
 
   
 
 

  

 

EVENEMANG – LÄSLUST SOM SAMARBETE (Åk 1–9)  
 
 
 
 

BOKMÄSSOR I SKOLKORRIDOREN  
 Arrangera under skoldagen  

 Bokprat: Eleverna tar med egna böcker som de förevisar i 
korridorerna åt andra elever.  

 Producering: Gör små böcker och klasstidningar med iPad 
både i pappersformat och på nätet.  

 Värdering: ”Redaktionsrådet” kontrollerar under pausen på 
bokmässan böckerna som fadderklassen senare skall ge åt sin 
klass.  

 Sagostunden: Äldre elever läser sagor för faddereleverna.  
 
 
 
 

BOKLOPPIS (åk.1.-6.) 
 
 

 Tag hemifrån gamla böcker till bokloppis. Variation fås ge-
nom att också ta med leksaker och spel!  

 Samarbete mellan hem, skola och bibliotek: Använd loppisin-
täkterna till anskaffningar för skolbiblioteket.  

 
 
 

BOKCAFÉ  
 En öppen tillställning i biblioteket – en till två timmar per 

månad  

 Kaffe, te och diskussioner om böcker och läsning  

 Bokcaféet besöks varje gång av en gäst som presenterar och 
debatterar böckerna.  Välj skönlitteratur, fack, musik… 

 Bjud också ibland en ”riktig” författargäst till ditt bokcafé!  

 
 



 
   
 
 

  

 

MARKNADSSTÄMNING FÖR HELA FAMILJEN  
 Välj lämplig verksamhet för den egna skolan och biblioteket.  

 Synliggör multilitteraciteten:   

 Temaorientering, aktivitetskontroller 

 Musik: helkvällskonsert med temaklädda elever 
(Åk 5) 

 Bilder: väggkonst av ettor och treor (Åk 1 och 3), 
konstutställning med vernissage  

 Filmer: premiär av animationsfilmer som eleverna 
har producerat (förskolan)  

 Berättelsestunder: tal från datorn och dikter på et-
tornas diktmoppehållplats. Bjud in läsmommon!  

 Evenemanget ersätter skolans föräldrakväll, ökar samarbetet, 
förenar generationer och vidgar inlärningsmiljön:      

 Planera tillsammans med föräldrarna och bjud in 
mor- och farföräldrarna då evenemanget ordnas 
nästa gång. Arrangera evenemanget t.ex. i biblio-
teket.  

 Tag med klubbaktiva elever.   

 Bjud in lokala företagare som samarbetspartners för 
bokloppis och teckningstävlingar 

 Utnyttja kunnande: Tag emot teknisk experthjälp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
   
 
 

  

 

KVÄLLSEVENEMANG KRING ETT TEMA  
 

 Välj t. ex en trollsaga eller stämningsfull jul som teman. 

 Jobba med temat i olika läroämnen.  

 Som höjdpunkt under arbetsperioden t.ex.  

 musik och dikt evenemang 

 filmfestival  
- Gör av de lästa böckerna en filmversion som ni fö-
revisar.  
- Använd t.ex. iMovie, Dropbox och iPad som arbets-
redskap. 

 
 
VARIERA, GÖR OLIKA VERSIONER, FÖRBÄTTRA,  
BEARBETA! 
 

 Arrangera t.ex. en aktivitetsdag om läsinspiration eller tag 
upp ämnet på en utställning i bibliotekets barnavdelning.  

 Arrangera nya gemensamma aktiviteter:  

 Läskvarten evenemang eller Alla läser – morgonöpp-
ning. 

 evenemang om ämnesvinkning till högstadieeleverna 
genom att baka, måla och filma videon.  

 Skrivtävlingar i par eller i grupp. Elevrådet hittar på 
gemensamma rubriker åt alla, eleverna jämnför, be-
tygsätter och belönar varandra.  
 

 

 
 
 
 
Utveckling och förverkligande: Ylä-Malmin peruskoulu och Helsingin 
kaupunginkirjasto, Helsingfors. Myllymäen ja Lappeen koulu samt 
Lappeenrannan kaupunginkirjasto, Lappeenranta. Pateniemen koulu 
samt Pateniemen och Rajakylän kirjasto, Oulu. Aleksanteri Kenan 
koulu och Sompion kirjasto, Sodankylä. Rovaniemen kouluverkosto 
och Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemi. Puolalan koulu och Turun 
kaupunginkirjasto, Åbo. Haapaniemen koulu och Viitasaaren keskus-
koulu samt Wiitaunionin kirjasto, Viitasaari. Vuorentaustan koulu och 
Ylöjärven pääkirjasto Leija, Ylöjärvi. Martinlaakson koulu och Vantaan 
kaupunginkirjasto, Lasten- ja nuortenkirjastotyön ydinryhmä, Vanda. 
 

 
 



 
   
 
 

  

 

JIPPON  
 
 

LÄSJIPPOVECKAN MED ’ACTION’  
 

 Välj ett tema du gillar: bokserier, seriemagasin, verk av favo-
ritförfattare. Arrangera t.ex. en Tatu- och Patu –vecka  

 Ordna jippon i skol- och biblioteksutrymmen.  

 Workshops framförallt för mindre elever.  

 Tag med Läsmommons eller -moffans berättar- och sago-
stunder.  

 Samarbeta med skol- och bibliotekspersonal som ett gemen-
samt team, men även med experter: Seriecentralen, förlag 
och undervisning i ordkonst, t.om med sportföreningens 
korgbollsspelare  

 
 

FÖRENA DITT JIPPO MED  
 
LOKALA TEMAN 

 Främja multilitteraciteten med hjälp av ett lokaltema; t.ex. i 
samband med ett sportevenemang.  

 Jobba med manus, referera och använd videon till 
godo. 

 Välj ett lokalevenmang som tema.  

 Skaffa uppmärksamhet från lokalmedia och evene-
mangets organisation: Tipsa redaktionen per telefon 
eller per epost!  
 

 
NATIONELLA TEMAVECKOR  

 Dagstidningsveckan  

 Bekanta er med dagstidningen och dess innehåll; 
t.ex. skillnaderna mellan reklam och nyheter.  

 Öva konsten att läsa bilder. 

 Implementera i t.ex. olika ämnen. 

 Samarbeta med biblioteket.  

 Kom ihåg mediekunskapsveckan: spara dagstidning-
arna för temaveckorna. 

  Mediekunskapsveckan (Åk 5–6 ) 

 Undervisning i hur man tryggt kan använda Internet 

 Be lokaltidningen ge din klass gratis tillgång till tid-
ningen.  

 Bjud in skolans fadder i mediekkunskap.  

 Läsveckan   

 Välj Läsveckans tema till er egen temavecka.  
 
 
 
 
 
Utveckling och förverkligande: Kauhajoen koulukeskus och Kauhajoen 
kaupunginkirjasto, Kauhajoki. Kalevalan koulu och Kuopion kaupun-
ginkirjasto, Kuopio. Miedon ja Säntin koulu och Kurikan kaupunginkir-
jasto, Kurikka. Rovaniemen kouluverkosto och Lapin maakuntakirjas-
to, Rovaniemi. Haapaniemen koulu och Viitasaaren keskuskoulu samt 
Wiitaunionin kirjasto, Viitasaari. 
  


