
Boktips - Lågstadiet 
Besök biblioteket och låna lite 
sommarläsning!



Om du gillade Saga-Sagor….

Nina-böckerna 
av Emi Guner & Loka Kanarp

. Det handlar om att sova över hos en kompis för första 
gången och om att vilja byta födelsedag. Om att gå i 
simskola och hur det kan komma sig att man kanske 

ljuger lite grann ibland. Nina och snöleoparden är en rolig, 
allvarlig och träffsäker högläsningsbok med stor 

igenkänningsfaktor.

Kerstin-böckerna 
av Helena Hedlund & Katarina Strömgård

Helena Hedlund skildrar en modern Bullerbyn med en 
stor dos humor, vardagsspänning, lek och känslor som 

känns i hela kroppen. Perfekt för högläsning!



Om du gillar Klass 1b-böckerna… 

Trolleri med Karam Nadjar
Av Ebba Berg & Carl Flint

. Karam är jättebra på att trolla. Han har tränat hela vägen från 
Syrien till Sverige.En dag vill hans nya kompis Anna också lära 

sig att trolla.Men det vill inte Karam.En magiker får ju inte 
avslöja sina trick!Karam Nadjar är ny i klassen på Lyckeskolan, 
där han går tillsammans med en massa klasskamrater. I varje 

bok i serien får vi lära känna en ny klasskompis!

Vem är kär i Abel Svensson?
Av Ebba Berg & Carl Flint

Abel Svensson har funderat och funderat. Han vet 
vilka han är kär i. Men finns det någon som är kär i 
honom? Och hur ska han i så fall få reda på det?



Om du gillar Handbok för 
superhjältar….

Karma och Jonar av Zelda Falköga
Glimeria har i tusen år varit ett sagolikt vackert land. Men 

sedan Stendraken landade i bergen har himlen 
förmörkats. Allt oftare kommer drakens klipptroll till 

landets gårdar för att stjäla magisk stjärnglöd som de tar 
till draken.De två modiga barnen Karma och Jonar

hamnar plötsligt mitt i äventyret. Eftersom deras familjer 
vägrar att samarbeta får de tillsammans tänka ut en plan 

för att överlista drakens klipptroll.

Missa inte att del 7 just har kommit ut! 
Alla de kidnappade barnen har kommit tillbaka till 

Rosenhill, men Röda Masken och hennes vänner kan inte 
sluta fundera på det. Det är någonting som inte stämmer. 
Varför skulle kidnapparna göra sig så mycket besvär med 
att först föra bort barnen, för att sedan bara släppa dem 

några dagar senare?



Om du gillar att läsa om spöken men 
utan att det blir för läskigt…

Spökbyrån av Kristina Ohlsson & Moa Wallin
Välkommen till Spökbyrån! Dimdalens egen 

akutmottagning för spökerier. Här finns Elsa och Kalle 
som vet det mesta om spöken. Den här gången behöver 
Frans Fransson deras hjälp. Det spökar i hans lägenhet 

och han kan inte sova om nätterna för allt oväsen!

Varning för spöken + Varning för Vålnader
Varning för spöken är den första boken i en ny mysryslig 

serie om nioåriga Siri och spökexperten Kaspar. Korta 
kapitel, många fina bilder, opålitliga spöken och en 

massa skratt!



Om du vill läsa LÄSKIGT!
VARNING! Biblioteket tar ej ansvar för eventuella mardrömmar. 

Spindelhuset 
av David Renklint & Astrid Tolke

Meralda och hennes pappa får problem med bilen på en 
enslig skogsväg. För att skydda sig mot regnet och vänta 
ut natten går de tills de hittar ett stort, slitet hus. Meralda
känner genast att det är något som inte stämmer, men 

hennes pappa går in. Det skulle han inte ha gjort ...

Spökhunden Buster 
av Tobias Söderlund & Stef Gaines Finns totalt 3 böcker. 

Ellens bror har blivit allvarligt sjuk. Därför är det nästan alltid 
Ellen som går ut med Buster, familjens toypudel. Under en av 

deras kvällspromenader får Buster upp ett spår på 
kyrkogården. Det leder fram till en grav. Ellen tror först inte det 

är sant, men det är något som dallrar i luften vid gravstenen. 
Och sedan blir två genomskinliga gestalter synliga ...



Om du gillar djur… 

Kaninhoppet av Malin Eriksson
Alwin har en lillasyster som är sjuk och i början av 

sommarlovet måste de åka med henne till sjukhuset och 
Alwin får bo hos morfar tillsammans med sina tråkiga, 
pingisspelande kusiner. Men så en dag hittar Alwin en 
kanin ute på ängen, den tillhör en äldre tjej som bor en 
bit bort och sysslar med kaninhoppning. Hon ber Alwin

om hjälp vid en hopptävling.

