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100-lista er en oversikt over de 100 beste bøkene for alle 
som er gitt ut de tre siste årene. Bøkene er valgt ut på grunn 
av leservennlighet og litterær kvalitet. De har godt språk. 
Fortellingene engasjerer og trekker leseren med seg. Skrifttypen 
er tydelig og lesbar, oppsettet er ryddig og det er luft mellom 
linjene. Mange av bøkene er illustrert.

En av tre voksne sliter med å lese en vanlig tekst. Hver femte elev 
i den norske skolen strever med å lese. Det er med andre ord helt 
normalt å slite med lesing! Denne lista er ment å gjøre veien fra 
leser til riktig bok både kortere og enklere.

100-lista inneholder både skjønnlitteratur, faktabøker og 
tegneserier. Vi har delt bøkene inn i kategoriene barn, ungdom  
og voksne. Flere av bøkene på 100-lista kan ha flere målgrupper og 
mange har all-alder-kvaliteter. På boksok.no kan du lese mer om 
at denne lista kan være et nyttig verktøy for deg som vil ha boktips, 
eller for deg som jobber med formidling av litteratur. Boka er for 
alle!

Leser søker bok er en forening. Vi hjelper forlag, forfattere, 
tegneserieskapere og illustratører, med å lage bøker som er 
lettleste eller tilrettelagte. Ingen skal være utestengt fra gleden ved 
å lese en god bok.

Flere bøker finner du i Boksøk. 

Illustrasjonen på forsiden er hentet fra Martin Ernstsens bok Sult,  

en tegneserieadapsjon av Hamsuns klassiker. Utgitt på Minuskel 2019.
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Ryddetid på mange språk

Høsten 2018 kom Camilla Kuhns bok Ryddetid ut i to nye 
versjoner. En med tekst på norsk og somali, og en med tekst på 
norsk og arabisk.

De to oversetterne Safia Abdi Haase og Sherin A. Wahab har siden 
reist rundt og lest høyt for barn og voksne. 

Denne tospråklige boka skaper stolthet og glede. Mange får 
mestringsfølelse når de kan lese en bok på et språk de kan godt.
Dessuten er boka morsom – og viktig. For hvem rydder egentlig 
hjemme?

Bøkene er utgitt på Cappelen Damm med støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB og Leser søker bok.

Henrik flytter Emilie Christensen, Dorte Walstad (ill.) 
Bildebok  |  bokmål  |  Aschehoug  |   2019    

Morten og Mahdi Kim Fupz Aakeson, Rasmus Bregnøi (ill.) 
Oversatt av Tor Tveite
Tegneserie  |   bokmål  |  Kagge  |   2019

Ryddetid Camilla Kuhn
Oversatt av Sherin A. Wahab (arabisk) og Safia Abdi Haase (somali)
Bildebok  |  parallellspråklig  |  Cappelen  |   2018  |   

Jenta i skapet Stein Erik Lunde, Anders N. Kvammen (ill.) 
Bildebok  | bokmål  |  Ena  |  2018

Bonsai – en liten bok om døden  Simon Stranger, Hilde Hodnefjeld (ill.) 
Roman  |  bokmål  |  Magikon  |  2018

ZombieLars Gisle Halvorsen, Thomas Seeberg Torjussen, 
Kim W. Andersson (ill.)
Tegneserie  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2018

Klure Atle Hansen
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018

Glenn og skurkene Camilla Kuhn
Bildebok  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2018

Zenobia. På flukt fra krigen Morten Dürr, Lars Horneman (ill.) 
Oversatt av Simon Stranger
Tegneserie  |  bokmål  |  Fontini  |  2018

Mira Sabine Lemire, Rasmus Bregnhøi (ill.) 
Oversatt av Line Almhjell
Tegneserie  |  bokmål  |  Gyldendal  |  2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B A R N B A R N

Foto: Nikolaj Blegvad
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Mulysses Øyvind Torseter
Tegneserie  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2017

P + E Espen Dekko, Mari Kanstad Johnsen (ill.)
Bildebok  |  bokmål  |  Magikon  |  2017

Jeg er Klovnen Elisabeth Helleland Larsen, Marine Schneider (ill.)
Bildebok  |  bokmål  |  Magikon  |  2017

