
Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

Hejsan läsare! 

Såsom det finns flera olika 

människor, finns det flera 

olika läsfåglar! En tycker 

om att läsa bilderböcker, 

en annan serier och en 

tredje faktaböcker!  

Häng med på 

barnboksorientering och 

följ mig på sagornas stigar! 
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AJ AJ, KAPTEN! 

Föreställ dig att vara en riktig sjörövarkapten! Vad skulle 

du heta för ditt piratnamn? Eller vad skulle ditt piratskepp 

ha för namn? Kommer du på några fraser eller ord som 

piraterna brukar säga?  

 

Lek kaptenen befaller -leken på vägen till nästa kontroll. 

Byt kaptenen! 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Kjell Thorsson: Djungelpiraterna (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

LAND I SIKTE! 

Kråkan har gömt en skatt. Kan du hitta den? 

Observera även omgivningen. Gör en kikare av dina 

händer, vända blicken mot skogens trädkronor, rikta 

blicken mot naturen! Finlands natur är en skatt i sig! 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Stefan Casta, Mimmi Tollerupp-Grkovic 

(ill.): Blåbärspatrullen och sjörövarna 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ha ha, ingen 

kommer att 

hitta skatten! 
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TA MIG I HANDEN 

Föreställ dig att vara vid havet. Stanna och lyssna på 

havets skummande vågor. Om du har kompis eller 

förälder med dig, var nära hen – det är bättre är möta 

vågorna tillsammans. 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Lena Frölander-Ulf: 

Pappa, jag och havet (2018) 
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VÄRLDENS BÄSTA PLATS 

Stäng ögon och föreställ dig den allra bästa platsen i 

världen. Var är denna härliga plats? Vad syns där? 

Världens bästa plats kan vara hemmet, skogen eller 

stranden. Världens bästa plats kan även vara mammas 

eller pappas famn! 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Tove Jansson: Pappan och havet 

(orig. 1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Var är din 

allra bästa 

plats i 

världen? 
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VISSTE DU ATT... 

 Antarktis är världens kallaste plats. Inga växter 

växer där och det är bara få djur som klarar sig i det 

kalla klimatet. 

 Chaenocephalus aceratus, ”isfisk”, stelnar inte ens i 

det kallaste vattnet. 

 Vithajar kan bli upp till 70 år. 

 Kelp är världens största havsalg. Dess stjälk kan bli 

över 30 meter lång. 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Camilla De la Bédoyère, Bodil Svensson 

(övers.): Min bok om hajar (2017) 
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ÄVENTYR AV TINTIN REDAN UNDER 90 ÅR! 

Är du bekant med seriefiguren Tintin? Visste du att den 

första Tintin-serien publicerades redan 90 år sedan! 

Över 200 miljoner album har sålts på 50 olika språk, 

ganska många! 

 

Tintin har en vit hund som heter Milou. Milou gömmer sig 

i orienteringskontrollen. Kan du hitta Milou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Hergé, Björn Wahlberg (övers.): 

Tintis äventyr – Koks i lasten (2019) 

  

Hur många 

språk kan du 

prata? 
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HAVS-O-DJUR 

 

”Jag är ett mönstersjöodjur, 

brak och bråk är min bravur 

storm och gorm och benfraktur.” 

 

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! 

 

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) 
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LÄS TILLSAMMANS 

Visste du att barn från hem där man läser mycket har 

som treåringar hört 20 miljoner fler ord än barn från 

familjer där man inte läser. 

Brukar ni läsa och lyssna godnattsagor i era hem? Vad 

är din favorit godnattsaga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Astrid Lindgren: Vi på Saltkråkan (1964) 

  

Det var en 

gång... 
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ÄVENTYR PÅ VÅGORNA 

Mördarens apa av Jakob Wegelius valdes till Nordens 

bästa ungdomsbok år 2014. Denna äventyrsroman är en 

berättelse om hemligheter, vänskap, hopp och förlåtelse 

– hoppa in i det spännande äventyret på vågorna! 

 

Kursen mot närmaste biblioteket! Vet du var det 

närmaste biblioteket ligger? Vilket är ditt favoritbibliotek? 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Jakob Wegelius: Mördarens apa (2014) 

  

Vilket är ditt 

favorit-

bibliotek? 
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BIBLIOTEK I ÅBO 

I Åbo finns det förutom huvudbiblioteket också 10 

närbibliotek, en betjäningspunkt i köpcentret Skanssi 

samt två bokbussar. Vissa av närbiblioteken är 

meröppna bibliotek. 

 

Har du redan sett den nya bokbussen som togs i bruk på 

våren 2020? Den är världens första elbokbuss! 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Chihiro Maruyama, Hiro Kamigaki (ill.), 

Björn Mattsson (övers.): 

Pusseldeckaren Pierre: jakten på de 

bortrövade labyrintstenarna (2015) 
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Trevligt att du flög med oss! 

Här finns alla böcker som var med på 
barnboksorienteringen – läsglädje! 

Pussel-
deckaren 

Pierre: 
jakten på 

de 
bortrövade 

labyrint-
stenarna 

Blåbärs-
patrullen 

och 
sjörövarna 

Pappa, 
jag och 
havet 

Vi på 
Salt-

kråkan 

Pappan 
och 

havet 

Mördarens 
apa 

Havs-o-djur 
: när 

världen var 
platt och 

haven 
myllrade av 

monster 

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

 

Djungel-
piraterna 

Tintis äventyr 
– Koks i lasten 

Min bok 
om 

hajar 


