Upplägg för skolbesök under Världsbokveckan
Här finns förslag på hur ni kan lägga upp ett skolklassbesök. Se det som inspiration och
skapa en plan som passar er! Läs igenom allt nedan i god tid innan besöket och välj vilka
delar som ni tror passar hos just er, skapa därefter er egna plan för besöket.
Vi har delat upp besöket i tre block:
1. Bokhandeln och er som jobbar där
2. Läsning och varför det är så viktigt och kul!
3. Världsboklådan och dess innehåll

BLOCK 1: Berätta om er och bokhandeln (ca 10-15 min)
Förslag på innehåll:
● Välkomna skolklassen till er bokhandel och fråga vad de har för
förväntningar/förhoppningar och tankar om besöket hos er.
● Berätta varför ni har valt att jobba i/starta/driva bokhandeln.
● Berätta hur en arbetsdag ser ut i bokhandeln och vilka olika roller som finns.
● Berätta hur böckerna är placerade och hur de hittar en bok de letar efter.
Förslag på frågor att ställa för att få igång snacket:
● Har ni varit i en bokhandel förut?
● Hur många böcker tror ni att det finns i vår bokhandel?
● Hur tror ni att en arbetsdag ser ut för oss som jobbar här?

BLOCK 2: Om att läsning (ca 15 min)
Förslag på fakta nedan om varför läsning är så viktigt. Texterna är något omskrivna för
att barn lättare ska förstå - presentera det på ett barnvänligt sätt :)

Om ordförrådet
→ Fråga om eleverna vet vad ordförråd betyder.
Ordförrådet är alla de ord som en person vet vad de betyder och kan använda i
ett sammanhang, tex säga i en mening. Att kunna ett ord innebär att man kan
säga det, känna igen det, och förklara vad ordet betyder. Hur stort ordförråd en
person har påverkar hur lätt det är att förstå en text, alltså läsförståelsen.
Vi kan enas om att det är bra att ha ett stort ordförråd och att vi kan träna oss till det
genom att läsa :)

4 tips på vilka böcker vi ska välja för att vårt ordförråd ska bli större!
1. De böcker som vi vill läsa!
Det allra viktigaste är att känna lust till att läsa! För att väcka den där läslusten är det
bra att välja böcker som känns lätta att leva sig in i. Det kan vara olika för olika personer
vilka böcker det är.
→ Fråga om någon vill berätta som sin favoritbok!
2. Välj böcker som ni kan relatera till!
För att det ska vara roligt att läsa det viktigt att få läsa texter och böcker som känns som
att den handlar om en själv eller som det är lätt att relatera till.
→ Fråga om någon vill berätta som en bok som de kände handlade om dem själva
3. Välj lagom svåra böcker!
Det gäller att välja böcker som också utmanar dig! För att det ska vara lagom svårt så ska
ungefär var tionde till tjugonde ord vara lite extra svårt att förstå eller helt nytt. Då fylls
ordförrådet på utan att lusten minskar!
→ Fråga om någon kommer ihåg något speciellt ord de lärt sig när de läst en bok!
4. Var läsmodig!
Inte bara läslust är viktigt. Du måste också vara läsmodig! För att våga ge sig på böcker
som kräver mer av dig som läser behöver du vara lite extra modig. Skulle boken vara för
svår så går det jättebra att byta bok och läsa en annan där du behöver lagom med mod :)
(Källa: Läsforskaren Mats Myrberg i Forskning & Framsteg 05/2012)

TIPS!
Gör om faktan ovan till frågor och gör en tipspromenad i bokhandeln!

BLOCK 3: Introduktion till Världsboklådan (ca 30 min)
I Världsboklådan finns ett tiotal olika böcker. Det är en blandning av olika typer av
böcker och vi hoppas att det ska finnas något som passar alla i lådan! Till lådan finns
också ett kompendium med en sammanställning av alla böcker att ladda ned på
varldsbokveckan.se. Till de böcker som det finns en lärarhandledning så finns även den
länkad i kompendiet. Däri finns det en hel del övningar och nedan är några förslag som
kan passa för besöket i bokhandeln. Ni hinner kanske med en övning eller två beroende
på hur mycket tid ni har.

Förslag: Gå igenom böckerna i Världsboklådan
→ Gå igenom och lyft upp alla böcker en efter en och låt barnen gissa vad boken handlar
om genom att titta på omslaget.
→ Läs upp texten på baksidan och diskutera med barnen. Exempel på frågor ni kan
diskutera:
1.

Vad heter författaren som har skrivit boken? Känner du till några fler
böcker som författaren har skrivit?
2. Vad föreställer omslaget? Vem tror du att personen (om det finns någon) på
omslaget är? Var någonstans tror du att personen befinner sig?
3. Vad för slags bok verkar det vara (spänning, drama, komedi, etc)?
4. Vad tror du kommer att hända i boken?

TIPS FRÅN BOKHANDLARE
Diana Lavesson, Bokhandeln Laholm:
"För att få barnen delaktiga, men inte minst för att jag själv tycker det är både kul och
givande brukar jag fråga vad barnen läser/gillar, helt enkelt få boktips från dem. Oerhört
inspirerande tycker jag! Slutligen: Krångla inte till det för mycket, och också låta barnen ta
plats/höras!"
Malin och Frederic Wall, Erik Hultgrens bokhandel i Västervik:
"De klasser som har varit hos oss har uppskattat det jättemycket! Vi har tagit emot dem på
morgonen innan öppning för att kunna fokusera fullt på dem.
Vi satte alla i en ring på en matta, berättade om bokhandeln, gav boktips och lät dem göra
det samma. Alla ville berätta om sin favoritbok! Vi packade upp en Världsboklåda och
visade innehållet och de kände igen vissa böcker och författare.

Vi bjöd in klasserna att komma tillbaka när de läst böckerna i lådan för att ge oss
recensioner. Vissa barn har kommit tillbaka med sina föräldrar efter besöket hos oss.

Victoria Klefter, Akademibokhandeln Hansa i Malmö
“När klassen kommer hit får barnen springa runt och kolla på allt de vill se, sen samlar
alla och berättar om oss och hur vardagen ser ut här i bokhandeln. Vi brukar köra ett quiz
då barnen får svara på frågor om karaktärerna i böckerna. Om vi har en författar med
läser hen ur boken och sen får barnen ställa frågor.
Absolut viktigaste är att ha samarbetet med skolorna och alla känner sig välkomna till
butiken. Det är superkul att ha barnen springa runt här i butiken och vi lär oss också
jättemycket från barnen vad det är de tycker om att läsa! De kommer ofta tillbaka med
sina föräldrar på helgen när de varit på besök med skolan.
Det är ett otroligt viktigt uppdrag att få sprida läsglädje! Det är superkul att ha kontakten
med lärarna och det är viktigt för oss att de alltid känner sig välkomna till vår bokhandel.

STORT LYCKA TILL!

