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Bilderböcker 

Joni och grottans hemlighet av Baek Heena 
En spännande och lite otäck saga om Joni som bor med en sträng 
tant som ger henne omöjliga uppdrag. När Joni lyckas med 
uppdragen med hjälp av en magisk plats och en ny vän blir tanten 
arg och följer efter Joni för att ta reda på hennes hemlighet. 
ALMA-pristagaren Baek Heenas fjärde bilderbok på svenska. Lika 
underbar som hennes tidigare böcker. 

 

Här är alla andra av Mimi Åkesson & Linda Bondestam 
En rolig, färgsprakande bok om hur olika människor är och hur man kan dela 
upp människor i oväntade grupper. När man tror att man ska få en vi och de-
känsla så blir det något helt annat. Den väcker tankar på hur vi delar upp 
människor i olika grupperingar i vårt samhälle och på vilka grupper man själv 
skulle kunna platsa i? 
 

 

Såret av Emma Adbåge 
Man kan kalla detta för historien om ett ovanligt stort och minnesvärt sår. Stor 
igenkänning för alla, stora som små, om dramatiken och de stora känslorna 
när det sker en (liten) olycka vid pingisbordet i skolan, och alla, verkligen alla 
i hela skolan vill se hur blodet sprutar och höra alla detaljer om vad som 
hände. Passar alla som är Adbåge-fans och barn i lågstadiet. 
 

 

Jaga inte oss av Eva Lindström 
Roligt om två ekorrar och en hare som är de enda som röstar nej till jakt när 
det är möte i samlingslokalen. De tycker att jägare är skogens töntar och vill 
bara ha lugn och ro i skogen så att de kan hålla på med sin nötinsamling och 
kunna sova om nätterna. Är det verkligen för stora krav att ha i dagens skog? 
En liten pärla av ALMA-pristagaren Eva Lindström. 
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Kapitelböcker 6–9 år 

Giraffens hjärta är ovanligt stort av Sofia & Amanda Chanfreau 
Vera bor på Giraffön med sin pappa. Hon har aldrig träffat sin mamma och när 
hon frågar pappa om henne svarar han kryptiskt. Men Vera är nyfiken och när 
hon får en ny brevvän som bor på en Cirkus bestämmer hon sig för att åka till 
fastlandet, träffa sin brevvän och leta efter sin mamma. Vera har en ovanlig 
förmåga att se djur och andra varelser i sin omgivning som inte många andra 
kan se. Det blir ett äventyr med mycket fantasi, humor, cirkusbesök och ett 

  stort hjärta. Perfekt för högläsning. 

Räven & kaninen har kalas av Beth Ferry & Gergely Dudás 
Räven och kaninen är bästa kompisar och gör allt tillsammans. Nu ska de fixa 
ett kalas för sparven. Det här är en hjärtevärmande berättelse i lättläst serieform. 
Om gulliga och snälla djur som hjälper varandra. Passar för nybörjarläsare.  
 
 

Gillis – Lånehamster och andra pirrigheter av Malin Linneroth & 
Hanna Granlund 

Fin och varm vardagsberättelse om Gillis som älskar djur och funderar mycket 
på livet. Passar för barn som har kommit i gång med läsningen. Det handlar 
om vänskap, mini-äventyr och stora känslor. 
 
 
 

 

Zombieskolan – Varning för människor! Av Pelle Forshed 
I en värld där alla har blivit zombier lever de få människorna som är kvar i 
människoparker. Zammy och hans föräldrar har rymt från en människopark 
och låtsas nu att de är zombier så att de kan leva i frihet bland zombierna. 
Rolig och originell ny bokserie för lågstadiet.  
 
 

 

Bästa friends forever av Ellen Karlsson & Karin Cyrén 
En varm och snäll berättelse om Noa och Manne som är bästisar och går i 
samma klass. Noa tycker om sin klass, skolan och mest av allt, Manne! Men så 
kommer det en ny elev till klassen och hon är sur! Kan man vara sur och gå i 
deras klass undrar Noa? Den nya tjejen får sitta på Noas plats bredvid Manne i 
klassrummet och plötsligt känns inte skolan lika kul längre.  
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Vampyrfesten av Helene Tursten & Anette Vargas Pettson 
Misk är inte som andra barn. Hon är en vampyr och bor med vuxna vampyrer, 
de tar hand om henne men Misk är väldigt ensam och längtar efter en riktig 
vän. Ett stort problem är att Misk sover på dagarna och är vaken på nätterna, 
hur ska hon då kunna träffa barn i sin ålder? Rolig och annorlunda bok om 
vänskap.  
 

