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Det finns flera olika 

läsfåglar. En tycker om att 

läsa bilderböcker, andra 

serier och tredje 

faktaböcker. 

Följ mig till sagornas 

stigar och hjälp mig att 

hitta mina vänner. Du får 

även veta hurdana böcker 

de gillar att läsa! 
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VAD HAR DU FÖR SPELTAKTIK? 

Björnen Herr Brum med sina lagkamrater sägs ha en tjusig och 

humoristisk spelstil på fotbollsplanen. Hur skulle en 

fotbollsmatch av Herr Brum och hans lagkamrater se ut? 

Vad skulle vara din speltaktik mot Herr Brum och hans lag? 

Visa hur en björn, en grävling och en igelkott spelar fotboll!  

 

BOKTIPS och QR-KOD 

Daniel Napp, Ylva Kempe (övers.): 

Herr Brum är klar för match (2020) 

I boken tipsar Herr 

Brum och hans 

lagkamrater om 

självgoda gester och 

segervissa attityder i 

samband med 

fotbollsmatcher! 

Hur skulle följande 

gester och attityder se 

ut? Visa! 

Blixten, Hjälten, Jubel, 

Passa bollen...!, 

Sälen, Tittut och Vi 

flyger! 
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BLI EN STRÅTRÖVARE! 

”Viljas familj vill inte göra något kul på sommarlovet. Det 

roligaste som händer är att de ska åka och träffa mormor. Och 

det är på vägen dit som det händer: En piratbil spärrar deras 

väg. Alla beordras ut och med ljusets hastighet tar skurkarna 

alla deras saker! Och kidnappar Vilja! Själv hinner hon nätt och 

jämnt få med sig sin dagbok...” 

Föreställ dig att vara en riktig stråtrövare! Vad skulle du heta för 

ditt rövarnamn? Kommer du på något gemensamt rop för alla 

stråtrövare? Hur skulle du med ditt gäng röra dig? Skulle ni åka 

cykel? Eller bil? Kanske buss? 

 

BOKTIPS och QR-KOD 

Siri Kolu, Camilla Frostell (övers.): 

När jag blev stulen andra veckan i juni 

(2013) 

 

Krax krax! 

Nu kör vi 

med gasen 

i botten! 
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GRAAOOU! RYT SOM ETT LAJON!  

 

Hur högt kan 

du ryta? 

Kan du ryta 

svagt?  

 

 

Hur känns det då ens 

familjemedlem blir sjuk? 

Det är viktigt att hjälpa till 

när andra behöver hjälp.  

 

Citat är från boken Vi är lajon!. 

 

 

 

 

BOKTIPS och QR-KOD  

Jens Mattsson, Jenny Lucander (ill.): Vi är 

lajon! (2019) 

Lek även du lejon 

med dina 

klasskompisar på 

väg till nästa 

kontroll! 

...”Och viktigast av allt: När någon 

blir sjuk håller de ihop. För vad är 

ett lajon utan sin flock?” 

”Lillebror och storebror är farliga lajon 

på savannen. Tyst, tyst smyger de på 

sina byten när de går på jakt. 

Gaseller och gnuer har inte en chans. 

Lajon är snabba, starka och modiga.”... 
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DU ÄR DU OCH JAG ÄR JAG – 

och det är ju väldigt bra! 

Bland annat Snusmumriken, Filifjonkan, Hattifnattarna och det 

osynliga barnet Ninni är ute på äventyr i Tove Janssons bok 

Det osynliga barnet och andra berättelser. Även muminfamiljen 

är med i boken, förstås! Boken består av nio korta berättelser 

för läsare i alla åldrar! 

Även om det finns mycket gemensamt mellan oss människor är 

vi alla olika. Trots våra skillnader är vi alla lika viktiga! Nämn tre 

positiva saker om din vän. Sedan nämn tre positiva saker om 

dig själv. 

BOKTIPS och QR-KOD 

Tove Jansson: Det osynliga barnet och 

andra berättelser (orig. 1962) 

Snusmumriken är 

bra på att fiska 

och han tycker om 

att fundera. Han är 

också vänlig. 

Ninni är mycket 

artig. Hon har en fin 

silverbjällra kring 

halsen och hennes 

klänning är vacker. 

Hattifnattarna har 

fina ögon som 

ändrar färg efter 

omgivningen. De 

håller ihop och är 

bra på att darra. 

Filifjonkan håller 

alltid sina saker i 

ordning och är bra 

på att städa. Hon 

klär sig i en fin röd 

klänning. 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

VAD KRÄVS DET ATT BLI EN MÄSTERDETEKTIV? 

Är orden alibi, intuition, ledtråd och uteslutningsmetoden 

bekanta till er? Ordförklaringar till dessa ovannämnda ord samt 

mycket mera finns på boken Lassemajas deckarhandbok. I 

boken finns också många råd för att starta en egen deckarbyrå! 

Vad krävs det att bli en detektiv? Hurdana arbetsredskap och 

verktyg använder en detektiv? Fundera också på olika 

egenskaper som skulle vara nyttiga för en mästerdetektiv. 