Cornelia og jungelmaskinen Nora Brech
Bildebok  |  bokmål  |  Aschehoug  |  2017

ABC Mari Kanstad Johnsen
Bildebok  |  bokmål  |  Gyldendal  |  2017 |  

Skyggen Veronica Salinas, Camilla Engman (ill.) 
Bildebok  |  bokmål  |  Magikon  |  2017  |  

Jenta som ville redde bøkene Klaus Hagerup, Lisa Aisato (ill.) 
Bildebok  |  bokmål  |  Gyldendal  |  2017  |  

Dagen utanfor Stine L. Ørdal
Bildebok  |  nynorsk  |  Skald  |  2017

Vi fant en hatt Jon Klassen
Bildebok  |  bokmål  |  Mangschou  |  2017

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

.

B A R N B A R N

Fra bok til scene

For noen kan veien inn til litteraturen være høytlesning eller 
skuespill. Klaus Hagerups Jenta som ville redde bøkene, med 
vakre illustrasjoner av Lisa Aisato, er en fortelling som egner seg 
godt til fremføring i bibliotek eller på andre små scener.

Fortellerne Marianne Sundal og Kristine Haugland har sammen 
med musiker Sofie Mortvedt laget en forestilling basert på boka.

Anna på ni år er veldig glad i å lese. Men en dag får hun høre 
hva som skjer med bøkene som ingen låner på biblioteket. De 
ødelegges! Dette må Anna gjøre noe med – og hvordan det skjer, 
får vi vite i denne sjarmerende og magiske fortellingen.

Jenta som ville redde bøkene er utgitt på Gyldendal og støttet av 
Leser søker bok.

Foto: Nikolaj Blegvad
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O R D F R I E  B Ø K E R O R D F R I E  B Ø K E R

Sommerferien Blexbolex
Bildebok  |  Magikon  |  2017

Hvor skal kattene bo? Torill Kove
Bildebok  |  Gyldendal  |  2018

20.

21.

Ordfrie bøker kan leses selv om man ikke kan bokstaver eller 
språket. Hele historien fortelles visuelt.

Illustrasjoner av Torill Kove, fra den ordfrie boken Hvor skal kattene bo,  

utgitt på Gyldendal.
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Hva vil folk si Iram Haq og Hilde Hagerup
Roman  |  bokmål   |  Cappelen Damm  |  2019

Nordsjøen Elen Betanzo
Roman  |  bokmål  |  Gyldendal  |  2019

Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? Dikt for ungdom 
Åse Ombustvedt, Skinkeape (ill.) 
Roman  |  bokmål  |  Ena  |  2019

Flommen Max Estes
Tegneserie  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2019  |   

Blå flaggermus Harald Nortun
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2019

OMG Ingelin Røssland
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2019  |   

Polarnatt Sunniva Relling Berg
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2019  |  

Elven Anna Fiske
Roman  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2018

Ingen er ei øy Kari Saanum
Roman  |  bokmål  |  Omnipax  |  2018  |   

Drabant vol. 3 Øyvind Holen, Mikael Noguchi (ill.)
Tegneserie  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2018  |   

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

.

U N G D O M

Gøyalt og handlingsdrevet  
om alvorlig tema
Med temaer som utenforskap og fattigdom er Blå flaggermus av 
Harald Nortun en viktig bok! 

Bragejuryen skrev følgende da den ble nominert til Brageprisen 
2019: 

«Blå flaggermus er korthogd og velskriven, og sveipar innom 
tematikk som fattigdom, rettferd, dysleksi og fleire typar 
utanforskap – mellom anna er Sander i aukande grad oppteken av 
den ukjende far sin. Sander si modne evne til å stå imot press frå 
ulike kantar går som ein raud tråd gjennom romanen, og trass det 
til dels alvorlege bakteppet er dette ein varm og humørfylt roman. 
Denne underhaldande, men samstundes truverdige 
skildringa av den unntakstilstanden  
ein barndomens sommarferie  
kan vere, har noko på hjartet.»

Blå flaggermus er utgitt på 
Samlaget.