 

Julsagor av H. C. Andersen 
En väldigt snyggt illustrerad sagosamling av utvalda sagor av H. C. Andersen 
som anknyter till julen eller vintern. Sagor som Snödrottningen, Flickan med 
svavelstickorna, Granen bland andra. Passande för högläsning med en vintrig 
och julig stämning. 

 
 

Kaskeloten – Världens största rovdjur av Lennart Eng 
En väldigt vacker och fascinerande bok där man kan läsa allt man inte visste 
att man ville veta om Kaskeloters liv och leverne. Passar både för högläsning 
och för de barn som kan läsa flytande. En favoritbok!  

 
 

 

Vikingatiden - Sveriges fantastiska historia av Fabian Göransson 
Vikingatiden är en historisk period som man ofta återkommer till i både 
litteratur och film. I den här boken kan man på ett roligt sätt lära sig om hur en 
familj levde på vikingatiden på riktigt. Den är rikt illustrerad i serieform som 
lockar till lustfylld faktaboksläsning.  
 
 

 

Jul i mitt hus av Gabi Frödén 
Det här är en gullig och mysig bok om de högtider vi firar i december, Lucia, 
jul och nyår. Passar för högläsning för barn i förskoleklass och upp till årskurs 
2 som tycker att det är extra mysigt med jul. Lou är en trevlig karaktär som 
hittar oväntade lösningar på sina problem. 
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Mellanåldersböcker 9–12 år 

De överblivnas armé av Gustav Tegby & Maria Fröhlich 
Första boken i en charmig, rolig och spännande trilogi om Dorian som 
upptäcker en värld av nordiska väsen som lever mitt bland alla vanliga 
människor i Stockholm. Dorian har alltid känt sig annorlunda och nu får han 
veta varför. Han är inte en av de vanliga människorna, han är en bortbyting. 
Med överraskande och minnesvärda karaktärer och snabba vändningar i 
berättelsen.  

 

Den dolda kraften av A. F. Steadman 
Oavbrutet spännande fantasyäventyr i en magisk värld där det finns farliga och 
blodtörstiga enhörningar. Utvalda utbildas till enhörningsryttare och får då ett 
starkt band till ”sin” enhörning och kan då vara med och tävla i kaoscupen. 
Skandar har ingen chans trots att det är hans dröm att bli enhörningsryttare. Men 
så händer något oväntat, kan Skandar bli en av de utvalda ryttarna ändå? 
 

 

Vulkanens barn av Elin Nilsson 
En äventyrsberättelse som utspelar sig i en värld där man stänger in barn i 
”puppor” när de blir tonåringar, där de ska ligga i flera år och drömma. När de 
väcks har de nästan blivit som nya människor och berättar sina egna berättelser 
på en stor fest i byn. När Leas bästa väns puppa blir stulen tar hon och en ny vän 
upp jakten på tjuvarna och hon lämnar sin by för första gången. På vägen träffar 
de nya vänner men hamnar också i farliga situationer.  

 

Hundra dagar hemma av Matilda Gyllenberg och Maria Sann 
När skolan börjar efter jullovet märker Nike och alla i hennes närhet att hon inte 
kan gå till skolan. Det bara går inte, trots att hennes bästa vän finns i skolan och 
hon har bra och förstående lärare så är det ett stort mörker som övertar henne när 
hon tänker på hur det är i skolan. Som tur är händer det spännande saker i staden 
hon bor i och hon blir meddragen av sin bästis att undersöka en mystisk brand.  

 

Anno & Issa av Linnea Lundborg & Ylva Oknelid 
En dag när Anno och hennes bästa kompis Jakob hänger i skejtparken som 
vanligt träffar de Issa. Issa är cool, ett år äldre och jättesnäll. Snart känner Anno 
att hon nästan bara kan tänka på Issa och hur roligt det är att hänga med henne. 
Hon vill ha Issa för sig själv och börjar ljuga för Jakob. Mysig läsning om 
vänskap, den första kärleken och att skejta. Med snygga och många 
helsidesuppslag av illustrationer i serieform.  
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Legenden om Julen av Eva Hildén 
I en mörk framtid träffar vi Silje och Isidor. En morgon visar det sig att deras 
lärare har hittat ett mystiskt objekt. Objektet är rektangulärt och slitet och är 
något som kallas för bok? I den finns det text som man kan läsa som handlar om 
den tolfte månaden som i boken kallas december och något som sker som heter 
julen? What? Silje och Isidor tycker att det låter väldigt mystiskt med julen. 
Rolig och passande bok att läsa i den tolfte månaden.  

