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ER VI LIGE SÅ GLADE SOM DEM HER?



HVAD SKAL I 
HØRE OM?

• Tema 1: Læselyst

• Tema 2: Læsevaner 

• Tema 3. Mediebrug

• Tema 4: Brug af  
folkebiblioteker og 
pædagogiske læringscentre

• Læsefællesskaber

• Faglige anbefalinger 



HVEM 
STÅR BAG?

VI ER ET 
STORT 
TEAM.

Center for Anvendt Skoleforskning har lavet selve undersøgelsen. 

Forskerne er Stine Reinholdt Hansen, Thomas Illum Hansen og 

Morten Pettersson.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har stået for ledelsen og 

koordineringen af  det samlede projekt.

Bogen er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.



HVORDAN ER 
UNDERSØGELSEN LAVET?
I bredden og i dybden. 

8.542 elever fra 5.-8. klasse (spørgeskema) 
Elever fra 200 skoler over hele landet.

Nogle spørgsmål går igen fra 2010 og 2017. 
Nogle er nye. 

Interviews af  8 elever i 8. klasse: 
4 med høj læsemotivation og 4 med lav 
læsemotivation. 



HVORDAN GÅR DET MED 
LÆSELYSTEN?

Læselyst falder med alderen.

64 % af børn i 5. klasse nyder at læse. 
Læselysten falder gradvist for hvert klassetrin indtil 8. 
klasse, hvor det gælder for 49 % af børnene. 

Det er især lysten til at læse for sjov i fritiden, der er 
lavere i de ældre klasser, mens lysten til at læse for at 
lære noget er stabil på tværs af klassetrin. 



HVAD BETYDER NOGET FOR LÆSELYSTEN?



BØRN OG UNGES 
LÆSEVANER
De læser lige så ofte bøger i deres fritid i 2021 
som i 2017. I 5. klasse læser 54 % bøger i fritiden 
flere gange om ugen. Tallet er 32 % i 8. klasse. 

På tværs af  alder bruger børn og unge lige lang 
tid på at læse, nemlig mindre end en halv time 
om dagen. 

Der er stadig flere piger end drenge, der læser i 
deres fritid. Denne forskel er på alle klassetrin, og 
den vokser med alderen. 



E-BØGER OG LYDBØGER

Der er vækst i brugen af  e-bøger. 
Hvor 11 % I 5. klasse i 2017 var hyppige, ugentlige 
læsere af  e-bøger, så er andelen i 2021 vokset til 19 %. 

I 6. klasse er der en stigning fra 7 til 17 %, og i 
7. klasse fra 5 til 17 %. 

Der er også en markant udvikling på lydbogsområdet 
med en stigning i andel af  hyppige ugentlige lyttere: 
Fra 13 til 21 % i 5. klasse, 8 til 19 % i 6. klasse og  
5 til 15 % i 7. klasse. 



HVORDAN GÅR DET MED PAPIRBOGEN?



FØRSTEVALGET 
ER STADIG 
PAPIRBØGER  



INSPIRATIONSKILDER TIL 
LÆSNING
Flest børn og unge i 5.-8. klasse fremhæver film (47 
%), internettet (46 %) og serier (40 %) som vigtige 
inspirationskilder. 

Både internettet og film er for flere blevet en central 
inspirationskilde siden 2017.

Hvor er mor og de andre henne?



LÆSEVANERNE 
UDVIKLER SIG
Fra lineær dybdelæsning til læsning 
af digitale formater, der  lægger op 
til skimmelæsning.  

Et flertal læser korte digitale tekster, 
især på sociale medier.  

41 % af børnene i 5.-8. klasse læser 
tekst på sociale medier næsten hver 
dag. Det tilsvarende tal er 10 % ved 
”Historier og romaner”.



BØRN OG UNGES 
MEDIEBRUG
Fra 2017 til 2021 er der sket en betydelig stigning i digitalt 
mediebrug. Forbruget er især steget for digitale spil, men også 
for sociale medier og streamingtjenester. 

I 2021 bruger de fleste mindst en time om dagen på 
henholdsvis digitale spil (59 %), sociale medier (60 %) og 
streamingtjenester (71 %). Mange bruger flere timer. 

De unge bruger oftere tid på sociale medier, mens de yngre 
årgange bruger mere tid på digitale spil. 

