
Sociala medier – fem uppdateringar

#världsbokveckan

Nedan finns fem st förbestämda uppdateringar som kommer att göras på Världsbokveck-
ans Facebooksida: https://www.facebook.com/varldsbokveckan/ innan, under och efter 
Världsbokveckan.

Ni kan göra på två sätt:
• Dela dessa inlägg genom att trycka på Dela/Share vid respektive uppdatering när den 

är publicerad.
• Kopiera in nedanstående text och publicera direkt från er bokhandels Facebook-sida. 

Detta sätt fungerar även i andra sociala medier, så som Instagram. OBS! Ni kan inte 
ta bilderna i detta dokument och kopiera dem då de är komprimerade och för små. Bil-
derna finns att ladda ned på:  
http://svenskabokhandlareforeningen.se/medlemssidor/varldsbokveckan/

Kom ihåg!
Att alltid använda #världsbokveckan i de uppdateringar ni gör. 

Tips!
• Det går att tidsinställa inlägg på Facebook genom att klicka på Schedule/Schemalägg. 

På så sätt kan man göra inlägg när man har tid och de publiceras sedan vid vald tid-
punkt.

• Se nedanstående uppdateringar som förslag och anpassa innehållet till er bokhandel så 
att ni känner er nöjda!

• Ta mycket bilder under veckan så att ni har ett bra urval att välja emellan för att posta 
egna inlägg. Sist finns några förslag på bildtexter till egna inlägg. 

Stort lycka till!
Anna Engström, projektledare Världsbokveckan 
anna@adtillsammans.se - 070-966 98 16
Tveka inte att höra av er om ni vill ha hjälp!



Lördag 22/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s Facebooksida:

Bildtext: 
Fira Världsbokveckan i din bokhandel! Köp en valfri barnbok och få två böcker till - i en. 
Boken består av Sagasagor och Nelly Rapp och Varulvarna. Vi ses i bokhandeln 22-28 april 
#världsbokveckan

Bild:

Söndag 23/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s Face-
booksida:

Bildtext: 
En av böckerna du får vid köp av en barnbok under Världs-
bokveckan är Sagasagor - perfekt för högläsning!

Möt Saga Louisa Larsson, en stadig, klok och envis liten per-
son som bor i ett av ”gladhusen” på Solrosvägen. I radhuset 
finns förutom Saga en allergisk mamma och en småstressad 
pappa. I området runtikring bor grannar, smådjur och ett och 
annat barn som gillar att hoppa studsmatta. 

På lite längre avstånd, dit Saga åker för att sova borta för första 
gången, bor morfar. Hos honom känner sig Saga stor. Hon 
får steka falukorv vid spisen alldeles själv och dricka starkt 
kaffe i kantarellskogen. Men hon får också  sova i eget rum - i 
en bäddsoffa - och det vill hon inte. Riktigt så stor har Saga 
Louisa Larsson faktiskt inte blivit än. Det borde morfar förstå, 
tycker hon.

I fem fristående och rikligt illustrerade kapitel skildras små 
och stora ögonblick i en modern femårings vardag: längtan 
efter ett djur, studsmattelek och baddräktskatastrofer. Till-
sammans med Emma Göthners pigga och inkännande bilder 
öppnas en trygg vardag att känna igen sig i, skratta åt och bli 
berörd av. 

#världsbokveckan

INLÄGGET 
KOMMER ATT 

SPONSRAS FÖR 
ATT NÅ FLER!

Bild:

1
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Måndag 24/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s Facebooksida:

Bildtext: 
Läs tillsammans! Till Världsbokveckan har vi tagit fram ett häfte om högläsning med den 
här fina illustrationen. Fin att rama in och sätta upp på väggen. Delas ut vid köp av en 
barnbok i bokhandeln 22-28 april #världsbokveckan

Bild:

INLÄGGET 
KOMMER ATT 

SPONSRAS FÖR 
ATT NÅ FLER!
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Tisdag 25/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s 
Facebooksida:

Bildtext: 
En av böckerna du får vid köp av en barnbok under 
Världsbokveckan är  Nelly Rapp och Varulvarna - en 
perfekt bok för nybörjarläsaren.

Monsteragenten Nelly Rapp har fått förhållningsor-
der från Lena-Sleva på Monsterakademin om att inta 
beredskap V3; V för varulvar och 3 för högsta bered-
skap. Det betyder att det snart blir fullmåne, tiden 
då vissa varelser förvandlas från vanliga människor 
till livsfarliga, blodtörstiga bestar! Nelly Rapp kan 
knappt tro att brevet är sant, där hon går i solen med 
sin bassethund London framför sig på vägen, för att 
hälsa på hans föräldrar ute på kenneln. Men när hon 
möter de tystlåtna hundskötarna Ralf och Vanja ute 
på kenneln, ringer Lena-Slevas varningar i öronen. 
De går nämligen lite framåtböjda, andas med öppen 
mun och enligt kennelföreståndaren bär de solglas-
ögon oavsett väder. Och blir de inte hårigare för var 
dag? Nelly Rapp och London måste agera med snabb-
het, mod och hel del fantasi, för snart kan det vara för 
sent. 

Den tredje fristående boken om monsteragenten 
Nelly Rapp och hennes vän hunden London, böcker 
som tillfredsställer behovet av mysläskig läsning för 
nybörjarläsaren. Det är lite läskigt men mest mysigt. 
Alvners illustrationer är ”på kornet”. Hennes figurer 
är just läskiga och samtidigt oerhört komiska. 

#världsbokveckan

Bild:
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Onsdag 26/4, publiceras kl 06.00 på 
VBV’s Facebooksida:

Övergripande bildtext: 
Läs tillsammans! Det är aldrig för tidigt (eller för 
sent) att börja med högläsning. Det ger barn en rejäl 
skjuts till läslust och att knäcka läskoden. Här är tre 
tips när du ska läsa högt! #världsbokveckan

Bilder:

INLÄGGET 
KOMMER ATT 

SPONSRAS FÖR 
ATT NÅ FLER!

Bildtext:
Variera tonläget - det 
blir roligare att lyssna 
på

Bildtext:
Läs en bok du själv 
gillar - det blir roliga-
re att läsa

Bildtext:
Läs så länge barnet 
vill lyssna - fortsätt 
igen när lusten är 
tillbaka

OBS! 
Ovanstående är gjord som som en Photo Carousel. Det kommer upp som 
ett alternativ när du valt att posta ett foto eller video. 
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Förslag på texter till egna bilder tagna under veckan

Alternativ 1 (för er som har böcker kvar)
Text: Världsbokveckan är i full gång! Här i bokhandeln (byt ut detta mot er bok-
handels namn) finns några ex av gåvoboken kvar, skynda er hit! #världsbokveckan

Alternativ 2 (för er som inte har böcker kvar)
Text: Världsbokveckan är i full gång. Här i bokhandeln (byt ut detta mot er bok-
handels namn) firar vi för fullt. Vi ses väl i Bokhandeln? #världsbokveckan

Bild: 
Från er bokhandel på hur ni skyltat,  firar, böckerna eller vad ni tycker passar bäst!

Se dessa uppdateringar som inspiration och gör egna varianter 
som passar i ert flöde. Kör hårt!


