., s. 29-30). Teorierne i opgavens to hovedafsnit forener dermed læselyst og 

mestringsforventning med tydelige læringsmål, for når læsemål er differentierede og tydelige, bliver 

den enkelte elevs mestring og læseudvikling det også. 
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25	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Individuelle læringsmål 

Jf. folkeskolelovens § 18, stk. 4 skal den enkelte elev inddrages i et samarbejde med læreren om 

fastsættelse af individuelle læringsmål, og det sker på baggrund af en løbende evaluering af elevens 

opfyldelse af de overordnede trin- og slutmål. Desuden skal der opstilles mål for elevens 

arbejdsindsats (Nielsen, 2013, s. 44-45). Af interviewet med Linda Eliasen fremgår det, at 

læringsmål er meget diffuse og utydelige i hendes undervisning. På spørgsmålet om, hvorvidt 

hendes elever arbejder med læringsmål i undervisningen, lyder hendes svar: 

”Det kunne vi helt sikkert godt gøre med ud af. Der fangede du mig i noget. Vi arbejder med 

fokusområder i feedback, og i læsekontrakten skubber jeg til eleverne i forhold til sideantal og 

sværhedsgrad, men læringsmålene kunne godt gøres mere konkrete” (bilag 2). 

Ved at samarbejde med sine elever om at opstille og arbejde imod tydelige læringsmål for det 

danskfaglige indhold og for elevernes arbejdsproces med læsning, kunne Linda gøre sine elever 

opmærksomme på deres egen læringsproces. Jeg tror, at elevernes oplevelse af progression i 

undervisningen – at lære noget og at vide, hvad man har lært – ville kunne skabe en synlighed 

omkring læring, der ville give mere mening for eleverne, og som kunne give læselyst og motivere 

dem til at læse videre. Ved at evaluere på deres arbejde imod specifikke mål ville de få 

mestringsoplevelser med læseudvikling, hvilket kunne øge deres læselyst. 

I alle fag er det et læringsmål, at eleverne skal opnå større bevidsthed om egen læring og foretrukne 

arbejdsmetoder. Indenfor læsning kan det dreje sig om at enten læse for sig selv eller sammen med 

andre, forskellige notatteknikker med mere. Lærerens kendskab til børnene er meget vigtig, idet 

læringsmålstyret undervisning sætter elevens læring og ikke lærerens undervisning i fokus. 

Individuelle læringsmål fremmer klasseledelse og undervisningsdifferentiering 

Dette afsnit omhandler, hvordan opstilling af tydelige læringsmål hjælper læreren i klasseledelsen. 

Når uforudsete ting opstår, og elever spontant bliver optagede af fagligt relevante forhold, guider 

læringsmålene læreren til at kunne prioritere, hvad der er væsentligt og til enten at styre efter nye 

læringsmål eller vende tilbage til de oprindelige. Tydelige læringsmål er også vigtige i forhold til 

undervisningsdifferentiering, idet læringsmål udgør en fælles retning for en gruppe elever, selvom 

deres udvikling er individuelt forskellige (Ibid., 30-31). Det er bemærkelsesværdigt, at alle elever 

har samme danskfaglige læringsmål, men at vejene dertil er forskellige, fordi eleverne er 

forskellige. Det nødvendiggør differentiering, hvilket leder til opgavens teoretiske ståsted med Lev 
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26	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Vygotskijs læringsperspektiv, her præsenteret ved Leif Strandberg. Vygotskij taler om, at læring 

sker i udviklingszoner og altid under påvirkning af og i interaktion med det omgivende miljø: 

”The zone of proximal development, is the distance between the actual development level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 

through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” 

(Strandberg, 2010, s. 151). Læringsmålene er en vej til differentieret undervisning, så hver elev med 

afsæt i Fælles Mål inden for sin nærmeste udviklingszone kan lære med retning mod klassens fælles 

læringsmål. Det er indholdsdifferentiering. 

