
 

 

 

 

 

  En bok som du kan läsa på en dag 

  En bok vars titel innehåller en siffra 

  En bok om vänskap 

  En bok skriven av två författare tillsammans 

  En bok som handlar om rymden 

  En bok vars titel innehåller ett personnamn 

  En bok som handlar om idrott 

  En bok som handlar om djur 

  En bok där du lär dig något nytt 

  En bok som en vän rekommenderat 

  En bok som är spännande 

  En bok vars huvudperson är lärare eller elev i 

en skola 

  En bok om ett mysterium 

  En bok där någon åker på semester 

  En bok om någon som blir kär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  En ljudbok att lyssna på t.ex. i bilen 

  En bok som får dig att skratta högt minst en 
gång 

  En bok som innehåller något övernaturligt 

  En bok om någon som skriver dagbok 

  En bok som har blått och vitt på pärmen 

  En bok om en stor eller liten katastrof 

  En faktabok om något du är nyfiken på 

  En bok om tvillingar 

  En bok som utspelar sig på sommarlovet 

  En bok som är en klassiker 

  En bok som har illustrationer 

  En bok som du tycker har en fin pärmbild 

  En bok som utspelar sig under endast en dag 

  En bok som utspelar sig under julen 

  En bok av en författare från Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#vöråläser2017 

Läsutmaning 
– med önskan om inspiration 

     och nya läsupplevelser.  

 

Vi firar Finland 100 år med att läsa!  #vöråläser 

1. Listan med utmaningen är till för att ge dig nya lästips och mera läsglädje.  

 

2. Det finns inget rätt eller fel sätt att delta i utmaningen. Du kan försöka kryssa av alla utmaningar med trettio 

olika böcker eller så väljer du bara de utmaningar som intresserar dig. Kanske vill du försöka kryssa av så många 

utmaningar som möjligt med så få böcker som möjligt?  Allt är tillåtet.  

3. Utmaningen kan göras tillsammans med ett barn och en vuxen, t.ex. genom högläsning.  

4. Om du har svårt att hitta en bok som uppfyller en viss utmaning kan du vända dig till biblioteket. 

 

5. Du kan delta i ett lotteri genom att ge boktips på något av biblioteken i Vörå kommun. 

Pst. Kanske du utmanar dina föräldrar eller mor/farföräldrar i #vöråläser?!  Läsutmaningen för vuxna finns att fås 

från biblioteken i Vörå eller på hemsidan: fredrikabiblioteken.fi  

GODA LÄSSTUNDER! önskar bibliotekspersonalen 



17 skäl för barnboken  

1. Boken ger oss underhållning och spänning. Den kan 

få oss att skratta och gråta. Den kan trösta och visa 

oss nya möjligheter. 

       

2. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt 

ordförråd.  

 

3. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa 

inre bilder.  

4. Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger 

oss något att tänka vidare på. 

5. Boken utvecklar vårt tänkande. Den ger oss begrepp 

att tänka med och nya idéer, den vidgar vårt 

medvetande och vår värld.                                                      

               

6. Boken ger oss kunskap om andra länder och andra 

sätt att leva, om natur, teknik, historia och allt mellan 

himmel och jord som vi kan vilja veta mer om. 

7. Boken tränar vår förmåga till medkänsla. Den ger 

oss möjlighet att sätta oss in i andras situation och 

känsloliv. 

8. Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller 

fel, gott eller ont. 

9. Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att 

förstå sammanhang. 

10. Boken kan visa att det inte alltid finns bara ett svar 

på en fråga, att det mesta kan ses från olika håll.      

                   

11. Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker 

vår självkänsla att upptäcka att det finns andra som 

tänker och känner likadant som vi. 

12. Boken hjälper oss att förstå att vi också är olika. 

Att läsa böcker av författare från olika tider och 

kulturer ökar toleransen och hjälper till att motverka 

fördomar.                                   

         

13. Boken ger sällskap när vi är ensamma. Den är lätt 

att ta med och den kan läsas var som helst, man kan 

låna den gratis på biblioteket. 

14. Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss 

gemensamma läsupplevelser och gemensamma 

referensramar.                                

          

15. En bra barnbok håller för att läsas högt så att både 

barn och vuxna har glädje av den. Den blir en brygga 

mellan generationerna.  

16. Barnboken ger arbete åt en massa människor; 

författare, tecknare, redaktörer, tryckare, formgivare, 

korrekturläsare, fotografer, förläggare, bibliotekarier, 

bokhandlare med flera. Den bidrar till ett rikt kulturliv 

och är en viktig kulturell exportvara som gör vårt land 

känt utomlands. 

17. Barnboken är det första mötet med litteraturen - 

en oändlig värld som räcker livet ut. 

http://www.barnboksakademin.com/17skal 
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