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”Sigurd slæbte med fødderne, hen ad gangen, ind i klasseværelset. 

Det var så svært at komme over dørtrinene. 

Der skulle et tilløb til. 

– Op med humøret, Sigurd, sagde læreren muntert. 

 – Det er ikke så slemt, når det kommer til stykket.  

De skulle have dansk i første time.  

Alt var klart, alt var tilrettelagt,  

Sigurd tog læsebogen frem og slog op på den side, de havde for. 

Så langt så godt. 

Han ville gerne lære at læse, det havde han også sagt til mor og mormor, for han ville gerne selv 

kunne læse historier. 

Men aldrig så snart havde han sat pegefingeren på et ord, før der skete noget, som distraherede 

ham.” 

 
                                                                                    (Bent Haller, Det roterende barnekammer, 2005)1 

Indledning  
Citatet fra Bent Hallers kortprosasamling tegner faktisk et meget virkelighedsnært billede af især 

drenges manglende læselyst og kompetencer:  

Drengene læser både dårligere og mindre end pigerne.  

Dette fastslås tydeligt af PISA undersøgelserne fra 2009, 2 der bl.a. viste, at 19 % af de 15 årige 

danske drenge, i forhold til 11,5 % af pigerne, er så dårlige læsere, at de ifølge OECD3 vil få 

væsentlige problemer i erhvervslivet og i privatlivet fremadrettet.4  Samtidig læser blot 57 % af 

drengene i fritiden mod 75 % af pigerne. 5 De nyeste resultater fra PIRLS-læseundersøgelse, der 

foretages på 4.klasetrin, viser dog, at drengene har hævet deres niveau i forhold til pigerne.6        

En sammenligning af PISA og PIRLS’s resultater tyder på, at drengenes læseudvikling stagnerer på 

mellemtrinnet. Eksperter påpeger samtidig, at der er oversete læseproblemer på mellemtrinnet. 

Jan Mejding udtrykker det således: ”Der sker noget med læsningen på mellemtrinet eller rettere 

                                                           
1
 Reinholdt Hansen(2012), s.6 

2
 Jeg sætter startkomma i opgaven. 

3
 Organisation for Economic Co-operation and Development 

4
 Egelund m.fl(2010), s.143 

5
 Egelund m.fl(2010), s.59 

6
 Mejding m.fl.(2012), s.13 
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sagt, der sker ikke rigtig noget for mange børns vedkommende, derfor er vi nødt til at holde fokus 

på læsningen hele vejen op, da læsning ikke nødvendigvis udvikler sig selv.”7 

I det moderne videnssamfund hænger vores læsekompetence uløseligt sammen med at kunne 

klare hverdagens opgaver og aktiviteter, hvad enten der er tale om uddannelsesmæssige, 

arbejdsrelaterede eller private gøremål. Samtidig er presset på læringen i dag øget, hvilket ifølge 

Knud Illeris, gør sig stærkest gældende på læringens drivkraft-mæssige område i form af blandt 

andet motivationsproblemer.8 Netop elevernes lyst til at læse har stor betydning for elevernes 

læseudvikling, idet der i stigende grad er belæg for, at den mængde af tid, eleverne selv bruger på 

at læse, kan have stor indflydelse på deres læsefærdigheder, og at selve læsningen kan øge de 

præsentationsforskelle, vi ser hos dem.9 Men som citatet af Bent Haller illustrerer, kan læsning 

være en kompleks problematik. For Sigurd ovenfor har læselyst, men oplever samtidig barrierer, 

som gør, at han akkurat ikke får læst. Overordnet er det meget sigende for selve problematikken 

omkring drengene på mellemtrinnets læsning: der findes barrierer, der kvæler drengenes læselyst 

– men hvordan får vi skabt fri passage for læseglæden?  

Læseforsker Kjeld Kjertmann peger på en mere uformel læsedidaktik, og professor emeritus i 

børnelitteratur Torben Weinreich mangler mandlige rollemodeller i formidlingen af læsestof til 

drenge i en kvindedomineret folkeskole. Læseforskerne Trude Hoel og Lise Helgevold sætter 

derimod bl.a. fokus på, at mange drenge ikke betragter sig selv som læsere, hovedsagligt fordi de 

ikke læser skønlitteratur – selvom det fremgår, at de læste meget andet.10
 En væsentlig pointe i 

den forbindelse er, at bogen, skønlitterær eller ej, i dag blot er ét medie blandt mange andre, som 

børn i dag benytter både i skolen og i fritiden.   

Problemformulering  

 Jeg er på baggrund af overstående blevet ledt frem mod følgende problemformulering: 

Hvad er læsning? Hvordan kan man skabe og fastholde drengenes læselyst på mellemtrinnet? 

For at afgrænse den forholdsvis brede problemformulering, vil jeg i opgaven lægge vægt på 

følgende problemstillinger:  

                                                           
7
 http://www.information.dk/276328 (besøgt d. 8.1.2013) 

8
 Illeris(2006), s.105 

9
 Egelund m.fl.(2010), s.53 

10
 Hoel og Helgevold(2005), Guttere som lesere og biblioteksbrukere, s.6 
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 Hvilke forhold i læseprocessen bør vi være særligt opmærksomme på i forhold til 

drengenes læselyst?  

 Hvilke former for motivation synes særligt at fremme drengenes læselyst? 

 Hvilke tekster engagerer drengene, og hvordan får vi dem formidlet? 

 Hvordan skabes der i skolen en positiv holdning til læsning blandt drengene? 

Metode 

Beskrivelse af hovedafsnittene og deres indholdselementer 

Opgavens problemformulering belyses gennem opgavens fire hovedafsnit.  Dette sker ikke 

gennem adskilte teori-, empiri- og analyseafsnit. Derimod lægger jeg vægt på, at den anvendte 

teori løbende kobles med både inddragelse og analyse af empiri samt didaktiske handlingsforslag. 

Efter min mening giver dette et godt ”flow” i opgaven, når der samtidig værnes om dennes røde 

tråd.  

I mit første afsnit vil jeg indledningsvis besvare spørgsmålet: Hvad er læsning? Her argumenterer 

jeg for læseprocessens kompleksitet ved at inddrage Jeppe Bundsgaards bud på en ny læseformel 

som alternativ til Gough og Tunmers formel for herefter at fremhæve de faktorer i Bundgaards 

formel, der er særligt væsentligt i forhold til at stimulere drenges læselyst. Som afslutning på 

afsnittet præsenterer jeg læseren for mit læringssyn, hvor jeg tager afsæt i Knud Illeris’ 

læringstrekant.  

Opgavens andet hovedafsnit omhandler særligt læringens drivkraft-mæssige dimension. Der 

indledes med en definition af læselystbegrebet, hvor jeg lader mig inspirere af Henrik Qvortrups 

”tegnbegær” for at understrege vigtigheden i at arbejde med et inkluderende tekstbegreb for at 

fremme drenges læselyst. Herefter skitseres det, hvordan læselyst kan opleves forskelligt ved 

hjælp af Henriette Romme Lunds læselystmodel. Min efterfølgende inddragelse af egen empiri 

omkring drenges læsevaner bringer naturligt læseforsker John Guthries fem motivationsområder 

på banen samt Løvlie Schibbyes definition af anerkendelse. 

Dette leder frem til mit tredje hovedafsnit, hvor jeg forsøger at karakterisere læsepræferencer hos 

drenge på mellemtrinnet med afsæt i bl.a. Hoel og Helgevolds undersøgelse samt publikationen 

”Børnelitteratur i skolebiblioteket”. Efterfølgende undersøger jeg, hvilke udfordringer formidlingen 
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af læsestof til drenge skaber i en kvindedomineret folkeskole ved at tage udgangspunkt i professor 

emeritus Torben Weinreich og skolebibliotekskonsulent Eiler Jensens synspunkter. For at belyse 

potentialet i, at drengene tillige indtager formidlerrollen inddrages artiklen ”Når drenge blogger 

bøger” af lærer og skolebibliotekar Vivian Skibby Baes. Med afsæt i Daniel Pennacs femte læsebud 

”Retten til at læse hvad som helst” afrundes afsnittet med en diskussion af lærerens rolle i forhold 

til læsningens to indfaldsvinkler, fritidslæsning og skolens læsning, hvor jeg bl.a. inddrager Ziehes 

udtryk, ”læreren som ”rejseleder i meningsverdener”. 

Mit fjerde og sidste hovedafsnit omhandler skolen som arena for læsestimulering. Med 

udgangspunkt i Hoel og Helgevolds undersøgelse argumenterer jeg først for vigtigheden i, at 

læreren reflekterer over sit syn på drenge og læsning. Med afsæt i rapporten ”Northern Lights of 

PISA…” begrunder jeg, hvorfor der må arbejdes med drengenes læseforståelse. Her tages der 

afsæt i den reciprokke undervisning, hvor jeg henter min argumentation fra Monica Reichenberg. 

Afsnittet afrundes med inddragelse af en artikel af Anne Mangen, hvoraf jeg diskuterer de 

pædagogiske muligheder i at inddrage computerspil i læseundervisningen.  

Afslutningsvis samles opgavens tråde i en konklusion efterfulgt af en kort perspektivering.  

Beskrivelse af empiri  
I opgaven inddrager jeg empiri fra både andres og min egen undersøgelse. Her følger en kort 

beskrivelse af de anvendte undersøgelser. 

PISA-undersøgelsen 

PISA er en kvantitativ undersøgelse, der finder sted hvert tredje år og har som formål at undersøge 

og sammenligne nøglekompetencer hos 15-årige unge i OECD-landene samt en række 

partnerlande. I læsning undersøges følgende punkter, som i øvrigt alle berøres i Fælles Måls 

trinmål11:   

- at finde og uddrage informationer 

- at sammenkæde og fortolke informationer 

                                                           
11

 Undervisningsministeriet(2009) 
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- at reflektere over og vurdere informationer12 

Disse undersøgelser tog udspring i ”forskellige typer af hverdagens læseopgaver” og bestod både 

af multiple-choice-opgaver samt åbne spørgsmål(ca. 40%13), hvor eleverne selv skulle formulere et 

svar. Kriterierne, som elevernes besvarelser vurderes efter, er udviklet af et internationalt 

forskerteam og har været igennem en opfattende kvalitetssikringsproces.14 I PISA 2009 

undersøgte man ikke kun elevernes læsefærdigheder, men også deres læselyst og andre 

baggrundsvariable. De unges læselyst blev kortlagt ved hjælp af spørgeskemaer, som eleverne selv 

udfyldte. Her bør man være opmærksom på, at den store fokus på læsning i skolen kan have 

påvirket elevernes besvarelser.15 

Gutter som lesere og som bibliotekbrukere 

 I opgaven inddrager jeg også data fra en norsk kvalitativ undersøgelse om drenge og læsning. 

