OM FORENINGEN !LES:
• Ideell medlemsorganisasjon, etablert i 1997.
• Støtte fra bransjen, Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet.
• Formidler litteratur til barn, ungdom og voksne.
• Mål: At flere leser mer.
• Aksjoner på nesten alle trinn.
• Nærmere 300 000 elever, over 5000 lærere og bibliotekarer.

«Høytlesing gir oss felles opplevelser og erfaringer. Det
åpner opp for samtaler, undring, utforskning av følelser
og diskusjon av situasjoner barna senere må møte på
egenhånd. Gjennom alle samtalene vi har rundt det vi
leser/har lest, føler jeg at jeg kjenner barna mine langt
bedre enn jeg ellers ville gjort.»

LESESKOGEN:
• 1. og 2. trinn
• Ca. 50 000 elever
• www.leseskogen.no
• Høytlesing
• Aktiviteter og konkurranser
• Lærerveiledning
• Foreldreinvolvering

Sagt om leseskogen:
«Vi synes Leseskogen er kjempegøy! Elevene gleder seg til hver gang vi skal lese
bok og gjøre leseskogen-aktiviteter. Vi har blitt godt kjent med dyrene i skogen,
og vi har hittil lest to lange bøker.»
«Vi synes leseskogen er topp! Vi har laget vår egen leseskog i klasserommet,
kjempefin.»
«Det er gøy. Fint fordi vi får se på bøkene. Der er masse spennende bøker i
Leseskogen, og vi får lyst til å lese mer. Vi leser mange bildebøker sammen.»

BOKSLUKERPRISEN:
• Leselystaksjon på 5. og 6. trinn
• 80 000 elever deltar
• www.bokslukerprisen.no
• Lærerveiledning
• Ressursklasser, elevmedvirkning
• Elever leser utdrag, stemmer på sine favoritter
• Fem beste blir superfinalister
• Fem juryklasser leser bøkene og kårer en vinner
• Utdeling på Verdens bokdag

Sagt om Bokslukerprisen:
«Jeg synes det er så utrolig bra og kult at vi får være med på Bokslukerprisen. Det er
gøy å få stemme på utdragene. De jeg har lest hittil er veldig bra, spennende og
morsomme. Jeg har allerede begynt å lese noen av bøkene.»
«Jeg elsker dette prosjektet, kanskje fordi jeg liker å lese. De utdragene jeg har lest
har vært spennende og jeg har begynt å lese Kampen mot superbitchene. Dette er
et bra opplegg for meg som trodde jeg ikke skulle like andre bøker nå som jeg er
ferdig med alle de ni Dustedagbøkene.»
«Vi er tre gutter som meldte oss frivillige til å skrive en søknad om å bli juryklasse.
Vi vil bevise at det ikke bare er jenter som leser. Det er vi levende bevis på.»

TID FOR TI:
• 7. trinn, etablert i høsten 2015
• Antologi med nynorske titlar
• Opplag 20-25 000
• www.tidforti.no
• Aktivitetar og konkurransar
• Lærarrettleiing
• Tilbakemeldingar på tekstutdrag
• Ny aksjon i januar 2019

Sagt om Tid for ti:
«Det var godt for elevane å lese nynorsktekstar som var så aktuelle for aldersgruppa, og det var
deilig for dei å ikkje måtte bære med seg den store norskboka si denne perioden, men heller ha
med "Tid for ti".»
«Dei er blitt meir medvitne på kor viktig det er med språk generelt, og spesielt det å ha tilgang på
ulike tekstar/litteratur som dei kan lese og gjere seg nytte av. Dette gjeld både skjønnlitteratur og
faglitteratur.»
«Vi har øvd både på å lese og skrive nynorsk. På skolebiblioteket er det for lite nynorske bøker har
elevene funnet ut. Det er like spennende å lese nynorsk som bokmål!»
«Elevene forstår at nynorsk ikke er vanskelig. Alle får prøve seg og de glemmer nynorsken når de
leser. De blir nysgjerrige på ord og betydninger. Noen synes også det er fint, spesielt å bli lest for.»

TXT-AKSJONEN:
• Norges eldste og største leselystaksjon
• Ungdomsskolen
• Antologi med utdrag fra skjønnlitterære ungdomsbøker
• Opplag 125 000
• www.txt.no
• Aktiviteter og konkurranser
• Lærerveiledning

Sagt om tXt:
«De ulike utdragene har fungert godt. Elevene leste de fleste tekstene på
egen hånd i egne lesetimer, men vi har snakket om innholdet. Mange av
guttene etterlyser mer action.»
«Elevene likte antologien veldig godt, og det var stor rift om bøkene jeg
hadde kjøpt inn til biblioteket og tekstutdragene. Denne antologien vekket
absolutt leselyst hos elevene.»
«Den fenget ikke like mye som de siste årene. Noe har sikkert med det å
gjøre at jeg har 8.klasse i år, og de er mer umodne i forhold til en del av
innholdet.»
«Elevene har besøkt skolebiblioteket for å skaffe seg bøker de har lest utdrag
fra. Det regner jeg som et veldig godt tegn!»