Når jeg ser på data fra mit interview med læsevejleder og dansklærer Linda Eliasen, har hun øje for 

den enkelte elevs læringspotentiale: ”Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at de [eleverne] får bøger, 

der passer til dem, så de virkelig er i nærmeste udviklingszone” (bilag 2), og hun vejleder eleverne i 

at vælge passende bøger og gør læseprocessen synlig for dem: ”Jeg fortæller eleverne, at en bog 

passer, når læsningen er som at spise en livret […] Det kan godt være, at mor har lagt en gulerod 

ved siden af, som man kan tygge lidt i, og sådan må det også godt være med en god læseoplevelse” 

(Ibid.). Jeg tror, de yngre elever kan forholde sig til et sådant billede, og Linda inddrager her 

eleverne i deres læringsproces, om end det sker på et lavt niveau. 

Didaktisk rammesætning 

Nedenfor til venstre ses den didaktiske rammesætning for læringsmålstyret undervisning, hvori 

lærerens overvejelser omkring fire indbyrdes afhængige forhold indgår: læringsmål, 

undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. (UVM, 2014a, s. 10). Mål er det 

retningsgivende, overordnede element, som jeg derfor vil se nærmere på. 
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27	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Modellen på side 26 til højre illustrerer en hierarkisk ordning af Fælles Mål. Danskfagets 

kompetenceområde læsning har et to-tre-årigt kompetencemål, som består af seks konkrete 

færdigheds- og vidensmål. Disse er inddelt i faser, som rummer mulighed for progression og 

differentiering, men alle målene er obligatoriske. Vejledningen beskriver, at ”læreren skal tage 

udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, når han eller hun skal planlægge undervisningen, og 

samtidigt skal læreren have sigte på kompetencemålene” (Ibid., s. 6). 

Kompetencemålet for Lindas læseundervisning i 6. klasse består blandt andre af færdigheds- og 

vidensmålet tekstforståelse, som har det særligt vigtige opmærksomhedspunkt, at eleverne skal 

kunne anvende relevante læseforståelsesstrategier (UVM, 2014c, s. 1). Læringsmålene for hendes 

undervisning kunne indebære for eleverne, at de skulle lære at anvende en række forskellige, 

konkrete læsestrategier og vide, hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende hvilke strategier. 

Strategilæsning har Linda i forvejen stort fokus på, og det vil derfor ikke kræve mange ressourcer at 

tydeliggøre det i fælles og individuelle læringsmål. 

Læselyst og dannelse som kompetencer i Fælles Mål 
Ordet læselyst indgår i den nye læseplan for dansk, og særligt bemærkelsesværdigt er det, at ordet 

kun er omtalt i rammebeskrivelserne for de ældste elever, hvor læselyst netop er en særlig sjælden 

vare: ”Eleverne skal blive i stand til at læse mere og mere omfangsrige tekster, og der skal fortsat 

arbejdes med at fastholde og udbygge læselyst og læsevaner” (UVM, 2014b, s. 19). Formuleringen 

opfatter jeg som en bekræftelse af, at der er et behov for, at dansklærere på mellemtrinnet og i 

udskolingen netop er med til at fastholde og udvikle elevernes læselyst. 

Et fokus på teksters dannelsespotentiale er med i læseplanen allerede fra 1. klassetrin: ”Eleverne 

skal lære, at tekster kan give indblik i egne og andres situationer, følelser og tanker” (Ibid., s. 7). 

Og for de ældste elever er emnet ligeså værdifuldt: ”Teksterne kan tematisere det uafklarede, det 

uforståelige og det fremmedartede, og heri kan eleverne finde andre måder at anskue verden på, 

end de selv gør. Identitet er et centralt spørgsmål i elevernes eget liv, og i arbejdet med fortolkning 

vil der i vid udstrækning være fokus på selvfremstilling og identitetsdannelse” (Ibid., s. 22). Fra 3. 

klassetrin arbejdes der under læsning i stigende grad med elevernes forberedelse og formulering af 

læseformål (Ibid., s. 9; et passim). Ved at sammenholde kompetencerne i læseplanen med målstyret 

undervisning kan jeg se, at målorientering ikke er lig med tekniske læsefærdigheder, men at målene 

også omhandler læselyst, fortolkningsmæssige og empatiske kompetencer samt identitetsdannelse. 
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28	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Metodekritik 
I dette afsnit vil jeg vurdere min indsamlede empiris validitet. Undersøgelsesmetoden var blandt 

andet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som jeg valgte til at kortlægge elevernes læsevaner 

og læselyst. Her var et spørgeskema ideelt til at danne et overblik over læselyst i et lille praksisfelt. 

