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PISA 2012 har vist, at Danmark ikke ligger i top internationalt, når det handler om de 14-15åriges unges læsekompetence. Dertil kommer frafald og nødvendige læsescreeninger på
gymnasier og ungdomsuddannelser. Set i det perspektiv er det nødvendigt med indsatser, der
fokuserer på at forbedre unges læsekompetence.
Læsekompetence udvikles både i formelle undervisningssammenhænge og i uformelle
sammenhænge (Fast), og i Danmark synes lyst at have en central plads når det drejer sig om
begge. I folkeskolelovens §1 står der, at man skal: ”give dem (eleverne) lyst til at lære mere”.
Lysten er også omdrejningspunkt i initiativer, der har fokus på børn og unges læsning i mere
uformelle sammenhænge. Det ses eksempelvis den tværministerielle (Kultur-, Undervisningsog Socialministeriet) Læselystkampagne (2003- ).
I dette oplæg vil jeg diskutere.
Hvad ved vi, og hvad bør vi vide, om unges lystlæsning?
Kan man give unge lyst til at læse eller er det noget man ikke har indflydelse på?
Mit afsæt er min nylig afsluttede følgeforskning (2013) på et projekt i biblioteksregi. Her
modtog 328 unge 3 SMS-noveller på deres mobiltelefon, fik undervisning i dem og mødte
forfatterne bag novellerne. Formålet var at give dem læselyst.
Følgeforskningen udgjorde en empirisk undersøgelse bestående af fokusgruppeinterview
(Kvale, 2010) og spørgeskemaer (Olsen, 2006), der både havde åbne og lukkede spørgsmål,
hvoraf nogle var identiske med spørgsmål stillet i tidligere gennemførte undersøgelser af unges
læsevaner (Kulturvaneundersøgelsen, Tal om Børnekultur).
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