Det er særligt drengene, der bruger tid på digitale spil.   
Pigerne bruger tid på de sociale medier. 



SOCIALE MEDIER, FRITIDSLÆSNING OG OPMÆRKSOMHED

Børn, der bruger meget tid på sociale medier, er mindre 
tilbøjelige til at læse i deres fritid. 

Brug af sociale medier hænger desuden sammen med en 
svagere evne til at være opmærksom. F.eks. er der 70 %, der 
evner at være opmærksomme blandt dem, der bruger lidt tid 
på sociale medier i 5. klasse, imens dette falder til 60 % blandt 
dem, der bruger meget tid. 

Årsags-virkningssammenhæng? Den kan ikke identificeres.
Men resultatet stikker ud! 



BRUG AF 
FOLKEBIBLIOTEKER

Siden 2017 er der kommet 
flere, der synes, 
bibliotekaren er venlig, og 
at man kan spørge 
bibliotekarer om alting. 
Også selvom flertallet 
fortsat ikke er i dialog med 
dem, når de er på 
biblioteket.  



FOLKEBIBLIOTEKET

Hver 6. barn besøger folkebiblioteket jævnligt (mindst 
flere gange om måneden). 

Besøg falder med alderen. 
Halvdelen kommer der aldrig. 

På 5. klassetrin er antallet af børn, der låner bøger på 
folkebiblioteket mindst månedligt, faldet fra 32 % i 2017 
til 26 % i 2021. 

Tallet er uændret i 6. og 7. klasse. 



DET PÆDAGOGISKE 
LÆRINGSCENTER
I 2021 er der færre, der låner bøger på skolebiblioteket 
end i 2017. 

30-39 % af børnene kommer kun på skolebiblioteket, 
fordi deres lærer siger, de skal. 

Mange børn er ikke i kontakt med PLC-medarbejderen, 
når de er på skolebiblioteket. 

50 % af børnene i 5. klasse er enige i, at de aldrig 
snakker med PLC-medarbejderen - på trods af at 91 % af 
dem oplever, at han/hun er venlig. 



BØRN OG UNGES 
LÆSEFÆLLESSKABER

Børn og unges læsevaner og 
læselyst er meget forskellige.

Fællesskab omkring læsning 
vækker generelt ikke genklang 
eller genkendelse hos børn og 
unge.

Jo ældre de er, jo mere 
private virker de omkring 
deres læsning.



F E M FA G L IG E  
ANB E F A L ING E R



ANBEFALING 1

Vær opsøgende, og begynd selv 
dialogen om læsning, litteratur 
og bøger.



ANBEFALING 2

Tilpas 
formidlingen til 
den enkelte.



ANBEFALING 3

Iscenesæt 
læsningen og 
skab rammerne 
for den gode og
fordybede 
læsning.



ANBEFALING 4

Brug et udvidet 
sprog om 
læselyst, 
læseglæde og 
læseinteresse.



ANBEFALING 5

Tal med børn og unge om 
fordele og ulemper ved 
sociale medier.



FEM ANBEFALINGER

1. Vær opsøgende, og begynd selv dialogen om læsning, 
litteratur og bøger.

2. Tilpas formidlingen til den enkelte.

3. Iscenesæt læsningen og skab rammerne for den gode 
og fordybede læsning.

4. Brug et udvidet sprog om læselyst, læseglæde 
og læseinteresse.

5. Tal med børn og unge om fordele og ulemper ved SoMe. 



MERE INFO

https://www.fremtidensbiblioteker.dk/brn-
og-unges-lsning-20211

Ny undersøgelse på vej om børn og unges 
læsning 2021 (ucl.dk)

Børn og unges læsning 2021 (unipress.dk)

Anmeldelse af  bogen i Folkeskolen: 
Masser af  tal om læsning (folkeskolen.dk)

https://www.fremtidensbiblioteker.dk/brn-og-unges-lsning-20211
https://www.ucl.dk/cas/projekter/boerns-laesning
https://unipress.dk/udgivelser/b/b%C3%B8rn-og-unges-l%C3%A6sning-2021/
https://www.folkeskolen.dk/dansk-faglig-laesning-laesning/masser-af-tal-om-laesning/4634105
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