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Foreningen !les

- formål: skape leselyst og leseglede
- sprang ut fra aksjon les i 1997

- ideell paraplyorg. med 34 medlemmer
- sekretariat med 4 ansatte + sivilarbeider 

- prosjekt-/kampanjeorganisasjon



LESEMOTIVASJON
- i en digital verden

Ung 3.0 Ungdom og medieliv, Sandefjord, 10. okt 



100 år siden: Norge var fattig og hadde et svakt utdanningssystem
leseferdigheter viktig grunnstein i byggingen av landet = bøker! 

35 år siden: olje = rikdom, sterk velferd og solid utdanningssystem

15-20 år siden: internett og mobiltelefoni nye medier for lesing

5-10 år siden: den ”nye” teknologien folkeeie

MEN…



…rikdom, velferd, solid utdanningssystem
& nye tekniske hjelpemidler

= ingen garanti for en lesende = ingen garanti for en lesende 
befolkning!befolkning!



”…data og spill er lesingens største 
fiender…”

”…den nye teknologien forderver 
ungdommen…”



Mine påstander:

Norske barn og unge leser mer enn noen gang!

De nye mediene kommer i tillegg til boka, og 
representerer nye arenaer for formidling

Det er farlig å si at noe lesing er mer ”verdifull”
enn annen; det er en effektiv motivasjonsdödare



Hvordan forholder !les seg?

Beholder bokaboka som det viktigste medium for lesing

Supplerer med andre medier:
- video
- lydfiler

- nettsider



tXt-aksjonen

- Norges eldste og største leselystkampanje
- målgruppe er elever i ungdomsskolen 

- 160 000 deltakere i 2007
- mål å vise mangfoldet i litt: ”finnes en tekst for alle”

- ulike sjangrer, også nettbaserte tekster!
- består av gratis pocketbok, videobasert konkurranse, 

lydbok, plakat og nettsider

-
rein tekst er en tilsvarende aksjon retta mot videregående skoleelever



www.txt.no :

- nyheter
- ”skriveskoler”

- bokanmeldelser fra unge anmeldere
- ukentlige konkurranser

- videobasert konkurranse og lydfiler
- premieres med i-pods, lap-toper, mobiler og o.l

- uformelle spørreundersøkelser 
- tilbakemeldingsskjema



Hvilken rolle spiller nettsidene?

- konkurranser og tips aktiviserer elevene 
- gir indikasjoner på om materiellet blir tatt i bruk

- respons og tilbakemeldinger fra brukerne bidrar til 
bedre aksjoner

- forum for debatt og meningsutveksling om litteratur
- konkret leseaktivitet på skjerm (nyheter mm)

- synliggjøre lesende rollemodeller (eks. bokpallen.no)



Hvordan skape lesemotivasjon?

- vanskelig å måle leselyst, det finnes ingen måleenhet
- mange ulike faktorer som spiller sammen

- det vi kan gjøre; legge forholdene til rette slik at lesemotivasjon får 
grobunn hos den enkelte

”begynner det først å spire, kan bøker bli en kjærlighet for livet”



Tilgjengelighet/synlighet

- gode tekster/god litteratur må være tilgjengelig der 
barn og unge ferdes på nettet

- utfordring å bli synlig i en digital verden som flyter over 
av informasjon og opplevelser

- gjenkjennbarhet mellom ulike medier kan være viktig 
for å skape lesemotivasjon

Eksempel: http://www.fillipmoberg.no/



Kunnskap, debatt og formidlingsglede

- skape nysgjerrighet og interesse for lesing gjennom 
debatt og formidling på nett

- lærere, bibliotekarer og andre formidlere må ha 
kunnskap om de nye mediene

- formidlingskompetanse
- kunnskap om målgruppa og den enkelte elev

- lettere å ”selge” bøker du selv har lest!

Eksempel: www.littkrit.no/wiki



Gjøre noe med ”leserens” image

- ungdom er ungdoms beste forbilder
- identifisere nye rollemodeller og profilere dem

- få menn på banen!
- skape aksept for lesing som underholdning på lik linje 

med musikk og film

Eksempel: www.bokpallen.no



Parre ”riktig” bok med ”riktig” leser

- vi bør kjenne dem vi anbefaler lesestoff til!
- vi må vise bredden og mangfoldet i litteraturen, med 

spesielt fokus på den nye litteraturen
- tilrettelagt litteratur

- lydbøker
- jenter/gutter 

Eksempler: www.ønskebok.no

www.lesersokerbok.no



Takk for meg!

www.foreningenles.no
www.txt.no

www.ungdommenskritikerpris.no
www.bokpallen.no