Denne blev foretaget af Trude Hoel og Lise Helgevold fra Nasjonalt senter for leseopplæring og 

leseforskning i 2005. Baggrunden for undersøgelsen var resultater fra ”Fritt valg”-prosjektet16 og 

internationale undersøgelser som PISA, der viste store kønsforskelle i drengenes disfavør, når det 

gjaldt læsning.17 Denne undersøgelses formål var derfor bl.a. at skabe indblik i, hvad drenge læser, 

og hvordan de opfatter sig som læsere. Her lavede Hoel og Helgevold 61 interviews af drenge i 

alderen 11-17 år. I rapporten gør de to læseforskere opmærksom på, at drengene kan have været 

påvirket af at blive interviewet af to kvinder, som havde fortalt, at de beskæftigede sig med 

læsning: ”Dette kan selvsagt være et utslag av at guttene har fortalt oss ting som de forventer at vi 

vil høre.”18 

Der findes ikke megen dansk forskning med fokus på drenge og læsning. Nationalt Videncenter for 

Læsning henviser i stedet for til den norske og svenske forskning på området.19 Ser vi på forhold 

                                                           
12

 Egelund m.fl(2010), s.23 
13

 http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/Internationale-
evalueringer/PISA/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/110920_hovedresultater_PISA_2009.ashx.ashx  
(besøgt 7.4.2013) 
14

 Ibid. 
15

 Egelund m.fl(2010), s.56 
16 Et norsk projekt, hvor initiativtagerne ønskede at vise, at drenge ikke dropper bøger og læsningen, når de når op i 

puberteten.  
17

 Hoel og Trude(2005), Gutter som lesere og som bibliotekbrukere, s. 5 
18

 Hoel og Trude(2005), Gutter som lesere og som bibliotekbrukere, s. 22 
19

 http://www.videnomlaesning.dk/viden-om/laesning-det-grundlaeggende/drenge-og-laesning/ (besøgt 12.1.2013) 
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som kultur, velfærd og skolesystem, mener jeg ikke, at de norske drenge adskiller sig fra de danske 

og anser det derfor ikke som problematisk at inddrage empiri fra Hoel og Helgevolds 

undersøgelse.  

Egen spørgeskemaundersøgelse 

De beskrevne undersøgelser stillede mig nysgerrig efter selv at undersøge, hvad jeg som 

kommende dansklærer skal være opmærksom på i forhold til at stimulere læselysten hos drenge 

på mellemtrinnet. Empiriindsamlingen foregik på Kjellerup Skole, hvor jeg foretog en 

spørgeskemaundersøgelse i henholdsvis en 5. og en 6.klasse. Drengene besvarede spørgsmålene 

skriftligt, individuelt og anonymt, da det efter min vurdering ville gøre resultatet mest objektivt. 

Under besvarelserne var jeg dog tilstede for at kunne afhjælpe eventuelle problemer med at forstå 

spørgeskemaets formuleringer.  

Mit formål med undersøgelsen var især at klarlægge forhold omkring drengenes læsevaner, 

læseholdning samt formidling af læsestof. Spørgeskemaet var inddelt med faste svarkategorier for 

at sikre en målbar kvantitativ undersøgelse, samt at jeg vurderede, at inddragelsen af åbne 

spørgsmål ville nedsætte antallet af besvarede spørgsmål. Jeg var i min udarbejdelse af 

spørgeskemaet desuden opmærksom på, at svarmulighederne var symmetriske, at der var 

mulighed for at kunne svare ”Andet” og at undgå ladede betegnelser for at undgå en skævvridning 

af svarresultaterne.20  

Min spørgeskemaundersøgelse skal naturligvis betragtes som et mindre billede af virkeligheden. I 

forhold til reliabilitet ville min undersøgelse eksempelvis næppe have tegnet det eksakt samme 

billede, hvis den var foretaget på en anden skole. Formålet med min undersøgelse var dermed 

tillige at understrege vigtigheden i, at hver enkelt lærer tilpasser læseundervisningen til de 

konkrete elevernes forudsætninger og behov. 

 

  

                                                           
20

 Jacobsen m.fl(2010), s.91 
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Hvad er læsning? 
”At læse er kort sagt at opfatte indholdet af skrevne eller trykte tekster. Lidt mere præcist er 

læsning at genskabe et forestillingsindhold på basis af en identifikation af tekstens ord og 

forhåndskendskab til tekstens begrebsverden.”21 Således lyder Carsten Elbros meget citerede 

definition af læsning, der implicit fortæller, at læsning består af to hovedkomponenter: afkodning 

og forståelse. Læsning er altså ikke blot et spørgsmål om at kunne afkode ordene i en tekst, men 

det er også at kunne gendanne tekstens forestillingsindhold på baggrund af de afkodede ord. Det 

afgørende samspil mellem afkodning og forståelse ses også i Gough og Tunmers kendte formel 

Læsning= Afkodning ∙ Forståelse, hvor gangetegnet understreger, at ingen af de to faktorer kan 

undværes eller være lig med nul, da multiplikationen så vil give nul, hvilket vil være lig med ingen 

læsning. 22  

 ”The Simple View of Reading” der blev for simpel 

Formålet med at læse en tekst er at få oplevelser og viden, og derfor er selve forståelsen af teksten 

det helt overordnede formål med at læse. Den simple læseformel ovenfor er et godt huskeredskab, 

men med mine øjne mangler den relevante aspekter, som har afgørende betydning for om man 

kan læse: ”Selv om vi har børn, der afkoder perfekt og forstår alle de indgående ord, så vil de ikke 

nødvendigvis kunne læse alle tekster med disse bogstaver og ord.”23  

 

I tidsskriftet Læsepædagogen24 præsenterede Jeppe Bundsgaard25 i 2010 denne opdatering af 

læseformlen, der er stærkt inspireret af blandt andre Kjeld Kjertmanns overvejelser omkring, hvad 

der konstituerer fænomenet læseforståelse: 

 

 

 

  Figur 1. En ny læseformel 

                                                           
21

 Elbro(2006), s. 19 
22

 Brudholm(2011), s. 20 
23

 Bundsgaard(2010), s.4 
24

 Nr.5/2010.  
25 Ph.d. i danskfagets it-didaktik, ansat ved DPU 

Læseforståelse = (Forlæsning + Aflæsning + Medlæsning) 
 x Ordforståelse x Tekstforståelse 
x Scenarieforståelse x Kontekst 
x Læseform x Eget projekt 
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I parentes placerer Bundsgaard de tre læsetyper forlæsning, aflæsning og medlæsning 

sammenhæftet med plustegn, hvilket skal markere, at vi (indimellem) kan klare os uden samtlige 

af de tre læsetyper. De seks resterende faktorer i formlen er forbundet med gangetegn, fordi de 

hver især er afgørende for læseresultatet. Det fremgår tydeligt af Bundgaards formel, at 

læseprocessen kræver en mere nuanceret beskrivelse. 

Mit formål med denne opgave er at undersøge hvilke forhold, der er afgørende for at fremme og 

fastholde læselysten hos mellemtrinnets drenge. Her finder jeg formlens to faktorer medlæsning 

og eget projekt særligt væsentlige at se nærmere på. Af hensyn til opgavens omfang henviser jeg 

til en beskrivelse af de øvrige af formlens faktorer i Bilag 1. 

Et udvidet tekstbegreb 

Medlæsning er det, vi gør, når vi læser de tegn, som ikke er skriftlige eksempelvis billeder, layout, 

typografier, ikoner osv.26 Med inddragelsen af faktoren gør Bundsgaard opmærksom på, at 

læsning i dag er mere end at læse ord i en tekst. Tekstbegreb er udvidet, da tekster i dag både kan 

indeholde skrift, billeder, illustrationer, lyd, film og animationer. Mange tekster er endda 

sammensat af flere af disse elementer i et samlet udtryk og betegnes som multimodale tekster.27 

Disse tekstformer forudsætter en form for læsekompentence, hvor læseren kan forstå og 

integrere information fra flere forskellige kilder. Tænk blot på at skulle foretage en søgning på 

internettet. Her støder vi ustandseligt på sammensatte tekster, hvor det er afgørende at være 

bevidste om,” hvordan disse er konstrueret, hvordan de kan forstås og tolkes, og ikke mindst at de 

må være genstand for kritisk vurdering. ”28 

I denne sammenhæng er det interessant at se på drengenes opfattelse af, hvad en tekst er, og 

hvornår der således er tale om ”rigtig” læsning. Er den eneste rigtige læsning den, der foregår i 

bogen? Hvad med digitale tekster? Opdateringer på Facebook? 

”Jeg er en ikke-leser. Jeg leser Donald, litt aviser og bøker hvis jeg kjeder meg. Jeg leser aldri – men 

jeg leser alltid!”29 Citatet stammer fra den beskrevne kvalitative undersøgelse gennemført af 

Trude Hoel og Lise Helgevold fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Her så man, at 
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 Bundsgaard(2010), s.5 
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 Roe(2010), s.70 
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 Roe(2010), s.71-72 
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drengenes læsning ikke i en særlig grad er en reflekteret handling, samt at drengene knytter 

læsebegrebet til læsning af skønlitteratur til trods for, at de læser meget andet. Deres forståelse af 

læsning bliver hermed synonym med læsning af tekster i skolens regi. Da jeg udførte min 

spørgeskemaundersøgelse, oplevede jeg lignende episoder. Flere drenge henvendte sig til mig, da 

de skulle besvare spørgsmålet, ”Hvad læser du?”30, idet de eksempelvis var i tvivl om, om 

informationer i computerspil og undertekster på tv virkelig talte med som læsning. En dreng 

udbrød efterfølgende: ”Nå – jamen, så læser jeg jo meget mere!”  Her er det interessante i 

virkeligheden ikke blot, hvorvidt den ene eller anden tekst opfattes som ”rigtig” læsning, men også 

om drengenes opfattelser heraf er et tegn på, at de forsøger at vægre sig mod at definere sig selv 

som læsere? Dette påpeger Hoel og Helgevold i deres undersøgelse. I afsnittet ”Skolen som arena 

for læsestimulering” vender jeg tilbage til denne problematik. 

