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Danmark har en egen tradition for at gennemføre læsevaneundersøgelser. Sammenligner 
man udviklingen i andelen af hyppige læsere i undersøgelser fra 1980 til 2018, ser det ud til, 
at der generelt var flere hyppige læsere i 1980, men at andelen derefter er stabil.

Danmark har en egen tradition for at undersøge elevers læselyst og læsevaner. Det sker primært 
via spørgeskemaer. Modsat de internationale læseundersøgelser, PISA og PIRLS, bliver undersø-
gelserne ikke foretaget af de samme organisationer eller med et fast interval. Derimod initieres de i 
forskellige regi og gennemføres med varierende mellemrum.

Den første danske læsevaneundersøgelse blev publiceret i 1918. Siden fulgte mange andre – typisk 
kommunale eller amtslige – undersøgelser. I det følgende fremhæves fem nationale læsevaneun-
dersøgelser. De er publiceret fra 1980 til 2018 og har alle fokus på 3.-6. klassetrin. De er interessan-
te, da de undersøger et enslydende spørgsmål omkring hyppighed af boglæsning i fritiden. Det gør 
det muligt at sammenligne fund og få indsigt i udviklingen i andelen af hyppige læsere over tid.

Fem læsevaneundersøgelser
Æren for at gentage spørgsmål på tværs af læsevaneundersøgelser kan tilskrives professor Torben 
Weinreich, leder af det daværende Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet. I 1996 udkom hans undersøgelse Bøger kan brænde: rapport om børn og bøger i skole og fritid, 
der inddrog et spørgsmål om, hvor hyppigt eleven læste bøger i sin fritid. Spørgsmålet var blevet 
stillet 16 år tidligere, i 1980, i undersøgelsen Kulturens børn initieret af Kulturministeriet, og det 
kom herefter til at indgå i nye læsevaneundersøgelser.

I 2000 indgik det i Center for Børnelitteraturs læsevaneundersøgelse, Børn læser bøger – læseva-
ner, læsefærdighed, højtlæsning. Herefter skulle der gå 14 år, inden spørgsmålet atter blev under-
søgt hos elever på 3.-6. klassetrin. Det skete i Stine Reinholdt Hansens ph.d.-afhandling, Når børn 
vælger litteratur (2014).

I 2018 udkom den næste læsevaneundersøgelse, Børns læsning 2017. Overblik og indblik, initieret 
af organisationen Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I den blev læsehyppighed, sammen med 
elevernes øvrige læse-, medie- og biblioteksbrug, undersøgt hos elever på 3.-7. klassetrin. Det skete 
dels via et spørgeskema, dels via interview med udvalgte elever i 6. klasse. I alt 8.721 elever deltog i 
spørgeskemaundersøgelsen, hvilket gjorde den til den hidtil største i Danmark.
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Hyppige læsere fra 1980 til 2018
I de fem præsenterede læsevaneundersøgelser defineres hyppige læsere som elever, der enten har 
angivet, at de læser ”næsten hver dag” eller ”mindst flere gange om ugen”. De to svarkategorier 
danner sammenlagt kategorien hyppige læsere, hvilken vi ser nærmere på i det følgende.

Hyppige læsere fordelt på klassetrin

Spørgsmål:
Hvor ofte læser du bøger i fritiden? (ikke lektier) (stillet i 2014 og 2018)
Hvor tit læser du en bog i din fritid? (ikke lektier) (stillet i 2000)
Hvor tit læser du i en bog i fritiden? (stillet i 1996 og 1980)

Svarprocenter: 
Defineret ved andelen af elever, der læser  “næsten hver dag” eller “mindst 
flere gange om ugen.”
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Læsehyppighed hos danske elever 3.-6. klasse. Sammenligningen baserer sig på andelen af hyppige 
 læsere, formidlet i de fem undersøgelser. 

Sammenligner man undersøgelsen fra 1980 med den fra 1996 er der, generelt set, flere elever i både 
3., 4., 5. og 6. klasse, der betegnes som hyppige læsere. Mellen de to undersøgelser kan der altså 
registreres et fald. Eller sagt på en anden måde: Andelen af hyppige læsere var større i 1980, end 
den var i 1996.
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Fra 1996 og frem til 2018 ser andelen af hyppige læsere på alle klassetrin ud til at være relativt 
stabil. Med en enkelt undtagelse ser den hverken ud til at stige eller falde markant.

6. klasse er det klassetrin, hvor andelen af hyppige læsere er mest stabil. I 1996 udgør andelen 48 %, 
i 2000 er den 45 %, i 2014 er den 49 % og i 2018 er den 47 %.

5. klasse er det klassetrin, hvor andelen af hyppige læsere varierer mest på tværs af de fem under-
søgelser. Fra at udgøre 65 % i 1980 falder andelen til 50 % i 1996 og stiger igen til 54 % i 2000. I 2014 
stiger den til 65 %, hvorefter der sker et mindre fald til 58 % i 2018.

I alle fem undersøgelser er andelen af hyppige læsere størst i 3. klasse og lavest i 6. klasse. Når 
undersøgelserne sammenlignes, viser de altså en generel tendens til, at andelen af hyppige læsere 
falder, i takt med at eleverne bliver ældre.

I undersøgelserne fra 1996 og 2000 er faldet særlig stort mellem 4. og 5. klassetrin. I undersøgel-
serne fra 2014 og 2018 har det rykket sig til at være særligt stort mellem 5. og 6. klassetrin.

De fem undersøgelser fokuserer ikke på læsevaner hos udskolingselever. Kun undersøgelsen fra 
2018 inddrager 7. klassetrin. Fremadrettet vil en ny læsevaneundersøgelse, der udkommer i 2022 
og er foretaget i regi af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, give os mere viden om udskolingsele-
vers læsevaner.

Afsluttende skal det siges, at undersøgelserne er gennemført på forskellige tider af året og i for-
skellig regi. Antallet af deltagende elever har varieret, og undervejs har spørgsmålet omkring 
boglæsning i fritiden ændret sig en smule: I undersøgelserne fra 1980 og 1996 lød det: Hvor tit 
læser du i en bog i fritiden? (1996, 1980). I undersøgelsen fra 2000 lød det: Hvor tit læser du en bog 
i din fritid? (ikke lektier) Og i undersøgelserne fra 2014 og 2018 var det: Hvor ofte læser du bøger i 
fritiden? (Ikke lektier).

Dette kan have betydning for elevernes svar, påvirke fund og knytte bias til en sammenligning, hvil-
ket er nødvendigt at have in mente. Interessant er dog, at sammenligningen markerer en stabilitet 
i andelen af hyppige læsere. Det danner en kontrast til fundene omkring lav grad af læselyst, som 
dansk deltagelse i de internationale læseundersøgelser PISA 2018 og PIRLS 2016 har vist.

Links
Hent en oversigt over danske læsevaneundersøgelser på: https://library.au.dk/materialer/
saersamlinger/boernebogssamlingen/faglitteratur/udenfor-menu/laesevaner/
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