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Krav om
dødsstraf

En brutal massevoldtægt af en 23-årig kvinde i en bus i New Delhi har
udløst protestbølger i de indiske storbyer. Demonstranterne, som her i
Mumbai, kræver hurtigere rettergang og dødsstraf for voldtægt.
International 1. sektion, side 14-15

Få inspiration til
en boggave.
JP’s anmeldere
anbefaler hver tre
bøger, som har
gjort indtryk i
årets løb.
Kultur
1. sektion, side 22-23

Der er en regning
på vej fra elselskaberne til
ejerne af solcelleanlæg. Spørgsmålet er, hvor
stor den bliver.
Erhverv&Økonomi
side 1 og 9

Dårlige læsere klarer sig godt
N 6 af 10 af de elever, som er
blevet døbt ”funktionelle
analfabeter” i folkeskolen,
kommer i gang med en
uddannelse. Læseproblemer er
sjældent grunden til, at unge
ikke får en uddannelse, siger
ungdomsforsker.
MORTEN VESTERGAARD
morten.vestergaard@jp.dk

Siden den første Pisa-undersøgelse udkom for mere end
10 år siden, har danske børns
dårlige evner til at læse be-

kymret politikere og eksperter.
Så sent som for to uger siden, da regeringen præsenterede sin skolereform, var begrundelsen, at mere end 15
pct. forlader skolen uden at
kunne læse godt nok til at
kunne få en uddannelse.
Men samtidig viser det sig,
at de dårlige læsere klarer sig
godt. 6 af 10 af de elever, som
scorer lavest i Pisa-undersøgelserne, er ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse,

tre år efter de forlod folkeskolen. Og fra ungdomsuddannelserne lyder det, at man i
dag godt kan hjælpe de dårlige læsere til en studentereksamen eller et svendebrev.

Teksterne bliver læst op
Gymnasierne screener elever
for læseproblemer, opretter
læsekurser og tilbyder it-programmer, der kan læse tekster op på elevernes computer.
»I dag siger vi, at hvis de
selv har viljen, kan vi hjælpe
dem til at blive studenter,«

siger Jens Boe Nielsen, formand for gymnasierektorerne, som bakkes op af Peter
Amstrup, formand for lederne på erhvervsskolerne.
»Det viser sig, at mange af
dem rykker sig meget på kort
tid, når de kommer ind i et
andet miljø, hvor der f.eks. er
flere praktiske øvelser. Mange af dem bliver jo glimrende
håndværkere,« siger Peter
Amstrup.
Noemi Katznelson, leder af
Center for Ungdomsforskning, har i flere år undersøgt
unge, som ikke får en uddan-

nelse. Hun er ikke overrasket
over, at de dårlige læsere
klarer sig godt:
»Det er meget sjældent, at
det kun er læseproblemer,
der er årsag til, at unge ikke
kan klare en uddannelse. Det
skyldes en vifte af sociale og
psykiske problemer. For politikere er læseproblemer et
håndgribeligt problem, som
de kan gøre noget ved. Men
den indsats kan ikke stå
alene. Der skal bl.a. også en
mere varieret skoledag til.«
1. sektion, Indland, side 6-7

Nyhed

Du kan
stadig nå det!
snakes
d e s i g n o l e ly n g g a a r d
for forhandlerinfo se w w w.olelyngga ard.dk

Nørregade 14 . 7800 Skive
Tlf. 97 52 00 75
info@guldsmedoestergaard.dk
www.facebook.com/guldsmedoestergaard

FUSION armring
18kt hvidguld - paveret
med brillanter, i alt 1,36ct
Vejl. udsalg kr. 110.000,-

Glæd dem du holder af med et
gavekort til Dayz Resorts
...Gælder lige til ferieophold, entré
til badeland, restaurant-besøg...
Bestil gavekortet på dayz.dk

Lin Dan, verdens
måske bedste
badmintonspiller
nogensinde, stiller
op i København i
næste uge, når
Peter Gade spiller
afskedskamp.
Tempo side 8-11
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