Den følelsesmæssige dimension  

Faktoren eget projekt understreger, at vi altid læser med et projekt for øjet: ”Hvis vi læser en tekst, 

vi ikke kan forlige med vores projekt, så giver den i praksis ikke mening for os – selv om vi måske 

”forstår”, hvad der ”står”, så forstår vi ingenting, hvis vi ikke kan bruge det til noget.”31 

Al læsning indebærer en følelsesmæssig dimension. Hvis en læser ikke har et ”begær” efter at 

forstå eksempelvis plottet i en roman eller opnå ny viden i læsningen af en fagtekst, så er det 

vældig hårdt og kedeligt arbejde at læse, og da forringes læseforståelsen! Med Ivar Bråtens32 ord 

skal læseren være ”villig til at investere den indsats, der skal til for at mestre læsningen af en 

tekst.”33  

Traditionelt har læseforskere været optaget af sproglige og kognitive faktorer såsom fonologisk 

bevidsthed, afkodningsfærdigheder, sprogforståelse og læsestrategier. I de sidste tyve år har man 

dog rettet opmærksomheden mere og mere mod læsemotivationen. Her ses et godt eksempel: 

”At være i besiddelse af en funktionel læsekompetence vil sige, at man forstår, kan anvende, 

reflektere over og engagere sig i indholdet af skrevne tekster, så man kan opnå sine mål, udvikle 

sin viden og sine muligheder og kan deltage aktivt i samfundslivet.”34 Således lyder OECD’s 
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 Anmarkrud og Bråten(2010), s.27 
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reviderede definition af funktionel læsekompetence fra PISA 2009, som i højere grad end tidligere 

afspejler nyere forskning i tekstforståelse, ”der understreger betydningen af læserens aktive 

engagement i og motivation for at læse i forskellige uddannelsesmæssige og private 

sammenhænge samt deres metakognitive tilgang til læsearbejdet.”35 

I resultaterne efter PISA 2009 så man netop, at elevernes læselyst havde stor betydning for deres 

læsekompetence. I Bilag 3 ses sammenhængen mellem elevernes gennemsnitlige score i 

læsefærdigheder og deres læsning i fritiden.36 Her kan bemærkes et særligt stort spring mellem 

drenge, der ikke læser i fritiden, som scorer 455 point, og drenge, der dagligt læser op til 30 min., 

som scorer 504 point.37 Her skal det bemærkes, at OECD i PISA 2009 har beregnet 39 point til at 

svare til et klassetrin.38 At motivere drengene til at læse mindst 30 min. dagligt har altså en 

afgørende betydning for deres læseudvikling. Det må da samtidigt motivere enhver lærer! 

Mit syn på læsning i et ”Illerisk” perspektiv 

Før jeg går videre med hvilke forhold, der har betydning for drenges læselyst, vil jeg redegøre for 

mit læringssyn, når det gælder læsning. Dette har nemlig betydning for, hvordan jeg vil gribe 

undervisningen an. Her tager jeg afsæt i professor i læring Knud Illeris’ s læringstrekant, da denne 

er et godt udgangspunkt for at se hvilke forhold, der kan have indflydelse på læseudviklingen.  

Læringstrekanten og læsning 

Ifølge Illeris er læring ”alt hvad der sker i forbindelse med ændring af et menneskes kompetence, 

og som ikke drejer sig om biologiske modnings- eller aldringsprocesser.”39 Læring omfatter altid en 

samspilsproces mellem individet og dets omgivelser samt en indre mental tilegnelses- og 

bearbejdelsesproces, hvor påvirkninger fra samspillet integreres med tidligere læring. Tilegnelsen 

indfatter både et indhold og en drivkraft, hvilket betones af læringstrekantens tre dimensioner(se 

Bilag 4 ). 

Indholdsdimensionen illustrerer, at al læring har et færdigheds- eller betydningsmæssigt indhold. 

Vores tilegnelse af dette indhold er først og fremmest en kognitiv proces. Her støtter Illeris sig især 
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 Egelund m.fl(2010), s.24 
36

 Roe og Taube(2012), s.52 
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 OECD´s gennensnitsscore er 485 point for nordiske drenge.  
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 http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/Internationale-
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op ad Piagets konstruktivistiske tankegang40. Denne ”går ud på, at mennesket gennem læring og 

erkendelse selv konstruerer sin forståelse af omverdenen.”41 Med mit afsæt i Illeris´ læringstrekant, 

ser jeg således læsning som en aktiv proces, hvor læseren er medskabende og konstruerer indhold 

ud fra sine tidligere erfaringer. De læsemæssige udfordringer bør derfor appellere til den enkelte 

elevs interesser og forudsætninger.  

”Når det gælder læsning, er en god selvopfattelse med til at gøre eleverne villige til at tage 

chancen og give sig i kast med stadig mere udfordrende tekster, og troen på succes vil efterhånden 

have en forstærkende, positiv effekt på deres selvopfattelse.”42 Vi bør fokusere på at skabe gode 

læseoplevelser for eleverne, der giver dem lyst til at læse endnu mere. På den måde opstår en 

positiv matthæus-effekt43, hvor eleverne konstant udvikler deres læsekompetence modsat de 

elever, der forbinder læsningen med nederlag og derfor fravælger læseaktiviteter, hvis det er 

muligt. Her ses samtidig det nære samspil mellem den indholdsmæssige og den drivkraft-mæssige 

dimension.  

Drivkraft-dimensionen omhandler den motivation, de følelser og den vilje, den enkelte elev 

mobiliserer i læringssituationen, hvad jeg, i forhold til læsning, tidligere har beskrevet som elevens 

villighed til at investere den indsats, teksten kræver. Det, der bliver lært, er præget af karakteren 

af den mentale energi, samtidig med at motivationen påvirkes af læringens indholdsmæssige side. 

Samtidig skal den indre tilegnelsesproces ses i lyset af dens samspil med omgivelserne. Al læring er 

situeret, hvilket vil sige, at læsning er sociokulturel proces. Læsningen sker i situationer, som er 

påvirket af forskellige sociale og samfundsmæssige faktorer, og fordi læseren har viden og 

erfaringer med sig, som er socialt og kulturelt betingede. Samspilsdimensionens ”signalord” er 

ifølge Illeris: handling, kommunikation og samarbejde.44 Her er det væsentlige, at jo mere aktivitet 

og engagement den lærende involverer sig i samspillet, jo større bliver læringsmulighederne.45  
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 Dette ses bl.a. tydeligt i Illeris’ anvendelse af begreberne, assimilation(tilføjende læring) og 
akkomodation(overskridende læring).   
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Den sociokulturelle teori har sine rødder i Lev Vygotsky46, hvis navn for mange er synonym med 

begrebet om den nærmeste udviklingszone(ZNU). Denne er defineret som: ”afstanden mellem det 

aktuelle udviklingsniveau som det kan konstateres ved individuel problemløsning, og niveauet for 

den potentielle udvikling som det kan konstateres ud fra problemløsning med vejledning fra voksne 

eller i samarbejde med dygtigere jævnaldrende.”47 Det vil sige, at læreren skal tage udgangspunkt i 

det stadium, eleverne er på. Herfra bygges et støttende stillads48 op, der gør, at eleverne kan 

bevæge sig ud på et nyt område. Stilladset står til rådighed for eleven i det omfang, denne har 

brug for, og tilbydes indtil denne ”kan gå vejen selv.” Dette kan eksempelvis overføres til 

læseundervisningen med afsæt i den reciprokke undervisning, hvilket vises senere i opgaven. 

Mit læsesyn bygger altså på et konstruktivistisk læringssyn, hvor eleven deltager aktivt i 

læringsprocessen – men denne læring er situeret og afhænger af samspillet med andre – dermed 

nærmere jeg mig en mere socialkonstruktivistisk tilgang til læring. De to opfattelse behøves dog 

ikke ses som modsætninger til hinanden, idet jeg lægger mig op ad Illeris’ tanke om, ”at der sker 

sociale konstruktioner i fællesskaberne som til stadighed samspiller med individuelle 

konstruktioner i de indre læreprocesser.”49 Hertil kommer læringens drivkraft-mæssige dimension, 

som de store (social)konstruktivistiske teoretikere Piaget og Vygotsky kun indirekte har 

beskæftiget sig med.50 De motivationelle, følelsesmæssige og viljemæssige mønstre skal dog anses 

som ”mindst lige så vigtige for den enkeltes evne til at fungere hensigtsmæssigt og målrettet i 

samfundet som de indholdsmæssige resultater af læringen.”51 

Efter den første læseundervisning…  

Ifølge Illeris lærer vi hele livet igennem. I kontrast her til er læseundervisning i manges bevidsthed 

identisk med begynderundervisning, hvor målet er at ”knække læsekoden”.  Den første 

læseundervisning er selvsagt utrolig vigtig og udgangspunktet for overhovedet at kunne forstå 

meningen med teksten, men som citatet af Jan Mejding i opgavens indledning påpeger, kræver 

elevernes læseudvikling fortsat opmærksomhed på mellemtrinnet og frem. I den videre 
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læseundervisning mener Astrid Roe52især, det drejer sig om at få eleverne engageret i at læse, at 

videreudvikle elevernes læseforståelse, og at lære dem gode læsestrategier.53 Eleverne møder i 

skolen stadig mere avancerede tekster, hvilket netop fordrer kompetence og læselyst fra deres 

side. Her må læreren arbejde med flere mål parallelt, da eleverne både skal holdes til ilden med 

individuelt læsestof af forskellig karakter samtidig med, at man på klassen arbejder med fælles 

tekster.  

Delkonklusion 

Traditionelt forbindes læsning med formlen: Læsning = Afkodning ∙ Forståelse. Læsning er dog en 

væsentlig mere kompleks proces, hvilket bl.a. har fået Jeppe Bundsgaard til at opstille et nyt bud 

på en læseformel. Når vi ser på drenge og læsning, bør to faktorer fremhæves i Bundgaards 

formel. Medlæsning, da denne pointerer, at tekstbegrebet er blevet udvidet, hvilket bl.a. kan have 

betydning for drengenes opfattelse af, hvad der er ”rigtig” læsning. Faktoren eget projekt belyser 

den øgede opmærksomhed på læserens følelsesmæssige engagement i teksten. Al læring er ifølge 

Knus Illeris præget af motivationelle mønstre.  Tillige er læringen en kognitiv samt en social, 

samfundsmæssig proces, hvilket dermed betyder, at læsning er en aktiv proces, der sker inden for 

rammen af en sociokulturel kontekst. Det gode læsemiljø kræver, at læsestof og læseaktiviteter 

udvælges således, at den enkelte elev imødekommes og udfordres i zone for nærmeste udvikling, 

og hvor der samtidig er mulighed for at finde støtte i samspillet med læreren eller andre elever. 

