
Leseskogen er et leseprosjekt der barn 
i 1. og 2. klasse får tips om gode bøker. 
Klassene kan også selv legge inn sine 
egne boktips. I tillegg løfter Leseskogen 
frem betydningen av høytlesing og sam
tale om litteraturen. Bak tilbudet står 
Foreningen !les, en ideell organisasjon 
som har som mål at elevene skal få gode 
leseopplevelser – på skolen og hjemme.

Forskning viser at en god start på lesingen er 
noe av det beste man kan gi barnet sitt.

Derfor inneholder dette heftet ti gode grun
ner til å lese høyt for barnet samt en rekke 
tips til hvordan du kan legge til rette for at 
barnet ditt får gode leseopplevelser og ut
vikler leselyst.

På leseskogen.no finnes flere tips og idéer til 
gode høytlesingsbøker.

Vi ønsker god lesing!

Hei, jeg heter 
Lepus. Jeg har 
mange  gode 

boktips til deg på 
leseskogen.no

OPPLEV GODE BØKER SAMMEN
ET TIPSHEFTE TIL DEG MED BARN I EN SKOLE SOM 
DELTAR PÅ LESESKOGEN.



TI GRUNNER TIL Å LESE HØYT FOR BARNET

Før barnet lærer å lese selv, er høytlesing 
nødvendig for at det skal få tilgang på 
bøkenes verden. Men høytlesing er også 
svært viktig etter at barnet har knekket 
lesekoden. Når du leser for barnet ditt, 
gir du både barnet og deg selv mulig
heten til å oppleve gleden ved gode bø
ker sammen. Det er viktig for den videre 
utviklingen. I tillegg er høytlesing viktig 
fordi:

1. Høytlesing stimulerer barnets
språkutvikling

Når vi leser høyt for barnet, møter barnet 
flere ord enn det gjør i dagligtalen og i 
tekst ene som barnet eventuelt leser selv. 
Derfor fører høytlesing til at barnet får et 
større ordforråd. Litteraturen er en effektiv 
vei til et rikt språk.

2. Høytlesing er et godt utgangspunkt
 for å snakke om livet 

Når du leser høyt for barnet ditt, åpner du 
for samtaler og diskusjoner. Barnet kan 
snakke om sine erfaringer med utgangs
punkt i det som skjer i bøkene. 

3. Høytlesning skaper gode relasjoner
mellom foreldre og barn

Høytlesing er en hyggelig sosial aktivi tet i en 
ellers travel hverdag. Møtene og samtalene 

rundt litteraturen skaper felleskap og gjør 
at du får mulighet til å bli bedre kjent med 
barnet ditt.
 
4. Høytlesing bidrar til å øke barnets

sosiale ferdigheter
Gjennom litteraturen får barnet erfaringer 
med situasjoner som det ikke får oppleve 
i den vanlige hverdagen. Barnet øver seg 
også på å leve seg inn i og forstå andres 
situasjon og følelser. 

5. Høytlesing stimulerer barnas fantasi
og nysgjerrighet

Når du leser for barnet, er barnet selv med 
på å dikte i fortellingen og skape sine egne 
bilder. Litteratur stimulerer barnas fantasi 
og lyst til å vite mer. 

6. Del en kunstopplevelse
Når du leser for barnet ditt, gir du deg selv 
og barnet en kunstopplevelse.

7. Høytlesning fører til bedre 
leseferdigheter

I skolen er lesing det viktigste kompetanse
området. Barn som blir lest for blir selv 
bedre lesere. Leser du høyt for barnet ditt 
får det et godt utgangspunkt for å lykkes 
på skolen.



8. Høytlesing fører til bedre 
skriveferdigheter

Barn som får høre et stort utvalg fortellinger, 
blir kjent med fortellingens grunnleggende 
oppbygging. Dette er avgjørende når man 
skal skrive en tekst. Elever som blir lest høyt 
for skriver bedre tekster. 

9. Høytlesning trener barnets
konsentra sjonsevne

Når du leser for barnet, lærer barnet å lytte 
og konsentrere seg om noe dere sammen 

retter oppmerksomheten mot.

10. Barnet får positive erfaringer med
lesing

Når du leser for barnet, får det en pause fra 
arbeidet med å identifisere bokstaver og 
ord og sette dem sammen til setninger, og 
kan heller konsentrere seg om å oppleve 
tekst ens innhold og mening. God littera
tur gir barn og foreldre den umiddelbare 
gleden ved en god historie.  

HVORDAN LEGGE TIL RETTE FOR LESING?

• Ha bøkene lett tilgjengelig. Oppbevar 
barnebøkene synlig og i barnets høyde. 

• Finn en bok både du og barnet synes 
virker interessant. Høytlesing skal være 
gøy både for små og store. Gjennom høyt
lesing kan dere sammen, barn og voksen, 
oppleve stor litteratur.

• Skap ro rundt lesestunden. Fjern ting 
som konkurrerer om oppmerksomheten, 
som TV, nettbrett og andre fristelser. 

• Skap en hyggelig ramme rundt lesin
gen, og gi barnet mulighet til å bidra. La 
barnet stille spørsmål, og la det undre seg 
over nye ord. Snakk sammen om bildene i 
bilde bøkene.

• Tegneserier, billedbøker eller fortsettelses 
bøker? La barna få være med på å bestemme 
hva dere skal lese. God litteratur kommer i 
mange former.
 
• Gjør høytlesing til en rutine. Lesing tren
ger ikke nødvendigvis foregå på senge
kanten.  Les på faste tidspunkt hver dag, for 
eksempel etter middag eller til kveldsmaten. 

• Vær en lesende rollemodell både hjemme 
og ute. Vis at du leser, snakk om bøker og vis 
engasjement når du leser en bok som gjør 
inntrykk.



FOR FLEIRE TIPS TIL GODE BØKER OG 
HØGTLESING: GÅ INN PÅ

LESESKOGEN.NO

OM FORENINGEN !LES

Foreningen !les er ein ideell organisasjon 
som vart etablert i 1997. Vi jobber for å 
stimulere til lesing i alle lag av samfunnet 
og er ein viktig  formidlar av barne og 
ungdomslitteratur i Noreg. 

Målet vårt er å inspirere barn, ungdom 
og vaksne til å lese meir.

KONTAKT OSS

Foreningen !les
Øvre Slottsgate 3
Postboks 183
0102 Oslo

941 29 000
les@foreningenles.no
foreningenles.no
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