U N G D O M
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U N G D O M U N G D O M

Dramatisk om tenåringsopprør

«Friskt om sterke kjensler og evigaktuelle tema» skrev 
Hardanger Folkeblad da de anmeldte OMG av Ingelin Røssland. 

Dette er en knyttneve av en bok, hvor vi møter opprørske Maria. 
Hun lever livet som om hver dag var en fest. 

Boka har korte kapitler, mye dialog, og vi kommer tett på 
hovedpersonen. Dette er en bok det er lett å la seg rive med av.

«Eg glor på han under heile songen, 
og eg kan sjå at det plagar han.
Han skal forførast ut i freisting.
Eg kikkar bort på mormor.
Ho skal få seg ei overrasking.»

OMG er utgitt på Samlaget, 
og støttet av Leser søker bok.

Smadra Brynjulf Jung Tjønn
Roman  |  nynorsk  |  Flamme  |  2018  |  

Tordivel Pia Tveterås 
Roman  |  bokmål  |  Omnipax  |  2018  |  

Nagel Sigbjørn Lilleeng
Tegneserie  |  bokmål  |  Jippi  |  2018  |  

Plastpinner juger ikke Lise Knudsen
Roman  |  bokmål  |  Gyldendal  |  2018

Livredd for å leve, dødsredd for å dø Bjørn Sortland
Roman  |  bokmål  |  Piggsvin  |  2018

Sikade Shaun Tan
Bildebok  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2018

Lydighetsprøven Bjørn Ingvaldsen
Roman  |  bokmål  |  Gyldendal  |  2018

Hysj Magnhild Winsnes
Tegneserie  |  bokmål  |  Aschehoug   |  

Hver morgen dyppet min søster brystene i isvann for å bli pen 
Bjørn Sortland
Roman  |  bokmål  |  Piggsvin  |  2017  |  

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

.

.
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Ilias kan ikkje bli borte!
– Vi ventar på deg! roper Nils.
Vinden drar pusten ut av henne.
– Amira! roper Ilias. – Eg kjem snart!
Det må han, han må komme tilbake.
Nils held henne så tett,
så vondt. 
Ilias blir mindre, blir eitt med mørket, 
Amira høyrer ikkje lenger kva han roper. 
Den tunge himmelen sluker alt.

Ilias
I djup snø

Ilias tørkar bort blodet under nasen. 
Orda til mamma: Du må passe på henne. 
Orda svir i heile han. 
Han spring alt han kan. 
Amira er heilt åleine. 
Vinden pressar tårer ut av auga hans. 
Han kan ikkje stoppe, ikkje tenkje, berre springe.
Beina hans skjelv, han må løfte dei høgt. 
Snøen er så djup.

U N G D O M U N G D O M

Den sommeren Mariko Tamaki, Jillian Tamaki (ill.) 
Oversatt av A. Audhild Solberg
Tegneserie  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2018

Så lenge ingen ser oss Anders Totland
Roman  |  nynorsk  |  Gyldendal  |  2017  |  

Bestem deg, Tony T, bestem deg! Erna Osland, Sigbjørn Lilleeng (ill.) 
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2017  |  

41.

42.

43.

.

Medrivende spenningsbok for ungdom

Sunniva Relling Berg ble oppmuntret av sjefen sin på skole-
biblioteket til å skrive for de minoritetsspråklige elevene. Hun 
samarbeidet med en innføringsklasse, og slik ble Polarnatt til.

I boka møter vi søskenparet Amira og Ilias, som er på flukt gjennom 
et iskaldt landskap. Sunniva bruker lesedriv som virkemiddel, her 
får leseren lyst til å lese videre! Spennende action med hunde-
kjøring og biljakt!

De levende illustrasjonene fra Bjørn Rune Lie støtter opp under 
teksten.

Polarnatt er illustrert av Bjørn Rune Lie. 
Boka er utgitt på Samlaget med støtte 
fra Leser søker bok.

