
 

 

 

 

 

 

 

  En bok som utspelar sig i Österbotten 

  En bok som utspelar sig för 20-30 år sedan 

  En bok om en finländare i ett annat land 

  En bok som utspelar sig 1917 

 En bok som utspelar sig under endast en dag 

  En bok skriven av två författare som samarbetat 

  En bok skriven av en kvinna född på 1800-talet 

  En bok som utspelar sig på ett berg eller fjäll 

  En bok av en författare som suttit fängslad 

  En bok skriven av någon som är yngre än 25 år 

  En bok skriven av en idrottare 

  En bok vars titel innehåller ett personnamn 

  En bok som utspelar sig på landsbygden 

  En bok som handlar om djur 

  En bok vars titel består av fem ord 

  En bok som en vän rekommenderat 

  En bok som är skriven i du-form  

  En bok vars titel innehåller ett klockslag 

  En bok vars huvudperson är lärare eller elev i en 

skola 

  En bok som utspelar sig i Australien 

  En bok skriven av en afroamerikan 

  En bok som fått ett pris eller hedersomnämnande 

  En bok om ditt intresse 

   En bok där man utreder ett brott 

   En bok som filmatiserats 

   En bok där ingen dör 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En ljudbok att lyssna på t.ex. i bilen 

  En bok som får dig att skratta högt minst en gång 

  En bok skriven av en man med en kvinnlig 

      jag-berättare 

  En bok med övernaturliga inslag 

  En bok vars titel innehåller en geografisk plats 

  En bok som fått beröm i en blogg 

  En bok som berättar om Finlands historia 

  En bok om politik eller om en politiker 

  En bok som har blått och vitt på pärmen. 

  En bok skriven av en lokal författare 

  En bok som handlar om din hemort 

  En bok som baserar sig på verkliga händelser 

  En bok som du läst tidigare 

  En bok som är en klassiker 

  En bok som du borde ha läst i skolan, men inte läste 

  En bok som utspelar sig på en plats du velat besöka 

  En bok som du skäms över att läsa offentligt 

  En bok som berättar om något ursprungsfolk,  

      t.ex. samer, indianer, aboriginer 

  En bok som utspelar sig i skärgården 

  En bok som handlar om vinterkriget 

  En bok som utspelar sig under julen 

  En bok som är förbjuden någonstans i världen 

  En bok som är skriven på ett annat språk än ditt                        

      modersmål.   

  En bok med en twist på slutet 

#vöråläser2017 

Läsutmaning 
– med önskan om inspiration 

 och nya läsupplevelser.  

 



  

Vi firar Finland 100 år med att läsa!  #vöråläser 

1 Vem som helst får delta 

Trots att utmaningen kallas Vörå läser behöver du inte bo i Vörå. Om du vill kan du gå med i 

Facebookgruppen Vörå läser för att diskutera böckerna du läst eller för att få tips på nya 

läsupplevelser av andra medlemmar. Det går också bra att vara med i läsutmaningen utan att vara 

med i Facebook. Listan på läsutmaningar finns att fås från biblioteken. 

2 Utmaningen är kravlös 

Syftet med utmaningen är att ge dig nya lästips och mera läsglädje. Listan över utmaningar är till för 

att ge dig inspiration och variation i ditt läsande 2017 och inte för att göra din läsning 

prestationsinriktad.  

3 Var och en deltar på sitt eget sätt 

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

femtio 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 eller med böcker inom en 

viss genre? Allt är tillåtet.  

4 Hjälp finns att få 

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

till Facebookgruppen Vörå läser för råd. På skönlitteraturtjänsten Boksampo finns också många tips 

och sökmöjligheter.  

5 Ge boktips – delta i lotteri 

Dela gärna dina boktips med taggen #vöråläser2017 på Facebook och/eller Instagram. Den som 

har en öppen profil deltar i ett lotteri vid årets slut. Du kan även delta i lotteriet genom att ge 

boktips på något av biblioteken i Vörå kommun. 
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