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Hvis man som teenager har levet i et hjem med mange bøger, kan
man regne med at være bedre til at læse, når man bliver voksen,
end ens jævnaldrende, som kom fra et hjem med få eller ingen
bøger. Og læser man sine bøger på papir, kan man regne med, at
ens dybdeforståelse af teksten er bedre, end hvis man læser dem
på en skærm. Det var nogle af resultaterne af to store, internationale undersøgelser, som blev offentliggjort i 2018.
En undersøgelse, der omfattede 160.000 voksne mennesker fra 31 forskellige lande viste, at antallet af bøger i hjemmet, mens børnene vokser op, har
betydning for deres senere evner indenfor både læsning, talbehandling og
udnyttelse af informationsteknologi.
De, der som teenagere kom fra et hjem stort set uden bøger, havde læseog numeriske evner under middel som voksne. Var der omkring 80 bøger i
deres hjem, lå de på et gennemsnitligt niveau, mens de, hvis hjem rummede
mellem 80 og 350 bøger, endte med evner over gennemsnittet.
Forskellene var så store, at de teenagere, som kom fra et hjem med mange
bøger, og som højest tog en uddannelse på gymnasieniveau, endte med at
have lige så store læse- og numeriske evner som dem, der kom fra et hjem
med få bøger, men som gennemførte en universitetsuddannelse.
En anden undersøgelse, som samlede data på 170.000 personer i 30 forskellige lande, handlede om forskellen mellem at læse tekster på papir og
på skærm. Det entydige resultat var, at når det gælder tekster, som er lange
nok til at man på en skærm er nødt til at scrolle eller bladre, er læseforståelsen højere, hvis man læser teksten på papir, end hvis man læser den på en
hvilken som helst skærm.
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den gennemsnitlige boghandel har
Det er især “dybdeforca. 5.000 forskellige bøger på hylderne.
ståelsen” – altså evnen til
Medarbejderne er typisk uddannede
at uddrage konklusioner
boghandlere, som ved noget om bøger,
og sammenhænge og
som selv læser bøger, og som sætter en
“læse mellem linjerne”,
ære i at give dig og dine børn gode råd
som lider under at blive
om nye læseoplevelser. Når du har funformidlet via en skærm.
det den rigtige bog, kan du få den med
Og læserne har en tenhjem med det samme.
dens til at overvurdere
deres egen forståelse af
teksten, når de læser på
en skærm. Forskellen på
læsning på papir og på skærme ikke er
blevet mindre over tid, men er tværtimod
vokset. Tidligere antagelser om, at når
folk i tilstrækkelig grad havde vænnet sig
til at læse på skærme, ville deres læseforståelse indhente den, der gælder for
papir, er altså ikke alene forkert
– det forholder sig i virkeligheden
omvendt.

www.verdensbogugen.dk

når du køber bøger i en boghandel, bidrager
du til at bevare lokale arbejds- og lærepladser og et
levende by- og handelsliv. Du sikrer, at en del af dine
penge bliver i lokalområdet – dels i form af kommunale skatter, dels i kraft af, at også boghandelen og
dens medarbejdere handler lokalt. Og du hjælper
miljøet, fordi det begrænser mængden af emballage,
når bøgerne ikke skal pakkes individuelt og sendes
hjem til dig fra en webshop eller et lager, der ligger
langt fra hvor du bor.

Denne folder er udgivet i anledning af Verdensbogugen 2019. Verdensbogugen er arrangeret af
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