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Kva er Bok på 1-2-3? 
• Tverrfaglege undervisingsopplegg til

gode, nynorske bøker

• Prega av leik, undring og læreglede

• Enkle å ta i bruk i klasserommet

• Gratis strøyming innanfor ei periode på
6 månader



Fagleg forankring
• Godt forankra i LK2020
• Verdigrunnlaget i opplæringa 
• Dei tverrfaglege temaa i LK2020
• Norskfaget
• Barne- og ungdomslitteratur
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Å lære ute, estetisk og kroppsleg praksis, digital kompetanseDjupnelæring



• Opplegga dekkjer mange av FN sine 
berekraftsmål

• Legg til rette for den som lærer norsk 
som andrespråk

• Støttar interkulturell pedagogikk
• Samarbeid mellom Nynorsksenteret og 

anerkjente og dyktige forfattarar, 
kunstnarar og fagpersonar



Ressursane
Bok på 1-2-3 ressursane finn du her: 
https://nynorsksenteret.no/barneskule/lesing/bok-pa-1-2-3

Til no er det 25 opplegg i satsinga. 12 opplegg har i dag fri 
strøyming. 

https://nynorsksenteret.no/barneskule/lesing/bok-pa-1-2-3
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Her ser de delar av korleis eit opplegg er strukturert og bygt opp. Vi har metodefridom også på Nynorsksenteret, men i hovudsak arbeider vi innanfor ein struktur der de får ei innleiing om kva opplegget dreiar seg om og kva målgruppe som er aktuelltidsbruk (minimum)Kva utstyr og førebuing som trengstFormål.
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1. Vi startar ofte med før lesing. Dette kan gjerast på ulike vis, men vi tek utgangspunkt i samtale kring forsida av boka. 2. Vi les boka (ein del opplegg nyttar lesestopp, andre tek boka/utdraget i heilskap)3. Etter lesing med samtale eller andre metodar4. Aktivitet – praktisk 



Tonje Glimmerdal
• Forfattar Maria Parr
• Illustratør Åshild Irgens
• Undervisningsopplegg i norsk, musikk 

og kunst og handverk
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Tonje Glimmerdal av Maria Parr, illustrert av Åshild Irgens. Til utdraget av denne boka får du eit opplegg i norsk, musikk og kunst og handverk.



Ylva og villgeitene
• Forfattar Hilde Myklebust
• Illustrasjon Akin Duzakin
• Undervisingsopplegg i norsk og 

naturfag
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Ylva og villgeitene av Hilde Myklebust, illustrert av Akin Duzakin. Til denne boka finn du eit undervisningsopplegg i norsk og naturfag.



Jenta som flytta eit fjell
• Frå Gullfalken – Ni nye eventyr 
• Forfattar Erna Osland
• Illustrasjon av Inger Sandved Anfinsen
• Undervisingsopplegg i norsk og musikk
• Tilpassingar som kan høve opp til 10. 

trinnet + vidaregåande opplæring
• Norsk som andrespråk
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Jenta som flytta eit fjell frå Gullfalken – Eitt av ni nye eventyr av Erna Osland. Illustrert av Inger Sandved Anfinsen. Dette er eit opplegg i norsk og musikk. Med tilpassingar høver opplegget opp til 10. trinnet og i vidaregåande opplæring, særleg med tanke på norsk som andrespråk.



Fyrtøyet
• Eventyr av H. C. Andersen. 
• Nynorsk omsetjing av Maria Parr
• Illustrasjonar av Svend Otto S. 
• Norsk
• Digital kompetanse
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Eventyret Fyrtøyet av H.C. Andersen. Nynorsk omsetjing ved Maria Parr. Illustrasjonar av Svend Otto S. Her er norskfaget og å utvikle digital kompetanse vektlagt.



Dei svarte svanene
• Forfattar Ruth Lillegraven
• Illustratør Jens Kristensen
• Lengre fordjupingsopplegg
• Lysbiletepresentasjon klar til bruk
• Norsk
• Naturfag
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Dei svarte svanene av forfattar Ruth Lillegraven og illustratør Jens Kristensen. Dette er eit lengre fordjupingsopplegg i norsk og naturfag. Det inneheld ein lysbiletepresentasjon som er klar til bruk.



