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Læs !les Läs

Svenske børn læser flere bøger i

deres fritid end danske. Men der er

ingen grund til at gå i panik. Danske

børn læser fortsat lige så meget som

for 10 år siden, trods konkurrencen

fra billedmedierne. Undersøgelse fra

Center for Børnelitteratur peger på,

hvordan børns læselyst kan fremmes. 

Aster i sk ·  17 · 2004

Er bogens fremtid truet? Nej, slet ikke. Samlet

læser 9-12-årige danske børn i gennemsnit 2,8

bøger om måneden. Tallene er ganske vist noget

lavere end i Norge og Sverige, men ikke alarme-

rende. I Norge læser de 9-12-årige i gennemsnit

3,5 bøger, mens svenske børn topper med 4

bøger om måneden.

Det er nogle af konklusionerne i en under-

søgelse af læsevaner blandt børn i Skandinavien

lavet af forskningsassistent Anette Øster fra Cen-

ter for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogi-

ske Universitet. 

Undersøgelsen ’Læs !les Läs’ viser, at i alle tre

lande læser piger mere end drenge. Mens 63

procent af de danske piger læser mindst flere

gange om ugen, er tallet for drengene på 47 pro-

cent. Begge køn er imidlertid fælles om, at

læsningen falder med alderen. Frafaldet sker tid-

ligst i Danmark, hvor børn allerede i overgangen

mellem 3. og 4. klasse begynder at læse mindre.

Det er et frafald, som ikke ses i samme omfang i

Norge og Sverige, hvor interessen for fritids-

læsning bevares frem til teenageårene. >
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Kedelige klassesæt

I undersøgelsen fortæller flere af de danske børn, at

skolen er med til at dræbe deres interesse for bøger,

fordi bøger i skoleregi ofte ikke appellerer til dem.

Ifølge Anette Øster kan utilfredsheden med skolens lit-

teratur skyldes, at mange klassesæt er utidssvarende.

»Når jeg ser på de danske lister, undrer det mig, at

der er så mange bøger fra vores generation og vores

forældres generation. Svend Åge Madsens ’Jagten på

et menneske’ og Hans Scherfigs ’Det forsømte Forår’

optræder højt på nogle af listerne over de mest

læste bøger, og det er ikke, fordi de 14-15-årige selv

har valgt dem. Det er, fordi de har været en del af

skolens klassesæt. Det er klart, at eleverne i løbet af

deres skoletid, skal præsenteres for visse klassikere

– som Torben Weinreich fra samme Center for Bør-

nelitteratur har argumenteret for. For hvis de ikke

læser dem i skolen, møder de dem aldrig. Men det

er også vigtigt, at man giver børnene adgang til mere

af den nyere litteratur, som kan fænge børnene.«

Anette Øster fortæller, at hvis børnene får besked

på at læse for eksempel tre bøger inden jul, er lysten

til at gå i gang med bog nummer fire og fem ikke så

stor, hvis de tre foregående har været for kedelige:

»Jo oftere børn præsenteres for bøger, der ikke

fænger, jo mindre er incitamentet til at gå i gang

med at åbne en ny bog.«

Drengebøger og pigebøger

Ifølge Anette Øster bør undersøgelsens opgørelser

over de mest læste bøger give anledning til, at

lærere og skolebibliotekarer bliver opmærksomme

på nogle af de interessante alternativer inden for

især nyere litteratur. 

»Danmark har et af verdens bedste bibliotekssy-

stemer, og der udgives flere nye børnebøger end i

Norge og Sverige, så forudsætningerne for at tilgo-

dese børnenes interesser burde være i orden,« siger

hun.

Blandt de forfatterskaber, som Anette Øster vur-

derer ville kunne berøre børn og unge i dag, er for

eksempel Melvin Burgess’ ’Hadets by’ – en grum sci-

ence fiction for drenge om to unge fra hver sin riva-

liserende familie, der skal indgå i et arrangeret æg-

teskab.. Andre oplagte kandidater er Martin

Petersens ’Med ilden i ryggen’ og efterfølgeren

’Adams Fest’ om en ung mand med hukommelses-

tab, der efter 2. verdenskrig møder pigen Sandra.

