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Hvad er på programmet?

Børns læsevaner 2017: 
Hovedpointer fra undersøgelsen

Oplæg til en national 
læsestrategi for børn og unge

Hvad kan I tage med hjem?



Hvem er jeg?

En bibliotekskonsulent med: 

• Erfaring fra Slots- og Kulturstyrelsen.

• Erfaring fra forskellige kommuner.  

• En uddannelse i Litteraturvidenskab og 
Moderne Kultur og Kulturformidling.

• En projektlederkasket hos Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker. 



Hvem er I?

Jeres virkelighed som læsevejledere anno 2019?



Spørgsmål 1

Hvor mange af jer arbejder i en kommune med en fælles sprog-
og læsestrategi?



Spørgsmål 2

Hvor mange af jer arbejder som læsevejledere 
mere end 10 timer om ugen?



Spørgsmål 3

Hvor mange af jer arbejder som læsevejledere 
mindre end 10 timer om ugen?



Spørgsmål 4

Hvor mange af jer kender til, at der er samarbejde med jeres 
lokale folkebibliotek om styrkelsen af børns læselyst?  



Fotoet siger det hele

Erica på 10 år har trukket sig 
tilbage med en bog. Hvorfor?

Der er ikke lige andet at lave. 

Læsning som sidste løsning og 
læsning som et refugium. 



Når børn vælger tekster: Stine Reinholdt Hansens ph.d.-afhandling (2014)

Hvad gør vi, der virker/ikke virker? 

Hvad betyder børns medievaner for deres læselyst? 
Og for deres læsning af bøger og længere tekster?

Partnere: Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Københavns Biblioteker, Læremiddel.dk 
og Nationalt Videncenter for Læsning. Projektet kørte i 2016-2018. 

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Baggrund for læsevaneundersøgelsen 2017



Kun 20 procent af de danske elever kan 
lide at læse.

15 procent har ikke reelle læsefærdigheder

Polariseringen tager til.

Derfor: Et behov for ny viden om børns 
medievirkelighed, deres læselyst og 
veje til læsestof. 

Hvad er problemet? 



Åh nej, nu stopper pigerne også 
med at læse. 

NU står verden ikke længere



• 8721 svar fra 3.–7. klasses elever. 

• 18 spørgsmål, besvaret elektronisk i foråret 2017

• Foretaget af Læremiddel.dk. 

• Bygger videre på lignende undersøgelse fra 2010. 

Børns læsning 2017: 
En kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner 

www.fremtidensbiblioteker.dk



Indblik i børns læsning 2017: 
En kvalitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner

• Tager afsæt i resultater fra den kvantitative undersøgelse

• Kun elever fra 6. klasse. I alt 28 børn.

• Særligt fokus på børns brug og opfattelse af 

- læsning og bogen som medie
- digitale medier
- biblioteket på skolen og folkebiblioteket



Fem hovedpointer  

• Børn læser mindre i fritiden (bøger): 
Fra 61 % min. en gang om ugen til 56 %.  

• Børn forbinder generelt læsning med skolen.

• Børn forbinder generelt bogen med læring og nytte.

• Børns fritidslæsning og brug af folkebiblioteker falder 
med alderen. 

• Mødre betyder meget for børns læse- og bibliotekskultur 



De længere skoledage er en 
del af forklaringen. 

Det er i højere grad pigerne, 
der angiver, at mere tid 
kunne få dem til at læse 
mere.

Hvorfor læser børn mindre?

”Jeg vil sige, at jeg læser mindre nu. Men jeg 
plejer at læse over en halv time nogenlunde, 
og da jeg gik i de mindre klasser måske nok 
mere. Men det er også, fordi at der fik man 
tidligere fri, og så bliver man ikke sådan træt 
af at kigge på ord og sådan…”



… også læsning af skønlitteratur.

Læsning af skønlitteratur forstås som en skoleaktivitet.

Skolen er børns primære arena for læsning af skønlitteratur.

Børns oplevelse af læsning i skolen har stor betydning for, hvor meget 
børnene læser i fritiden.

Børn forbinder læsning med skolen



Flere børn beskriver læsning i skolen som kedelig, fordi:

• De tilbudte bøger ikke er interessante.

• De ikke har indflydelse på udvalget af bøger.

• De ikke har mulighed for at få vejledning. 

Hvornår er læsning i skolen en sur pligt?



De fleste børn læser primært litteratur (trykte bøger) i skolen. 

De fleste børn læser bøger i fritiden, når alle andre muligheder er 
udelukket, eller når der er afbræk fra hverdag og skole i form af fx sygdom.

De fleste børn, der læser jævnligt, gør det pga. voksnes initiativ. 

De fleste børn oplever, at det krævede en særlig indsats at læse litteratur.  

Flere børn opfatter bogen som et lidt gammeldags og langsomt medie. 

Børn i dialog med lærere/PLC-medarbejdere om litteratur læser jævnligt. 

Børnenes brug og opfattelse af læsning og bogen



• Børn foretrækker digitale medier, fordi de 
rummer muligheder for både viden, under-
holdning og fællesskaber.

• Drenge spiller, piger er på de sociale medier.

