
Skriv og les 
Lag en bok de andre i klassen kan 

lese i biblioteket vårt. 

 
1. Logg inn på https://skrivogles.gan.aschehoug.no/login med Feide (det er den innloggingen 

som er limt inn i permen på postmappen din). Du kommer da direkte inn i klasse 1C sitt 

bibliotek. Her kan du lese alle bøker som de i klassen har laget. Jeg har laget et eksempel som 

heter vårtegn. Se, les og hør gjerne på den for å få inspirasjon til hvordan du kan gjøre det. 

Dersom det er for vanskelig for deg å skrive hele setninger kan du kanskje lage en bok med 

bilder og ord, eller bare bilder med fortelling til (lydfil).  

2. Trykk på fanen «Bøker» og deretter på plusstegnet som du finner nederst til høyre. 

3. Du har nå startet å lage en ny bok. 

4. Skriv inn hva du ønsker at boken din skal hete (tittel). Skriv deretter navnet ditt (forfatter). 

Du er forfatteren av boken, siden det er du som lager den. Følg videre bildeveidledning 

under: 

 

 

 

 

 

Her kan du skifte farge 

på bakgrunnen. 

Her kan du lese inn lyd. 

Trykk på mikrofonen + 

røde «opptaksknappen» 

og les inn. Pass på at du 

trykker på «tillat 

innspilling» på vinduet 

som dukker opp på 

skjermen din.  

Vil du endre 

lydinnspillingen trykker 

du bare på krysset ved 

siden av play-tasten og 

leser inn på nytt.  

Her skriver du inn en 

emneknagg som gjør det 

lettere for oss å finne 

bøkene i biblioteket vårt. 

Denne boken kan merke 

med «Vår» 

https://skrivogles.gan.aschehoug.no/login


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Når boken er ferdig, trykker du på «les bok» øverst til høyre. 

6. Du kan når som helst gå inn i boken igjen og redigere videre. Trykk da på «rediger bok» 

øverst til høyre.  

7. Ønsker du å lagre boken på din datamaskin? Trykk på «skriv ut og last ned» og velg «last 

ned». 

8. Ønsker du å skrive den ut? Trykk på «Skriv ut og last ned» og velg «skriv ut» 

9. Ønsker du å dele linken med noen? Trykk først på «lenkedeling» og deretter «boklenke». Du 

har nå kopiert lenken og kan lime den direkte inn i f.eks en melding på Teams, Messenger, 

som SMS etc. 

 

Ta kontakt dersom det skulle oppstå problemer eller utfordringer med gjennomføringen. Vi hjelper 

dere gjennom, eller gir forslag til alternative oppgaver. 

 

Lykke til! 

 

Mvh  

Lærerne på 1. trinn 

 

 

Her kan du legge til 

bilde. Enten kan du laste 

ned et bilde fra 

internett, fra dine bilder 

eller velge et fra 

bildebiblioteket. 

Her kan du legge til en 

ny side. 

Trykker du her så 

kommer du til neste side 

i boken din. Har du ikke 

flere sider, så kan du 

velge ny side. 