Vi ser nærmare på val av metodar
Til deg mellom boka og barnet
• Høgtlesing og munnleg formidling
• Litterær samtale
• Bildebokteori
• Tverrfagleg, praktisk og estetisk 
• Digitale metodar

Refleksjon
• Bøker på storskjerm
• Kven kan bildeboka passe for?
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Konklusjon: Bok på 1-2-3 er

Engasjerande
Lærerikt
Klar til bruk
Enkle å ta i bruk
Gratis
Legg til rette for tilpassa opplæring
Gjennomtenkt 

Gode metodar
Kvalitet
Kreativ
Strukturert og tydeleg
Gode døme
Gå i djupna
Rik
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https://nynorsksenteret.no/blogg/laererike-opplegg-som-er-klare-til-brukhttps://nynorsksenteret.no/blogg/engasjerande-og-laererikt-med-bok-pa-1-2-3 



Tid for ti
• Gratis og nasjonal leseaksjon for elevar

på 7. trinn
• Antologi med tekstutdrag frå ti gode 

bøker på nynorsk
• Samarbeid mellom Foreningen !les, 

Nynorsksenteret og andre 
nynorskaktørar

• Fleksibel start
• Populær!



• Tekstar
• Lydfiler
• Bonusstoff
• Aktivitetar
• Konkurransar
• Tilpassa opplæring
• Breidde med tanke på sjangrar, ulik vanskegrad
• Noko for alle! Noko nytt å oppdage!
• Haldningsskapande



« – Målet er at lesinga skal gje positive 
opplevingar. Det siste halvåret på 7. trinn 
er viktig for elevane. Vi har fått 
tilbakemeldingar frå nokre lærarar om at 
no gruar ikkje elevane seg til nynorsk på 
ungdomsskulen lenger. Då føler vi at vi 
har oppnådd noko viktig 
(Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les)



Erfaringar med Tid for ti
Åse Leikanger, lærar ved Dalsfjord skule
• Tema: Å snakke og skrive om litteratur
• Ulike teksttypar
• Breitt utval: dikt, romanar, teikneseriar, 

spenning, fantasy og fagtekstar
• Språklege verkemiddel (sjangertrekk, 

vurdere språket, leite etter
verkemiddel)



Korleis?
• Lese
• Skrive ned tankar og meiningar kring språket, verkemiddel og 

korleis ein liker utdraget
• Viktig å kunne grunngi meiningar



• I gruppe: Ein les opp sine tankar rundt teksten. Gruppa supplerer 
og føyer til, seier seg samd eller usamd og grunngir

• Mål om gode samtalar kring litteratur
• Felles leseoppleving gjennom høgtlesing
• Dvele ved gode samanlikningar, ordbilete, gode skildringar og 

humor som verkemiddel
• Ei god, felles leseoppleving for livsglede!



• https://nynorsksenteret.no/blogg
/tid-for-nynorsk-i-
laerarutdanninga 

Tid for NYnorsk i 
lærarutdanninga



Konklusjon
Å bidra til å skape eit språkleg medvit allereie på mellomtrinnet er ein god inngangsbillett til 
ungdomstrinnet. Der skal elevane gå djupare inn i tekstar, vurdere språket, finne språklege 
verkemiddel og analysere innhald i skjønnlitterære tekstar. Tid for ti bidreg til dette. 



Nynorskbok.no
Eit tilbod frå Nynorsksenteret
• Tips og tilrådingar av gode, nynorskbøker
• Bøker som passar i opplæringa

Inndelingar
• Alder (0 – 3, 3 – 6, 6 – 9, 9 – 12, ungdomsbøker, unge vaksne)
• Kategoriar
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Nynorskbok.no er eit tilbod frå Nynorsksenteret .Mange lærarar og barnehagelærarar spør oss om tips til gode, nye nynorskbøker dei kan bruke og tilrå. Difor laga me denne vevsida. På framsida finn du dei nyaste boktipsa våre, merkte med kva alderssteg bøkene høver for. På undersidene for alderssteg og kategoriar finn du i tillegg forlagsomtalar av dei bøkene me ikkje har skrive eigne tips om. No har vi over 1000 boktips. Kategoriar: antologiar, biletbøker, bøker med undervisningsopplegg, dikt, eventyr, faktabøker og sakprosa, fantastisk litteratur, grøssarar, krim, lettlesne bøker, lydbøker, nettutgåve, noveller, songbøker, spenningsbøker, teikneseriar�



• Bakom boka
• Boklister
• Bok på 1-2-3
• Klart vi les!
• Videoboktips
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Bakom boka (podkast, forfattarintervju)Boklister (alder og tema)Bok på 1-2-3Klart vi les! (hefte med boktips, forfattarintervju, formidlingsmetodar og anna)Videoboktips (forfattarar, musikarar, formidlarar og andre kjem med boktips)



Det er Tid for ti! Ta ei Bok på 1-2-3! 
Stikk til Nynorskbok.no! Takk for meg. 
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