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Forlaget Straarup & Co står bag den ene af 

dette års andenpræmier i forbindelse med 

prisen Årets Pædagogiske Læringscenter. Te-

maet for nominering er i år PLC og læsefrem-

mende aktiviteter.

Det bliver der også mange muligheder for 

at byde på med den præmie, Straarup & Co 

donerer, der er nemlig tale om hele tre for-

skellige bogkasser med 30 forskellige titler i 

hver inden for #ere forskellige genrer.

Forlagets stifter Per Straarup møder Børn 

& Bøgers udsendte på Ceres Arena i Aarhus, 

ikke fordi vi skal følge en sportsbegivenhed, 

men fordi forlaget har lejet sig ind i nogle lo-

kaler her.

Vi skal høre nærmere om, hvad de tre bog-

kasser mere speci$kt indeholder, og hvorfor 

valget af præmie er faldet netop sådan.

Læsestof til de yngste

Den ene bogkasse indeholder titler i serien 

Lyn 1-3, skrevet af Marie Duedahl. Om denne 

kasse siger Per Straarup:

- Jeg har valgt den, fordi det er en super-

populær serie, som er blevet taget rigtig godt 

imod. Der har været positive tilbagemeldinger 

på, at det er gode og sjove historier og mor-

somme, understøttende illustrationer.

- Serien henvender sig til elever i 1.-3. klas-

se. Det er en serie, som er meget motiverende 

for børnene at læse.

- Den anden bogkasse er beregnet til den 

allerførste læsning og er for elever i 0.-2. klas-

se. Det er titler i serien Rap 2, 3 og 4, skrevet 

af Kirsten Ahlburg.

- 2, 3 og 4 betyder, at alle ordene i bø-

gerne højst er på 2, 3 eller 4 bogstaver. Det 

gør dem ultralette at læse. Også denne serie 

er der meldinger om, at man er glade for ude 

omkring, både hvad angår tekst og illustra-

tioner.

- Det er noget af et kunstnerisk benspænd 

for forfatteren at skulle begrænse ordlæng-

den, men når læselysten skal vækkes, er det 

vigtigt, at der også er et stort og bredt udvalg 

på dette niveau.

- Derfor udbyder vi serierne i kasser, hvor 

der er noget for enhver. Fælles for Lyn og Rap 

er, at de også indimellem får sneget det ”for-

budte” og nogle lidt spændende ord ind. 

Får pirret nysgerrigheden

- Det vækker interessen, og når bøgerne er 

opstillet i læsekasser til at bladre i ude på sko-

lerne, står de og frister som slik, byder sig til, 

så man næsten ikke kan lade være med at 

tage dem. Tilgængeligheden betyder utrolig 

meget.

- Nysgerrigheden skal pirres, derfor skal 

der være meget forskelligt at vælge imellem, 

også når det drejer sig om faglitteratur, for 

der er mange, som er rigtig glade for at læse 

fagbøger.

Tre læsekasser,
Til den ene af de to skoler, der vinder en andenpræmie i dysten om at blive Årets Pædagogiske Læringscenter, er der mange 
læseoplevelser i vente.

Af Gitte Frausing

Forlægger Per Straarup 

er glad for at kunne 

sponsorere tre kasser 

med blandet læsestof til 

eleverne i 0.-4. klasse, så 

de kan blive dygtigere og 

få lyst til både at læse og 

lære mere.
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- Det er sjovt nok – for på trods af, at man 

i dag kan google viden om snart sagt alt, er 

der stadig en stor efterspørgsel efter fysiske 

fagbøger. Børn er nysgerrige, de kan lide at 

gå på opdagelse.

- Derfor er den tredje bogkasse, vi giver, en 

Fakta-bogkasse med titler fra serierne Mini, 

Midi og Maxi. Disse bøger handler om mange 

forskellige emner og henvender sig til elever 

0.-6. klasse.

- Titlerne tager udgangspunkt i emner, 

som børn går op i. Mange er interesseret i 

dyr, nogle vil gerne vide noget om naturen og 

naturfænomener, og et tema, der boomer i 

øjeblikket er E-sport.

- Der er også stor interesse for bøger om 

fysiske sportsgrene, sportsstjerner, fodbold-

klubber osv., og for bøger med historisk ind-

hold. Børn vil gerne kende fortiden, høre om 

de mystiske ”gamle dage”.

- De forskellige bøger i Fakta Mini-, Midi-

og Maxi-serierne er illustreret med #otte far-

vefotos, og især billederne er med til at pirre 

nysgerrigheden og få børnene til læse og ville 

vide mere.

- I Maxi-serien er der også titler, der hand-

ler om mere alvorlige emner som f.eks. klima-

ændringer og plast i havet, og som derfor er 

meget anvendelige i undervisningen også. 

Læselysten skal fremmes 

Om årsagen til, at forlaget igen i år ønsker at 

sponsorere en præmie, siger Per Straarup:

- Jeg synes, det er vigtigt, at børn læser. 

Og for at få dem til det, skal der være bøger, 

mange bøger, de tænder på og gider at læse, 

og jeg oplever, at de godt gide læse vores, at 

bøgerne fremmer læselysten.

- Derfor er det også vigtigt at få bøgerne 

ud til børnene, det er virkelig så fedt at se bø-

gerne blive brugt, og at det virker, at det får 

dem til at læse og udvikle sig.

- Det handler om at være med så mange 

steder som muligt, gøre opmærksom på, hvad 

vores bøger kan, få kontakt med brugerne.

- Jeg hører også hele tiden fra vores forfat-

tere, når de har været ude på en skole, hvor 

fantastisk det er at opleve glade og engage-

rede børn.

- Derfor giver jeg også gerne nogle bøger 

væk i en god sags tjeneste til en skole, som 

har gjort noget særligt for at fremme børns 

læselyst, slutter en smilende Per Straarup.

læsekasser, der kan friste
Til den ene af de to skoler, der vinder en andenpræmie i dysten om at blive Årets Pædagogiske Læringscenter, er der mange 

I de tre bogkasser i serierne 

Lyn, Rap og Fakta er der 

både oplysende bøger, 

sjove bøger, lette bøger, 

sværere bøger – i alt 90 

forskellige titler, så der er 

noget for enhver læsefær-

dighed og smag. 
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