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Jeg læser kun det, 
der interesserer mig, 
sådan hvis jeg ser 
noget spændende. 
Jeg gider ikke rigtig at 
sidde og læse bøger, 
fordi jeg synes, de kan 
blive meget kedelige.
SoFie Kragh,  
elev på 8. årgang,  
JuelSminde SKole

Læsevaner
mathilde rain Johansen 
emfi@hsfo.dk

JueLsminde: Piger bruger 
mindre tid på at læse bøger 
og mere tid på sociale me-
dier, såsom Snapchat, Face-
book og Instagram. Drenge 
har derimod rykket sig en 
smule i den anden retning, 
for de læser lidt mere, end 
de gjorde i 2010.

Det viser en ny undersøgel-
se, som Slots- og Kultursty-
relsen har lavet i samarbej-
de med Tænketanken Frem-
tidens Biblioteker. 

Den er en del af et større 
projekt ved navn "En gene-
ration af stærke læsere: Greb 
til læselyst".

I undersøgelsen deltog 
8721 elever fra 3. til 7. klas-
se, og de sammenlignes med 
jævnaldrende i en tidligere 
undersøgelse fra 2010.

- Drengene læser stort set 
lige så ofte som i 2010, og fak-
tisk er der sket en lille frem-
gang i daglige læsere blandt 
drengene, mens det er en 
helt anden sag med pigerne. 
De bruger markant mindre 
tid på fritidslæsning, fortæl-
ler Stine Reinholdt Hansen, 
som stod for undersøgelsen, 
i en pressemeddelelse.

drenge indhenter piger
I undersøgelsen viser det sig, 

at drengene faktisk er ved at 
have indhentet pigerne. 27 
procent af drengene læser 
næsten hver dag, mens 30 
procent af pigerne læser næ-
sten hver dag.

I undersøgelsen fra 2010 
læste kun 24 procent af dren-
gene i 3. til 7. klasse næsten 
hver dag, mens det for piger 
var hele 36 procent.

Pigerne fører til gengæld 
stort, når man kigger på bru-
gen af sociale medier.

27 procent af pigerne bru-
ger de sociale medier i en til 
tre timer om dagen mod kun 
18 procent af drengene. 

Hvis man kigger på, hvor 
mange, der ingen tid bruger, 
fører drengene med 32 pro-
cent, mens det kun er 21 pro-
cent hos pigerne.

Låner stadig bøger
Undersøgelsen viser dog og-
så, at børn stadig låner bøger 
- og det er en god ting, mener 

enhedschef i Slots- og Kultur-
styrelsen, Tine Vind.

- Det er rigtig godt, at man-
ge unge stadig læser en mas-
se, for gode læsekompeten-
cer er alfa og omega for at 
kunne begå sig i samfundet, 
siger hun i en pressemedde-
lelse.

Piger bruger mere tid på sociale 
medier og mindre tid på bøger
Undersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at drenge læser mere, end de gjorde for syv år siden, hvorimod piger læser mindre.

Færre unge læser bøger. de 
bruger meget mere tid på 
sociale medier. på billedet 
ses christian Schreiber 
andersen, som sidder med 
sin computer i skødet 
omgivet af biblioteksbøger på 
Juelsminde Skoles bibliotek. 
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ungdomskuLtur
mathilde rain Johansen 
emfi@hsfo.dk

JueLsminde: Der kommer 
sjældent unge på bibliote-
ket i Juelsminde. Det fortæl-
ler Anette Due, bibliotekar.

- Der kommer desværre ik-
ke så tit nogen. Så vi har no-
get af en udfordring der. Vi 
vil rigtig gerne have, at der 

kommer mange, men vi kan 
ikke lige se, hvordan vi skal 
lokke de unge herind, siger 
hun.

de sociale medier  
får opmærksomhed
I de seneste år har der ik-
ke været mange unge bib-
lioteksbesøgende på Juels-
minde Bibliotek, og det har 
Anette Due følgende forkla-
ring på:

- Altså, der er jo selvfølge-
lig sket noget, efter at de so-
ciale medier er blevet så me-
get frembrusende, siger hun 
og fortsætter:

- Før de sociale medi-
er Facebook, Twitter og 
Snapchat, der kom de unge 
her måske også for at sidde 
og hænge ud sammen og 
hygge sig her. Det gør de ik-
ke længere.

Avisen har foretaget en 

stikprøve, hvor ni personer 
fra 8. årgang har deltaget. De 
har svaret på, hvor mange 
timer de læser frivilligt om 
ugen.

Fem ud af de ni personer 
har svaret, at de slet ikke læ-
ser noget frivilligt i løbet af 
ugen - og så er der jo ingen 
grund til at gå på biblioteket.

Bøger bliver tit kedelige
Avisen har talt med en af 

dem, som ikke læser ret man-
ge bøger.

- Jeg læser kun det, der in-
teresserer mig, sådan hvis jeg 
ser noget spændende. Jeg gi-
der ikke rigtig at sidde og læ-
se bøger, fordi jeg synes, de 
kan blive meget kedelige, for-
tæller Sofie Kragh, elev på 8. 
årgang, Juelsminde Skole.

Hun fortæller, at hun bru-
ger de sociale medier hele 
tiden, når hun keder sig, og 

faktisk i op til seks-otte timer 
om dagen. 

Men er det et problem?
Det kan det godt være, me-

ner bibliotekar Anette Due. 
For man lærer noget om livet 
ved bl.a. at læse ungdomsbø-
ger. Hun mener, det er vigtigt 
at kunne leve sig ind i ting, 
og det lærer man ved at læ-
se fantasygenren, som også 
er de fleste unges foretrukne 
genre.

Unge gæster sjældent lokalt bibliotek
På biblioteket i Juelsminde kan man mærke, at mange unge ikke læser dagligt. Her tager man nu sjældent imod unge gæster.


