Leselyst!
I et prosjekt om leselyst kalt !les ble noen skolebarn stilt spørsmålet: hvorfor leser du? Svarene som
ble gitt, var nokså forskjellige:
 for å bli klok
 fordi mamma sier det
 fordi det er gøy
 fordi det underholder – får tida til å gå
 spennende å lære om hvordan andre har det
 det er noe jeg kan gjøre alene, men som samtidig gir en følelse av felleskap
De barna som ikke leste, fikk spørsmålet: hvorfor leser du ikke? Svarene her var også ganske ulike:
 kjedelig
 har ikke tid
 noe man forbinder med skole og læring
 negative leseopplevelser/lav mestring
 manglende leseferdigheter
 finner ikke den rette boka
 litteraturen er for vanskelig/behov for lettlest
Mange av svarene kunne like gjerne blitt gitt av voksne. Motivasjon til å lese er en forutsetning for at
lesingen skal bli en positiv opplevelse. Og jo flinkere man er til å lese, desto morsommere er det å
lese! Det er viktig å skape leselyst og leseglede, både for barn og voksne, og da er det viktig å finne
litteratur som passer for akkurat deg.
For barn i barneskolealder er det en lesekampanje som kalles «Sommerles». Dette er en digital
kampanje som varer fra 1. juni til 31. august. Her er det en egen «sommerlesfortelling» som barn kan
lese og løse oppgaver til, registrere bøker de leser, samle poeng og få kule premier. Kampanjen har
som mål å gi leseglede til barn, og er et viktig bidrag til leselyst og leseforståelse i skolen.
Jo mer vi leser, desto bedre forståelse for omverdenen får vi, vi blir mer tolerante og empatiske.
Hva skal du så lese? Nå som sommeren står for døren, er Feelgood-romaner gode følgesvenner på
stranda eller i hytteveggen. Debutanten Linda Skomakerstuens Uten vesentlige feil eller mangler er
en ypperlig bok for avkobling. Det er en morsom og underholdende roman, med hint av krim og en
dose romantikk.
Det er kommet mange gode kokebøker denne våren, som gir herlig inspirasjon til sommerens
måltider. Fra hagens spiskammer gir deg oppskrifter hvor hagens vekster er ingrediensene. Her kan
du gå på «skattejakt» i din egen hage, i skogen eller langs veien for å finne ingredienser til de lekreste
retter. Boka er også en fryd for øyet, med to av Norges beste matfotografer som bidragsytere.
Supermat for hele familien av Jamie Oliver gir deg gode oppskrifter på sunn mat lagd fra bunnen, og
kombinerer helsebringende mat med velsmakende familiemat.
Reisehåndbøker er svært aktuelle om sommeren. Norges beste tureventyr av Hege og Stine Schultz
Heireng gir deg detaljerte turbeskrivelser for turer i hele landet, og gir deg hjelp til både planlegging
og gjennomføring. Søstrene skildrer sine egne, varierte turopplevelser, og er like lesbar for de som
selv vil ut på tur, som for de som ønsker å oppleve turene fra sofaen.
Bøker finnes i ulike medier, både som en vanlig trykt bok, e-bok og lydbok. Velg det som passer for
deg! Skal du på en lang biltur, er lydbok et ypperlig valg. Stadig flere låner e-bøker, og til

sommerferien kan e-boka være smart. Da kan du laste ned mange bøker som du kan ha med deg på
ferie, uten at det tar opp verken plass eller tyngde i kofferten.
God bok, og god sommer!
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