Barnboksveckan
• Läs högt för en annan
klass.
• Skriv sagor tillsammans
med andra, ex
fadderklassen.
• Skriv och rita bilder i
Book Creator som avslutas
med sagorna spelas upp
för varandra.
•Gör snygga design och
bokaffischer mm med
appen Canva.
• Gör korta boktrailers med
appen Ripl
• Gör tema bokaffischer
och bokrecensioner med
appen Comic life 3
(fungerar bäst ihop med
Ipaden)

• Gör häftiga effekter till
bokbilder med appen
Lumyer.
• Ta del av av hundratals
böcker via appen Bibblix,
där böckerna är uppdelade
efter genre och ålder.
• Lyssna på böcker genom
appen Biblio
• Skriv en egen berättelse
läs den för lärare och
klasskompisar.
• Gör gemensam klassbok
om läsning. En sida för
varje elev som handlar om
böcker och läsning.

.

• Lyssna på ljudböcker och
ljud podd.
• Lyssna på det olika
böckerna i Barnens radio
som har uppdelade kapitel

• Tipsa varandra om
boktips genom att göra
boktrailers i IMovie.
• Gör film av en
högläsningsbok
• Gör en teater av en bok,
ex LasseMajas teaterbok.
• Gör en bokrecension via
appen Headlines.

• Gör egna läsbingon via
programmet ”Free bingo
Cards” där man kan välja
tema, svenska och lägga till
bilder.

Barnboksveckan
• Alla på skolan, elever som
mentorer och övrig personal
har en bild på den bok de läser
eller lyssnar på och sätter fast
på klädesplagget.
Bokbilderna öppnar upp till
diskussioner kring böckerna.
• Läs själv eller läs högt ur
böcker som har tillgång till
grattis
lärarhandledning/läsnycklar för
att de unga ska lärarna sig
läsförståelsens bättre.
Bokförlag som ger ut gratis
handledning till alla sina
böcker är Hegas bokförlag och
Nypon bokförlag mfl.
• Boktips i matsalen från
elever, lärare, bibliotekarier via
Ikeas ram Tolsby. Ena sidan är
framsidan av boken andra
sidan visar baksidan av boken
eller en kort recension.

• Gör ordmoln med hjälp av
sidan ”Word art”
• Låt barnen ta del av Barnoch ungdomskatalogen.
Där de sedan får klippa ut
tre böcker och klistra in på
papper i den ordning som
de tycker om boken, de gör
sen en sammanställning i
klassen, som sedan
skickas till bibliotekarien
som gör en
sammanställning av alla
klasser listor och därefter
får en sammanställning på
vad hela skolan tycker.
• Låt barn och mentorer klä
ut sig till olika
sagokaraktärer under en
dag, kanske göra en
bokparad.
• Tillverka olika bokmärken.

• Popcornläsning - Klassen
samlar popkornkärnor för
varje kvart som barnet läst
hemma tillsammans med en
vuxen. Här fyller föräldrar i
popcornskortet efter varje
lässtund hemma.
Barnboksveckan avslutas
med en stor popcorns fest.
• Bokbytardag på hela skolan
- Ta med bok/böcker och byt
mot en annan bok/böcker.
Så många böcker man
lämnar in så många man
lämnar in så många böcker
får byta till sig. De böcker
som blir över går till
skolbiblioteket.

Barnboksveckan
• Gå på tipspromenad
kring ämnet böcker,
författare, sagokaraktärer.
• Gör en frågetävling via
appen eller programmet
Kahoot kring ämnet
böcker, författare och
sagokaraktärer.
• Hyr in en barn- och
ungdomsförfattare eller en
illustratör.
• Läs eller lyssna på en
bok minst 15 min per dag.
• Läs en bok och rita bilder
till boken.

• Läs boken Äventyrsgatan
i förskoleklassen och hyr in
Linns teaterbyrå som
spelar upp boken.
• Räkna ihop hur många
sidor eleverna har läst och
lyssnar på under veckan.
• Astrid Lindgren tema. Läs
citat från hennes böcker,
sjunger hennes sånger, läs
från hennes böcker på
olika språk mm. De som vill
kan klä ut sig till någon
karaktär.

Varje år utvecklar
Nordiska
Biblioteksveckan en
idékatalog med plats för
intressanta
pedagogiska
innovationer, tankar och
idéer kring temat
barnboksveckan och
här kan ni finna ännu
fler tips.
Sätt upp bilderna ifrån
utdraget ”17 skäl för
barnboken” från
barnboksakademin.