Her er det vigtigt at slå fast, at læsning ikke bare er en færdighed, som eleverne lærer én gang for 

alle i de første skoleår. Elevernes læseudvikling kræver fortsat opmærksomhed, idet skolens 

tekster konstant bliver mere udfordrende, samtidig med at vi ved, at elevernes læsning i fritiden 

har afgørende betydning for deres læsekompetence. Hermed bliver et af nøgleordene: læselyst.   
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Læselysten driver værket - eller hvad? 
I Folkeskolelovens § 1 står der, at skolen skal ”give dem(eleverne) lyst til at lære mere”54, ligesom 

det i formålet for faget dansk er beskrevet, hvordan undervisningen ”skal fremme elevernes lyst til 

at bruge sproget personligt og alsidigt.”55 Af formuleringerne ses det tydeligt, at lyst står som 

noget helt centralt i læseundervisningen, men hvad ligger der egentlig i begrebet ”læselyst”? 

Begrebsafklaring 

Læsebegrebet knytter sig til mange forskellige ting – på én gang. Dette vanskeliggør naturligvis at 

kunne definere begrebet ”læselyst”, men med opgavens første afsnit mener jeg dog, at jeg have 

lagt et fundament.  

I udsendelsen ”Læselyst” påpeger Anna Skyggebjerg56, at begrebet i de seneste 

læselystkampagner særligt er blevet knyttet til den fritidsbaserede specielt skønlitterære 

læsning57. Idet jeg mener, at vi bør arbejde med et bredt tekstbegreb, lader jeg mig inspirere af 

Henrik Qvortrups58 beskrivelser i ”Bogen i et nyt medielandskab”: ”Læselyst handler dybest set om 

lysten til at afkode tegn for at finde ind til meningen med dem. (…) Læselyst handler om at kaste 

sig ud i mediernes verden, for tegnene kan bæres af alle mulige medier, og børns grundlæggende 

tegnbegær er løsrevet fra, om de bruger den ene eller den anden medietype.”59 Qvortrup 

understreger hermed, at det handler om langt mere end at eksponere bøgernes verden for børn. 

Når vi beskæftiger os med tegn – uanset om man læser tegneserier, eksistentielt søgende 

litteratur, lytter til musik eller spiller computerspil – så er drivkræfterne at blive bedre til at 

kommunikere, til at kunne begå sig, og til at kunne forstå sammenhænge i tilværelsen og 

omverdenen.  

En læselystmodel 

Henriette Romme Lund60 har i forbindelse med undersøgelsen ”Hvad skaber en lystlæser”61 

opstillet et bud på en læselystmodel(se Bilag 5). Modellens øverste trekant skitserer den læsning, 
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barnet foretager af nødvendighed, og den nederste trekant i modellen omhandler barnets 

læseaktivitet drevet af lyst. I begge trekanter skelnes der mellem om læsningen foretages i skole 

eller i fritid. Begrebet ”lyst” er, som tidligere nævnt, komplekst, hvorved det nemt bliver 

simplificeret, når det fastlåses i en model. Eksempelvis kan en elev sagtens føle lyst ved at læse de 

tekster, som han præsenteres for i nødvendige læseaktiviteter i skolen. Hermed kan der opstå et 

slags kunstigt skel i modellen mellem lyst og nødvendighed.  Årsagen til, at jeg benytter modellen 

alligevel, er, at den fungerer godt som en overbliksmæssig forståelsesmodel.  

Ifølge Romme Lund oplever elever læselyst vidt forskelligt, hvorfor hun adskiller læselyst i de to 

former: 

 Den læselyst, som de læseglade folder ud og oplever både i skolen og i fritiden. ”En læselyst, 

der bølger frem og tilbage mellem de to ”rum”, idet barnet begge steder finder input, 

inspiration og oplever læring, som igen bidrager til en samlet udvikling af læsningen.”62 

 Den læselyst, som ”læsehaderen” har i fritiden, men som ikke erfares at have relevans i 

forhold til skolen, samt den læselyst, som skolen kan fremkalde hos læsehaderen, men som 

denne ikke oplever at have nogen relevans i forhold til sin fritid. Denne læselyst udfoldes altså 

i to adskilte rum. 

Opdelingen afføder naturligt spørgsmålet: Er det muligt at skelne skarpt mellem de to former for 

læselyst? Og nej! Jeg mener, en stor gruppe elever bevæger sig herimellem. Alligevel mener jeg, at 

Romme Lund berører noget meget væsentligt: skellet mellem skole og fritid - lyst og læring. For de 

læselystne er dette skel ikke-eksisterende, mens andre elever sætter vandtætte skotter 

herimellem. Hvis vi skal kunne opfylde de ovenstående formuleringer fra Folkeskoleloven og 

formålet for faget dansk, bør vi sætte fokus på et brobygningsarbejde mellem skole og fritid.  

To read or not to read  

Det er tidligere i opgaven påpeget, hvordan eleverne læselyst og læsning i fritiden påvirker deres 

læsekompetence.  I min spørgeskemaundersøgelse63 spurgte jeg til, hvor meget de 22 drenge 

læste dagligt i fritiden. Her svarede halvdelen af drengene, at de læser 15 min., mens 10 læser 
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mindst 30 min. Kun en dreng læser ikke. Hermed tegnes et klart billede af, at drengene på 

mellemtrinnet rent faktisk læser! Er der så overhovedet noget problem? På spørgsmålet ”Hvorfor 

læser du?” svarede flest, ti ud af de 22 drenge, ”Fordi jeg skal”, hvilket viser, at en stor 

drengegruppe pligtlæser i fritiden frem for at lystlæse. Jeg kan hermed konkludere, at der er 

udfordringer i forhold til fremme og bevare drengenes læselyst, der nemt erstattes med en 

læsning, der” bare skal overstås”(øverste trekant i Romme Lunds model). Man bør desuden ikke 

glemme, at de læseglade elever, der bevæger sig i læselystmodellens nederste trekant, også kan 

have gavn af at styrke deres motivation yderligere. 64  

 – Men hvordan kan jeg i danskundervisningen stimulere drengene lyst til læsning, så de ikke er 

faldet fra som 15-årige, som PISA viser? 

 

Motivation til at læse 

Læsning kan sammenlignes med sport: Det kan indimellem være hårdt, men for at blive en vinder 

er det nødvendigt med træning! Hermed har vi brug for at bringe læringens drivkraft-mæssige 

dimension ind i billedet.  

”Motivasjon handler om hvorfor mennesker gjør det de gjør, om hvorfor de velger noe i stedenfor 

noe annet, og 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).”65Således lyder Ivar Bråtens 

definition af motivationsbegrebet. Jeg vil nu se nærmere på ét af de fyrtårne, Bråten har støttet sig 

op ad i sin beskæftigelse med læsemotivation, læseforskeren John Guthrie.66   

I lærerens arbejde med at styrke elevernes motivation foreslår Guthrie at sætte fokus på følgende 

fem motivationsområder: 67 

 Mestringsmål. Her drejer det sig om elevens orientering mod at forbedre sin 

læsekompetence. Her er det vigtigt ikke at forveksle mestringsmål med præstationsmål, som 

fx at være den bedste læser i klassen.  
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 Kontrol og valg. Dette motivationsområde omhandler elevernes stærkere ejerforhold til 

tekster, når de har mulighed for at foretage bevidste valg. ”Her skal det understreges, at 

mange elever har behov for hjælp til at foretage valg.”68 

 Social interaktion. Målet er fremme elevens motivation gennem glæde over at dele tekstens 

indhold med andre. Her er det værd at bemærke, at det ikke er nok blot at sætte 4-5 elever 

sammen. ”Det er først og fremmest elever, som kan lide at hjælpe medelever, og som lægger 

indsats i dette, at man ser en gunstig effekt af samarbejdslæring på motivation.”69 

 Forventninger om mestring. Her handler det om elevens vurdering af sin egen 

læsekompetence, og hvorvidt han vil være i stand til at løse bestemte læseopgaver. Her er der 

ikke kun tale om elevens egne erfaringer, men også observationer af andre elevers 

mestring(vikarierende erfaringer) samt opmuntring og positiv feedback fra læreren og andre.70 

 Interesse. I dette motivationsområde lægges der vægt på, at teksterne skal opleves som 

spændende og interessante for eleverne. 

Læringens drivkraft-mæssige dimension og lærerens rolle 

Motivationsarbejdet har mange facetter og kan pågribes på mange måder. Guthrie fastslår, at 

læreren først og fremmest bør overveje hvilken slags motivation, det kunne være aktuelt at 

fokusere på i forhold til de elever, som der er tale om.71 Skal drengene motiveres til at få bedre 

ejerforhold til teksten, selvtillid eller noget helt tredje? Helt centralt i motivationsarbejdet står 

lærerens fornemmelse for og anerkendelse af den enkelte elevs forudsætninger, behov og 

interesser. Dette uddybes i følgende citat af Illeris, hvor han beskriver, hvad eleverne har behov 

for, ud over læreren som positiv rollemodel, i læringens drivkraft-mæssige dimension: ”Det drejer 

sig også mere alment om, at man i sin udvikling af personlige egenskaber og motivationer har brug 

for personlig støtte og kontakt med mennesker, som man kan respektere, og man føler sig 

respekteret af. ”72 Citatet understreger, at eleverne har behov for at få anerkendt deres 

uafhængige eksistens af bl.a. læreren for netop at kunne udvikle sig. ”Anerkendelse bestemmes 

både som det at lytte til og med erkendelse af mig selv og den anden som adskilte personer at ”gå 
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ind i”, at forstå en anden persons oplevelsesverden for et øjeblik og respektere denne, som den 

er.”73 Læreren skal altså engagere sig i sine elever, hvor de hver især ses som ”en autoritet i 

forhold til sin egen oplevelse.”74 Dette gælder også, når en dreng stolt kommer og viser en bog 

frem, hvis sværhedsgrad læreren straks bemærker ligger uden for hans zone for nærmeste 

udvikling. Hvis eleven fortsat skal kunne stole på læreren, nytter det ikke, at læreren ikke 

”nænner” at fortælle eleven, at teksten er for svær. Som et alternativ kunne læreren, for at 

anerkende elevens tekstvalg og forhindre hans demotiverende oplevelse af ikke at mestre, 

undersøge om bogen findes i en indtalt version. I det brede tekstbegreb ligger muligheden for at 

”lyttelæse” sig til oplevelser og viden nemlig også, hvilket læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen 

pointerer i programmet ”Læs med ørerne”75.  Jeg anser desuden lyttelæsning som en god løsning 

for læsetrætte drenge. I stedet for at lukke dem inde i almindelig pligtlæsning ”med øjnene” kan 

den mere afslappede lyttelæsning være en ”lokkedue”, der får drengene til at genfinde deres 

glæde ved at læse. 

