
Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

Hejsan läsare! 

Skapa en egen 

barnboksorientering 

och följ mig på 

sagornas stigar! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

PÅ ÄVENTYRSPROMENAD 

Nämen titta! Nu har du ju fått en hund i koppel! 

Var ska ni gå på promenad? Eller är det hunden som tar 

ut dig på en promenad? Vart tror du att din hund skulle 

leda dig om den fick bestämma? Vad skulle ni se på 

vägen, vem skulle ni möta? 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Sven Nordqvist: Hundpromenaden (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voff, voff! 

Har du på dig 

ditt koppel? 

Nu går vi! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

DU ÄR DU OCH JAG ÄR JAG –  

och det är ju väldigt bra! 

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. Nämn sedan tre 

positiva saker om dig själv. 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Ellen Strömberg, Elin Löf (ill.): Maggan året 

runt (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ebba är den bästa 

rockstjärnan i hela världen 

tycker Maggan! 

En gång gjorde Ebba 

rockstjärne-fingrar medan 

de sjöng Den blomstertid nu 

kommer inför hela skolan, 

tufft! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

VÄRDLENS BÄSTA PLATS 

Blunda och föreställ dig den allra bästa platsen i världen. 

Var är denna härliga plats? Vad ser du där? Världens 

bästa plats kan vara hemmet, skogen eller stranden. 

Världens bästa plats kan även vara mammas eller 

pappas famn! 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Sanna Tahvanainen, Jenny Lucander (ill.): 

Dröm om drakar (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Var är din 

allra bästa 

plats i 

världen? 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

GLÄDJEBOLLAR! 

“En ensam Mymla gör entré. 

Hon tänker: “Snart gör jag succé!” 

Och Snusmumrikens melodi 

ger henne eldig energi.” 

(ur Mumindalens alfabet av Annika Sandelin) 

 

Plocka upp en fantasiboll och ladda den med Mymlans 

eldiga energi. Sedan kan du kasta den till din kompis 

och samtidigt berätta vad som gör dig glad. 

Fortsätt att kasta bollen mellan varandra och berätta om 

glädjeämnen ända fram till nästa orienteringskontroll. 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Annika Sandelin, Tove Jansson (ill.): 

Mumindalens alfabet (2021) 

  

Psst..! Fantasibollen 

som kastas kan 

ändra storlek under 

lekens gång. 

Visa med din kropp 

om bollen är stor och 

tung eller liten och 

lätt som en fjäder. 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

VAD VAR DET DÄR?! 

Föreställ dig att du är ute på äventyr i skogen, plötsligt 

möter du ett djur som du aldrig har sett tidigare. 

Hur ser djuret ut? Vad skulle du kalla djuret? Vad äter 

djuret, var bor det, lägger det ägg eller föder det ungar? 

Kanske djuret har en hemlig magisk kraft, vad är den? 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Ulf Stark, Linda Bondestam (ill.):  

Djur som ingen sett utom vi (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Och nu vibrerar 

marken, det 

måste vara en 

Klumpatropus 

som närmar sig! 

Nämen titta, 

där uppe i 

träden sitter ju 

ett Äggdjur! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

DEN GRÖNA SKATTEN 

Tänkt att få ha en egen liten trädgård! Att se plantor 

växa och att sedan kanske få äta en helt egen jordgubbe 

eller morot. 

Har du någon gång försökt odla ett frö som du hittat i din 

mat? Du kan pröva med ett frö ur paprikan, tomaten, 

avokadon eller äpplet. Plantera fröet i lite jord och vattna 

fröet ofta. Hur ser de små bladen ut som snart växer 

upp? 

Om du inte vill skapa en egen trädgård, kan du istället 

hjälpa den skog och natur som redan finns. Det kan du 

göra genom att plocka upp sådant skräp som inte hör 

hemma i naturen. Släng sedan skräpet i rätt soptunna. 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Maija Hurme (förf., ill.), Lina Laurent (förf.): 

Plats på jorden (2021) 

  Jag utmanar 

dig att alltid 

slänga skräpet 

i soptunnan! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

MÖNSTERMONSTER 

 

”Jag är ett mönstersjöodjur, 

brak och bråk är min bravur 

storm och gorm och benfraktur.” 

(ur Havs-o-djur : när världen var platt och haven myllrade av monster) 

 

Föreställ dig de mest spännande monstren, ...  

... och blanda sedan ihop dem! Ditt monster kan t.ex. ha 

den stora munnen av Tyrannosaurus rex, kroppen av en 

flygödla och tassarna av en snöman! 

Berätta och visa för dina kompisar hur ditt monster ser 

ut! Du kan även röra dig ända till nästa kontroll såsom 

ditt monster skulle röra sig! 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Laura Ruohonen, Erika Kallasmaa (ill.), 

Annika Sandelin (övers.): 

Havs-o-djur : när världen var platt och haven 

myllrade av monster (2019) 

  



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

PRUTTAR I VÄRLDEN 

Fisens liv är kort men spännande. Nu får du bli en prutt-

kompositör och fundera på: Hur låter en prutt som deltar 

i Olympiska spelen? Eller prutten som dyker bland 

fiskar? Hur låter den mest diskreta prutten i ett knäpptyst 

rum?  

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Malin Klingenberg, Sanna Mander (ill.): 

Fisens liv (2020) 

 

Vilka fisförnäma 

pruttar! Ta nu i 

riktigt från tårna 

och låt ljuda en 

kunglig prutt! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

Trevligt att du barnboksorienterade med oss! 

Här har du orienteringens boktips med QR-kod, varsågod! 

Hund-

promenaden 

 

 

Mumindalens 

alfabet 

 

 

Maggan året 

runt 

 

Hav-o-djur : när 

världen var platt och 

haven myllrade av 

monster 

 

 

 

Fisens liv 

 

Djur som ingen 

sett utom vi 

 

 

Dröm om 

drakar 

 

 

Plats på 

jorden 
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