
Tips från bokhandlare!

Nedan finns en sammanfattning av tips från Victoria Klefter/Akademibokhandeln Hansa i
Malmö, Malin och Frederic Wall/Erik Hultgrens Bokhandel i Västervik och Diana
Lavesson/Bokhandeln i Laholm.

Tips för att få kontakt med skolor
→ Maila alla rektorer i närområdet, och be dem att skicka vidare till lärare. Ring därefter
runt och presentera vad Världsbokveckan är så att de förstår allt.

→ Absolut viktigaste är att få till samarbetet med skolorna och att alla känner sig
välkomna till butiken.

→ Det kan vara svårt att få kontakten med skolorna, men vi har byggt relationer med
pedagoger och lärare och det har gett resultat.

→ Vi har använt vårt eget personliga nätverk för att nå ut. Det gäller att komma över en
puckel att bygga relationen med dem.

Tips kring att boka in besöket
→ Vi bjuder in klasser innan öppning - gärna med en barnboksförfattare på plats om det
går.

Hur det brukar vara när barnen är på plats
→ Lärarna är med på besöket och hjälper till att hålla koll på barnen, de är väldigt
duktiga på att sitta still när alla är samlade och vi pratar.

→ Det blir lite hela havet stormar när det är paus, de är barn även när de kommer till
bokhandeln. De ställer mycket frågor om böckerna i bokhandeln.

Hur vi lägger upp besöken
→ Barnen får springa runt och kolla på allt de vill se innan vi samlar alla. Då berättar vi
om oss och hur vardagen ser ut. Vi brukar köra ett quiz då barnen får svara på frågor om
karaktärerna i böckerna. Författare eller bokhandlare läser ur en bok och sen får barnen
ställa frågor.

→ Först satte vi alla barnen på en rund stor matta som vi har. Vi berättade om
bokhandeln och gav boktips. Alla barnen som ville fick berätta om sin favoritbok, vi



packade upp en Världsboklåda och visade innehållet. De kände igen vissa böcker och
författare. Vi fick också idéer om vad de ville ha i vår bokhandel, ett krokodilrum tex :)

→ För att få barnen delaktiga men inte minst för att det är både kul och givande: fråga
vad barnen läser/gillar, helt enkelt få boktips från dem. Oerhört inspirerande!

→ Krångla inte till det för mycket, låt barnen ta plats och höras!

Bokhandlarnas upplevelse och reflektioner av skolkassbesöken
→ Den glädjen barnen känner är fantastisk när de varit här!

→ Det är ett otroligt viktigt uppdrag att få sprida läsglädje! Det är superkul att ha
kontakten med lärarna och att de känner att de alltid är välkomna till vår bokhandel.

→ 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 klasser som har varit hos oss har uppskattat det jättemycket.

→  Vissa barn som kommer har aldrig varit i bokhandeln och får sitt första möte med
oss genom skolklassbesöket.

Efter besöket
→ De kommer ofta tillbaka med sina föräldrar på helgen när de varit på besök med
skolan!

→  Vi bjöd in dem igen så att de får berätta om böckerna i Världsboklådan. En kille kom
in i butiken och frågade om när de skulle få komma tillbaka. Det är kul att få
återkopplingen!


