Barn trenger gode lesende rollemodeller. Pappa er en av de viktigste.
Dersom du som pappa fremstår som
leser, vil det også inspirere dine barn
til å lese.
Gi deg selv gode leseopplevelser og
les høyt for barna dine minst 15 minutter hver dag. Det finnes drøssevis av
god litteratur du kan lese for deg selv
og for dine barn.
Fordelene ved individuell lesing og
høytlesing er mange. Denne brosjyren
vil forhåpentligvis hjelpe deg på vei.

skaper gode relasjoner mellom
deg og barnet
utvikler språkkompetanse både
muntlig og skriftlig
åpner for samtale og refleksjon
utvikler fantasi og nysgjerrighet
trener barnets konsentrasjonsevne
gir økt lesemotivasjon og en positiv holdning til litteratur
bidrar til å øke barnets egen fritidslesning
Barn som leser av egen lyst på fritiden,
har en kjempefordel i skolen! Start så
tidlig som mulig å lese for barna og
ikke slutt med det selv om barna kan
lese selv!

Det første barnet på månen
Bjørn Arild Ersland, Lars M. Aurtande
Cappelen Damm 2009
Superpappa og Péle: Tanntyven
Annette Saugestad Helland
Cappelen Damm 2009
En pingles dagbok
Jeff Kinney
oversatt av Isak Rogde
Gyldendal 2009
Alt kan reparerast – ei slags julehistorie
Eivor Vindenes
Samlaget 2009

Sokrates og pappa
Einar Øverenget og Øyvind Torseter
Aschehoug 2009

Hva heter fantasivennen til Albert
Åberg?
Send sms med kodeord les og ditt svar
til 2002! (Tjenesten koster kr 1,-)
For flere boktips og informasjon om
litteratur, sjekk ut:
www.bokapnerne.no		
www.barnebok.no		
www.barnebokkritikk.no
www.bokpallen.no		
www.lesehulen.no		
www.nynorskbok.no 		
Du finner også bok- og lesetips for
barn og unge på hjemmesidene til biblioteker, bokhandlere, forlag, bokklubber
og ulike medier.

:
Foreningen !les er en ideell paraplyorganisasjon som arbeider for å fremme
og stimulere til lesing i Norge.
Les for meg, pappa! er et prosjekt
støttet av ABM-utvikling hvor målet
er å:
Skape gode leseopplevelser for
menn.
Skape gode leseopplevelser for
fedre og barn via høytlesing.
Skape et tettere samarbeid mellom
skolebibliotek og hjem.
Presentere god litteratur for menn
og barn.

1 Menn leser ikke/Menn leser, men
snakker lite om det.
2 Menn leser bare faglitteratur/Menn
leser også skjønnlitteratur.
Forskning viser at:
Menn holder litteraturopplevelser for
seg selv.
Menn finner frem til bøker på egenhånd.
Menn dropper ungdomslitteratur og
går rett fra barne- til voksenlitteratur.
Menn leser fortrinnsvis litteratur på
engelsk på grunn av større tilgang.
Menn leser helst mannlige forfattere.

Løsrivelse
Stig Inge Bjørnebye
Aschehoug forlag 2009
Arbeid pågår
Marit Eikemo
Det Norske Samlaget 2009
Øyne i Gaza
Mads Gilbert og Erik Fosse
Gyldendal forlag 2009
Vidunderbarn
Roy Jacobsen
Cappelen Damm 2009
Den rettferdige
Helene Uri
Gyldendal forlag 2009
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Hva heter den nyeste boka om
Harry Hole?
Send sms med kodeord les og ditt
svar til 2002! (Tjenesten koster kr 1,-)
For flere boktips og informasjon
om litteratur, sjekk ut:
www.barnebokinstituttet.no 		
www.bokpallen.no
www.bokprat.com			
www.lesesenteret.no
www.lesersoekerbok.no		
www.onskebok.no

:

Ole Ivar Storø i Foreningen !les
Prosjektleder for Les for meg, pappa!
Tlf: 22 400 605/ 480 03 448
E-post: ole@foreningenles.no