Forudsætningerne for at få eleverne til at læse, fordi de har lyst, kan eksempelvis kortlægges ved 

hjælp af bl.a. elevsamtaler, logbøger eller spørgeskemaer.76 Min spørgeskemaundersøgelse viser 

tydeligt, at motivationsområdet Interesse rummer potentiale i forhold til de pågældende drenge, 

idet 18 ud af de 22 svarede, at manglende interesse kan få dem til at stoppe med at læse.77 Her 

ses samtidig et eksempel på, hvordan den drivkraft-mæssige og den indholdsmæssige dimension 

spiller tæt sammen i læring, og hvorfor faktoren Eget projekt i Bundsgaards formel bør 

fremhæves. Drengene skal beskæftige sig med interessante og meningsfulde tekster, der kan 

forliges med deres eget projekt, for da motiveres deres begær efter at finde ind til meningen med 

tegnene.  
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Delkonklusion  

I Folkeskoleloven og formålet for faget dansk fremhæves lyst som noget centralt. Ifølge Lars 

Qvortrup handler læselyst om vores begær efter at afkode tegn for at finde meningen med dem. 

Henriette Romme Lund påpeger, at læselyst kan opleves forskelligt, hvilket resulterer i, at nogle 

elever oplever et skel mellem skolens og fritidens læsning. I forhold til fritidslæsning tegner min 

spørgeskemaundersøgelse et tydeligt billede af, at drenge på mellemtrinnet læser mindst 15 min. 

dagligt, men at det ikke kun er læselysten, der driver værket. Næsten halvdelen af de adspurgte 

drenge læser af pligt. For at fremme elevers motivation kan læreren ifølge Guthrie være særligt 

opmærksom på områder som mestringsmål, kontrol og valg, social interaktion, forventning om 

mestring og interesse.  For at kortlægge hvilke former for motivation, de konkrete elever har brug 

for, kan læreren bl.a. benytte sig af spørgeskemaer. Disse fremhævede i min undersøgelse 

vigtigheden i at anerkende de tekster, drengene oplever som interessante.  

De engagerende teksters vej til drengene  
Ligesom drengene i min undersøgelse har de fleste af os nok oplevet at lægge bøger og andre 

tekster til siden, fordi de ikke fængede os. Derfor skal drengene have adgang til et varieret udvalg 

af tekster, og vi bør lægge vægt på at hjælpe og inspirere dem til at finde frem til tekster, der 

engagerer dem. Dette afsnit handler primært om drenges valg af læsestof i fritiden, men i arbejdet 

med elevers læsning tørner to overordnede indfaldsvinkler til læsning konstant sammen. På den 

ene side læsning i fritiden(højre del af Romme Lunds model) og på den anden side læsning i 

skolen(venstre del af modellen), der bl.a. præges af diskussioner om, hvorvidt de danske 

skoleelevers læsekompetencer er gode nok til at kunne klare sig i det moderne videnssamfund. De 

to læseopfattelser står dog ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden: ”Tværtimod menes den 

første at kunne skabe gode resultater i den sidste.”78 

Drengenes tekstpræferencer 

Læsning er kilden til viden og kulturelle oplevelser. Derfor skal læsning først og fremmest sælges 

som noget værdifuldt og enestående! Med afsæt i tekster tilpasset drengenes virkelighed og 

                                                           
78

 Reinholdt Hansen(2012), s.15 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Giv drengene lyst til at investere i læsning 
BACHELORPROJEKT 
Kristine Solvang Døssing, 29109943  

Side 23 af 50 
 

behov kan vi gradvist udvikle deres repertoire samt udholdenhed i forhold til de vanskelige 

tekster, de vil møde i videre uddannelse og arbejdslivet.79 Denne udvikling kræver masser af 

læsning i fritiden.  Hvad foretrækker drengene på mellemtrinnet at læse her? 

 Fakta eller skønlitteratur? 

”Jeg leser aviser cirka to ganger per uke, når noe interesant trigger. Jeg kan ende opp med å lese 

om dyr. Jeg leser bruksanvisninger og surfer jevnlig på nettet. Jeg har lyst (til) å bli noe eller finne 

ut av noe.”80 I Hoel og Helgevolds kvalitative undersøgelse så man, at mange drenge foretrækker 

fakta frem for skønlitteratur, hvilket citatet ovenfor er et eksempel på. Deres interviews med 

drengene tydede på, ”at mange gutter er nytteorienterede i lesingen sin, og nytte ser ut til å være 

knyttet til informasjon og utvalgte tema i større grad enn til skjønlitteratur.”81Drengene i 

undersøgelsen læser altså det, de subjektivt vurderer som nyttigt for dem selv, og her er det 

faktatekster, de bedst kunne forlige med deres eget projekt.  

Identifikationsmuligheder  

Mandlige hovedpersoner kan ifølge Astrid Roe få drenge til at engagere sig mere i tekster. Hun 

henviser til undersøgelser, hvor drengene præsterede bedre i de tekster, hvor hovedpersonen var 

af samme køn som dem selv.82 Roe peger desuden på en amerikansk undersøgelse83, hvor man 

fandt, at drengene ”godt kunne lide tekster, der beskrev situationer, der brød med normer og 

regler, eller havde provokerende, chokerende, grinagtigt eller oppositionelt indhold.”84  

I inspirationskataloget ”Børnelitteratur i skolebiblioteket” udgivet af Center for Børnelitteratur og 

Dansklærerforeningens Forlag sidste år, kan man tillige se, at bøger præget af humor og gys 

topper på listen over de 9-12årige drenges foretrukne læsestof(se Bilag 6). Drengenes tekstvalg 

gengiver generelt et traditionelt drenge- og mandeunivers og er præget af fysisk aktivitet, højt 

tempo og en særlig ydre handlingsintensitet. 85 
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De digitale medier 

I min spørgeskemaundersøgelse ses, at over halvdelen af drengene læser facebook-opdateringer, 

undertekster på tv og informationer i computerspil. Efter skønlitteratur er læsning i disse medier 

det, de adspurgte drenge læser mest.86 Resultater fra PISA 2009 viser endvidere, at de danske 

drenge læser væsentligt mere online end både OECD-gennemsnit og de danske piger (se Bilag 7).  

Efter drengenes tekstpræferencer har været under lup, vil jeg nu kaste et blik på formidlingen.  

Skolens feminisering kontra drengenes tekstvalg 

I Fælles Mål er det formuleret, at ”Dansklærer og skolebibliotekar har det fælles ansvar for, at 

eleverne udvikler gode læserutiner” 87 Disse bør ifølge skolebibliotekskonsultent Eiler Jensen88, 

”tegne sig som skolens belæste personer, dem, der kvalificeret kan rådgive og vejlede eleverne med 

hensyn til den litteratur, der har dem som målgruppe.”89 Læreren bør ifølge Jensen optræde som 

rollemodel og fremstå som den autentiske lærer90. I hans optik betyder det eksempelvis, at 

læreren kan anbefale en bog, når en dreng søger hjælp til at finde én – ved selv at have læst den 

vel at mærke.  

I skolen mødes drengene af en overvægt af kvindelige lærere91  – jeg bliver én af dem. Dette kan 

ifølge professor emeritus i børnelitteratur Torben Weinreich være et problem for formidlingen af 

læsestof til drenge, idet flertallet af skolebibliotekarer tillige er kvinder. Han mener, at drengene 

mangler mandlige forbilleder holdt op i mod de venlige, kvindelige bibliotekarer, der dog ikke altid 

har samme opfattelse af god og hensigtsmæssig litteratur: ”I stedet for de actionprægede bøger, 

drengene spørger efter, kan de fx finde på at foreslå bøger med indre følelsesmæssige konflikter, 

som pigerne læser flittigt, men som ikke tiltaler en stor del af drengene: "det er ligesom om, de ikke 

kan lide det, jeg gerne vil læse - de vil hellere finde nogle andre bøger til mig, end dem jeg helst vil 

læse", forklarer en del af drengene.”92 
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Jeg er ikke uenig med Eiler Jensen i, at dansklæreren bør være en nærværende læserollemodel for 

eleverne. Som lærer skal jeg ikke blot postulere, at det er godt at læse. Eleverne skal kunne mærke 

min glæde ved at læse og tale om tekster – men tiden og øvrige lærergerninger sætter grænser for 

hvor mange tekster, jeg kan nå at læse.  Samtidig bør jeg være opmærksom på, at jeg som kvinde 

ikke fremmedgør de tekster, der engagerer drengene. I formidlingen af læsestof til drengene må 

jeg derfor også lade mig inspirere fra andre sider, fx publikationer som ”Børnelitteratur i 

skolebiblioteket” – og så kunne man jo spørge drengene til råds93!  

Kan vi blogge os frem? 

