Anna tipsar
Här kommer olika tips från läsinspiratör
Anna Hällgren. Välj bland metoderna nedan,
eller hitta på er egen!
I hemlighet…

• Bilda en hemlig bokväckarklubb
• Göm en bok, gör en skattkarta. Läs högt tillsammans när ni har hittat boken. Går också
göra som en geocaching med olika ledtrådar till gömd bok
• Gör bokväckar/boktipslappar och smyg in i böcker som du gillar på bibliotek, fritids,
i klassrum, bokhandlare – ja, överallt där det finns böcker
• Slå in en bok du gillar i omslagspapper, låt kompisarna gissa vilken bok det är.
Ge ledtrådar, läs högt, väck boken tillsammans

På #väckboken

• Ha en bokväckarplats, till exempel hylla, bord, där alla kan skylta/visa/väcka bok som
en gillar. Gärna med lite rekvisita, snygg duk, bakgrund med mera. Fota och lägg upp
på #väckboken
• Leta roliga/knasiga, häftiga/coola/spännande bokomslag och gör till exempel ett
bookface som passar. Ett bookface gör du genom att ta en bok med ett ansikte på
omslaget och håll den framför ditt eget ansikte så att det ser ut som om att din kropp
passar ihop med bokens bild. Fota och lägg upp på #väckboken
• Hur ser en bokväckare ut? Rita eller skapa en bokväckare. Fota och lägg upp på
#väckboken
• Gör en läs-flashmob. Bestäm en plats, ta med favoritboken, läs och vifta vid ett visst
klockslag och visa vilken bok du läser/väcker! Kan göras på skolgård, på torg, i park,
i skogen, på bibblan…
• Ordna bokdisco – dansa loss, läs högt, gör bookquiz, gissa låten genom att läsa
låttext, byt boktips
• Gå loss på Barn- och ungdomsbokskatalogen – klipp ut böcker du vill väcka/läsa,
gör en bokväckar-önskelista. Gör ett hemligt bokväckar-kort med tips på en bok som
du tycker att någon ska läsa. Hitta ett sätt att ge kortet till personen. Posta, lägg i
skolbänk, i väska…
• Hur många böcker har ni väckt i skolan, på bibblan, på fritids? För varje bok ni väckt
lägg till exempel en ärta i en burk. Räkna. Ha en bokfest när ni är klara. Eller fota
boktitlar, skriv ut och sätt upp på en bokväckarvägg
• Bokbada-poesisimma, läs dikter högt, högläs i simhallen. Ha läsning vid poolkanten.
• Väckboken under läslovet – gör en utmaning varje dag
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