Informationssökning med temat Helmets lilla läsutmaning 2019
Lärarens guide till att hitta böcker för lilla läsutmaningen

1. På bokens pärm finns människoansikten
Använd Boksampos pärmbildssökning och sökordet ansikte. Försök avgöra om boken är riktad till
barn, ungdomar eller vuxna endast baserat på pärmbilden.

2. I boken letar man efter en försvunnen mänska eller ett försvunnet föremål
Sök i helmet med sökorden försvinnande barnlitteratur eller försvinnande ungdomslitteratur.
Om ni vill se de nyaste böckerna först, välj att sortera resultaten enligt år istället för relevans som är
det förvalda alternativet.

3. Boken berättar om en plats där du har varit
Sök efter barn- eller ungdomslitteratur i helmet med namnet på ett land eller en stad (t.ex. London
ungdomslitteratur).
Ni kan också välja att söka först på landet eller stadens namn, och sedan förfina resultaten genom
att välja medier för barn. Då får ni mera böcker med i resultatet, men också t.ex. faktaböcker och
vuxendeckare som satts på ungdomsavdelningen.

4. En bok som någon som inte fyllt 18 år rekommenderat
Gör en boktipsvägg i klassrummet!
Den här punkten finns även med i Helmets stora läsutmaning. Om ni vill hjälpa de som håller på med
den kan ni dela med er av klassens tips t.ex. i gruppen Helmet-lukuhaaste på Facebook.

5. En inhemsk barn- eller ungdomsbok
Fundera tillsammans i klassen över hur man kan kolla upp om en författare är inhemsk?

6. Författarens släktnamn börjar på samma bokstav som ditt
När det kommer till den här punkten är det säkert roligast att göra ett besök till biblioteket. Där kan
man gå på upptäcktsfärd mellan hyllorna och repetera alfabetet.

7. I boken förekommer tvillingar
Sök i helmet med sökorden tvillingar barnlitteratur eller tvillingar ungdomslitteratur.

8. En bok skriven av en europeisk författare
På Boksampo kan du söka på författarens hemland.

9. Du gillar inte bokens titel
Använd er av olika typer av boklistor och bokbloggar. Vad händer om du söker på olika svordomar i
helmet?

10. Boken berättar om en kultur som du inte känner från tidigare
Pröva att söka i helmet på olika kulturer, t.ex. samer barnlitteratur eller kurder ungdomslitteratur. Ni
kan också pröva med ett landsnamn, t.ex. Indien barnlitteratur.

11. En bok som behandlar klimatförändringen
Här måste du använda plural av sökordet. Pröva att söka i helmet med sökorden klimatförändringar
barnlitteratur eller klimatförändringar ungdomslitteratur.

12. En bok du tagit ur hyllan utan att titta
Iväg till biblioteket!

13. En bok av en författare du inte tidigare läst något av
Använd er av boklistor och/eller bokbloggar.

14. En bok du ser att en person läser
Ett bra tillfälle att ordna en gemensam lässtund med klassen eller varför inte hela skolan! Med vilka
hashtags hittar du läsare på t.ex. Instagram? Kanske ni också blir inspirerade att ta och posta egna
läsbilder.

15. Någon drömmer i boken
Sök i helmet med sökorden drömmar barnlitteratur eller drömmar ungdomslitteratur.
Kolla på vad boken har för andra ämnesord. Försök om ni med hjälp av dem kan klura ut om man
sover och drömmer i boken eller om drömmar eller sömn har en annan betydelse.

16. På bokens pärm finns ett stadslandskap
Använd er av Boksampos pärmbildssökning. Kan ni identifiera barn- och ungdomsböcker med hjälp
av pärmbilderna?

17. Du har sett en film som baseras sig på boken
Här kan ni t.ex. göra en tipslista i klassen.

18. I boken är någon ensam
Sök i helmet med sökorden ensamhet barnlitteratur eller ensamhet ungdomslitteratur.

19. En bok som berättar om förhållandet mellan mänska och djur
Sök i helmet med sökorden hund ungdomslitteratur, häst barnlitteratur eller fåglar barnlitteratur. På
sökningen människa djurförhållande barnlitteratur eller ungdomslitteratur kan du också hitta
lämpliga böcker.

20. Boken utspelar sig i en annan tid
Sök i helmet t.ex. med sökorden stenåldern, medeltiden, 1950-talet och barnlitteratur eller
ungdomslitteratur.

21. Författarens namn fascinerar dig
Använd er av bokbloggar, boklistor och bokhyllor.

22. I bokens titel finns ett nekningsord
Sök i helmet t.ex. med sökorden nej barnlitteratur. Vad kan ni söka med för andra ord som är
nekande eller negativa?
Här kommer ni av olika skäl att få med en del irrelevanta sökresultat, men bland dem finns även bra
alternativ.

23. Boken har mindre än 100 sidor
Kolla upp hur många sidor era favoriter har genom att leta upp dem i helmet. Hur många sidor har
Dagbok för alla mina fans, Äntligen Sigge eller Brandkårsmysteriet?

24. En bok som kommit ut år 2019
Här kan ni söka på lite olika sätt i helmet. A. Sök med sökorden ungdomslitteratur eller barnlitteratur
och ordna böckerna enligt år. B. Sök på en favoritförfattare och kolla om hen gett ut något nytt i år.
C. Försök använda er av den avancerade sökningen.

25. En bok rekommenderad av bibliotekspersonalen eller läraren
Leta efter boktips på helmet.fi, tipsa eleverna om en bok eller boka in ett bokprat på biblioteket!