Les mer 
om bøkene  

i Boksøk.
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Den svartkledde jenta A. Audhild Solberg
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018  |   

Mareritt Linn T. Sunne
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2019  |   

Den andre søstera Laura Djupvik
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget 2018  |   

Den tolvte spelaren Tor Arve Røssland
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018  |    

Død eller levande Lars Mæhle
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018  |   

Dronen Tor Arve Røssland
Roman  |  bokmål  |  Mangschou  |  2017  |   

Hevner Ingelin Røssland
Roman  |  bokmål  |  Mangschou  |  2017  |   

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

.

G R Ø S S -  O G  S P E N N I N G S S E R I E R G R Ø S S -  O G  S P E N N I N G S S E R I E R

Med spenning som virkemiddel

I samarbeid med Samlaget har Leser søker bok utviklet en 
spenningserie for ungdom med tittelen Grøss og gru. 

Hver bok i serien er avsluttende, og det er ny forfatter for hver bok. 
Men felles for alle er at bøkene er grøssende, grusomme, skumle 
og spennende.

I serien brukes spenningselementet for å engasjere leseren. Her er 
eksistensiell tematikk og temaer ungdom kan kjenne seg igjen i. 
Serien har truffet målgruppa og trykkes i stadig nye opplag.

Foto: Nikolaj Blegvad
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FA K TA  B A R N  O G  U N G D O M FA K TA  B A R N  O G  U N G D O M

Hva er greia med klima? Ole Mathismoen, Jenny Jordahl (ill.)
Tegneserie  |   bokmål  |   Ena  |   2019

Gro Harlem Brundtland Kristin Grue, Lina Raknes (ill.)
Fakta  |   bokmål  |   Gyldendal  |   2019

Hvordan lager man en baby? Anna Fiske
Fakta  |   bokmål  |   Cappelen Damm  |   2019

Maya Torunn Berge
Fakta  |   bokmål  |   Omnipax  |   2018  |   

Under polarisen Line Renslebråten
Fakta  |   bokmål  |   Cappelen Damm  |   2018  |   

Grønne greier. Om natur og miljø og sånt Ole Mathismoen, 
Jenny Jordahl (ill.)
Tegneserie  |   bokmål  |   Ena  |   2018

Marie Curie Isabel Sánchez Vegara, Frau Isa (ill.) 
Oversatt av Ingrid Hafredal
Fakta  |   bokmål  |   Gyldendal 2018

Rosa Parks Lisbeth Kaiser, Marta Antelo (ill.) 
Oversatt av Ingrid Hafredal
Fakta  |   bokmål  |   Gyldendal  |   2018

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

.

Sakprosa i nye formater

Med bøkene Grønne greier og Hva er greia med klima?, klarer 
forfatter Ole Mathismoen og illustratør Jenny Jordahl å formidle 
fakta på en ny måte.

De to tegneseriene formidler vanskelig stoff på enkelt og forståelig 
vis. Ved å bruke tegneserieformen både viser og forteller de om 
klimaendringene i verden.

For dem som leser i motvind, kan tegneserieformatet være en vei til 
lesemestring!

Illustrasjon fra Hva er greia med klima?, utgitt på Ena forlag
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V O K S E N V O K S E N

Kaffehjerte Gro Dahle, Kaja Dahle Nyhus (ill.)
Roman  |  bokmål  |  Magikon  |  2019  |   

Livet – illustrert Lisa Aisato
Roman  |  bokmål  |  Kagge  |  2019

Beistet Per Schreiner
Roman  |  bokmål  |  Tiden  |  2019

30 forsøk på å si at jeg savner deg Kristian Bergquist
Roman  |  bokmål  |  Flamme  |  2019

Du er ikkje normal Gaute M. Sortland
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2019

Dunce. Lut og kaldt vann Jens K. Styve
Tegneserie  |  nynorsk  |  Egmont  |  2019

Helvete Erlend Loe
Roman  |  bokmål/nynorsk  |  Cappelen Damm  |  2019

Hvor lenge varer vi? Mari Andreassen
Roman  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2019

Min imaginære venn Anne Helene Guddal
Dikt  |  bokmål  |  Kolon  |  2019

Hvit Hang Kang 
Oversatt av Jarne Byhre
Roman  |  bokmål  |  Pax  |  2019

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66

67.

68.

.

