
 

 
 
"Barn och böcker" är ett uppdrag som syftar till att stimulera barns läslust och språkutveckling. Det är ett samarbete mellan Stockholms stads 
utbildningsförvaltning, Stockholms stadsbibliotek och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). I tävlingen "En bok i världsklass" deltar 
barn från Stockholms grundskolor (åk F–6). Tävlingsbidrag ställs ut på Stockholms stadsbibliotek och vinnarna presenteras under programdagen 
"Barn och böcker" på Skansen 21 maj 2019.  
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Barn och böcker  - tävlingen En bok i världen 
 
I utbildningsförvaltningens uppdrag ligger bl a att säkerställa att elever  
får stöd i att använda IT som en resurs i lärandet”. 
 

 
I samarbete med Stadsbiblioteket och ALMA (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne) ger vi här exempel och tips på digitala resurser då du som pedagog arbetar 
med tävlingen- En bok i världen: 

 
 

 Skapa en egen karta och lägg in böckerna du läst med klassen – och försök att läsa 
dig jorden runt – kanske ett läsårsprojekt. 

https://jennypawendes.blogspot.com/search?q=kartor 
 

 Använd Landguiden.se och läs om de länder böckerna kommer ifrån/handlar om 
under eller efter läsningen.  Finns i gemensamma resurser på skolplattformen. 

 
 Sök uppgifter på nätet om författaren, illustratören eller tekniken som använts i 

bilderna. Världslitteratur.se är en bra sida tex. Även förlagen kan ha information. 
 

 Av  informationen kan du skapa en egen kompletterande bok  som berättar om En-
bok-i-världen-bokens kontext. Eller om teknikerna man använder. Kanske skapa en 
liten blogg för klassen där man berättar om arbetet så att även föräldrar och andra 
kan följa arbetet… 

https://www.starta-blogg.se/hur-gor-man-en-blogg/  
 

 I tex tidningsintervjuer etc kan du hitta info om du googlar.  
Se exemplet nedan med författaren Han Xu  ( Blinda Rödluvan och vargen)  intervju 
av Norra Skånes tidning: 

https://www.skd.se/2018/04/17/genom-rodluvan-hittade-jag-min-vag-i-livet/ 
 

 På ALMA.se finns läsnycklar till specifika böcker om du använt en bok av en ALMA-
pristagare. Den kan ni använda när ni jobbar med boken. 

http://alma.se/Pristagare/Lasnycklar/ 
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 På youtube går det att hitta filmer om olika konstnärliga tekniker som både du och 
barnen kan inspireras av.  

Här är några tänkbara länkar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q9NhYdvvjr8 
 

https://www.sostrenegrene.com/sv/diy-maalarteknik 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M_nNNulBRIY 
 

 
 En QR-kod är något som ni kan skapa och lägga in i ert verk – där kan ni berätta mer 

om tankar och arbetssätt – men OBS INTE avslöja klassen, pedagogens namn eller 
skolan i den informationen om du lägger in det i själva bilden.  
Om du däremot lägger QR-koden utanför bilden, som ett kompletterande fristående  
blad,  för utställningen i biblioteket eller på skolan, då behöver du inte tänka på det.  

https://sv.qr-code-generator.com/                                
eller här 
http://digitalforskola.blogspot.com/2015/05/qr-koder-och-bilder-bilder-med-
ljud.html   

 
 Bibblix är en gratisapp du laddar ner till din läsplatta eller mobil. Lägg in ditt privata 

lånekort i appen så kan du söka och ladda ner böcker gratis. Kopplar du paddan till 
en projektor kan du visa böcker och läsa högt i klassrummet. 

http://bibblix.se/ 
 

 Ladda ner en E-bok gratis från Stockholm stadsbiblioteks hemsida, koppla till en 
projektor i klassrummet för högläsning. 

https://biblioteket.stockholm.se/sok/mediatype/E-
bok/category/F%C3%B6r%20barn%20och%20unga/language/Svenska?sort=
year+desc 

 
 Stockholmskällan:    https://stockholmskallan.stockholm.se/ 

En historisk källa med en mängd material och boktips för elever och lärare 
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