Enkelte elevsvar som ved ikke tolker jeg som ret overfladiske ud fra mit elevkendskab, og her 

svækkes spørgeskemaets validitet i sammenligning med et interview, hvor jeg kunne have fået flere 

uddybende svar. Samtidig er en af spørgeskemaets styrker, at det skaber overblik over et stort antal 

besvarelser, og at elever kan svare mere anonymt og ærligt. 

Jakobskolen er en kristen privatskole, hvis forældregruppe investerer penge i børnenes skolegang 

og vælger skolen til pga. dens værdigrundlag og gode omdømme. Elevgruppen er forholdsvis 

ensartet og har et sociokulturelt opland med overvejende ressourcestærke, dansksprogede familier. 

Det landskab gør, at mine undersøgelser ikke vil være repræsentative for landsgennemsnittet. De 85 

elever, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, udgør ligeledes kun en brøkdel af danske 

skoleelever på 6. – 9. klassetrin. Det ville derfor have øget målingens validitet og min behandling af 

problemfeltet, hvis elever fra flere forskelligartede skoler og et bredere socioøkonomisk opland 

havde deltaget. Ligeledes havde et eller flere fokusgruppeinterview med henholdsvis læseglade og 

mindre læseglade elever eksempelvis kunnet give mig mere uddybende svar. Af hensyn til 

opgavens omfang var dette ikke muligt, men jeg er bevidst om, at det giver min empiri en vis 

unøjagtighed og et begrænset grundlag. Det semistrukturerede interview med en læsevejleder og 

dansklærer havde til hensigt at give mig indblik i skolens læseindsats og deres arbejde med 

målstyret læring. Interviewet kan beskrive en persons livsverden, overvejelser og handlingsgrundlag 

og var dermed en velvalgt undersøgelsesmetode. Min empiriindsamling kan kritiseres for, at jeg en 

enkelt gang stillede et ledende spørgsmål, og for at særligt dansklærerne i udskolingen ikke er 

blevet hørt. 

Handleperspektiv 
Følgende afsnit har til hensigt at redegøre for lærerens handlemuligheder i forhold til 

praksisudvikling af arbejdet med elevers læselyst. 

Elever skal gerne lokkes 
”Det er de færreste børn, der af sig selv lærer at elske bøger. Nogen skal lokke dem ind i ordenes 

vidunderlige verden. Nogen skal vise dem vejen” (2010, s. 59). Med citatet præsenteret hos Anne E. 
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29	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

Cunningham peger Oliver Prescott på, at læselyst ofte skal pirres frem. I skolen er dansklæreren 

primært ansvarlig for at være en engageret læserollemodel, men hun kan også drage god nytte af 

blandt andre læsevejlederen, skolebibliotekarer, forældre og forfattere. Dansklæreren må sætte ind 

på at etablere et klassemiljø med undervisningsstrukturer og læseindhold, der stimulerer og 

inspirerer til læselyst. Bøger, der passer til elevernes individuelle læseniveau og interesser, skal 

være lettilgængelige, og der skal afsættes tid til, at eleverne også læser for egen fornøjelses skyld. 

Læselyst er som vist under indflydelse af et væld af både ydre omstændigheder og individuelle 

karakteristika hos børnene. Deres personlige anlæg lader sig nu engang heller ikke forme til hvad 

som helst, og undersøgelser viser, at indadvendte børn, som overvejende stimuleres ved at være for 

sig selv, er mere tilbøjelige til at blive glade og ivrige læsere. Men vi skal være ambitiøse i 

indsatsen for at vejlede og lokke læselyst frem hos alle børn (Ibid., s. 59-60). 

