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Nu startar Världsbokveckan – Bokhandelns speciella insats för att 
ge barn möjlighet att upptäcka böckernas fantastiska värld!  
 
På Världsbokdagen den 23 april startar Världsbokveckan i bokhandeln. Satsningen riktar 
sig till skolklasser med barn i åldrarna 9–12 år och genomförs i samarbete med en rad 
förlag och författare. I år är genomförandet delvis digitalt. 
 
I tre inspirerande filmer får barnen följa med på besök i bokhandeln och träffa aktuella författare som 

skriver om ämnen som skräck, kärlek och forskning. Tanken är att filmerna skall locka till läsning och 

eget skrivande och kunna integreras i undervisningen.  

 

Skolklasser som sett filmerna har dessutom chansen att lägga vantarna på en av totalt 560 

Världsboklådor som innehåller 18 olika böcker och kan hämtas ut i den lokala bokhandeln när 

pandemin tillåter. För att ha chans att få en låda skall klassen lösa en utmaning som släpps 

tillsammans med filmerna. Till konceptet hör också ett kompendium som stöttar fortsatt bokprat i 

klassrummet.  

 

- Barns och ungdomars läsande ligger Sveriges bokhandlare varmt om hjärtat, säger Maria 

Hamrefors, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen, som sedan 2015 anordnar 

Världsbokveckan. För oss är det också viktigt att stötta den lokala bokhandeln i 

genomförandet av det här projektet. Det gäller inte minst nu under pandemin. 

 

Världsbokveckan genomförs i samarbete med tolv av landets ledande förlag med barnboksutgivning: 

Alfabeta, Berghs, Bonnier Carlsen, Egmont, Fri Tanke, Hoi Förlag, Lilla Piratförlaget, Lind & Co, 

Natur & Kultur, Opal, Pärlan och Tukan.  

 

- Vi är så glada över samarbetet med alla förlag och deras författare, säger Anna Engström, 

projektledare för Världsbokveckan. Att erbjuda filmade bokhandelsbesök och författarsamtal 

är nytt för i år och vi hoppas att mängder av skolklasser skall bli sugna på att lösa uppdragen, 

så att alla 560 Världsboklådor snabbt går åt! 

 

Allt material – filmer, information om Världsboklådan och uppdrag, samt kompendiet - finns 

tillgängligt på Varldsbokveckan.se från den 23 april.  

 

Varldsbokveckan.se 

 
 
För mer information, kontakta:  

Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, tel. 070-601 92 05 

Anna Engström, projektledare Världsbokveckan, tel. 0709 - 66 98 16  



 

 

Böcker i Världsboklådan 2021 
 

1. Den som hackar, Tomas Halling (Alfabeta) 

2. Lätta fakta om Jorden/Träd/Astronomi/Planeter (Berghs förlag) 

3. Grattis Världen! Jag är här nu! Elin Ek (Bonnier Carlsen) 

4. Kung Pow – Ett levande vapen, Ola Lindholm & Johan Lindqvist (Bonnier Carlsen) 

5. Tusen stjärnors ö, Emma Karinsdotter (Bonnier Carlsen) 

6. Eva & Adam – Huvudet fullt av dig, Johan Unenge & Måns Garthon (Bonnier Carlsen) 

7. Mysteriet på Ödeborgen, Kristina Ohlsson (Bonnier Carlsen) 

8. Monster monster Trollkarlstrollet / Änglamakerskans Barn, Johannes Pinter (Egmont) 

9. Draconia, Patrik Bergström (Lilla Pirat) 

10. Dödsbo, Mia Öström (Lilla Pirat) 

11. Inbrott i stallet, Jan Fröman (Lind Co) 

12. Semlan och Gordon – Pappan med de stora skorna, Moni Nilsson (Natur & Kultur) 

13. Kod Orestes, Maria Engstrand (Opal) 

14. Markus av Trolyrien, Joseph Davis (Pärlan förlag)  

15. Historieväktarna, Hanna och Jakob Blixt (Tukan) 

16. Forskardrömmar (Fri Tanke) 

17. Dagboken i Ödeshuset, Annika Billberg, (Hoi)  

18. Hilma och den luriga ponnyn, Ulla M. Nissen (Hoi) 

 

 
 
 
 
 
 


