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Læsning er jo  
alle fags moder

“Læsning er betingelsen for al læring. Uden evnen til fordybelse og refleksion er man ilde stedt  

– i arbejdslivet og som borger i et demokrati.” 

Skolebibliotekar Line Hansen Hjellup, Spangereid skole (Norge),  

medforfatter til bogen ‘Skolebiblioteket’ (2018) 

https://www.adlibris.com/no/bok/skolebiblioteket-9788202587802




National Literacy Trust (27.945 børn har svaret)

Vi læser for lidt
Andelen af børn  

der siger de læser  

af lyst er faldet  

fra 58,8 % i 2016  

til 52,5 % i 2018

Men vi har et KÆMPE problem



National Literacy Trust (27.945 børn har svaret)

Vi læser for lidt
Andelen af børn  

der siger de læser  

af lyst er faldet  

fra 58,8 % i 2016  

til 52,5 % i 2018

Andelen af børn  i alderen 8-18 år  der læser hver dag er  faldet fra 43 % i 2015  til 25,7 % i 2018!!!

Men vi har et KÆMPE problem



epirls 2016 2.506 elever i 4. klasse

Vi læser for lidt
Andelen af børn i  

4. klasse der nyder at  

læse er faldet  

fra 44 % i 2011  

til 36 % i 2016

Andelen af børn i  4. klasse der læser mindre end 30 min. dagligt  steget fra 30 % i 2011  til 60 % i 2016!!!

Men vi har et KÆMPE problem



folkeskolen.dk

Faglitteratur vs. Skønlitteratur



Kompetence

Viden, dannelse, empati, kultur & oplevelse

Mål for læsning



Læsning af LYST
Indre motivation

Mål for læsning



at gøre noget man  
ikke er god til ?

Men hvem har lyst til

Mål for læsning



Ingen læsning Læsning af “pligt” Læsning af LYST
Ydre motivation Indre motivationIngen motivation

Ikke godt!
Bedre end ingenting

Yaaaay!

Mål for læsning



Inden skolen
Litteraturlysten er høj

• Højtlæsning fra forældre 

• Forældre ved at det er vigtigt og prioriterer det



Indskolingen

• Børn forbedrer sig og det motiverer 

• Skolebibliotekstimer 

• Læseundervisning 

• Masser af tid, leg og få forpligtelser 

• Synlige bøger, bogkasser, biblioteksbesøg (med forældre)

Læselysten er fortsat høj



Når læsekurven knækker
På mellemtrinnet
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Når læsekurven knækker
På mellemtrinnet



Sociale medier ?







1. de havde mere tid 

2. de kunne finde den rette bog når de har lyst 

3. deres forældre var mere involverede

Børn ville læse mere hvis… 



1. de havde mere tid 

2. de kunne finde den rette bog når de har lyst 

3. deres forældre var mere involverede

Børn ville læse mere hvis… Læs i 20 minutter !



1. de havde mere tid 

2. de kunne finde den rette bog når de har lyst 

3. deres forældre var mere involverede

Børn ville læse mere hvis… 



KENNETH



Når læsekurven knækker
På mellemtrinnet



Gamification
“Gamification er, når man anvender elementer fra spil i sammenhænge der, i 
udgangspunktet, ikke har noget med spil at gøre, med det formål at engagere brugerne 
til at gøre en bestemt handling.” 

Gabe Zichermann, Gamification by design 2011 

( Ej at forveksle med Gamebased Learning! )

“Noget man gør i forvejen, men som pakkes ind i noget spilmekanik for at styre 
brugernes engagement i en bestemt retning”  

Andreas Lieberoth, et al. 2010

Læsekontrakt (individuelt mål) 

Læsekonkurrencer i klasserne



Hvad kan 

Adfærdsdesign ?

Eksempel: 
Alle ved at motion er sundt, og mange vil gerne gøre noget for at 
komme i bedre form.  

Men forskellige barrierer kan forhindre os i at handle i 
overensstemmelse med vores præferencer og intentioner. 

Endomondo har ikke gjort det lettere at dyrke motion.  
Men app’en har gjort det sjovt og motiverende ved at give:  
- Indsigt i egen udvikling 
- Mulighed for at opnå pokaler og sætte rekorder 
- Mulighed for social interaktion og deltage i “udfordringer”

Viden og Vilje fører ikke nødvendigvis til handling.  
(Morten Münster: Barriereanalyse) 



Hvad kan vi lære fra idræt?

