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Godt sagt!

“If you want your children to 
be intelligent, read them fairy 
tales. 

If you want them to be more 
intelligent, read them more 
fairy tales.”

- Albert Einstein



Lesing for livet

«Det er ingen tvil om at 
leseevnene er avgjørende for å 
ta til seg kunnskap»

• Foreldrenes leseglede kan 
utjevne sosiale forskjeller

• Leseglede

• Skape gode lesere for fremtidas 
generasjoner

• Gode boklesere blir også gode 
digitale lesere

• Bruk biblioteket



Slik påvirker lesing hjernen

• Å lese lengre fortellinger med et godt plot, danner nye hjerneceller og 

nervebaner.

• Dette har stor betydning for barn og rollen lesing har i å forme hjernen.

• Bjørn Sortland: bekymret for barns mentale kondis - selv 

15 minutter lesekvart virker uoverkommelig.

• Barn mangler innlevingsevne og fantasi når de leser lange tekster.

• Hva har det å si for deres evne til å leve seg inn i andres liv?

• Dybdelesing øker:

Kritisk tenkning, egen refleksjon, empati og forestillingsevne



Hvorfor lese høyt?

Høytlesing øker lysten til å lese selv

Høytlesing skaper gode lesere

Høytlesing gir bedre ordforråd

Høytlesing trener 
konsentrasjonsevnen

Høytlesing stimulerer fantasien

Høytlesing utvikler evnen til 
refleksjon og abstrakt tankegang

Høytlesing kan utvikle empati

Reduserer stress

Høytlesing åpner opp for 
fantastiske fellesopplevelser



Hvordan lese høyt?

Ha bøker tilgjengelig hjemme 
– bruk biblioteket

Snakk gjerne om boka før 
dere begynner – skap 
forventning

Gi rom for spørsmål mens 
dere leser

Sett av tid til å snakke 
sammen etter lesingen

Lesing som avkobling eller 
påkobling?



Høytlesingstips
-og lesetips for store og små



Lagercrantz, Rose:
Danni 1-7 (2014/2020)
Omnipax



Rørvik, Bjørn F.: Purriot og Tv-kokken
Cappelen Damm 2019



Bestefar og jeg...
Hilde Hagerup 
og Ingrid dos 
Santos
Aschehoug 
2017/2018



Drageskolen – bla i boka
Fontini forlag 2021

https://issuu.com/fontiniforlag/docs/drageskolen1_issuu


Fortellinger fra Grønland

Snøhulen er Kim Leines 
tredje barnebok om 
Grønland. Det er en 
vakker og dramatisk 
fortelling om å bli 
storesøster og storebror 
på en ganske så uventet 
måte.



Humor og magi skaper leseglede-
bla i boka
Kinsella, Sophie: Min magiske mamma 1-3
Fontini forlag 2020/2021

https://issuu.com/fontiniforlag/docs/magiskemamma_innmat_norsk_issuu


Maggitt-Phillips, Jack: Beistet 
Bettina
Gyldendal 2021







Å være Kjersti

"Kjersti-bøkene er en prisbelønt serie med et univers fylt av 
humor, hverdagsspenning, lek og følelser som kjennes i hele 
kroppen. Perfekt høytlesning for alle skolebarn"



Andreas Tjernshaugen: Blåhvalen

Faktabok om det største 
dyret som noen gang har 
levd.



Line Renslebråten: 
Dyr som gjemmer seg



Gode bøker som er 
lette å lese sjøl



Bli låner - bestill bøker

Bli låner:
Scann QR-koden: Digital 
innmelding via ID-portalen 
både for barn og voksne

Bestill bøker:
Last ned Bibliofil-appen, 
søk og bestill bøker med 
ditt lånekort. Hent bøkene 
på biblioteket



Bokbingo
• Fire bøker på rad= bingo=armbånd 
i premie!

•Les så mye du vil, samle armbånd 
i ulike farger

•Varer hele året - ingen tidsfrist



Takk for oss!

Velkommen til 
biblioteket!