Blandt de andre mindre læste nye bøger med klar

børneappel finder man også ungdomsbøger af Kim

Fupz Aakeson, Jesper Wung-Sung, Louis Jensen og

Bent Haller.

Ud over Harry Potter-bøgerne er Jaqueline Wilsons

’Hemmeligheder om mig’ en af de få nye bøger, som

optræder på favoritlisterne i undersøgelsen.

»Fordelt på drenge og piger viser listerne, at

drenge generelt gerne vil underholdes. Deres fore-

trukne genrer er krimier, gyserhistorier og spæn-

dingsromaner. Piger læser virkelighedsnære bøger,

hestebøger, eventyr og fantastiske fortællinger. For

begge køn gælder det, at de gerne læser bøger om

børn, som er to-tre år ældre end dem selv,« siger

Anette Øster.

Bøger er for nørder

I undersøgelsen er de skandinaviske unge blevet

bedt om at forklare, hvorfor de læser mere eller

mindre end tidligere. Selv om læseundersøgelsen vi-

ser, at de seneste 10 års fremkomst af billedmedier

ikke har mindsket børns læsning, så viser besvarel-

serne også, at bøger ikke opfattes som en uund-

værlig del af et smart, aktivt ungdomsliv. Tværtimod

Center for Børnelitteratur gennemførte i 2000 en

undersøgelse af de 9-12-åriges læsevaner og året 

efter en undersøgelse af de 14-15-åriges læsevaner. 

I januar/februar 2003 gennemførte Center for Børne-

litteratur en tilsvarende undersøgelse af de norske og

svenske børns læsevaner. Den norsk-svenske under-

søgelse havde ligesom den danske undersøgelse til

formål at se på læsningens omfang, læsningens art,

og hvordan børn og unges læsevaner ændres med

alderen. Undersøgelsen skulle desuden se på, hvilke

initiativer de tre lande har taget til fremme af bøger

og læsning gennem de seneste år. Undersøgelsen

omfatter kun læsning af bøger.

Undersøgelsen ‘Læs !les Läs. Læsevaner og børne-

bogskampagner i Norden’ er lavet af forskningsassi-

stent Anette Øster og netop udkommet på Roskilde

Universitetsforlag.

>

>

Læs !les Läs

»Derfor siger flere ældre børn, at fritids-
læsning signalerer, at man ikke har
noget liv. En pige i aldersgruppen 
14-15-årige skriver sågar, at hun blev
stemplet som nørd, fordi hun læste en
bog hver tredje dag.«

»Jo oftere børn præsenteres for bøger,
der ikke fænger, jo mindre er incita-
mentet til at gå i gang med at åbne en
ny bog.«
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oplever en del af de skandinaviske børn på de æld-

ste klassetrin, at læsning signalerer social isolation,

fortæller Anette Øster.

»De ældre børn forbinder læsning af bøger i friti-

den med en børneidentitet. De er meget opmærk-

somme på, at yngre børn har adgang til færre mu-

ligheder og har mindre frihed, hvorimod ældre børn

er socialt aktive. Derfor siger flere ældre børn, at fri-

tidslæsning signalerer, at man ikke har noget liv. En

pige i aldersgruppen 14-15-årige skriver sågar, at

hun blev stemplet som nørd, fordi hun læste en bog

hver tredje dag«.

Ligesom i Danmark har man i en række andre

lande gennemført kampagner for at fremme unges

læsning. I Norge kommer gymnasieelever for ek-

sempel på besøg i grundskolens ældste klasser for at

fortæller om bøger, de har haft store oplevelser med.

I Australien bruger man kendte sportsfolk til at for-

klare, at det det er cool at læse bøger. 

Anette Øster understreger dog, at frafaldet blandt

danske teenagere skal tages med et gran salt. 

»Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis teenagerne

læste en masse bøger for deres egen fornøjelses

skyld. Men vi skal passe på med, hvad vi kræver af

dem. De skal også have tid til at dyrke sport, være

sammen med venner osv. Vi skal med andre ord ikke

bare stopfodre børnene med bøger,« siger Anette

Øster, som er tilhænger af, at unges fritidslæsning

skal fremmes ved at appellere til deres læselyst.