Bragevinner Martin Ernstsen 
om tegneserieversjonen av Sult
«Bortsett fra at språket er gammeldags, så vil jeg si at Hamsuns 
bøker er veldig tilgjengelige. Sult er fengende og lettlest og føles 
like aktuell i dag. Men språket er nok en barriere for mange. 
I tegneserieadapsjonen er språket modernisert, samtidig så 
fortelles mye av historien i det visuelle, og boken har mange 
ordløse sekvenser. Det er ikke en veldig teksttung tegneserie, 
derfor har den til gjengjeld blitt ganske lang, ca 40 sider lengre 
enn romanen. Jeg har fått en egen font spesiallaget etter min egen 
håndskrift for dette prosjektet, det gjør at selve teksten er veldig 
lesbar, samtidig som det ser håndtekstet ut.»

Må finnes i alle skolebibliotek!

Sult er utgitt på Minuskel forlag 
og støttet av Leser søker bok.
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V O K S E N V O K S E N

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76

77.

78.

Sult Martin Ernstsen
Tegneserie  |  bokmål  |  Minuskel  |  2019  |   

Søskenbarnet ditt Nora Eide
Roman  |  bokmål  |  Flamme  |  2019

Voksne mennesker Marie Aubert
Roman  |  bokmål  |  Oktober  |  2019

Vintertonar Anders Totland 
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2019

Dyret Heidi Furre
Roman  |  nynorsk  |  Flamme  |  2018

Spelemannen frå Korsneset Gro Nilsdatter Røsth
Roman  |  nynorsk  |  Skald  |  2018  |   

Vi spring ikkje slik vi sprang Gjertrud Langva
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018

Dagen før halv tre Per Schreiner
Roman  |  bokmål  |  Tiden  |  2018

La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve Sarah Zahid
Dikt  |  bokmål  |  Flamme  |  2018

Farvel alle hemmeligheter Helene Guåker
Dikt  |  bokmål  |  Aschehoug  |  2018

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86

87.

88.

Vi bare kjører, så ser vi Hilde Stålskjær Osen
Roman  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2018

Ikkje alle gjorde motstand under krigen Jon Hjørnevik
Dikt  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018

Edelgran Fredrik di Fiore, Geir Moen (ill.)
Tegneserie  |  bokmål  |  Minuskel  |  2018

Det finnes en død etter livet Inga H. Sætre
Tegneserie  |  bokmål  |  No Comprendo Press  |  2018

Full pupp Line Severinsen
Tegneserie  |  bokmål  |  Aschehoug  |  2017

La meg bli med deg Rita Paramalingam
Roman  |  bokmål  |  Oktober  |  2017

De nye reglene Lars Saabye Christensen
Dikt  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2017

Trær jeg har møtt Anna Fiske
Bildebok  |  bokmål  |  No Comprendo Press  |  2017

Askeladden som kappåt med utlendingen Christian Opdal Eid
Tegneserie  |  bokmål  |  Eventyrisk AS  |  2017

Unngå øyekontakt Nora Aschim
Dikt  |  bokmål  |  Flamme  |  2017
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V O K S E N S A K P R O S A  V O K S E N

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Det står til liv Siri Økland
Roman  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2017

Det jeg leter etter, finnes ikke her Mari Tveita Stagrim
Roman  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2017

Fra A til NÅ Ellisiv Lindkvist
Roman  |  bokmål  |  Solum  |  2017  |  

Jente med dødningehode Mona Høvring
Dikt  |  bokmål  |  Oktober  |  2017

Vi var aldri brødre Pia Edvardsen
Roman  |  bokmål  |  Aschehoug  |  2017

Lykke til! TegneHanne og Jostein Larsen
Tegneserie  |  bokmål  |  Kagge  |  2017

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Hundre. Alt du kommer til å lære i livet Heike Faller, Valerio Vidali (ill.)
Fakta  |  bokmål  |  Spartacus  |  2019

Eg snakkar om det heile tida Camara Lundestad Joof
Debatt  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018

Kvinner i kamp Marta Breen Jenny Jordahl (ill.) 
Tegneserie  |  bokmål  |  Cappelen Damm 2018  |  

Folk i vest Odd E. Nerbø
Fakta  |  bokmål/nynorsk  |  Samlaget  |  2018

Brev til Noreg Mona Ibrahim Ahmed og Hilde Sandvik  
Sakprosa  |  nynorsk  |  Samlaget  |  2018 

Alle kan sy Mari Melilot 
Fakta  |  bokmål  |  Cappelen Damm  |  2017  |  
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Sakprosa for voksne:  
Variasjon i form og innhold
Noen bøker har mest tekst, andre har mest bilder. Noen må leses 
fra perm til perm, mens andre kan leses stykkevis og delt. 