Kattspionerna på Rosengård 
av Anja Gatu & Anna Nilsson 

Den lilla katten Samira Karlsson har just flyttat till Rosengård. Snart 
träffar hon Pälsa, en cool och charmig katt som tar henne till 

spännande platser. Men inte i sin vildaste fantasi hade Samira 
Karlsson kunnat ana att hon och Pälsa skulle bli hemliga agenter 

och ägna sig åt farliga uppdrag. 



Textrik fakta om djur & natur… 

Upptäck naturen-serien av Emma Jansson Svenska grod & kräldjur/ fåglar/däggdjur
Av Martin Elmenäs & Johan Källberg



Rolig fakta om djur & natur… 

Fatta grejen med Komodovaraner
Varva kunskap med as-garv när du läser Fatta grejen 
med komodovaraner, där korta och enkla faktarutor 

kompletteras med humoristiska teckningar av 
kanadensiske tecknaren Sampar. Fatta grejen är en 

faktaserie med glimten i ögat för den som vill veta mer 
om lite ovanliga djur!

Spindelben av Anna Hansson & Maria Andersson 
Keusseyan

Det och en massa andra klibbiga fakta kan du läsa mer om 
här i sjätte delen av Intresseklubben. Allt serverat med en 

stor portion humor och garanterad rysfaktor ...
Boken har kort, lättläst text och pratbubblor skrivna med 

versaler. 



Om du är en gamer… 

Flatworld – Häxmästaren på Kvarneberg
I stadsdelen Kvarneberg har skolan just börjat efter 

sommarlovet. Alla pratar om ett nytt spel: Flatworld. Sven 
lyckas få en inbjudan och älskar det från första stund. En 

magisk värld öppnar sig, långt bättre än den verkliga.
Första delen i serien om Skölden och mobilspelet 

Flatworld. Ett halsbrytande äventyr som kan komma att 
ändra din syn på spel och verklighet.

Gamers – Level 1: Dubbelspel
Lionel Silver spelar fotboll flera gånger i veckan. Det finns bara 

ett problem: Han är bollrädd och skulle helst stanna hemma 
och spela Golden Goal - världens bästa fotbollsspel. Men 
Lionel är tyvärr son till Tom Silver, f.d. fotbollsstjärna, och 

"Tanja Tortyr", världens mest övertaggade gympalärare. Tv-
spel är det värsta de vet. Så när Lionels fotbollslag har match 

samtidigt som det är en Golden Goal-turnering i staden, måste 
han komma på en lösning



Om du gillar fotboll… 

Passa bollen!: ropar Kosse
Av Anja Gatu & Maria Källström

Det här är den första boken om Kosse och hennes 
fotbollsäventyr. Serien bygger på landslagsstjärnan 

Kosovare Kosse Asllani. 

Snygg brytning, Behrang!
av Anja Gatu & Valentin Schönbeckf

Fotbollskärlek, osäkerhet och att lära sig att stå upp för sig 
själv och andra! Fotboll är det bästa Behrang vet. En dag 
när Behrang och hans kompisar tränar skott på gården 

kommer Amir. Signe som är grym på att skjuta säger att 
Amir får vara med på ett villkor: att han är måltavla. Amir 
säger ja samtidigt som tårarna stiger i ögonen. Det känns 

inte alls bra. Vad ska Behrang göra nu?



Om du gillar roliga böcker..

Lisbet & Sambakungen
av Emma Karinsdotter & Hanna Gustavsson + Agnes Jakobsson

Totalt 3 böcker
Lisbet och Sambakungen är en rikt illustrerad 
högläsningsbok med mycket crazyhumor, inte minst i 
Hanna Gustavssons färgillustrationer. Men parallellt med 
de galna upptågen ställs en allvarligare fråga: Har man 
rätt att få vara som man vill - även om man helst vill vara 
alldeles vanlig?

Hundmannen av Dav Pilkey Totalt 3 böcker
Vad får man om man syr ihop en trasig polishund med en 

trasig polisman? Hundmannen! En stark kropp parad 
med en smart hundhjärna blir ett vinnande koncept: även 

osynliga bovar kan sniffas upp med stor framgång. 
Frågan är bara om Hundmannen klarar av att ständigt 

välja plikten framför allt ...   



Om du gillar övernaturligt… 

Monstret Frank 
av Mats Strandberg & Sofia Falkenhem

Dagen då Frank Steen fyller nio år händer något som 
förändrar hans liv. Grannen Alices hund Uffe blir så 
uppspelt att han råkar bita Frank i handen, och snart 
börjar Frank drömma mystiska drömmar. I drömmen är 
han täckt av lurvig päls och springer i skogen på fyra ben. 
Det enda han vill är att bli klappad, kliad mellan öronen 
och gosad med. Men varför blir alla så rädda?

