
Ipsos barn og unge 2021 
N=837 

Barn og unge i alderen 8-19 år som selv har svart 

Nytt i Ipsos barn og unge 2021 – vi har også spurt hvorfor barn og unge ikke leser 

 

Barn og unge som ikke leser 
• 13% av barn og unge svarer at de ikke leste en eneste bok i 2021.  
• Dobbelt så mange gutter (17%) som jenter (9%) svarer at de ikke leste en eneste bok i 2021 
• Andelen gutter 16-19 år som ikke leste en eneste bok i 2021 er urovekkende stabilt høyt på 

32% (2020 – 35%)  
• I alderen 8-11 år er det bare 2% (4% av guttene og 1% av jentene) som oppgir å ikke ha lest 

en eneste bok i 2021, mens i aldersgruppen 12-15 år har dette steget til 11% (15% av 
guttene og 7% av jentene) og i tenårene (16-19 år) har dette økt til hele 26% (32% av 
guttene og 21% av jentene) 
 

 
 

  Total gutt jente 
N= 837 380 457 

Total 13 % 17 % 9 % 
8-11 år 2 % 4 % 1 % 
12-15 år 11 % 15 % 7 % 
16-19 år 26 % 32 % 21 % 

(grønn og rød bakgrunnsfarge i cellene angir vesentlig avvik,  
se regneark for komplett datasett) 

 
Barn og unge om egen lesing 

• Når barna er 8-11 år svarer hele 47% at de leser 11 eller flere bøker i året - i slutten av 
tenårene (16-19) er det bare 9% som leser like mange bøker. Her oppgir 63% at de leser 
færre enn 5 bøker i året. 

• I 8-11-års alderen leser 41% av guttene og 52% av jentene mer enn 10 bøker i året 
• I 12-15-års alderen er tallene 15% av guttene og 25% av jentene  
• I 16-19 års alderen har det sunket til 5% av guttene og 11% av jentene 
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Hvorfor barn og unge ikke leser bøker (N=109) 
• Respondentene kunne velge 11 grunner til hvorfor de ikke leser 
• Den viktigste grunnen er at bøker er kjedelig (57%) - dette gjelder 60% av guttene og 50% av 

jentene. I 8-11 års alderen oppgir bare 16% at bøker er kjedelig (0% jenter og 18% gutter). I 
12-15- års alderen har det steget dramatisk (63%) - her oppgir 69% av guttene og 48% av 
jentene at de ikke leser bøker fordi de synes det er kjedelig. I slutten av tenårene har tallet 
sunket hos guttene til 61% mens 52% av jentene oppgir dette 

• 31% sier de ikke klarer å konsentrere seg når de leser bøker - her er det 51% av jentene og 
21% av guttene som svarer dette.  

Hvorfor barn og unge leser bøker 
• Viktig at boken er spennende (61%) 
• Viktig for guttene at bøkene har både tekst og bilder (27% av guttene og 19% av jentene) 
• Jentene er mer opptatt enn guttene av at de kan slappe av når de leser (33% jentene og 22% 

for guttene), at de gjør noe annet enn de pleier (14% av jentene og 8% av guttene), at boken 
ble anbefalt av andre 

• Bokanbefalinger på sosiale medier treffer bare jentene – dette slår inn i tenårene 

Voksnes lesing for barn 
• 43% av barn og unge sier at de ikke blir lest for.  
• At en av foreldrene har høyere utdanning gir ikke vesentlig avvik for tallene. 
• Nord-Norge er den eneste landsdelen som skiller seg ut. Der er det så få som 29% som 

oppgir at de ikke ble lest for i 2021. 
• I 8-11-års alderen er det 12% som svarer at de ikke ble lest for. 15% av guttene og 9% av 

jentene 
• I 12-15-års alderen er det 50% som svarer at de ikke ble lest for. 56% av guttene og 44% av 

jentene. 
• I 16-19-års alderen er det 68% som svarer at de ikke ble lest for. 64% av guttene og 72% av 

jentene 

Andre undersøkelser  
PISA 
• Leseferdighetene synker, og 26% av guttene og 12% av jentene leser på kritisk dårlig nivå (under 

nivå 2) Elever som presterer på de laveste nivåene i lesing, vil kunne lese og forstå enkle tekster. 
Men de har problemer med tekster der innholdet ikke er kjent fra før, eller tekster som er lange 
og mer komplekse. 

• Blant de med best leseferdigheter (nivå 5) er det 14% jenter og 8% gutter 
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• Rapporten etter 20 år med lesing i PISA (Like muligheter til god leseforståelse) fremhever de to 

store utfordringene vi har med mange lavtpresterende lesere under kritisk grense og stor 
kjønnsforskjell. Når det likevel kan være grunn til å tolke den stabile utviklingen i norske elevers 
leseferdigheter siden PISA 2000 positivt, skyldes dette først og fremst at flere land vi ofte 
sammenligner de norske gjennomsnittsresultatene med, og også det internasjonale 
gjennomsnittet, har hatt en negativ utvikling i den samme perioden.  
(Lesing i PISA 2000-2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv) 

• Dersom man sammenligner persentilgrensene til de ti prosent lavest presterende guttene med 
de ti prosent lavest presterende jentene, ser vi at den øvre grensen for de 10 prosent lavest 
presterende norske jentene er 72 poeng høyere enn for guttene i PISA 2018. Det vil si en 
forskjell som tilsvarer nesten to skoleår. 
 

• Mens flere OECD-land har klart å få ned kjønnsforskjellene har Norge og Danmark ikke klart det. 

 
 

Stoltenbergutvalget (NOU 2019:3) 
• I dag er det tydelige forskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i utdanningssystemet. 

Kjønnsforskjellene i lesing og regning er små i starten av grunnskolen, men utvikler seg 
deretter i jenters favør særlig i tenårene. Ved avslutningen av grunnskolen får jentene bedre 
karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving 



 

Mediebarometeret (SSB) 2022 
• Jenter leser mer og bruker mer tid på lesing enn gutter. Andelen jenter som leser går også ned, 

men tiden de bruker på lesing synes stabil siste seks år.  
• Langt flere jenter i alderen 9-15 år (36%) enn gutter (23%) leser en bok hver dag, og jenter 

bruker mer enn dobbelt så lang tid som gutter på daglig lesing (6 minutter for gutter og 16 
minutter for jenter) 
 

• Gutters lesetid hver dag er halvert i alderen 9-15 år siste seks år og i alderen 16-24 år er den gått 
fra 19 til 6 minutter i samme periode.  
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