Hoel og Helgevold stiller på baggrund af resultaterne fra deres undersøgelse følgende spørgsmål: 

”Er det mulig å få gutter til å ta rollen som aktive litteraturformidlere, for eksempel som ledd i ulike 

leseprosjekt i skoleregi (boksamtale og bokmeldinger)? Kan ytterligere fokus på formidlerrollen, 

mer erfaring og kunnskap, gjøre noe med guttenes evne/vilje til å snakke om bøkene? ”94  

De samme tanker hos lærer og skolebibliotekar Vivian Skibby Baes har resulteret i bogbloggen 

”Drengebogen”. 95I artiklen ”Når drenge blogger om bøger” beskriver hun, hvordan hun har 

inddraget bloggen som et konkret tiltag for at fremme læselysten hos og komme i dialog med 

drenge i overbygningen. Her mødes drengene, diskuterer og skriver anmeldelser om bøger, de har 

læst hjemmefra. Bl.a. PISA viser, at drenge bruger meget tid online i fritiden. Dette anerkendes via 

bloggen samtidig med, at drengene forholder sig aktivt til læsning, indirekte hjælper læreren til at 

kunne vejlede dem til yderlig læsning og fremstår som mandlige rollemodeller for hinanden.  I 

forbindelse med en evaluering af ”Drengebogen” udtrykker en af de deltagende drenge sig 

således: ”Alt er bare til sjovere når man ved hvorfor man gør det”96, hvilket indikere, at drengenes 

nytteorienterede holdning til læsning tilgodeses i tiltaget.   Guthries motivationsområde social 

interaktion fremhæves desuden af Skibby Baes som noget helt afgørende: ”Fremadrettet vil jeg 

fastholde det fysiske møde og rummet som det centrale udgangspunkt for bloggen. Relationen os 

alle imellem er en væsentlig motivationsfaktor.” 97  
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Jeg mener, den nytteorienterede tilgang ”Drengebogen” bygger på kan inspirere til lignende 

motivationsfremmende læseaktiviteter for mellemtrinnets drenge. Her kunne man meget vel 

inddrage tekster fra Ministeriet for børn og unge og Kulturministeriets ”Drengelitteraturprisen”98, 

der er tilpasset drengenes præferencer, og som drengene desuden efterfølgende kan stemme på. 

”Retten til at læse hvad som helst” 
Mange elevers læsetræthed er ifølge læseforskeren Kjeld Kjertmann prisen af daglig pligtlæsning i 

skolen og hjemmet. 99 Han mener, at læseundervisningen traditionelt har fokuseret for meget på 

læsetræning og eftersøger derfor en mere uformel læsedidaktik inspireret af Pennacs ti 

læsebud(se Bilag 9).100  

I Fælles Mål slås det fast, at ”Et godt samarbejde med hjemmet om læseindlæring er 

uvurderligt.”101 Forældrene bør opmuntre deres søns læsning, bl.a. ved at acceptere Pennacs 

femte bud ”Retten til at læse hvad som helst” samt Gutheris motivationsområde ”Kontrol og valg”, 

hvilket Lisbeth Vestergaard fra Biblioteksstyrelsen understreger i programmet ”Sådan giver du din 

dreng lyst til at læse”.102Sideløbende kan læreren følge elevens selvstændige læsning, ved hjælp af 

fx en læselog, for at danne sig et overblik over, om denne bliver udfordret optimalt i forhold til 

ZNU med læring og mestring som resultat.  

Som nævnt foretrak drengene i Hoel og Helgevolds kvalitative undersøgelse at læse faktatekster. 

Et helt andet billede tegnes i min egen kvantitative undersøgelse. På spørgsmålet ” Hvad læser 

du?” svarer de fleste drenge skønlitteratur(16 ud af 22), sammenholdt med at eksempelvis kun syv 

drenge læser fagtekster.103 Resultatet får mig til at overveje, om drengene mon svarede det, som 

de vurderede, at jeg eller deres lærer helst ville se? Sammenlignet med den norske undersøgelse 

kan resultatet tyde på, at drengene ikke er blevet mødt med et inkluderende tekstbegreb, hvorfor 

deres tekstpræferencer ikke er blevet anerkendt og har påvirket deres oplevelse af, hvad der er 
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”rigtig” læsning.104 Denne forklaring kan kodes sammen med, at næsten halvdelen af de adspurgte 

drenge læser af pligt frem for lyst i deres fritid.105  Hvis min antagelse stemmer overens med 

virkeligheden, er det problematisk, da eleverne løbende møder mere komplicerede tekster i 

skolen. Ifølge Astrid Roe er målet at få eleverne ” til at opleve det som spændende og udfordrende, 

at teksten er vanskelig at forstå, enten fordi den er kompliceret opbygget, eller fordi den bryder 

med det forventede.”106 Hermed står læreren overfor en stor udfordring, hvor der skal skabes 

balance mellem på den ene side at skulle fremme drengenes læselyst og på den anden side at 

skulle præsentere dem for tekster af en karakter, de måske umiddelbart ikke finder motiverende. 

Her mener jeg, det er afgørende, at læreren udnytter sin viden om, at fx en mandlig hovedperson 

kan øge drengenes engagement i en tekst. 

Torben Weinreich gør tillige opmærksom på den dobbelthed, at drengenes læsestof eksisterer i to 

universer: i fritiden, hvor drengene vælger det meste, og skolen, hvor læreren som udgangspunkt 

bestemmer107. Hvordan kan denne kombineres med ønsket om fremme drengenes læselyst? 

Svaret findes i det skel mellem lyst og læring, som Romme Lund afbilder: Vi skal i skolen simulere 

og stimulere en ”bølgebevægelse” frem og tilbage mellem de to rum, fx ved at inddrage de digitale 

medier og tekster, drengene beskæftiger sig med i fritiden, i undervisningen i form af en blog. 

Læreren skal med andre ord være brobygger eller, med Thomas Ziehes108 udtryk, ”rejseleder i 

meningsverdener”: ”Kunsten – og vanskeligheden for læreren - består her i at bibringe eleverne en 

lyst til at udforske fremmede meningsverdener uden at det opfattes som livsfjern anakronisme eller 

nedvurdering af deres egne verdener.”109 

Delkonklusion  

Man kan skelne mellem to indfaldsvinkler til læsning: fritidslæsning og læsning i skolen. 

Fritidslæsningen kan baseres på Pennacs femte læsebud ”Retten til at læse hvad som helst”, og 

her bør forældrene opmuntre deres søn, mens læreren bør holder et overblik over om eleven 

                                                           
104

 Jf. min observation beskrevet på s.13 
105

 Af de ti drenge, der svarede, at de læste ”fordi jeg skal”, havde otte af dem samtidig sat kryds ved skønlitteratur i 
”Hvad læser du?”. 
106

 Roe(2010), s.187 
107 http://www.bs.dk/publikationer/andre/laesningensmagi/html/chapter04.htm (besøgt d. 8.1.2013) 

108
 Professor i pædagogik 

109
 Ziehe(2004), s.113 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Giv drengene lyst til at investere i læsning 
BACHELORPROJEKT 
Kristine Solvang Døssing, 29109943  

Side 28 af 50 
 

udfordres passende. Hoel og Helgevolds undersøgelse tyder på, at drenge har en nytteorienteret 

tilgang til læsning og foretrækker fakta. Tillige ses det, at drenge foretrækker tekster med klare 

identifikationsmuligheder og ofte benytter sig af digitale medier. Grundet skolens feminisering kan 

formidlingen af læsestof til drengene være problematisk, da drengene mangler mandlige 

rollemodeller. En bogblog for drenge kan være en løsning på problemet samtidig med, at der 

bygges bro mellem de to indfaldsvinkler til læsning. I drengenes møde med mere komplicerede 

tekster i skolen er lærerens rolle at være ”rejseleder i meningsverdener” og opmuntre eleverne til 

at udfordre disse ved at komplettere deres egne tekstpræferencer. 

 

Skolen som arena for læsestimulering  
Spændende tekster er i sig selv ikke nok til at udvikle elevernes læselyst. Samspillet med andre har 

også en afgørende betydning: ”Gode læsefærdigheder udvikles først og fremmest ved deltagelse i 

et miljø, hvor læsning er en værdifuld aktivitet.”110 I arbejdet med at fremme drengene læselyst 

må vi sætte fokus på at skabe en positiv holdning til læsning blandt drengene. Her kunne vi som 

lærere meget vel starte med at reflektere over vores eget syn på drenge og læsning. 

”Drengeproblemet” 

PISA-undersøgelserne har bl.a. været med til at øge opmærksomhed på drenges læsning i 

medierne - med negativt fortegn. Her har man kunne møde ikke særligt opløftende formuleringer 

som ”The Boy Problem”111. Men er det overhovedet rimeligt at snakke om et ”drengeproblem”? 

Både empiri fra Hoel og Helgevolds og min egen undersøgelse viser, at drengene læser. Specielt i 

forhold til læringens drivkraft-mæssige område, mener jeg, at vi bør tænke over, hvordan vi 

forholder os til resultaterne fra PISA osv.  Den negative fokus kan ifølge Hoel og Helgevold bidrage 

til at skabe en selvforstærkende effekt: ”Samtidig er de(de adspurgte drenge), når vi tar av 

forskerhatten, et mulig eksempel på selvoppfyllende profetier: Vi må vokte oss vel for å bli for 

negative om gutters leseferdigheter, for et resultat kan være at guttene heller ikke forventer mer 

av seg selv”. I arbejdet med at fremme drengenes læselyst mener jeg ligesom Trude Hoel, at vi 
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tager det første skridt ved at skifte perspektiv.112 Drengenes læsevaner er ikke et problem – det er 

en udfordring!  

Drengenes billede af en ”læser” 

Hoel og Helgevold påpeger i Gutter som lesere og biblioteksbrukere, at ”Noen af samtalerne våre 

tyder på at det kan være knyttet egenskaper til det å være ”en leser” som guttene ikke ønsket å 

identifisere seg med.” 113 Dette sker på baggrund af udtalelser som denne: ”Jeg leser, men er ikke 

så veldig ”en leser””. Min egen kvantitative undersøgelse viser en drengegruppe med en mere 

neutral opfattelse, idet langt størstedelen af drengene betragter en læser som ”almindelig” eller 

”en, der gerne vil vide noget”.114 Det er derfor min vurdering, at de adspurgte drenge ikke værger 

sig mod at definere sig selv som læsere. Dette kan holdes op imod, at kun fire drenge opfatter en 

læser som nørdet eller ensom, hvilket ifølge Lisbeth Vestergaard fra Biblioteksstyrelsen ellers er 

læsningens ”image-problem”, der får drenge til at droppe den115. Kun én dreng angiver, at en 

læser er ”sej”, hvilket sammenholdt med Hoel og Helgevolds undersøgelse kan påvise et behov for 

at skabe et mere positiv og anerkendende læsemiljø for drengene – som modgift til den negative 

opmærksomhed i medierne og risikoen for selvopfyldende profetier.  

