
Om hvorfor lesing og Sommerles.no er viktig: 
 
Sommerles bruker elementer fra digitale spill for å motivere til lesing, fordi vi 
vet hvor viktig lesekompetanse er. Forskning fra England og USA viser at barn 
som ikke leser i løpet av sommeren, mister inntil tre måneders 
lesekompetanse, mens barn som deltar på lesekonkurranser, taper minimalt!  
 
Noen barn leser selv før de begynner på skolen, men viktigst å få fram her er: 
 

• Vi vet at høytlesning er et viktig møte med bøker og skriftspråk for barna. 

• Vi vet at det er viktig å lese høyt for barna både for ordforrådet, og som 
en underbevisst plattform for hvordan man kan fortelle en historie.  

• Ordforråd er både de ord barnet forstår og de ordene og uttrykkene de 
etter hvert selv kan bruke aktivt. 

• Vi vet at gode leseopplevelser gir barna leselyst og gjør barna nysgjerrig i 
møte med nye bøker og fortellinger. 

• Vi vet at det er viktig at den som leser høyt gir åpninger til barnets 
refleksjoner og erfaringer og slik visker ut skillene mellom 
tekstvirkelighet og egen virkelighet.  Det gir grobunn for at barnet vil 
engasjere seg i teksten – og nyere leseforskning er veldig opptatt av 
dette. 

• Vi vet at leseferdighet handler om å knekke koden og forstå det man 
leser. 

• Vi vet at ikke alle barn vanligvis blir lest for hjemme. Sommerles 
oppmuntrer foreldre og barn til å lese, lese sammen, lese høyt og høre 
på lydbok. Sommerles inviterer barn og foreldre til å gå på biblioteket og 
få hjelp til å finne rett bok.  

• Vi vet at Sommerles fremmer oppmerksomhet på lesing og skaper 
leseglede hos alle og fremmer leseferdigheter hos de som leser selv eller 
begynner med det i løpet av sommeren. 

• Vi vet at høytlesning, og lytting til lydbøker, er med på å viske ut skillene 
mellom de som har foresatte som leser, og de som ikke har det. Og det 
er viktig for de barna som har et annet morsmål enn norsk. 
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