Kjære bibliotekar! Kjære formidler! 
Kjære leseombud!
Du har nå fått presentert 100-lista til Leser søker bok og noen 
utvalgte høydepunkter fra denne.

Vi håper at du vil la deg inspirere av bøkene. Kanskje skal du ha 
høytlesning, språkkafé, forfatterbesøk eller utstillinger, eller kanskje 
du selv er på jakt etter boktips?

Vi håper at lista kan være et nyttig verktøy i en hektisk hverdag. 
Dette er bøker anbefalt av Leser søker bok, som passer for alle som 
leser i motvind.

Det er viktige bøker, det er gøyale bøker, det er skumle, rare og 
morsomme bøker. Her er noe for alle!

S A K P R O S A  V O K S E N

«Eg står på Kvaltorget i Sandefjord og skin. 
Eg svingar med skjørtet. Eg har ikkje på meg kysa. 
Det er 17. mai. Og to kvinner – dei er eldgamle, 
i minnet mitt er dei minst hundre år  
– kjem bort til meg og kommenterer bunaden min. 
Så du har på deg nordlandsbunad, du? 
Ja, svarar eg, og legg ut om at den har vore  
i slekta alltid, og at når nokon er gamle nok,  
så får dei bruke den, og eg er gammal nok,  
for eg blir sju år om to veker, og eg spinn rundt  
i den og viser meg fram. Den eine kvinna gir meg  
eit rapp på armen med paraplyen sin. Og ho fortel  
at eg har ingenting i den bunaden å gjere.»

Boka Eg snakkar om det heile tida er utgitt på Samlaget.

Hundre. Alt du kommer til å 
lære i livet, en bok som følger 
et menneske fra fødsel til 
død. Her er alle små, viktige 
hendelser som utgjør et liv. 
Lite tekst trenger ikke å bety 
lite innhold, her finnes både 
livsvisdom og varme.

Boka Hundre. Alt du kommer til å lære i livet er utgitt på Spartacus.
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Om Leser søker bok

Målet er et reelt kulturelt demokrati.

Det er ikke deg det er noe galt med hvis du ikke klarer å lese en 
bok, du har bare ikke fått riktig bok. Mennesker har ulik leseevne, 
derfor trenger vi bøker som er tilpasset ulike lesere.
En av tre voksne strever med å få med seg innholdet i vanlig 
tekst. Det er et problem for den enkelte, og en stor utfordring for 
samfunnet. Leser søker bok jobber for at det skal finnes flere bøker 
for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i.

Hvert år støtter vi mellom 12 og 15 bøker som er tilrettelagt 
for ulike målgrupper. Foreningen samarbeider med forfattere, 
tegneserieskapere, illustratører og forlag. Vi har støtteordninger for 
dem som ønsker å lage og gi ut bøker tilpasset mennesker med 
ulik leseevne.

Vi samarbeider med folke- og fengselsbibliotek over hele landet 
og over tusen leseombud. Leseombud er frivillige som leser høyt 
for andre. Sammen med Bok til alle-bibliotekene sørger de for at 
bøkene finner veien til de riktige leserne.

Boksøk

Det er mange grunner til at bøker kan være tunge å lese.
Boksøk finner boka som passer deg.

Boksøk er en kvalitetssikret søketjeneste med bøker
som på ulike måter passer for alle som leser i motvind. Her finner 
du bøker for barn, ungdom og voksne, både skjønnlitteratur, 
faktabøker og tegneserier.

Boksok.no 

Leser søker bok leser og vurderer det meste som blir gitt ut på det 
norske bokmarkedet. De bøkene vi mener passer lesere med ulike 
leseutfordringer, får plass i Boksøk.
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