
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 

 

 

SAGORNAS FYNDGRUVA 

I bibliotekets boksamling ingår över 200 000 barnböcker 

och det köps 20 000 nya barnböcker varje år. 

Tänk på hur många hyllor skulle behövas för att få alla 

barnböcker utställda. 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Tove Appelgren, Salla Savolainen (ill.): 

Vesta-Linnea och vännerna (2019)   

Har du någon gång 

räknat hur många 

bokhyllor det finns i 

ditt närbibliotek? 

Nästa gång du 

besöker biblioteket, 

se omkring dig och 

tänk: hur många 

bokhyllor ser jag 

samtidigt? 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

MYSTERIET OM DE SAKNADE STRUMPORNA 

Hjälp Leon och Liv! Titta omkring dig, hittar du några av 

de saknade strumporna? 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Lars Mæhle, Odd Henning Skyllingstad (ill.), 

Karin Johansson (övers.): 

Vart tog alla strumpor vägen? (2018) 

 

 

 

  

Jag tror att det finns 

en mystisk plats dit de 

saknade strumporna 

hamnar i. Har du 

någon gång tappat 

dina strumpor? 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

GLÄDJE ÄR EN UNDERBAR KÄNSLA 

Hur känns det när man är glad? När man är ledsen? 

Varför känner man på olika sätt? 

Vilka saker gör dig glad? Var känner du glädjen, kan du 

känna den i kroppen? 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Felicity Brooks; Frankie Allen, Mar Ferrero 

(ill.), Sara Jonasson (övers.): 

Allt om känslor (2019)  

En bra bok 

gör mig 

glad! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

Kommer du på 

några böcker 

som berättar om 

vänner eller 

vänskap? 

 

HAR MAN VÄNNER FINNS DET INGET ATT FRUKTA 

Har du många vänner? Vilka är era favoritböcker? Vad 

är ditt favoritspel med dina vänner?  

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Janosch, Gun-Britt Sundström (övers.): 

Lilla Tiger på villovägar – Berättelsen om 

när lilla Tiger en vacker dag inte kom hem (1988)  



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

EN HEMLIG HÄLSNING! 

Olika djur hälsar på sina vänner på olika sätt. Hitta på en 

gemensam, hemlig hälsning med din vän eller 

familjemedlem. 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Christine A. Adams, R. W. Alley (ill.), Sara 

Borneling (övers.): 

Bli en bra kompis – en bok för barn om vänskap 

(2006)  

Visste du att det 

finns många olika 

faktaböcker för 

barn också! 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

DET FINNS ALLTID EN ANLEDNING ATT FIRA! 

Ordna den finaste parkfesten! Hittar du kottar 

för dekoration och stenar och fallna löv för 

festdukning? Vilken typ av fest ordnar du? 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Jujja Wieslander, Sven Nordqvist, 

Micaela Favilla, Elin Fahlstedt: 

Mamma Mu firar Kråkan (2015) 

 

  



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

FRÄMLINGAR OCH VÄNNER - NÅN DU KANSKE 

KÄNNER! 

Scanna QR-koden, klicka dig in i bokens sida och öppna 

bilden på bokpärmen. Finns det något eller några 

ansikten som ser bekanta ut? Hittar du till exempel 

snögubben eller skelettet? Liknar något av bildens 

ansikte dina eller dina vänners anletsdrag? 

Välj ett eller två ansikten och beskriva hens anletsdrag. 

Andra försöker gissa vem det är talet om! 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Emma Adbåge, Lisen Adbåge: 

Folk: främlingar och vänner – nån du 

kanske känner! (2019)  



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

MENINGSFULLA LÄSSTUNDER 

Visste du att läsa högt för sitt barn är ett av de mest 

effektiva sätten att påverka hens läsvanor. Kvällsliga 

lässtunder fungerar också som barns och vuxnas 

gemensamma stund att lugna sig utan blinkande ljus av 

TV eller mobil – både får nytta av det. 

Till all lycka finns det ett mångsidigt och brett urval av 

barnböcker som alla kan njuta av, både barn och vuxna! 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Timo Parvela, Virpi Talvitie (ill.), Marjut 

Markkanen (övers.): Gungbrädan (2010) 

  



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

FÖRLÅT ÄR ETT VIKTIGT ORD 

Ibland bråkar även goda vänner. Då är det viktigt att be 

om ursäkt. 

Kommer du ihåg en situation där du bad någon om 

ursäkt eller förlät någon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Linda Palm, Lisa Sollenberg (ill.): 

Säg förlåt – en kompisbok för de yngsta 

(2016)  



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

VAR KUNDE CASTOR OCH FRIPPE BESÖKA? 

Titta omkring dig. Hitta eller bygg platser där Castor och 

Frippe kunde besöka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKTIPS OCH QR-KOD 

Lars Klinting: Castor – titta och hitta! 

(2015) 

Skulle en koja gjord 

av kvistar vara en 

lämplig plats för 

Frippe och Castor 

att göra en visit i? 



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering 

 

 

Trevligt att du flög med oss!  

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

Castor 
– Titta 

och 
hitta! 

Vart tog 
alla 

strumpor 
vägen? 

Lilla 
Tiger på 

villo-
vägar 

Gung-

brädan 

Vesta-
Linnea 

och 
vännerna 

Allt om 
känslor 

Mamma 
Mu firar 
Kråkan 

Folk: 
främlingar 

och vänner – 
nån du 
kanske 
känner! 

Bli en bra 
kompis – 

en bok för 
barn om 
vänskap 

Säg 
förlåt 

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