
Forslag til tema



Noen forslag til tema

Meg selv
Elevene kan lage en portrettbok hvor de med bilder og tekst forteller om seg selv og familien, kjæle-
dyret, fritidsinteressene, favorittmaten osv.

Vår skole
La elevene velge forskjellige steder og nøkkelpersoner på skolen (f.eks. lærer, vaktmester, sekretær, 
inspektør), som de kan ta bilder av og skrive om. Bøkene kan deretter skrives ut, leses og gis til 
elevene på 1. trinn, som på den måten kan få nyttig informasjon om skolen de har begynt på. 

Kosedyr eller favorittleketøy 
Elevene kan ta med favorittleketøyet sitt på skolen og skrive om det. I tillegg til 
å beskrive det, kan de ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

• Hvorfor er dette favorittleketøyet ditt?
• Hvordan pleier du å leke med det – og pleier du å leke sammen med noen?
• Hvem har du fått leketøyet av?

Elevene kan også skrive en fiksjonstekst med kosedyret eller leketøyet i hovedrollen. 

Fagbøker 
Elevene kan skrive en bok om hester, dinosaurer, fotball, vulkaner, Minecraft eller andre 
emner som interesserer dem. De kan gjerne søke på nettet etter relevante bilder
eller finne bilder i bildebanken i Skriv og les.

Skriv og les som redskap for de voksne

• Lag en bok om klassen/gruppa/avdelingen hvor alle presenteres med bilde og noe tekst. 
Barna kan enten skrive selv (om seg selv), en læringspartner kan skrive om sin medelev, eller 
boka kan formes i fellesskap i for eksempel en klassesamtale. 

• «Dette er meg»-bok lages i barnehagen og deles med den kommende førsteklasselæreren.

• «Dette er meg»-bok deles med læreren som skal overta en klasse/gruppe.

• «Dette er oss»-bok om AKS/SFO.

• «En vanlig skoledag». Dokumenter en dag på skolen. Kan brukes på foreldremøte og i 
utviklingssamtale.

• Oppskrifter. Dokumentasjon fra Mat og helse kombinert med lesing og skriving. Ta bilder av 
ingredienser, underveisprosess og ferdig resultat. Skriv inn oppskrift og lure tips. Bøkene kan 
gis i julegave eller sommergave. Kokebokprosjekt egner seg fint til tverrfaglig samarbeid, for 
eksempel ved å lage mat som passer til kultur/tradisjon/religion som gruppen arbeider med i 
andre fag.

• Som dokumentasjon for å illustrere utvikling. 



• Regnefortellinger med og uten fasit. Enkeltbøker eller regnefortellinger kan samles og gis som 
oppgaver i grupper eller som hjemmelekse.

• Geometriske former. Ta bilder av geometriske former på tur rundt i barnehagen, på skolen,  
i nærmiljøet.

• Dokumentasjon fra forsøk og observasjon. Eksempel: «Et tre gjennom ulike sesonger».  
Ta bilde av treet og skriv litt om observasjonene hver gang. 

• Engelsk: Skrive gloser, ord og begreper man skal øve på, skriv korte fortellinger, «oversett» 
eventyr.

• Uteskolebok.

• Felles turbok.



BOKBUSSEN
 
GAN Aschehougs BOKBUSSEN er et fint utgangspunkt for å 
la elevene arbeide med egen bokproduksjon. I BOKBUSSEN 
møter elevene småbøker med temaer fra egen hverdag, fag-
tekster, fabulerende tekster, skumle tekster og spennende 
tekster. En rik og variert bredde av forfattere, illustratører og 
temaer skaper en stor litterær variasjon. Til sammen utgjør 
bøkene en svært nyttig ressurs og et solid springbrett for å 
inspirere elevene til å produsere sine egne bøker.

Bøkene i BOKBUSSEN er inndelt i seks nivåer etter 
vanskegrad og tekstmengde. Sideantallet er 12 til 24 sider, 
og bøkene har A5-format.

Forslag til elevenes bokproduksjon
• Lag en ny bok i samme kategori, om en annen person.
• Lag en ny bok i samme kategori, om et annet tema.
• Utvid en bok med flere bøker til en serie.
• Lag fortsettelsen av en bok.
• Lag en bok etter fri fantasi inspirert av konseptet BOKBUSSEN.
• Lag en bok inspirert av bildene i bildebanken.
• Lag klassens egen bokbuss.



Magi

«Skriv selv»-oppgavene i Magi – oppdagende lese- og skriveopplæring 
kombinerer metodikken bak oppdagende skriving med åpne oppgaver som 
en inngangsport for å skrive seg til lesing. Disse oppgavene tar 
utgangspunkt i spennende situasjoner hvor fantasi og virkelighet kobles 
opp mot hverandre, og hvor elevene raskt skal motiveres til muntlig og 
skriftlig å uttrykke det de tenker og kommer på – alene, i læringspar eller 
grupper. 

«Skriv selv»-oppgavene er svært velegnet som igangsettere for å produsere 
egne bøker i Les og skriv. Illustrasjoner fra oppgavene er lagt inn i bilde-
banken.

Alfabetremsene 
Alfabetremsene i Magi A – oppdagende lese- og skriveopplæring Ressursbok er ment brukt til 
«Skriv selv»-oppgavene fra «Oppdag mer»-oppslagene. Remsene kan være en fin støtte i arbeidet med 
bokproduksjonen. 
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