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     De nyländska bibliotekens läsutmaning  

Nära och fjärran 
1) Läs en bok som utspelar sig i en miljö som är bekant för dig. 

2) Läs en bok som utspelar sig i en miljö som inte är bekant för dig. 

 

Fram med huvudpersonen! 
3) Läs en bok där huvudpersonen inte är en människa.  

 

Årgångslitteratur 
4) Läs en bok som utkom det år då någon som är viktig för dig 

föddes   

5) Läs en bok som du redan har läst.  

 

Vad ska vi göra? Vart ska vi fara? 
6) Läs en bok där man reser. Antingen med något fordon eller i 

tiden. 

7) Läs en bok där man har en intressant hobby.  

 

Vem har skapat boken? 
8) Läs en bok som minst två personer gjort tillsammans. 

9) Läs en bok av en författare, vars efternamn börjar på samma 

bokstav som ditt efternamn.  

Gör ett nummer av läsningen! 
10) Läs en bok som har tre ord i titeln. 

11) Läs fem dikter.  

 

Vet ni inte vem jag är? 
12) Läs en bok som du tycker att alla borde läsa. 

Vilken bok borde alla helt enkelt läsa? Är det Nalle Puh eller Narnia 

eller någon helt annan? Du vet, du avgör. 

 

Utseendet avgör 
13) Läs en bok med en så ________________________ pärm som 

möjligt. 

Skriv vilket ord du vill på linjen. Hurdan pärm väljer du? En ful, en 

glad, en rolig eller kanske en underlig? Välj själv! 

14) Läs en bok som har mycket grönt på pärmen. 

 

En bild säger mer än tusen ord 
15) Läs en bok med mycket bilder.  

 

Favoriter 
16) Läs en bok som någon rekommenderat. 

Fick du ett bra lästips av en kompis? Läste du en intressant 

bokrecension i någon tidning? Läs den boken! 

17) Läs en bok som också finns som film eller tv-serie.  

 

Läge för läsning 
18) Läs en bok på ett konstigt ställe. Under ett bord, i tamburen, i en 

källarskrubb, bakom soffan (samtidigt blir det dammtorkat!) eller 

bakom en gardin. 

19) Läs då du egentligen inte alls har lust.  

Läs t.ex. en kvart. Sen kanske du har lust att läsa mera. 

20) Läs en perfekt toalettbok.  

 

Läs om du vågar 
21) Läs en thriller eller en skräckbok eller en fantasybok eller en 

scifibok. 

 

Utställd 
22) Läs en bok som har lyfts fram i biblioteket. 

Hittade du en bok som stod utställd t.ex. på bibliotekets nyhetshylla? 

Eller stod boken i hyllan så att pärmen syntes? 

 

Stilla din kunskapstörst 
23) Läs en faktabok om ett ämne du inte alls känner till. 

Kan du allt om ädelstenar? Vet du hur man sköter hamstrar? Borde 

du veta mera om historia?   

 

Helt sjukt galet 
24) Läs en bok som är riktigt underlig. Eller en bok som det är riktigt 

underligt att du läser. 

25) Läs en pinsam bok.  

 

Vad som helst 
26) Läs någonting.  

Läs en tecknad serie i en tidning. Eller spelinstruktioner. Ett 

uppslagsverk. En nyhet. Läs vad som helst, huvudsaken att du 

läser.  
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Hej! 
 

Så roligt att du vill anta läsutmaningen. 
Här finns 26 intressanta utmaningar, 
som tar med dig på en resa nära och 

fjärran, till bilder och siffror, till 
pinsamma och underliga böcker. Då 

du läser tar du dig till de bästa 
platserna! 

 
 

PS. Varför finns det 26 utmaningar? I 
Nyland finns det 26 kommuner, i varje 

kommun finns ett bibliotek. Därför. 


