Pressemeddelelse fra Boghandlerforeningen, 1. november 2017

Der bliver færre flittige læsere – også blandt børnene. Sæt ind nu!

Antallet af danskere, som med jævne mellemrum læser bøger, går ikke tilbage. Men antallet af flittige
læsere, som åbner en bog flere gange om ugen, er i markant tilbagegang. Til gengæld bruger danskerne
mere tid på de digitale platforme. Det viser Kulturministeriets Bog- & Litteraturpanels seneste årsrapport,
der udkom den 30. oktober.
”Konkurrencen om tid og opmærksomhed fra smartphones, Ipads og sociale medier vokser dag for dag, og
det er sigende, at faldet i hyppig læsning sker i stort set alle aldersgrupper under 60 år”, siger Bo Dybkær,
direktør i Boghandlerforeningen.
Hyppig læsning af faglitteratur holder nogenlunde stand og er endda i fremgang blandt dem, som typisk er
uddannelsessøgende, dvs. de 15-29-årige. Men når det gælder lystlæsningen – skønlitteraturen – faldt
antallet af hyppige 15-19-årige læsere fra 2015-16, og blandt de 20-59-årige har faldet stået på i flere år.
Tallene understøttes af en anden undersøgelse, ”Børns Læsning 2017”, fra tænketanken Fremtidens
Biblioteker. Den viser, at der fra 2010-2017 er sket et fald fra 61% til 56% i andelen af børn, der læser flere
gange om ugen. Faldet i tid brugt på læsning skyldes primært pigerne, som traditionelt er de mest hyppige
læsere. Børn bruger generelt mere tid på sociale medier og web-tekster end på at læse bøger, viser
undersøgelsen.
”Undersøgelsen dokumenterer også, at børnene faktisk er klar over, at de vil få brug for at være dygtige til
at læse, og at vejen dertil er at læse mere, men de mangler både tid og inspiration og rådgivning”, siger Bo
Dybkær.
”Den danske bogbranche holder glimrende stand, når man tager i betragtning, at den udgiver og sælger
bøger i et lille sprogområde med nogle af EUs mest barske rammevilkår. Men hvis der for alvor skal gøres
noget for at vende udviklingen i læsevanerne hos især børnene og de helt unge, er der behov for, at alle står
sammen – ikke kun forlag og boghandlere, men også forældre, skoler og biblioteker, og i den forbindelse er
det vanskeligt at forestille sig et større, samlende initiativ uden offentlig medvirken”, siger han.
Der har ikke været et større, offentligt støttet initiativ til styrkelse af danskernes læsning siden projektet
”Danmark Læser”, som blev iværksat af daværende kulturminister Marianne Jelved i 2014, og som havde
fokus på de danskere, som sjældent eller aldrig læste skønlitteratur.
”Udviklingen har overhalet dét fokus. Nu er det de flittigste læsere, der falder fra i stort antal, og der er
grund til at sætte ind nu, især over for børnene og de unge”, opfordrer Bo Dybkær.
Se Bog- & Litteraturpanelets årsrapport på https://slks.dk/presse-nyt/biblioteker/2017/de-flittigstelaesere-bliver-faerre/
Se undersøgelsen ”Børns Læsning 2017” på http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst-2
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