I afsnittet om potentialet i fiktionslitteratur så vi på Romme Lunds undersøgelse, der også viser, at 

børns læselyst har større sandsynlighed for at spire, hvis børnene bliver inspireret af voksne 

lystlæsere, der kan være rollemodeller og dele ud af bøger og inspiration til læsning (Center for 

Børnelitteratur, 2007, s. 38). Forældrenes indflydelse starter, fra børnene er helt små, idet børn der 

har fået læst højt derhjemme sandsynligvis også selv vil prioritere at læse i fritiden (Ibid., s. 11). 

Litteraturvalg 
Eleverne fra min indsamlede empiri har også bud på, hvad der ville kunne fremme deres læselyst 

(tabel 7 og 8). Mest iøjnefaldende er det, at en stor elevgruppe på 36,5 % og 47,1 % savner mere 

spændende tekster i skolen samt hjælp til at finde god litteratur. Efterspørgslen kan skyldes, at 

litteraturundervisningen ikke arbejder med tekster på måder, der appellerer til elevernes interesser, 

eller at teksterne er kedelige. Svarene viser også nødvendigheden af læsevejledere, der kan finde 

tekster, som udfordrer eleverne på læsefærdighed, indhold og fortolkning. Indre motiverede læsere 

vil ofte søge udfordrende tekster, der kan udvide deres forståelsesverden (Bråten: 2007, s. 8), og det 

skal udnyttes, så læselysten ikke mistes på grund af noget så enkelt som manglende inspiration. I 

arbejdet med læselyst kunne dansklærerne i udskolingen eksempelvis arrangere inspirerende 

biblioteksbesøg eller forfatterbesøg og lade eleverne anmelde gode bøger for hinanden. 

30 % af eleverne nævner, at de mangler tid til at læse. Hvis læsning skal kunne konkurrere med 

andre fritidsaktiviteter, skal teksterne ud fra Ziehes teori om god anderledeshed i højere grad kunne 

både nedbryde og relatere sig til unges livsverden. 
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Ikke al litteratur er lige kompetenceudviklende og alment dannende. Trivial- eller konsumlitteratur 

som gysere og krimier er eksempelvis ikke særlig velegnet. Men hvis elever udvikler en åben og 

undersøgende tilgang til omverden, kan fiktionslæsning blive en central kilde for dem til at blive 

klogere, fordi fiktionslitteraturen har åbne tolkningsmuligheder, der i særlig grad inviterer læseren 

til at være medskaber af teksten. Og omvendt: ”Hvis eleverne holder op med at læse, når de er 

færdige med at være elever, bliver deres muligheder for livsindsigt fattigere, og de risikerer at være 

lette ofre for forsimplede verdensbilleder” (Bundsgaard & Kühn, 2010, s. 151-152). 

  

Hver femte dreng og hver tiende pige er klar over, at de har brug for lærerens krav, hvis de skal få 

læst. Linda Eliasen kalder det dansklærerens rolle ”hele tiden at skubbe dem [eleverne] i den 

rigtige retning og at give dem bøger, der passer til dem” (bilag 2). Jeg tolker det, som at hun i 

skolens 6. klasse er opmærksom på, at læsning også er afhængig af, at eleverne får skub og krav 

udefra, og at de får en god bog stukket i hånden, når de ikke selv kan finde den. Linda kender ikke 

til udskolingsundervisningen, men hun ser læsekontrakten som en nødvendighed og kan sagtens se 

den fortsætte i overbygningen: ”De tekster, vi læser på klassen er ikke nok stof at øve sig på. De får 

simpelthen for lidt træning [...] umiddelbart tænker jeg: Hvorfor holder de ikke fast i den i 
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31	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

overbygningen?” (bilag 2). Her hopper kæden så at sige af. Skolen har med rette en koncentreret 

læseindsats i de tidlige klasser og på mellemtrinnet, og så håber man måske på det bedste i 

udskolingen. På baggrund af min spinkle data mener jeg dog at kunne konkludere, at de 50 % og 

77,8 % drenge i henholdsvis 8. og 9. klasse, der ser læsning som en sur pligt (tabel 3), vidner om et 

klart behov for fokuseret læselystindsats også i de ældste klasser, hvor de på Jakobskolen hverken 

har læsekontrakter, frilæsningstid eller andet tydeligt fokus på lystlæsning. 

