
      
 

Sommarläsning! En lista på vårens bästa böcker för åldrarna 6 till 16 

år sammanställd av bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket.  

 

 
Bilderböcker 

  

 
Snart blir det roligt, Emma Adbåge  

Genial bilderbok om känslorna och stämningen inför ett kalas. Peppen när man ska göra sig fin och 

förväntningarna är i topp men sen när kalaset väl börjar så blir det kanske inte lika roligt som man 

föreställt sig.  

 

Ett tryntroll flyttar in, Sabine Büchner & Charlotte Habersack 

Ett tryntroll vill flytta in på Hemmeltoppen men där bor redan Hönan, Hjorten, Stengeten, 

murmeldjuret och partyharen och de är väldigt oroliga för hur det ska bli. De målar upp förskräckliga 

bilder av det otäcka tryntrollet men är hen verkligen så hemsk? Underbart roligt om rädslan för 

förändringar och främlingar. 

 

Morkels alfabet, Stian Hole 

En bilderbok för äldre barn (och vuxna). Svindlande vacker berättelse om att se och möta en annan 

människa, att dela tankar och ta del av någon annans värld. Inte helt lätt att läsa men därför så 

intressant och given att använda för boksamtal. 

 

Flykten, Francesca Sanna 

Underbart bildberättande om en mamma som flyr från krig med sina två barn. Hur ska de klara den 

farliga resan till det nya fredliga landet? 

 

Hemma, Carson Ellis 

Bilderbokskonst om hur olika ett hem kan se ut. Vi får se hem i olika länder, olika tider och 

fantasihem. Perfekt för att samtala om likheter och olikheter och vad just ordet hemma kan betyda. 

 

 

 

 



I en musfamilj. Giovanna Zoboli & Simona Mulazzani 

Du kanske har undrat hur livet ter sig för medlemmarna i en musfamilj? Konstigt nog kan de flesta av 

oss känna igen sig i en musfamiljs vardag. Läs om och om igen för att riktigt insupa de ljuvliga 

bilderna.   

 

Åka buss, Henrik Wallnäs & Matilda Ruta 

En katt och hans mamma måste lämna sitt land och pappan och ge sig iväg på en skrämmande resa på 

grund av krig. Matilda Rutas underbara bilder lyfter den här berättelsen om barn på flykt och Henrik 

Wallnäs livliga språk lyckas med att inte skriva läsaren på näsan och öppnar för egen tolkning.  

 

Mitt bland stjärnor, Lotta Olsson & Olof Landström 

En rolig och medryckande berättelse om jordens uppkomst. Underbart språk på rim som både är 

ljuvlig och rolig att läsa högt. Bilderna är skapade av den älskade bilderboksmästaren Olof Landström. 

 

Kanske ett äpple, Shinsuke Yoshitake 

En rolig bilderbok om fantasi. En pojke hittar ett äpple på bordet hemma men kanske är det inte alls ett 

äpple utan ja, vad kan det vara? Gränslöst fantasifyrverkeri som roar och utmanar läsaren. 

 

 

 

 

Läsa själv 6-9 år 

 

En myras liv, Linn Gottfridsson & Emma Adbåge 

Perfekt högläsningsbok för sexåringen eller egenläsning för duktiga läsare i ettan. Vi får följa Myran 

och hans vardag i förskoleklassen med kompisar, föräldrar som bråkar och alla tankar och funderingar 

som han bär på.  

 

Emres handbok i konsten att skaffa sig vänner, Siri Spont & Jonna Björnstjerna 

Emre längtar efter en egen kompis. När Ömer börjar i klassen så blir det kaos direkt, han menar inget 

illa men hans upptåg förvandlas till katastrofer varje gång. Men Emre ser att Ömer är en snäll kille 

egentligen och försöker bli hans vän. Roligt, snabbläst och första boken i en ny serie som kan bli en 

favorit för alla lågstadiebarn som gillar dagbok för alla mina fans. 

 

Monstret i natten, Mats Strandberg & Sofia Falkenhem 

Mysryslig berättelse om en pojke som känner sig ensam bland sina jämnåriga men när han förvandlas 

till ett monster hittar ett sammanhang och nya kompisar att höra till. Kul och spännande med fina 

illustrationer. 

 

 

 

 



 

 

Skruva den som Henry, Staffan Bjerstedt 

Snabbläst om ett nybildat handbollslag med både tjejer och killar som spelar tillsammans. En enkel 

berättelse som rymmer lite handbollsvardag, humor och spänning som kan passa både låg- och 

mellanstadieläsare. 

 

Fantasiska fakta om djur, Maja Säfström 

En bilderbok med fina illustrationer av många olika djur och förvånande fakta om djuren som är roliga 

att läsa själv eller ännu bättre tillsammans med andra.  

 

Isdraken, George R. R.  Martin 

Finstämd om en annorlunda flicka som har en speciell relation med en skrämmande isdrake. Passar för 

både låg- och mellanstadiet. 

 

Den långa resan till Amerika, Joan Sandin 

Nyutgivning av den här berättelsen om en svensk familj på 1800-talet som lämnar Sverige för att få ett 

bättre liv i Amerika. Både lättläst och fängslande. 