Den positive holdning til læsning kan bl.a. skabes ved at give drengene troen på, at de dur til 

noget. Griber vi fat i Guthries motivationsområde Forventning om mestring, fordrer dette, at 

eleverne ”har den grundlæggende kompetence, der kræves for at forstå de tekster, de læser.”116  

Hvordan klæder vi mellemtrinnets drenge på til læsning? 

“It is not enough to teach students to read different kinds of texts with different aims, to make 

inferences while reading, to summarize, to predict and to answer questions. There is also a need 

for a focused use of strategies to enhance students’ motivation to read.”117 I rapporten, ”Northern 

Lights of PISA 2009 – focus of reading” fastslås, hvad Guthrie også har pointeret: engagement og 
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brugen af læsestrategier påvirker gensidigt hinanden positivt i læseundervisningen. 118  Med et 

læringssyn byggende på Illeris’ læringstrekant, finder jeg det nærliggende at se nærmere på den 

reciprokke model, som professor ved Göteborg universitet Monica Reichenberg i øvrigt anbefaler, 

at der tages afsæt i gennem hele skoleforløbet.119 Efter en konstruktivistisk læringsteori udfordres 

eleverne i den reciprokke undervisning til at deltage aktivt i en dialog omkring læseforståelse, hvor 

målet på sigt er, at de skal internalisere denne tænkemåde som en del af deres egen indre dialog, 

mens de læser. Dialogen er struktureret ved hjælp af de fire strategier: forudsige, spørge, opklare 

og opsummere120, der egner sig særligt godt til at deltage i gruppediskussioner om tekstforståelse, 

hvor fokus både er at forstå meningen med teksten og at få et metaperspektiv på egen læring og 

tænkning. 

 I udførelsen af et kvalitativt studie af drenge på 7.klassetrin, der havde mistet læselysten, så Jorun 

Smemo121, hvordan drenge, der i udgangspunktet værgede sig mod læsning, havde stor glæde af 

samtaler om litteratur. Samtaler, som desuden bidrog til en kultur, hvor drengene forstærkede 

deres syn på dem selv som ”læsere.”122 Inddragelsen af den reciprokke model i 

læseundervisningen skaber muligheder for, at drengene kan deltage i disse motiverende samtaler, 

hvor eleverne kan fungere som modeller og støttespillere for hinanden, hvis læreren er 

opmærksom på, hvilke elever, der passer sammen og at ”udfordre eleverne til stadig mere 

avanceret tænkning.”123I samarbejdslæring kan eleverne erfare, at læsning ikke nødvendigvis er et 

individuelt projekt og motiveres af såvel egen mestring som vikarierende erfaringer. 

Carsten Elbro henviser til, at der efter begyndertrinnet ses en ganske klar sammenhæng mellem 

læserens interesse for tekstens emne og hans eller hendes forståelse af teksten.124  Dette får mig 

atter til at vende blikket mod en brobygning mellem drengenes fritidslæsning og de 

læseaktiviteter, de møder i skolen. 
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Brobygning mellem skole og fritid 

I de to foregående afsnit har jeg med udgangspunkt i Romme Lunds læselystmodel gjort det klart, 

at der er pædagogiske udfordringer og muligheder i at skabe sammenhæng mellem drengenes 

selvvalgte fritidslæsning og de læseaktiviteter, de møder i skolen. Disse udfordringer bør 

naturligvis ses i lyset af danskfagets målsætning.  I programmet ”Læselyst”, som jeg tidligere har 

henvist til, udtrykker Anna Skyggebjerg sig således: ”Jeg mener, at skolen er forpligtet til at 

forholde sig til den virkelighed, der er børnenes, og at anerkende det, de læser, ser på tv eller 

beskæftiger sig med i det hele taget. Det er en måde også at skabe interesse for de andre typer af 

tekster.”125I forlængelse af citatet giver Skyggebjerg et konkret eksempel på, hvordan læreren, 

som ”rejseleder i meningsverdener”, kan lade eleverne opdage sammenhænge mellem 

folkeeventyrets og eksempelvis sportbiografiens strukturer, opbygning af en helt og modstandere 

og hjælperes betydning. Man kan altså overveje, hvordan drengenes egne læsepræferencer kan 

inspirere til en alternativ form for læsning i skole, hvor man med en faglig tilgang inddrager genrer, 

som drengene selv læser i deres fritid. 

Udnyt drengenes digitale kompetencer 

”Med nutidens teknologier er mulighederne for engagerende arbejde med litteratur mange.”126 

De digitale medier, som drengene benytter i deres fritid kan med fordel kombineres med 

læseaktiviteter i skolen for at bygge bro mellem lyst og læring i Romme Lunds model.  Professor 

Anne Mangen127 foreslår i artiklen ”Nytt medielandskap, nytt tekstbegrep – og ny forståelse 

av emnet ”gutter og lesing”” , at vi udnytter mange drenges interesse for computerspil: ” La 

elevene skrive spillerveiledninger for medelever som ikke har spilt det aktuelle spillet tidligere; og 

så skal de dramatisere det etterpå – eller kanskje lage en tegneserie basert på det.” Dette forslag 

stemmer overens med drenges pragmatiske holdning til læsning, som Hoel og Helgevold så i deres 

undersøgelse. Trækker vi Guthries motivationsområder ind berøres flere af dem samtidig, 

eksempelvis mestringsmål og social interaktion. Med udgangspunkt i et konkret computerspil, som 

eleverne har erfaringer med, opmuntres de til at gøre sig nye erfaringer, stille spørgsmål og 

reflektere over f.eks. forholdet mellem computerspillets fortælling og spillerens valg og 
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navigationsmuligheder, i samspillet med andre. Læring og mestring bør naturligvis stå i centrum, 

og i det udfordrende arbejde med computerspil kan bl.a. en øget forståelse af sammensatte 

tekster, og hvordan vi læser dem, være blandt vores mål.128 Computerspillets kvalitet og 

pædagogiske muligheder må selvfølgelig vurderes af læreren, inden det inddrages i 

undervisningen – i ligesom man ville have gjort med eksempelvis en novelle.  

Sat på spidsen mener Anne Mangen dog, at diskussionen om computerspils pædagogiske 

potentialer skæmmes af ”skyttegravsretorik” med teknofobe protektionister på den ene side og 

teknofile populister på den anden.129 Et godt eksempel på, at vores forståelse af ”rigtig” læsning 

og vores praktisk-pædagogiske indstilling til læseundervisning generelt bør finde balance med 

vores kritiske dømmekraft byggende på vores viden og erfaring – frem for en ukritisk inddragelse 

af digitale medier og andre af drengenes præferencer i undervisningen, nærmest koste hvad det 

vil.  Læreren må i praksis have forståelse for og respektere læringens helhedsmæssige og 

sammensatte karakter: ”Således udfoldes der mange uhensigtsmæssige bestræbelser i mere 

traditionel anlagt undervisning ud fra en mere eller mindre ensidig orientering mod læringens 

indholdsmæssige side og tilsvarende i forskellige mere ”frie” pædagogiske former med en 

overfokusering på de psykodynamiske og socialt-samfundsmæssige sider.” 130 

Delkonklusion  

For at kunne skabe et godt læsemiljø for drengene må vi arbejde med deres holdning til læsning. 

Det kræver tillige, at læreren overvejer, hvordan han eller hun forholder sig til mediernes negative 

omtale af drengenes læsekompetencer. Vi må passe på ikke at blive for negative i forhold til 

drengenes læsning, da det kan have en selvforstærkende effekt. I Hoel og Helgevolds undersøgelse 

ses en tendens til, at drengene forsøger at værger sig imod at definere sig selv som læsere. Dette 

underbygges i mindre grad i min egen undersøgelse, hvor drengene nærmere anser det at være” 

læser” som almindeligt. Drengenes opfattelse af sig selv som ”læsere” kan styrkes gennem dialog 

om tekster samt fokus på læsestrategier i undervisningen. Her kan der tages udgangspunkt i den 

reciprokke undervisning. Desuden ses en klar sammenhæng mellem elevernes interesse i en tekst 

og deres forståelse af denne, hvilket endnu en gang argumenterer for brobygning mellem 
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elevernes fritidslæsning og læseaktiviteter i skolen. Her kan læreren bl.a. overveje inddragelse af 

computerspil i læseundervisningen, men den endelige beslutning bør træffes med forståelse for 

læringens helhedsmæssige karakter. 
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Konklusion  
I det moderne videnssamfund hænger vores læsekompetence uløseligt sammen med at kunne 

klare hverdagens opgaver og aktiviteter. Samtidig slog PISA-undersøgelsen 2009 fast, at næsten en 

femtedel af de 15årige danske drenge er så dårlige læsere, at de vil få væsentlige problemer 

fremadrettet. Da læselysten har afgørende betydning for vores læseudvikling, er denne opgaves 

formål at undersøge, hvordan vi kan fremme læselysten hos drenge på mellemtrinnet, hvor denne 

typisk stagnerer.  

I min belysning af opgavens problemformulering fremtræder læsestoffet som særligt 

betydningsfuldt for drengenes læselyst. Manglende interesse får drengene til at droppe 

læsningen. Derfor bør vi arbejde med et inkluderende tekstbegreb, der tilgodeser og anerkender 

drengenes tekstpræferencer heriblandt også de digitale medier. I formidlingen af læsestof kan 

drenge mangle mandlige rollemodeller grundet en kvindedomineret folkeskole. Vi må derfor se på 

alternativer, som fx en drengebogblog.  

Nødvendigheden i at bygge bro mellem skolens læsning og elevernes fritidslæsning understreges 

løbende gennem denne opgave. I skolen er vi forpligtet til at anerkende den virkelighed, der 

børnenes. Samtidig skal vi præsentere dem for de tekster, som de ikke selv ville have læst. Derfor 

må vi overveje, hvordan drengenes tekstpræferencer kan korrespondere med skolens tekster 

uden at skabe splid i læringens helhedsmæssige karakter.  

Fællesskab er et nøgleord i arbejdet med fremme drengene læselyst. Gennem dialog kan 

drengenes opfattelse af dem selv som ”læsere” styrkes, hvilket samtidigt kan være modgift til 

mediernes negative opmærksomhed på drenges læsning. Den reciprokke undervisning tilgodeser 

her det konstruktivistiske læringssyn, jeg har tillagt opgaven. 