En ny, stor landsdækkende EVA-rapport sammenfatter, hvilke ud af 50 faktorer, der har størst 

betydning for læsefremgang hos elever i 4.-6. klasse. Dansklærere med opdateret faglig læseviden, 

som er læserollemodeller og har fokus på at skabe læselyst hos eleverne og at lære dem 

strategilæsning fremhæves, ligesom det også giver succes, når lærere og ledelse kommunikerer høje 

forventninger til eleverne og stiller tydelige krav uanset elevernes niveau (EVA, 2013, s. 10-12). 

Der er altså solid empirisk belæg for at konkludere, at folkeskolen og særligt dansklærerne har god 

grund til og forpligtelse på at arbejde med både læselyst og læringsmålstyring på alle klassetrin. 

Diskussion og konklusion 
I min praksis har det været en gennemgående erfaring, at læseaktiviteter og læringsmål skal være 

tilpas udfordrende og opnåelige, for at eleverne er motiverede. Som nævnt i indledningen har min 

læseundervisning nogle gange fanget eleverne og andre gange ikke, og det har været svært at 

klarlægge, hvad der gjorde udfaldet. Gennem lærerstudiet har jeg oplevet differentiering som et 

løsningssvar på et utal af problemstillinger, men i praksis støder jeg på en ny udfordring i form af 

manglende ressourcer til elevtilpasset undervisning indenfor elevernes optimale zoner. Mit største 

kritikpunkt imod differentieringstanken er, at den kan være svær at praktisere i skolevirkeligheden. 

En indvending, jeg har hørt hos andre og genkendt hos mig selv, er, om ikke læringsmålstyring vil 

kunne skabe en kynisk konkurrencetanke i skolen og slukke kreativitet, spontanitet og aktiviteter, 

der ligesom en god læseoplevelse ganske enkelt er rare og horisontudvidende. Det gælder som altid, 

at ting skal tages med måde, og hvis elever skal lave personlige læringsmål i hver lektion og får 

stjerner eller sorte streger i bogen, kan læselysten formentlig slukkes hos flere. Men fokus sparer 

spildtid, og når målfastsættelse sætter en retning, dikteres der ikke en bestemt aktivitet eller et 

indhold for undervisningen. De frie rammer er vigtige at huske. Samtidig dikterer målfastsættelsen 

heller ikke en pædagogisk linje, og deri ser jeg en risiko for, at sammenligning kan udkonkurrere et 

anekendende, trygt og samarbejdende læringsmiljø. Det tomrum er det også vigtigt at huske. 
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Læselyst er langt vigtigere, end jeg først tænkte, og målstyring er et meget bredere redskab, end jeg 

tidligere antog, for det har meget positivt at give også til lystlæsningen. Jeg vil i det efterfølgende 

besvare opgavens problemformulering ved at udtrække de vigtigste elementer fra analysedelen. Det 

centrale ord, læselyst, er et komplekst fænomen, som er under påvirkning af et utal faktorer, både 

interne og eksterne i forhold til læseren og både målbare og mere diffuse. På baggrund af analysen, 

kan jeg dog konkludere en række forhold, som forskning, teori og min simple empiri viser er med 

til at fremme læselyst. Et læringsmiljø der mindsker sammenligning og konkurrence, og som 

fremhæver den enkelte elevs udviklingspotentiale og mestringsoplevelser kan styrke læselysten. For 

dansklæreren indebærer det, at elevers fejllæsning skal attribueres til foranderlige forhold, så 

eleverne altid kan dygtiggøre sig, og at læsesucces skal attribueres til elevers evner. Det vil kunne 

