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Affektive aspekter af læsning er indskrevet curriculært i de skandinaviske L1 fag. Dansk skal appellere til 
elevernes ”udtryks- og læseglæde” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019), svensk skal ”stimulera 
elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2021) og i norsk skal eleverne ”lese tekster for å 
oppleve, bli engasjert(…)” (Uttdanningsdirektoratet, 2021).  
Dog mangler der overblik over eksisterende forskningsviden inden for dette felt.  

I præsentationen fremlægges fund fra en ny forskningsoversigt, som samler de affektive aspekter af børns 
læsning i termen: læselyst (Lund & Skyggebjerg, 2021a).  
I oversigten granskes og diskuteres 74 udvalgte studier med fokus på skolebørns læselyst ud fra 
hovedspørgsmålene: Hvad forstår forskningen ved skolebørns læselyst? Og: Ud fra hvilke teoretiske og 
metodiske tilgange undersøges og beskrives skolebørns læselyst?  

Forskningsoversigten udgør et literature review, der baserer sig på en hermeneutisk tilgang, tematisk 
analyse og narrativ syntese (Grant & Booth, 2009; Greenhalgh, Thorne, & Malterud, 2018; Sutton, 
Papaioannou, & Booth, 2016). Til grund for oversigten ligger en omfattende litteratursøgning i 
internationale og skandinaviske databaserer samt en vurdering af i alt 4.786 peer reviewede studier 
publiceret i perioden 2005 til 2020 (Lund & Skyggebjerg, 2021b).  

Centrale fund, der udfoldes i præsentationen, er: 

• Læselyst er et mangefacetteret og tværdisciplinært begreb, der går under mange betegnelser.  
• Læselystforskningen kendetegnes af målinger og interventionsstudier  
• Amerikansk læsemotivationsforskning og de internationale læseundersøgelser PISA og PIRLS 

indtager særlige positioner i studier af børns læselyst.  
• Læselystforskningen fokuserer ofte på en eller flere af følgende temaer: 

- børns lave og dalende grad af læselyst  
- kønsmæssige forskelle i børns læsning og læselyst 
- relationen mellem læselyst og læsekompetence 
- skønlitteraturen og bogen som læsemedie 
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