
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! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

VAD HAR DU FÖR SPELTAKTIK? 

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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KRAX KRAX! 

I boken Den stora snörveljakten åken Mus och hans 

vänner på en rolig och spännande expedition i jakt på 

den farliga Snörveln – häng med!  

Krax krax! Någon har stulit kråkans böcker! Gissar du 

vem har tagit böckerna? 

Tips: Titta noggrant – boktjuven har lämnat spår! 

 

 

 

 

  

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Claire Freedman, Kate Hindley (ill.), Malte 

Persson (övers.): 

Den stora snörveljakten (2013) 

  

Kan du 

hitta mina 

böcker? 
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GILLAR DU ATT SPELA? 

Vilka spel gillar du att spela? Gillar du att spela 

utomhusspel? Eller föredrar du datorspel? Spelar du 

mobilspel? Vad är en rimlig speltid? Var går gränsen 

mellan rimligt och för mycket? 

Visste du att det finns massor med olika böcker skrivna 

om olika spel på biblioteken? Det finns även handböcker 

för stöd för olika spel! 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Christina Lindström, Kajsa Lind (ill.): 

Leo och datorspel (2016) 
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KOM PÅ EN NY IDROTTSGREN 

Tänk ut dina drömmars idrottsgren! Är det ett bollspel? 

Spelas det med en racket, klubba eller slagträ? Behövs 

det både bollar och klubbar eller ingendera av de 

ovannämnda? Finns det alltid en vinnare eller flera? 

Visa dina kompisar eller föräldrar hur din nya idrottsgren 

spelas! 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Åsa Rönn, Michael Rönn, Ingrid Flygare (ill.): 

Heja Pelle Svanslös (2016) 

  

Heja 

heja! 
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VAD KRÄVS DET ATT BLI EN MÄSTERDETEKTIV? 

Har du någonsin drömt om att vara en detektiv? 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) 
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ETT RIKTIGT SPÄNNANDE ÄVENTYR PÅ 

SERIERUTORNA 

I boken Arthur och det gyllene repet har vikingapojken 

Arthur i uppgift att fånga odjuret Fenrisulven. För att 

kunna stoppa odjuret behövs ett magiskt rep gjort av en 

bit av bergets rot och ljudet av en katts tass. Hur skulle 

ett sådant rep se ut? 

Var kan man hitta bergets rot? Hur låter ljudet av en 

katts tass? 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Joe Todd-Stanton, Gustaf Gustafsson 

(övers.): Arthur och det gyllene repet 

(2020) 

  

Har du hört 

ljudet av en 

katts tass? 
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TRÄFFA BROTTAR-BRITTA OCH KOMPISAR! 

Har du testat brottning eller diskuskastning? Har du 

spelat padel eller dansat Zumba? Då har du möjligen 

träffat Brottar-Britta, Diskus-Diana, Padel-Parisa och 

Zumba-Zandra redan. 

Och om inte, får du bli bekant med dem på Sportig ABC-

bokens sidor! 

Kommer du på flera liknande benämningar? 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Åsa Sandell, Malin Norlander (ill.): 

Sportig ABC-bok (2020) 

 

  

”Brottar-Britta har blomkålsöra. 

Hon avlyssnar grönsakers prat. 

Morot, potatis och lök kan hon höra 

och sellerins eviga tjat.” 

(ur Sportig ABC-bok) 
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HÖGLÄSNING ÄR EN GÅVA TILL BARNET 

Visste du att genom att regelbundet läsa högt för barnet 

påverkar man utvecklingen av barnets kunskaper, 

fantasi och emotionella färdigheter? På Läs för barnet -

webbplatsen finns forskningsdata om inverkan av 

läsning, material för småbarnspedagogik, lästips samt 

rim och ramsor för gemensamma lässtunder. 

Vad säger du om detta: kunde du i stället för mamma 

eller pappa berätta eller läse godnattsagan i kväll? 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Martin Widmark, Helena Willis (ill.): 

Fotbollsmysteriet (2018) 

 

 

 

  

 

 

  

Så var den 

sagan all. 
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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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EGENTLIGA FINLANDS VASKI-BIBLIOTEK 

Visste du att du kan använda alla Vaski-

samarbetsbibliotek och Vaski-nätbiblioteket med ett och 

samma bibliotekskort? 

Hur många Vaski-bibliotek har du besökt? Har du besökt 

andra biblioteken utöver biblioteken i Åbo och Egentliga 

Finland? Vilket är ditt favoritbibliotek? Vad är ditt 

favoritställe på ditt favoritbibliotek? 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Grethe Rottböll, Anna-Karin Garhamn (ill.): 

Kryp som är små : var då? (2013) 

Har du lagt märke till 

QR-koderna på 

kontroller? Koderna 

leder rakt till böckernas 

sidor på Vaski-databas! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

Trevligt att du flög med oss! 

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

Kryp som 
är små : 
var då? 

Leo och 
dator-
spel 

Fotbolls-
mysteriet 

Heja 
Pelle 

Svanslös 

Aldrig mer 
tråkigt-
boken 

Sportig 
ABC-bok 

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

 

Herr Brum 
är klar för 

match 

Arthur och 
det gyllene 

repet 

LasseMajas 
deckar-
handbok 

Den stora 
snörvel-
jakten 
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