øge deres mestringsoplevelser og giver dem lyst til at engagere sig i den videre læsning. Som 

inspirator for læsning har lærerens også et vigtigt redskab i sin formidling af læsning som 

spændende og vigtig. Hvis hun inddrager eleverne i tekstvalg og læseaktiviteter, der rummer et 

element god anderledeshed indenfor elevernes udviklingspotentiale, er der også gode chancer for 

større læsemotivation. Fiktionsgenrens åbne karakter, hvor eleverne som meddigtere får 

medbestemmelse i fortolkningen, kan i særlig grad øge læseengagement, for eleverne er centrum for 

læseundervisningen. De er aktive og konstruerer blandt andet deres verdensopfattelser i dialog med 

litteraturen, og derfor skal de høres. 

I min optik er det en stor hjælp for læreren, at Fælles Mål er blevet nedbrudt og præciseret i 

konkrete læringsmål, som giver undervisningsindholdet et klart sigte. Målstyret undervisning med 

tydelige mål organiserer undervisningen, hjælper klasseledelse og synliggør læringsfremskridt og 

mestring, hvilket kun kan styrke elevernes selvtillid og lyse til at læse og lære mere. Det er en 

naturlig overvejelse, om ikke så konkret målformulering er for tidskrævende, og det tror jeg, at det 

nemt kan blive. På den lange bane kan ressourcerne dog formentlig vindes tilbage, hvis 

undervisningen bliver det mere fokuseret, dybdegående og effektiv end tidligere. 

Perspektivering 
Afslutningsvist vil jeg perspektivere opgavens problemfelt til andre relaterede emner, der ikke har 

kunnet blive behandlet i opgaven. Læsefærdigheder hænger uløseligt sammen med læselyst, idet de 

er grundlaget for at kunne opbygge mestringsforventninger. Det ville være oplagt at belyse 

sammenhængen mellem læselyst og ordafkodning, forståelsesstrategier samt andre forkundskaber, 
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33	  Læselyst og læringsmålstyret undervisning 

idet det er vigtigt at kende elevernes niveau indenfor de områder, som er afgørende for selve 

læsningen og dermed for læselysten. 

Ligeledes hænger læsning og skriftsproglighed nøje sammen, hvilket Linda også bruger i sit 

arbejde: ”Én ting, jeg har gjort helt fra 0. klasse, er, at jeg hele tiden har ladet læsning og skrivning 

følges ad.” (bilag 2). Skrivning tilbyder en stemme til de indtryk, læsningen giver, og de to er i 

vekselvirkning med hinanden, hvormed skrivelyst og læselyst også er nært forbundne. 

I afsnittet Handleperspektiv var jeg inde på digitale mediers ofte motiverende faktor, og det kunne 

udgøre et andet aktuelt emne med tilknytning til læselyst. Udskolingseleverne på Jakobskolen var 

ikke vandt til meget IT i læseundervisningen, og for mange lærere handler det ofte om at overskride 

grænsen indtil nyt land og sætte sig ind i de mange nye digitale tekster. Interaktive tekster der 

eksempelvis også kan remedieres ville give eleverne rige muligheder for at konkretisere 

fiktionslitteraturens tomme pladser og fortolkningsmuligheder. 

Endelig kunne det være nærliggende at se på de andre elementer i den didaktiske rammesætning for 

læringsmålstyret undervisning med undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. Emnet 

evaluering formulerede John Hattie som en forudsætning for målsætning, og det samme gør Bodil 

Nielsen: ”Grundlaget for at sætte mål er den løbende evaluering” (Nielsen, 2013, s. 45). Som en 

pendant til evaluering ville det være interessant og oplagt at dykke ned i Hatties omfattende 

forskning omkring feedback løbende i hele læringsprocessen: Feed Up: where am I going?, Feed 

Back: how am I going? og Feed Forward: where to next? 
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