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Piger dropper bøgerne og chatter i stedet

 19. september 2017, Sn.dk (Sjællands Nyheder), 331 ord, Id: e66be8d1

Piger læser færre bøger i deres fritid, end de gjorde tidligere, skriver Politiken tirsdag. I
2010 var det 68 procent af pigerne i 3.-6. klasse, der læste bøger næsten hver dag eller
flere gange om ugen, mens det i dag er 59 procent. Det viser en ny stor undersøgelse om
læsevaner blandt børn, som er foretaget af det nationale videncenter Læremiddel.dk for
tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Udviklingen er bekymrende, mener Jan Mejding, der er lektor og seniorforsker i læsning
ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

"Det betyder, at børn kan blive dårligere til at læse længere sammenhængende tekster.
De får ikke den samme træning og bliver derfor ikke lige så gode eller lige så hurtige til
det. Læsning er en færdighed, og som alle færdigheder skal det trænes. Og det er en
vigtig færdighed, fordi det stadigvæk er en af de vigtigste informationsveje, vi har, når vi
skal vide noget om verdens omkring os", siger han til Politiken.

Undersøgelsen viser, at piger fortsat læser mere end drenge, men at pigerne og
drengenes læsevaner nærmer sig hinanden. I dag er det 52 procent af drengene, der
læser næsten hver dag eller flere gange om ugen, hvilket er omtrent samme niveau som i
2010.

Læseforsker og ph.d. i børns læsevaner Stine Reinholdt Hansen fra Læremiddel.dk under
University College Lillebælt står i spidsen for undersøgelsen. Ifølge hende er det
bemærkelsesværdigt, at piger læser mindre, mens drenge stort set ikke har ændret deres
læseadfærd.

"Børn læser generelt mindre, hvilket vi havde forventet, den digitale udvikling taget i
betragtning. Men det er overraskende, at det fald primært skyldes pigerne, og at lige
præcis de har ændret vaner. For tidligere undersøgelser har vist, at piger altid har ha� en
markant større lyst til at læse end drenge", siger hun til Politiken.

"Sociale medier er en stor tidsrøver. Pigerne bruger en del mere tid på de sociale medier,
end drenge gør. Det samme gælder med blogs og sangtekster", siger hun til Politiken.

Flere piger dropper at læse bøger..

Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.
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Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra
Infomedia uden særlig og skri�lig a�ale med Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal
slettes e�er anvendelsen og må ikke indlægges i informations-genfindingssystemer, som for
eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende.

Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via
elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller lignende) af modtagne
overskri�- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden
videreformidling af materiale fra Infomedia skal a�ales skri�ligt med Infomedia.