 
 

Krypto – Ner i djupet av Hans Jørgen Sandness 
Väldigt lättläst och charmigt äventyr i serieformat om modiga Ofelia som har 
flyttat till en ny fosterfamilj som är väldigt intresserade av sport. Ofelia är mer 
intresserad av sjöodjur och livet under havsytan. Som tur är finner Ofelia en ny 
vän i fiskaren Björn.  
 
 

 
 

Glitch - Isildurs öga av Sandra Rath & Ismar Didic 
Tänk dig att du en dag råkar hamna i ditt favoritspel. Det låter kanske kul men 
den spelkaraktären som du brukar spela i spelet tar din plats i den riktiga 
världen och du måste plötsligt klara olika uppdrag med fara för ditt liv. 
Spelkaraktären måste klara att vara du i din vardag, gå till skolan, klara av dina 
föräldrar och inte bli upptäckt. Hjälp! Det är roligt, overkligt och snabbläst. 
 

 
 

Korpen – Fakta och myter av Bengt-Erik Engholm & Lina Blixt 
En spännande faktabok om en av de intressantaste fåglarna om man betänker 
korpens ständiga uppdykande i vår kultur och särskilt då inom litteraturen. 
Här får man läsa allt om korpars liv men också om de myter och andra 
betydelser människan har gett korpen genom historien. Dessutom är boken 
otroligt snygg.  
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Ungdomsböcker 

Yani av Nora Khalil 
En väldigt rolig och samtidigt sorglig bok om tre kompisar som går i nian i en 
skola i Alby. När Amir får ett utvisningsbeslut från Migrationsverket drar 
kompisarna i gång en kampanj för att Amir ska få stanna. Samtidigt pågår livet i 
klassen som vanligt och detta skildras med stor humor och säreget språk- och 
rytmkänsla.  
  

 
 

Vintersång av Jean-Claude Mourlevat 
En dystopi om några unga människor som lever under stort förtryck men som 
bestämmer sig för att göra motstånd trots rädslan de känner och våldet de möter. 
Det finns många intressanta karaktärer och trots att berättelsen grundar sig i 
verkligheten så finns det vissa övernaturliga element som överraskar. En 
oroande aktuell men samtidigt tidlös berättelse om kärlek, frihet och revolution. 
En stark läsupplevelse för oss som älskar att läsa.  

 
 

Adios hockeyhora av Kristina Falk 
Elsa byter skola, namn och stad sista terminen på gymnasiet. Hon har i sin 
hemstad råkat ut för något hemskt och blivit uthängd som ”hockeyhora” i 
sociala medier, därför behöver hon börja om. I nya skolan finns snygga struliga 
killen Leo och Elsa och Leo dras till varandra trots Leos egna problem och 
hemligheter och Elsas hemska upplevelse med en kille i sin förra skola. Det här 
är en riktig bra och spännande roman om kärlek och att börja om.  

 
 

Efter Tupac och D Foster av Jacqueline Woodson 
Jacqueline Woodson har en förmåga att skriva med värme och omtanke om 
sina intressanta och mänskliga karaktärer och deras inte alltid så perfekta 
familjer. I den här boken förflyttas vi till Brooklyn på 90-talet och får följa tre 
kompisar under tre år i deras liv. De tre tjejerna delar kärleken till Tupac och 
hans musik och den kärleken gör deras vänskap starkare. En stark pärla till bok 
om musik, familj och vänskap.  
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Neverwhere av Neil Gaiman & Chris Ridell 
Väldigt mycket London, magi och äventyr i denna tidigare utgivna roman för 
vuxna men nu återlanseras i en snygg och illustrerad utgåva för unga vuxna. 
Gaimans böcker är ofta svåra att kategorisera och den här boken passar alla över 
fjorton som gillar att läsa böcker om urban fantasy, magi och äventyr i London. 
 
 

 
 

Vera Vem? Av Anna Sundström Lidmark & Elisabeth Widmark 
En grafisk roman om mobbning på högstadiet. Text och bild samspelar och ger 
en jobbig men kvalitativ läsupplevelse om situationer som pågår i våra skolor 
varje dag. Läs den inte bara för att läsa om mobbning utan för att det är en 
riktigt bra grafisk roman.  
 
 

 
 

Skräxikon – Din guide till avgrunden av Emma Frey-Skött, Madeleine Bäck &  
   Lina Blixt 

Det här är en väldigt snygg och rolig bok som passar unga som är intresserade 
av skräckgenren. Författarna är skräckfantastaster själva och delar med sig av 
fakta och listor om skrämmande varelser och lotsar till vidare läsning. Men 
boken rymmer också tips på var man kan hitta flera skräckupplevelser. 
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