Anne-Marie tipsar
Här kommer olika tips från läsinspiratör
Anne-Marie Körling. Välj bland metoderna
nedan, eller hitta på er egen!
Läs kompisens bok

Att läsa en kompis bok kan ske på flera sätt
• Kompisen vet inte om att man läser samma bok men man berättar det efteråt
• Kompisen har berättat om boken och klasskamrater, syskon eller någon annan blir
inspirerad och vill läsa boken
• Efter att klassen lånat böcker träffas klasskamraterna för en gemensam bokberättarstund
för att få en överblick över det som klasskamraterna läser. Innan klassen lämnar tillbaka
sina böcker samlas eleverna för en gemensam stund där böckerna återigen får vara i
fokus och möjliggör för boklån redan innan man går till biblioteket

Högläsning

Högläsning ger innehåll att tänka, fantisera och skapa gemenskap
• När läraren väljer en bok kan läraren bjuda in eleverna att välja högläsningsbok genom
att högläsa de tre första kapitlen ur böckerna för att diskutera vilken bok läraren ska
läsa högt. Då har läraren väckt tre böcker för eleverna

Skapa en baksidestext

Baksidorna av böckerna har till syfte att vara ett slags presentation av bokens innehåll
• Skriv, efter att ha läst boken, en egen baksida
• Rita, efter att ha läst boken, en serie om sex bilder som beskriver innehållet och fångar
en annan läsares intresse (mall finns på kulturradet.se/vackboken)
• Skriv en slogan eller en annons för boken
En bok för läsaren själv med friheten att tänka, kommunicera och fantisera
• Skriv om böckerna du väckt och tankarna du tänkt (mall finns på kulturradet.se/
vackboken)
• Skriv om något som väckt din fantasi
• Skriv om någon du skulle vilja vara/skriv om någon du skulle vilja hjälpa/skriv om någon
du skulle vilja säga till

Gå loss på Barn- och ungdomsbokskatalogen

Aktivera intresset och innehållet i katalogen genom att
• Skapa ur katalogens innehåll en klassens katalog; de böcker vi har väckt, de böcker vi
vill väcka tillsammans/böckerna vi önskar oss
• Utmana ur katalogens innehåll klassen intill att väcka böckerna
• Klippa ut böckerna och göra filmisar av dem och skapa ett halsband som synliggör
böckerna läsaren väckt

Ett läsfrämjande material från Kulturrådet

Skriv om vad du läser