Egenskaperna kan vara vad som helst, även sådana som 

osynlighet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS och QR-KOD 

Martin Widmark, Helena Willis (ill.): 

LasseMajas deckarhandbok (2018) 

ALIBI 

När någon kan 

bevisa att den inte 

var på brottsplatsen 

när ett brott skedde. 

INTUITION 

Att känna på sig 

någonting – till 

exempel att allt 

inte står rätt till... 

LEDTRÅD 

Saker eller spår som 

kan hjälpa detektiven 

att lösa ett brott. 

UTESLUTNINGSMETODEN 

En metod för att räkna ut vem 

som är skyldig, genom att 

utesluta alla andra misstänkta. 
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INTE SÄGA... 

Har du någonsin varit uttråkad eller haft lååångtråkigt? Boken 

Aldrig mer tråkigt-boken innehåller hundratals roliga tips som 

räddar en tråkig dag! 

Välj ett ord som inte får sägas, till exempel ”ja” eller ”nej”. 

Sedan ställ frågor till varandra som inte får svaras med det 

valda ordet. Frågorna kan vara följande: Är röd din favoritfärg? 

Gillar du choklad? Läser du böcker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS och QR-KOD 

James Maclaine, Sarah Hull, Lara Bryan, 

Jacob Souva (ill.), Ellia O’Shea (ill.), Kyle 

Reed (ill.), Briony Mary Smith (ill.), Carola 

Rääf (övers.): Aldrig mer tråkigt-boken (2018) 

Gillar du äta 

kivi? (Det vill 

säga frukten, 

inte fågeln!) 
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ETT VINTRIGT ÄVENTYR PÅ SERIERUTORNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS och QR-KOD 

Kalle Hakkola, Mari Ahokoivu (ill.), Emil 

Johansson (övers.): Sanni & Jonas : 

vinternatt (2015) 

Sanni och Jonas 

åker backe med 

pulka på deras 

gård. 

 

De träffar en 

polarisbjörn 

och en drake! 

 

Ibland behövs det 

bara fantasi för 

spännande lekar! 

Använd DU din 

fantasi... 

...och kom på en 

ny lek eller en 

seriefigur. 

Sedan presentera 

din låtsaslek eller 

seriefigur för dina 

klasskompisar. 

 

UTAN ORD! 
De försöker i sin tur 

gissa vad du visar. 
SLUT 
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MÖNSTERMONSTER 

 

”Jag är ett mönstersjöodjur, 

brak och bråk är min bravur 

storm och gorm och benfraktur. 

Jag är den bästa i mitt slag 

helt objektivt – det tycker jag!” 

 

Föreställ dig de mest spännande monstren, och sedan blanda 

ihop de! Ditt monster kan t.ex. ha den stora munnen av 

Tyrannosaurus rex, kroppen av en flygödla och tassar av en 

snöman. 

Berätta och visa för dina klasskompisar hur ditt monster ser ut. 

Rör dig till nästa kontroll så som ditt monster skulle röra sig. 

 

BOKTIPS och QR-KOD 

Laura Ruohonen, Erika Kallasmaa (ill.), 

Annika Sandelin (övers.): 

Havsodjur : när världen var platt och haven 

myllrade av monster...(2019) 
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God 

natt! 

PS Vet du vad ett 

observatorium är? 

Har du sett ett 

sådant förut? Titta 

omkring dig... 

MÅNEN ÄR BORTA! 

Föreställ dig att en kväll kommer månen inte fram. Alla undrar 

vad som har hänt. Vart tog månen vägen? Var kunde en måne 

gömma sig? 

Stäng ögon och föreställ dig den allra bästa platsen i världen. 

Var är denna härliga plats? Vad syns där? Ser du kanske 

månen i din bästa plats i världen? 

 

BOKTIPS och QR-KOD 

Jimmy Liao, Anna Gustafsson Chen (övers.): 

När månen glömde (2019) 
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KAN DU HITTA DEN FÖRSVUNNA NYCKELN?  

Huvudpersonen med gula gummistövlar i boken Nyckelknipan 

har tappat sin hemnyckel. Har du någonsin tappat din 

hemnyckel? Var hittade du den? 

”Hjälp mig snälla – leta och speja 

i mina grannars hem. 

Sedan kan du kanske säga 

var nyckeln finns och hos vem!” 

 

Fem försvunna nycklar finns gömda i kontrollen. Hur många 

kan du hitta? Ser du nycklar även någon annanstans? 

 

BOKTIPS och QR-KOD 

Sanna Mander: Nyckelknipan (2017) 

”Nu har jag letat 

i timmar i sträck 

men hemnyckeln 

är helt väck!” 
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Trevligt att du flög med oss! 
Hittade du oss och våra favoritböcker? 

Fanns det böcker som du skulle vilja läsa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelknipan 

När jag blev 
stulen andra 
veckan i juni 

Vi är lajon! 
När månen 

glömde 

Det osynliga 
barnet och 

andra 
berättelser 

 
Sanni & 
Jonas : 

vinternatt 

LasseMajas 
deckar-
handbok 

Fåglarna är från Dyk in i berättelser -broschyren / ill. KMG Turku 

 
 

Herr Brum 
är klar för 

match 

Aldrig mer 
tråkigt-
boken 

Havsodjur : 
när världen 

var platt och 
haven 

myllrade av 
monster 
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