Indsigt og færdigheder

Når interessen for at læse bøger blandt danske børn

dykker, når de lige har lært at læse i 3.-4. klasse, kan

det forekomme paradoksalt. Men ifølge Anette Øster

kan det hænge sammen med, at overgangen fra

letlæsningsbøger til mere komplekse bøger opleves

som svær.

»Hvis man skal bevare børnene som læsere, er det

vigtigt, at man ser på mere end færdighederne. Bør-

nene skal også introduceres til det univers, man fin-

der i litteraturen. På de mindste klassetrin bør man

gøre mere for at forklare børnene, hvad litteratur er

– fortælle om de litterære virkemidler, genrer, for-

tælleformer og spændingskurver på et niveau, som

er tilpasset elevernes forudsætninger og interesse.

Hvis man vækker interessen for bøger, øger man

også muligheden for at børnene fastholder interes-

sen, når de er blevet for gamle til letlæsningsbøger.

Dermed når de at opdage, hvad den gode litteratur

kan gøre ved dem. Børn, som for eksempel stifter

bekendtskab med Harry Potter eller Ringenes Herre,

opdager, at bøger kan handle om ting, de slet ikke

havde forestillet sig – og af undersøgelsen fremgår

det, at det har fået dem til at læse andre bøger af

samme sværhedsgrad.«

Anette Øster tilføjer, at læsefærdigheder i form af

læsehastighed og evnen til at forstå det, man læser,

også har stor betydning for lysten til at læse i fritiden.

Når svenske børn læser mere end danske, kan en

del af forklaringen være, at svenske børn ifølge PISA-

undersøgelsen generelt er bedre læsere. Under-

søgelsen kan dog ikke dokumentere denne sam-

menhæng entydigt«, siger Anette Øster.

»Men det er klart, at hvis det falder én let at læse, så

er det oplagt at læse lidt mere. En pige skriver for ek-

sempel, at jo mere hun læser, desto bedre bliver hun,

og jo mere har hun lyst til det. Det samme svarmønster

går igen blandt andre børn, som siger, at de læser

mere, fordi de læser hurtigere og de forstår mere.« 

Rollemodeller

Lysten til at læse handler imidlertid ikke kun om sko-

lens muligheder for at fremme eller hæmme inter-

esse og færdighed. Ifølge Anette Øster hænger læse-

lyst også sammen med, om der er tradition for at

læse i hjemmet.

»Hidtil har man fokuseret meget på skolens rolle.

Men skolen kan ikke gøre det alene. Det er også vig-

tigt, at børnene fra deres eget hjem oplever, at de

voksne læser bøger af lyst. Hvis rollemodellerne i

hjemmet mangler, vil læsning blive opfattet som no-

get, man kun gør i en institutionel sammenhæng,

ikke i sin fritid,« siger Anette Øster og henviser til, at

det af den danske del af undersøgelsen fremgår, at

børn, som ikke har fået læst højt hjemme, læser

mindre end deres jævnaldrende i deres fritid. 

»Jeg tror, at hvis man bare én gang har fået vakt

læseglæden og er blevet grebet af dét, som littera-

turen kan, så tror jeg, at glæden varer ved. Der kan

være perioder, hvor man ikke læser, og perioder,

hvor man læser meget. Men når man først er blevet

fanget ind af universet, tror jeg, det holder. Vi har tid-

ligere gisnet om, at Harry Potter-bøgerne fik flere 

til at læse, og det dokumenterer undersøgelsen. 

I Norge og Sverige ligger J. K. Rowlings Harry Potter-

bøger nummer et på de fleste af børnenes lister over

yndlingsbøger. Så Harry Potter har åbenbart ramt no-

get, som fænger både drenge og piger.« y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Anette Øster

er cand.mag. i litteraturvidenskab og sproglig råd-

givning og forskningsassistent ved Center for Børne-

litteratur. Hun har sammen med Torben Weinreich ud-

givet to bøger om læsevaner og læsefærdighed. ’Børn

læser bøger’ (2000) og ’Den dyrebare tid’ (2001).
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»Hvis rollemodellerne i hjemmet mang-
ler, vil læsning blive opfattet som no-
get, man kun gør i en institutionel
sammenhæng, ikke i sin fritid.«