Konteksten har afgørende betydning for hvilke tiltag, der vil fremme læselysten hos 

mellemtrinnets drenge. Denne opgave har derfor bekræftet mig i vigtigheden i, at den enkelte 

lærer har et solidt kendskab til sine elevers forudsætninger og behov. Spørgeskemaer udgør efter 

min mening et godt udgangspunkt for at kortlægge, hvilke former for motivation, der er aktuelle at 

fokusere på i forhold til den konkrete elevgruppe. 
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Perspektivering  
I denne opgave har fokus lagt på, hvordan læselysten hos mellemtrinnets drenge kan fremmes og 

fastholdes. Dette betyder langtfra, at pigernes læselyst ikke er nødvendig at beskæftige sig med! 

De store kønsforskelle i pigernes favør, som bl.a. PISA og PIRLS´s læseundersøgelser viser, kan 

resultere i en overfokusering på drengenes læsekompetencer. Dette er uheldigt, da disse 

undersøgelser tilsvarende viser, at danske piger i gennemsnit opnår en lavere score end pigerne i 

de øvrige nordiske lande, mens danske drenge klarer sig på samme niveau som drenge i de andre 

nordiske lande.131 Læselysten har afgørende betydning for elevernes udvikling af en funktionel 

læsekompetence, der er nøglen til at kunne forstå, anvende, reflektere over og engagerede sig i – 

ikke blot skolens, men alle de tekster man vil møde i samfundslivet og som vil have betydning for 

den enkelte elevs udvikling og livsglæde. Vi skal derfor give alle elever lyst til at investere i læsning.  

Her taler vi nemlig om aktier, der kan blive guld værd – uanset hvilket køn man er.  
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Bilag 1 – Beskrivelse af faktorerne i Bundsgaards bud på en ny læseformel 
 

 Forlæsning knytter sig til vores forforståelse og forventninger til teksten. 

 Aflæsning omhandler både, hvad Elbro kalder afkodning(transformering af tekst til lyde), 

samt vores kendskab til ordbilleder(fx navnet Ida), hvor vi ikke lydere.  

 Medlæsning er det, vi gør, når vi læser de tegn, som ikke er skriftlige, eksempelvis billeder, 

layout, typografier, ikoner osv.  

 Ordforståelse er i snæver forstand at forbinde skrifttegn med mening, ”men, som det 

fremgår, er forståelse meget mere komplekst end det – et ord betyder noget forskelligt, alt 

efter hvilken situation det siges i, og hvilken person der siger det i situationen.”132Dette 

medfører, at tekstforståelse og scenarieforståelse, skal ses nært forbundet med 

ordforståelsen.  

 Tekstforståelse betegner forståelsen af tekstens strukturelle sammenhæng, der må siges 

at være et ganske bredtfavnende område, som blandt andet omfatter genreforståelse, 

forståelse af tekststrukturens betydning for indholdet og forståelse af tekstens relation til 

konteksten(deiksis).  

 Scenarieforståelse er en mere pragmatisk-semantisk forståelse, hvor vi ved hjælp af vores 

indlevelsesevne og viden formår at danne et ”billede” af sagsområdet gennem læsning af 

teksten. (Min oplæsning af en tekst vil eksempelvis afsløre, om jeg har forstået teksten, 

altså har skabt et scenarie. 133) Ligeledes har vores forståelse af tekstens kontekst, fx om de 

personer, teksten handler om, eller producenten stor betydning for vores læseforståelse.  

 Læseform udtrykker, hvilke læsepraksisser læseren anvender (nærlæsning, skimning, osv.)  

 Eget projekt understreger, at vi altid læser med et projekt for øjet: ”Hvis vi læser en tekst, 

vi ikke kan forlige med vores projekt, så giver den i praksis ikke mening for os – selv om vi 

måske ”forstår”, hvad der ”står”, så forstår vi ingenting, hvis vi ikke kan bruge det til 

noget.”134 

                                                           
132

 Bundsgaard(2010), s.6 
133

 Kjertmann(2011), s.27  
134

 Bundsgaard(2010), s.8 
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Bilag 2– Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 
 

Spørgeskema – Drenge og læsning  

Læs spørgsmålene og sæt kryds ud for de svarmuligheder, der passer bedst til dig.              
Du må gerne sætte FLERE krydser ud for hvert spørgsmål 

 

Hvor meget læser du i din 
fritid hver dag?  

5.klasse 
(11 drenge) 

6.klasse 
(11 drenge) 

Samlet 
(22 drenge) 

0 min.   1 1 

15 min. 5 6 11 

30 min. 4 3 7 

Over 30 min. 2 1 3 
 

Hvad læser du? 5.klasse  6.klasse Samlet  

Skønlitteratur 10 6 16 

Fagtekster 4 3 7 

Tegneserier, blade 4 1 5 

Chat, Facebook-

opdateringer, blogs  

8 4 12 

Informationer i 

computerspil, undertekster 

på tv 

8 4 12 

Opskrifter, manualer 3 3 6 

Andet 2 6 8 
 

Hvem kan hjælpe dig til at 
finde godt læsestof? 

5.klasse  6.klasse  Samlet 

Bibliotekaren 7 9 16 

Andre drenge på min alder 3 5 8 

Familie 4 1 5 

Min lærer 5 3 8 

Anmeldelser, fx i blade 1 1 2 
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eller på nettet 

Andet 1  1 
 

Hvad kan få dig til at 
stoppe med at læse? 

5.klasse 6.klasse  Samlet 

Hvis det ikke interesserer 

mig  

9 9 18 

Hvis teksterne er for 

svære  

2 1 3 

Hvis jeg ikke ved, hvad jeg 

skal bruge det til  

1 1 2 

Jeg læser slet ikke    

Andet  2 2 
 

Hvorfor læser du? 5.klasse 6.klasse Samlet 
Fordi jeg godt kan lide 

det 

6 1 7 

Fordi jeg skal 4 6 10 

Fordi jeg bliver 

underholdt 

5 4 9 

Fordi jeg skal bruge 

læsningen til noget 

bestemt 

3 1 4 

Andet 1 1 2 
 

Hvad er en læser i dine 
øjne? 

5.klasse 6.klasse Samlet  

Nørdet 2  2 

En, som gerne vil vide 

noget 

5 6 11 

Sej  1 1 

Almindelig 7 6 13 

Ensom 1 1 2 
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Andet 1  1 
 

 

Hvor snakker du om bøger 
eller andet, du har læst? 

5.klasse 6.klasse Samlet 

Klassekammerater  5 5 10 

Familie 7 4 11 

På nettet     

Venner uden for skolen  1  1 

Andre  3 3 
 

Tak for hjælpen, drenge!!! 
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Bilag 3 - Sammenhængen mellem de nordiske elevers læsescore og læsning 

i fritiden, PISA 2009 
 

Table 2. Reading scores for groups of Nordic boys and girls based on time spent on daily 

voluntary reading. The mean score for Nordic students is 507 points 

            I don’t read    30 minutes or less      30 to 60 minutes        1 to 2 hours      More than 2 hours 

Boys          455                      504                                  523                              533                        517 

Girls           488                      532                                  553                              557                        551 

 

Kilde: Northern Lights of Pisa – focus on reading, Nordic Council of Ministers 2012 

 

Bilag 4 - Knud Illeris’ læringstrekant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Læring, Roskilde Universitetsforlag 2006 
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Bilag 5 – Henriette Romme Lunds læselystmodel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Læselyst og læring, Dansk Psykologisk Forlag (2010) 

                                                          Nødvendighed 

Læseundervisning   Funktionel læsning 

 

Skole     Fritid 

 

Læselyst i skolen   Læselyst i fritiden 

                                                                   Lyst 
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Bilag 6 – Oversigt over de 9-12åriges valg af bøger 

 

 
Kilde: Børnelitteratur i skolebiblioteket, Center for Børnelitteratur og Dansklærerforeningens Forlag 
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Bilag 7 – Indeks over nordiske drenge og pigers læsning online 
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Bilag 8 – Beskrivelse af ”Drengelitteraturprisen” 

”Drengelitteraturprisen er en priskonkurrence, som skal styrke drenges læselyst. Prisen er et 

samarbejde mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Drengene udvælger 

selv vinderteksten blandt fem tekster.”135  

Mange drenge stopper med at læse, når de når 4. – 7. klassetrin. Årsagen kan være, at drengene i 

denne alder mangler litteratur, som kan fange drengenes interesse. ”Fænomener som Harry Potter 

viser dog, at det med det rette materiale kan lade sig gøre at fange denne gruppe elevers interesse 

for læsning.”136 Formålet med ”Drengelitteraturprisen” er derfor at få drengene til at opfatte 

læsning som en sjov aktivitet frem for en sur pligt netop ved at fokusere på ny litteratur, målrettet 

drengenes interesser.  

Priskomitéen, som bl.a. består af formand for Danmarks Skolebibliotekarer, Carl Christian 

Rasmussen og Stine Reinholdt Hansen, som forsker i de 9-12 åriges læsevaner( Se fx 

”Børnelitteratur i Skolebiblioteket”),  udvælger de fem bedste tekster, blandt de indsendte bidrag 

til priskonkurrencens afstemning.  

I bedømmelsen bliver der lagt vægt på, at teksterne: 

  har en stærk narrativ fremdrift 

 placerer sig tydeligt i en genrekategori, f.eks. krimi, historisk fortælling, fantasy og sport eller 

humor, da erfaringen viser, at disse genrer i høj grad appellerer til drenge. 137 

Herefter lægges de fem tekster ud på bibliotekernes fælles børnesite, www.pallesgavebod.dk, 

hvor drenge på 4. – 7. klassetrin i fire uger kan downloade teksterne og stemme på deres favorit. 

Priskonkurrencen er et samarbejde mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og 

Undervisning og foregik for første gang i 2011. 

                                                           
135

 http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Priser/Ny-litteratur-til-drenge(besøgt 
30.4.2013) 
136

 Ibid. 
137

 Ibid.  
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Bilag  9 - Læserens ti bud af Daniel Pennac 
 

De ti læserettigheder: 

1. Retten til ikke at læse 

2. Retten til at springe sider over 

3. Retten til ikke at læse en bog færdig 

4. Retten til at genlæse 

5. Retten til at læse hvad som helst 

6. Retten til ukritisk, henført læsebegejstring 

7. Retten til at læse hvor som helst 

8. Retten til at smålæse 

9. Retten til at læse højt 

10. Retten til at tie 

Kilde: Læsepædagogen, Nr.3/2011 

 

 

 

Bilagene udgør 6.810 anslag, hvilket svarer til 2,6 normalsider.  
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