• Voksne skærmer børn fra skærmen. Æggeur!  

• Læsning kan være en social aktivitet i hjemmet.
Her er et potentiale. Men forældre tager 
sjældent del i børnenes digitale aktiviteter. 

Børns fritid er digital 



Børn forbinder bogen med læring og nytte

• 93% bevidste om, 
at de opøver deres 
læsefærdigheder 
ved at læse.

• 89% ser læsning 
som en vigtig 
komponent i 
forhold til deres 
fremtidige virke.                                                                                                            



Brugen af folkebiblioteket falder med alderen.

Generelt opfatter børn ikke biblioteket som et 
sted, der appellerer til dem.

De børn, der kommer jævnligt på biblioteket, 
kommer på grund af bøgerne, muligheden for 
at læse og fordi der er ro.

Børns opfattelse og brug af folkebiblioteket



Mor som litteraturformidler

”Min far læser ikke så 
meget. Han læser mest 
nyheder og sådan noget, 
men han læser ikke så 
meget bøger-bøger. Han 
kommer ikke hen og siger 
”denne her vil jeg gerne 
læse”, han tænker bare… Så 
sidder han og kigger lidt på 
telefonen og lidt rundt 
omkring, og så læser han 
lidt der og der og der. Han 
har også læst det, han skal i 
sit liv.” 



1. Det er en fælles opgave at hjælpe børn ind i en læsekultur og 
bibliotekskultur.

2. Voksne må ikke slippe børnene for tidligt.

3. Samarbejdet mellem skoler og biblioteker er en del af løsningen. 

4. Folkebiblioteker kan med fordel gentænke deres opsøgende 
indsatser.

5. Børns manglende kendskab til digitale læsetilbud kalder på handling. 

Tænketanken Fremtidens Bibliotekers anbefalinger



Oplæg til national læsestrategi

• Læsevaneundersøgelsen 2017 som afsæt.   

• Forarbejde i 2018. 

• Formulering af strategioplæg i 2019.

• Præsenteret på Christiansborg den 11. september 2019 og 
overdraget til kulturminister Joy Mogensen. 



Oplæggets mødre og fædre



Syv indsatsområder

1. Tilgængelig litteratur

2. Kontinuitet i læseindsatsen 

3. Forældres rolle

4. Børns fællesskaber

5. Digitale muligheder

6. Mere forskning og viden

7. National og lokal prioritering



Hvordan kan I bruge anbefalingerne? 

Kommunale læsestrategier – hvilken rolle spiller lystlæsningen der?

Det tværfaglige blik på lystlæsningen hos børn

Sæt fokus på PLCs ekstremt vigtige rolle i frilæsningskontekst.    

Rum dedikeret til læsning og kun læsning – på skolen? 



Hvordan kan I bruge anbefalingerne?

Udnyttelse af eksisterende praksis – for eksempel læsebånd. 
Hvordan kan flere elever få gode læseoplevelser i skoletiden?

Brug folkebibliotekerne som partnere

Lad børn inspirere børn

Giv ideer til forældre: 
Hvordan kan læsekontrakter opfyldes 
uden tårer, vrede og frustration? 



Ingen kan gøre det alene

”Jeg er spændt på at se, hvor langt vi kan komme 
sammen.”

• Citat: Joy Mogensen, Christiansborg, 11. september 2019



Tak for nu

Kontakt: 

Lisbet Vestergaard

Tlf. 22 58 09 12 

lv@fremtidensbiblioteker.dk



Kilder og litteratur
Børns læsning 2017: Overblik og indblik, rapport udgivet af Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker, 2018. Findes på www.fremtidensbiblioteker.dk

Læsning på digitale medier, et projekt ved Nationalt Videncenter for Læsning (2018): 
https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesning-paa-digitale-enheder/

Læsebånd på dansk grund: Viden fra Nationalt Videncenter for Læsning (2019):https://www.videnomlaesning.dk/media/2646/laesebaand-paa-dansk-grund_.pdf 

Csonka, Agi: Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?, Informations Forlag, 2017.

Lund, Henriette Romme (red.): Læselyst og læring, Dansk Psykologisk Forlag, 2010. 

PISA 2015: https://uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/pisa/pisa-2015/laesning-i-pisa-2015

PIRLS 2016: https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-pirls-2016
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/danske-4-klasseelever-er-blevet-daarligere-til-at-laese/

Kristiane Hauers ph.d.-projekt om dybdelæsning: http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/nyheder/2018/phd-projekt-paa-jagt-efter-laeseglaede-og-fordybelse/

Tænketanken Fremtidens Bibliotekers udviklingsprojekt om digital læsning 2019: http://læsdigitalt.dk/

Tænketanken Fremtidens Bibliotekers udviklingsprojekt om læsebånd: http://www.fremtidensbiblioteker.dk/lsning-og-lsebnd

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/
https://uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/pisa/pisa-2015/laesning-i-pisa-2015
https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-pirls-2016
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/danske-4-klasseelever-er-blevet-daarligere-til-at-laese/
http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/nyheder/2018/phd-projekt-paa-jagt-efter-laeseglaede-og-fordybelse/
http://læsdigitalt.dk/
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/lsning-og-lsebnd