“Hvis konkurrence skal have en motiverende effekt, skal alle øjne en realistisk mulighed for at 
løbe med sejren. Det skal foregå på så lige vilkår som muligt” 

Ask Vest Christensen, Lektor ved Institut for folkesundhed - Idræt 

Læsning i tid belønner indsatsen og udligner kompetenceforskelle. Alle kan deltage, alle kan vinde 

Konkurrence med sig selv: Indsigt i egen udvikling og lysten til at forbedre sig













Hvad kan  

ydre motivation ?

Alene det at deltage og udføre en aktivitet forbedrer kompetencen. Man behøver ikke være 
motiveret. Men er man ydre motiveret kan det være tilstrækkeligt hvis det kan fastholdes. 

Det er altså ikke i sig selv afgørende med indre motivation for at opøve kompetence.



Ingen læsning Læsning af “pligt” Læsning af LYST
Ydre motivation Indre motivationIngen motivation

Ikke godt!
Bedre end ingenting

Yaaaay!

Mål for læsning



Afledte 
effekter af 
læsning i 
fysiske 
bøger





Goal setting theory (Locke and Latham 1990)

Mennesket har brug for at en handling giver mening. Mening kan 
skabes ved at opstille/opnå/opfylde et mål (“Self-Efficacy”).  

1) Opstillingen af del-mål øger self-efficacy 

2) Opnåelse af del-mål øger self-efficacy  

3) Opnåelse af del-mål øger selv-evaluering positivt 

4) Del-mål medfører at man bliver længere i handlingen 

Bøger er fyldt med delmål: 

Sider, billeder, kapitler, halvdelen af bogen, hele bogen 

Læsning i skolen er fyldt med delmål: 

“Læsekontrakt”, konkurrencer, 20 minutter hver dag

Effekten af delmål (“Proximal Goals”)

Dele op i bidder



Dele op i bidder



Seks udvalgte principper for en succesfuld LæseTid der styrker læsefærdigheder og læselyst: 

✴ Eleven skal have rig adgang til læsematerialer 
✴ Læsematerialet skal matche elevens interesser 
✴ Rolige og behagelige omgivelser 
✴ Voksne skal bakke op, være rollemodeller, og hjælpe med at vælge læsematerialer 

✴ Børn læser mere og opfatter læsning mere positivt når der ikke knyttes arbejdsopgaver til 
læsning 

✴ Struktur: Fast plan/interval med daglig læsning, fx 20 minutter.

Kilde: https://www.videnomlaesning.dk/media/2647/stillelaesning_hvad-viser-international-forskning.pdf

Den daglige læsetræning: LæseBåndet 

Hvad kan 

struktur?
Stillelæsning er formålet! Det stilladseres som daglig læsetræning og kaldes FRI-læsning 

Børnene skal ikke have skoleopgaver knyttet til deres lystlæsning.  

Det er meget vigtigt at holde fast i “det frie” aspekt, så kun rammen er obligatorisk.



Man får det man måler på

Læsekontrakt: 200 sider inden sommerferien 

“Good intensions turns bad” 

Kan man snyde - hvad ved vi fra psykologien om øjne der kigger med? 

"Mennesket har som udgangspunkt et behov for at blive opfattet som ærlig” 
Gilbert Roberts et al. 
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Fiero moment

Består af fire elementer: 

Klart mål 

Balance mellem udfordring og kompetence 

Ingen eller lav risiko for at fejle Konkurrence per dag, lav risiko ved ikke at deltage en enkelt 
dag, ligesom skridttælleren 

Feedback er den vigtigste mekanisme og jo stærkere en relation til den der giver feedback, 
desto større effekt 

“Vi kender det alle, den der følelse når vi vinder over modgang”  
Jane McGonigal, spilforsker University of California, Berkeley 

“Fiero” (italiensk: stolthed)

Består af fire elementer: 

Klart mål: 20 minutter hver dag 

Balance mellem udfordring og kompetence: Læse i tid - alle kan være med 

Ingen eller lav risiko for at fejle: Konkurrence per dag, lav risiko ved ikke at deltage en enkelt 
dag, ligesom skridttælleren 

Feedback er den vigtigste mekanisme og jo stærkere en relation til den der giver feedback, 
desto større effekt: Forældreindgang (inspiration, interesse og anerkendelse) 



LæseTid

Hele Danmarks nye 

læsekontrakt