Almandrarnas återkomst Bok 1 & 2
I en enslig stuga uppe i bergen sitter pojken Rian och 

väntar på sin farfar. Då får Rian besök av en vacker ung 
man med rött hår och brinnande gröna ögon: en 

almander! Men almandrarna sägs ju ha trollat bort sig 
själva för många hundra år sedan? Farfar har berättat att 
deras stad låg precis där stugan ligger nu, det enda som 

finns kvar är en djup brunn. Eller?



Om du gillar vardag & känslor… 

En myras liv 
av Linn Gottfridsson & Emma Adbåge

En charmig berättelse om små och stora 
händelser i en sexårings liv. Emma Adbåges
bilder passar på pricken till Linn Gottfridssons 
roliga men samtidigt allvarliga historia om Myran 
och hans familj. Finns ytterligare två böcker

Viggo och rädslolistan 
av Lisa Bjärbo & Johanna Magoria

Viggo har en hemlig lista, en rädslolista. På listan ritar han allt 
han är rädd för, och det är många olika saker: mörker, eldgafflar, 
monster utan huvuden, monster med huvuden, brinnande hus
Det är rätt jobbigt att vara rädd för en massa grejer, särskilt när 

det snart är halloween och kvarteret kommer att krylla av 
spöken, häxor och läskiga mumier. Och det är väldigt jobbigt att 

inte kunna berätta för någon hur rädd man är.



Äventyr och luftskepp…..

Ester Tagg & den flygande holländaren
av Linn Åslund & Rebecka Helmersson

Allting börjar den dag då barnhemsflickan Ester Tagg 
ser en bild av ett flygande piratskepp i tidningen. 
Under bilden står det att skeppet Den flygande 
holländaren ska lägga till vid stadens torg, så att den 
ökända piratkaptenen Beryll Stålhjärta kan förse sig 
med mat och förnödenheter innan hon ger sig av för 
att leta efter Svartskäggs legendariska skatt.

Flora Wolf och Järnklockorna
av Linn Åslund & Rebecka Helmersson

Föräldralösa Flora Wolf är i en riktig knipa. Hennes storasyster 
Nike har inte skickat pengar till hyra på flera månader, och 

hyresvärden Haspen hotar med att ta Floras lillebror som pant 
och låta honom jobba som eldare, fastän han bara är 7 år. Flora 
måste hitta ett sätt att få ihop pengarna, men det är inte så lätt. 
Allt hon kan är att dyrka upp lås, men eftersom hon inte tillhör 

låsmästarnas skrå, är det absolut förbjudet.



Rymdäventyr… 

Snack Parrows intergalaktiska rymdbyrå av Camilla Linde
Rymdpiraten Snack Parrow har fått ge upp sitt piratande och startar 
istället en rymdbyrå för att lösa mysterier. Av en slemmig humfurk köper 
han ett rymdskepp för att kunna resa mellan galaxerna. Ett skeppsspöke 
blir kapten eftersom han själv inte kan köra skeppet. Tillsammans med 
kompanjonen Flax drar de ut på äventyr. Men resan blir kort, för 
rymdbaljan går sönder. De måste till Skrotplaneten för att skaffa 
reservdelar. Men Skrotplaneten vaktas av universums farligaste varelser: 
Robotkaninerna.

Zita i rymden av Ben Hatke
Ny seriehjälte att älska! På en halv sekund förändras 
hela Zitas liv – på ett kosmiskt sätt. Hennes bästa vän 

förs bort av onda rymdvarelser. Zita tänker göra allt för 
att rädda honom. Plötsligt är hon på den konstigaste 
planeten i hela universum. Hon möter stora faror och 

märkliga varelser. 



Nollan och nätet

Nollan och nätet av Caroline Engvall & Katarina Vintrafors
Nollan är nio år och funderar mycket över livet. Hon känner sig lite annorlunda. Men så träffar hon Wilma på nätet. Wilma är allt hon 
behöver i en kompis. Hon är snäll, rolig och förstår allt till skillnad från mamma.
Allt Nollan vill är att Wilma ska tycka om henne. Så när Wilma frågar om Nollan kan skicka några bilder på sig själv går hon med på det.
Noelias hemlighet är den första boken i en serie om Nollan.

Böckerna ska underlätta för vuxna och barn att starta samtal om livet - både glädjen och farorna - på nätet. Caroline Engvall är
författare till böckerna, och även specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Hon har skrivit ett flertal hyllade böcker för både 
vuxna, unga och barn, och har blivit mångfaldigt prisad för sitt folkbildande arbete mot barns utsatthet. Idag är hon en av Sveriges 
ledande auktoriteter i ämnet.


