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Høringssvar fra Foreningen !les på rapportene: 
"Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa» og «Utredning av litteratur- 
og språkpolitiske virkemidler» 
 

Foreningen !les har lest rapportene med stor interesse, og registrerer at de konkluderer med 
at dagens system fungerer godt, og at boklov er å anbefale for å sikre bredde og kvalitet.   
 
Foreningen !les er opptatt av at Norge har en litteraturpolitikk som gir en lesende befolkning, 
og at vi har styringsverktøy som sikrer god tilgang på en bred og variert litteratur over hele 
landet. Foreningen !les ønsker derfor en boklov velkommen.   
 
I vedtektene er Foreningene !les sitt formål formulert slik: 

 

Foreningen les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen les 

skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen les 

skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere 

landsomfattende lesetiltak.  

 

Foreningen les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at 

de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. 

 
Å lese litteratur fører, blant mye annet, til bedre leseforståelse. En rekke forskningsrapporter 
viser en tydelig sammenheng mellom hvor mye vi leser og hvor godt vi leser. Å stimulere til den 
frivillige lesingen som foregår i fritiden er den beste og mest effektive måten å øke 
lesekompetansen i befolkningen. 
 
Den frivillige lesingen kommer med utgangspunkt i et genuint engasjement for det leste. Et 
slikt engasjement bygges opp over tid, og krever en svært bred tilgang på ulik type litteratur. 
Foreningen !les sin erfaringer gjennom mange år med lesestimuleringstiltak er at den beste 
måten å få ungdom (og voksne) interesserte i litteratur er gjennom å vise dem god litteratur 
de ikke kjente til fra før av.  
 
Gjennom siste års prosjekter har vi sett ungdom som normalt ikke leser ha store 
leseopplevelser, både i møte med kjente ungdomsbøker som Dødslekene av Suzanne Collins, 
men også i møte med det noe vanskeligere tilgjengelige diktet Jimmen av Rimbereid. Innenfor 
dagens litteraturpolitiske system er begge bøkene tilgjengelige til omtrent samme pris. Noe 
annet ville vært synd, både av hensyn til den enkeltes leseopplevelse, men også for den totale 
lesekompetansen i samfunnet. 
 
Gjennom nasjonale tiltak legger Foreningen !les til rette for god og nyskapende formidling av 
litteratur av høy kvalitet over hele landet. For at disse tiltakene skal virke er vi imidlertid 
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avhengige av det finnes ordninger som sikrer produksjon og tilgang på disse bøkene. 
Foreningen !les håper staten er seg bevisst dette ansvaret, og ikke gir fra seg gode 
styringsmekanismer. Foreningen !les ønsker derfor at en boklov blir realisert. 
 
 
  