UPRISEN – ÅRETS UNGDOMSBOK:
• Etablert i 2007
• Ungdommens egen kåring av årets norske ungdomsbok
• Anmeldelser på www.uprisen.no
• 30 anmelderklasser
• Fem nominerte bøker
• Syv juryklasser leser og kårer en vinner
• Kritikerbesøk
• Storjurymøte
• Utdeling under Litteraturfestivalen på Lillehammer

Sagt om Uprisen:
«Uprisen er dirrende spennende for oss forfattere fra den første
anmeldelsen legges ut og til den endelige avgjørelsen blir annonsert på
Lillehammer.» (Sigbjørn Mostue, vinner 2015)
«Vi er ofte ueinige om bøkene, men vi luftar ofte meiningane våre om dei, og
vi kjem då med innspel og motargument til kvarandre. Trass i ulike syn på
bøkene, har vi lese flittig og jobba godt så langt i prosjektperioden. Likevel
har vi alle eit potensiale til å utvikle oss og forbetre oss som lesarar.»
(Juryklasse, Flora)
«Dette er ei spennende bok som blant annet viser konsekvenser av
gruppepress (når det er spøkelser inni bildet). Den viser 2. verdenskrig fra et
nytt perspektiv og viser at det ikke var så lett å være tjenestepike for tyske
offiserer. Jeg syns boka var veldig bra, men føler ikke at den var helt oppe på
sekseren.» (Elev om Glimt av Tor Arve Røssland)

FAKTAFYK:
• Sakprosa for ungdom
• Utgis en gang i året
• Opplag nr. 1-3: 125 000. 4: 70 000. 5: 35 000
• Artikler, intervjuer og bokutdrag
• Skribenter og fotografer blant ungdom og voksne
• E-magasin, bonusartikler og lærerveiledning
• www.faktafyk.no

Sagt om Faktafyk:
«Opplevelsen med å bruke lærerveiledningen og bladet i undervisningen har
lettet arbeidet mitt enormt, og gjort undervisningen min enda mer
spennende. Elevene "hungret" etter faktaartikler av nyere dato. De gledet
seg til timene, og fikk lære å skrive i flere sjangre.» (Lærer)
«Elevene har størst utfordringer i sakprosasjangere når de skal skrive selv.
Det skyldes for lite tilgang på denne type tekster og teksteksempler av god
kvalitet. Faktafyk ivaretar dette og er unik i så henseende.» (Lærer)
«Det er bra at det blir laget et magasin for unge, så vi kan engasjere oss litt vi
også. Faktafyk passer for alle som har lyst til å lese om sport, kultur, historie,
intervjuer, bokanmeldelser, næring og masse annet. Det er veldig bra at
Faktafyk har et så stort mangfold på temaer, for da er det alltid noe som
fanger leserens interesse.» (Elev)

REIN TEKST:
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablert i 2004
Videregående skole
Utdrag fra nyere norske og oversatte bøker
Skjønnlitteratur og sakprosa
Opplag 36 000
www.foreningenles.no/reintekst
Samarbeid med Fritt Ord-konkurransen
Lærerveiledning

Sagt om Rein tekst:
«Synes det er mange fine utdrag i denne boken, de aller fleste tekstene hadde jeg lyst til å lese
videre på. Tekstene i boken inkluderte både spenning og følelser. Det er også en god blanding av
sjangre.»
«Jeg syntes at Rein tekst er en fin mulighet for oss "unge" til å utforske litt forskjellige sjangere og
kanskje bli litt mer interessert i å lese. Rein tekst viser oss at det er flere forskjellige bøker.»

«Utrolig kult at dere har med så mange forskjellige sjangere; veldig fint som inspirasjon til å skrive
egne tekster og gode eksempler på sjangere vi skal skrive i skolesammenheng.»
«Min første opplevelse med Rein tekst var utdraget fra Parissyndromet. Jeg holdt på å finne stoff til
særemnet mitt, men ble i stedet sittende å lese tekstutdraget. Jeg ble inspirert og følte at jeg måtte
lese hele boka.»
«Da vi fikk boka på skolen, kjente jeg en innvendig lykke. Flere hadde opplevd å få disse bøkene
utdelt før, men ikke jeg. Og det skjønner jeg ingenting av. Hvorfor har jeg ikke fått denne typen bok
før?»

UNGDOMMENS KRITIKERPRIS:
• Litterær pris i videregående skole
• Samarbeid med Utdanningsforbundet, Den norske
forleggerforeningen og Norsk kritikerlag
• Syv juryklasser, ca 200 elever
• Åtte skjønnlitterære voksenbøker på fire måneder
• Fordypning og medbestemmelse
• Kritikerbesøk
• Storjurymøte og utdeling i Oslo
• Forfattermøter før utdelingen
• www.ungdommenskritikerpris.no

Sagt om Ungdommens kritikerpris:
«Nå ser jeg ikke på det å lese en bok på 300 sider som et veldig stort og langvarig prosjekt, før
virket det helt på utsiden av det mulige.» (Juryelev)
«Før ungdommens kritikerpris har jeg lest 1 eller 1 ½ roman. Jeg var ikke så særlig glad i å lese
bøker før i tiden, det var så vanskelig å få motivasjon til å lese og bli ferdig med boken. Har
funnet ut at hvis jeg skal klare å bli ferdig med en bok, så må den være god, noe årets romaner
var:» (Juryelev)
«Det var veldig spennende å være med på et så stort prosjekt. Jeg fikk lese mange aktuelle og
bra bøker, samt være med på å påvirke en viktig pris. Dette er en opplevelse jeg kommer til å
huske hele mitt liv!» (Juryelev)
«I dei aller fleste prisane har du ein profesjonell jury som plukkar ut vinnaren. Her er det dei
ein først og fremst skriv for – dei heilt normale lesarane – som bestemmer. Og det er jo dei ein
aller helst vil nå.» (Agnes Ravatn, vinner 2014)
«Det var en utfordrende oppgave å få elevene til å lese bøkene, men de kom i mål og
deltakelsen forandret på mange måter min måte å jobbe med skjønnlitteratur blant elever på.»
(Lærer)

Andre prosjekter:
• NM i slampoesi
• Bokstart
• Litteraturskap Norge
• Idrett og lesing
• Hat trick
• Les for meg, pappa!
• Lost in translation

