
Hvordan melde seg på? 
• På norlijunior.no kan du lage en elevprofil. 

Konkurransen starter 13. september. Her 
skriver du opp alt du leser. 

• Læreren gir deg en kode. Denne må du 
bruke for å bli med i klassen din.

•  Hvis du har vært på norlijunior før, kan du 
godt bruke samme profil.

Hva er lese-
konkurransen?
Målet med Norli Junior Lesekonkurranse 
er å gi elevene en eksplosiv rakettfart på 
lesingen! I fjor deltok 50 000 barn fra nesten 
3000 klasser. De leste 100 millioner sider.

Lesekonkurransen er nesten som et 
dataspill, med «levels» og troféer og 
arrangeres av Norli bokhandel i samarbeid 

med flere forlag.  

Glad i å tegne? 
Hver måned er det tegnekonkurranse på 

norlijunior.no – med tema fra en av  
bøkene i lesekonkurransen!

Informasjon til 
foreldre og elever 

For 1.-7. klasse
LESEKONKURRANSE!

LESE-
KONKURRANSE

Mål og konkurranse
er gøy! 
• Klassen leser seg fra nivå til nivå, og 

vinner diplomer. Alle klasser som kommer 
til første nivå – 800 sider per elev – får 
medaljer.

• Norgesligaen: Klassen som leser mest i 
Norge, vinner en stor Norgespokal

• Klassetrinnsligaen: Klassen som leser 
mest på hvert klassetrinn i Norge, vinner 
4000,- kroner. Premien deles hvis flere 
klasser leser like mye.

• Fylkesligaen: Klassen som leser mest i 
hvert fylke, vinner pokal.

• Språkligaen: Klassen som leser bøker på 
flest forskjellige språk, vinner pokal.

• Superligaen: Klassen som leser flest sider 
med bonusbøker (bøker med minst 27 
linjer per side), vinner pokal. Lærer velger 
om klassen skal delta i superligaen.

• Skoleligaen: Skolene kan selv arrangere 
egen konkurranse internt på skolen, og 
finne på egne premier.

• Kommuneligaen: Kommuner som 
ønsker å holde egen konkurranse internt i 
kommunen, kan få egen resultatliste.



Informasjon til 
foreldre og elever 

Dette kan elevene lese 
og registrere: 
Les hva du vil, bøker lest fra og med 13. 
september – 10. desember kan skrives opp. 

• Bøker/e-bøker på alle språk – romaner, 
faktabøker og tegneseriebøker

• Lydbøker og høytlesning (registreres som 
minutter lest)

• Lesing i skolebøker skal ikke registreres. 
Leselekser fra skolebøker som naturfag, 
geografi og lignende skal ikke registres. 
Hvis f.eks. en novelle er trykket i en 
skolebok, kan den registres

• Tegneserier- og bøker

• Aftenposten Junior, vitsebøker, 
tegneserier (så sant det er en del tekst)

Foreldre må hjelpe til 
Hjelp barna å registrere bøker hvis  
det trengs. 

Viktig! Mange tusen barn legger ned en 
enorm innsats under lesekonkurransen.  
Derfor er det viktig at konkurransen er 
rettferdig, og at ingen jukser. Vi ber om at 
både foreldre og lærere understreker for 
barna hvor viktig det er å ikke jukse. Juks er 
å skrive opp bøker man ikke har lest, og å 
registrere for mange sider.

Bonus 
Hvis du leser bøker med minst 27 linjer per 
side og uten bilder/tegninger, får du bonus: 
20 % ekstra sider. Boka teller også med i 
Superligaen. Det er læreren som gir bonus, så 
husk å si fra at det er en bonusbok.

Ukens forfatter 
Hver uke vil en aktuell barnebokforfatter 
dukke opp på Norli Junior, fortelle om bøkene 
sine, arrangere konkurranser og motivere 
til lesing. Først ut er Frode Eie Larsen og 
selveste Dag Otto Lauritzen fra Kompani 
Lauritzen, som vil hjelpe barna å finne sin 
indre lesehest.

KONKURRANSEPERIODE:  
13. september — 10. desember / 2021

Lykke til i årets 
lesekonkurranse  
- dette blir gøy!  

Premiene deles ut i  
februar 2022.