 

Upphittat: Tiger och Silverfisk,  Elin Lindell 

En ny rolig bok om Jördis. Kan läsas fristående och om man gillar den här har man ju tre andra böcker 

om Jördis att läsa ikapp på sommarlovet! Det är roligt, knasigt med mycket starka känslor och fart i 

berättelsen.  

 

 

Läsa mer 9- 12 år 

 

 
Sannare än sant, Dan Gemeinhart 

Tolvårige Mark ger sig iväg från sitt hem i hemlighet. Han lämnar villospår så att ingen ska hitta 

honom innan han har fullföljt sin dröm, att bestiga ett speciellt berg. Mark har med sig sin älskade 

hund Beau och tillsammans tar de sig an de svårigheter som uppstår. Det är spännande, tänkvärt och 

sorgligt. En perfekt bok för slukaråldern. 

 

Zombiefeber, Kristina Ohlsson 

Ny efterlängtad bok av Kristina Ohlsson. Läskigt men ändå inte för läskigt om zombiefebern som 

drabbar den lilla staden, allt fler smittas och förvandlas till blodtörstiga (bara djurblod) zombier. 

Riktigt spännande för mellanåldern. 

 



 

Mitt år av längtan, Dasha Tolstikova 

Dashas mamma åker till USA och lämnar kvar Dasha hos mormor i ett år. Om ett för oss annorlunda 

vardagsliv i 90-talets Ryssland. Men samtidigt stor igenkänning i känslor om vänskap, förälskelse och 

längtan hos alla som har varit tolv år. Det här är en grafisk bok och form och illustrationer är i en klass 

för sig. 

 

Rollergirl, Victoria Jamieson 

En serieroman om Astrid som upptäcker sporten rollerderby men också om vänskap. Astrid och 

bästisen Nicoles långåriga vänskap får ett smärtsamt slut när tjejerna växer ifrån varandra och börjar 

ha olika intressen. Stor igenkänning, bra karaktärer och en av de bästa serieböckerna vi läst. 

 

Silvervinges hemlighet, Katarina Genar  

Erik och hans kompis Alva hittar en bunt gamla brev som legat gömda i ett dragit lusthus som tillhör 

ett gammalt slott. En tragisk kärlekshistoria, en död ung man och spöklig stämning vävs skickligt in i 

berättelsen. Snabbläst och välskriven.  

 

Sal 305, Ingelin Angeborn 

Ingelin Angeborn är en mästare på mysrysare. Den här boken är en fristående fortsättning på Rum 213 

och vi får återigen träffa Elvira. Det är mycket spökligheter och kalla kårar men också som vanligt om 

relationer och nu också lite om kärlek. Läs bara om du verkligen törs! 

 

I kungens spår, Peter Arrhenius 

Roligt och spännande om Fanny Falk som är medlem i ett hemligt sällskap av tidsresenärer som har 

uppdraget att säkerställa tidsordningen i historien. I sitt första riktiga uppdrag måste Fanny åka till år 

1520 för att se till att Gustav Vasa verkligen blir kung av Sverige. Äventyr och lite historiekunskap i 

samma bok! 

 

Rakt mot hindret, Malin Eriksson 

Jo och hennes mamma måste flytta hem till mormor eftersom mamman har problem med ekonomin. 

Äntligen får Jo börja rida, mormor betalar gärna för ridlektionerna. Jo hittar mammans dagbok från 

barndomen. Det visar sig att mamma också älskade att rida, men varför har hon aldrig sagt något till 

Jo? Välskrivet om relationen mellan mor och dotter men också såklart kärleken till hästar och vänskap. 

 

Boet, Kenneth Oppel 

Steve är orolig för sin nyfödda lillebror. Ingen vet om bebisen ska överleva och han och föräldrarna 

tillbringar sin mesta tid på sjukhuset. Men så får Steve i drömmar träffa en varelse, en ängel tror han, 

som säger att hon ska fixa bebisen. Allt kommer att bli bra, säger hon. Steve måste bara säga ja och 

släppa in henne i huset. Det här är en skrämmande och annorlunda berättelse som stannar kvar i 

minnet länge. 

 

Drömfångare, Odjuret vaknar, Ola Lindholm 

Med ingredienser som en föräldralös pojke, hemska fosterföräldrar och en magisk värld mitt i vår egna 

blir det lätt att hitta läsare till den här magiska äventyrsboken. Det visar sig att Andy är den utvalda att 

leda kampen mot det farliga drömdjuret som hotar världen. Snygga illustrationer förhöjer magin och 

spänningen. 

 

 

 



Färgernas ljud, Jimmy Liao 

En blind flicka åker tunnelbana i en stor stad, hon går genom gångar och upp och ner på olika 

stationer. Vad är det för värld vi får se? De fantastiska drömska bilderna visar flickans inre bilder av 

sina upplevelser på resan genom staden. Det här är en bilderbok för mellanåldern och för äldre läsare 

som man gärna läser långsamt för att smälta Jimmy Liaos bildvärld. 

 

 

 

 

 

Faktaböcker 

 
 

Löss, Bengt-Erik Engholm & Jojo Falk 

Lössen sprider sig i skolorna varje termin men vi kanske inte vet så mycket om dem? Den här roliga 

boken går igenom allt om alla sorts löss. 

 

Rösträtt för kvinnor, Sara Teleman 

År 1921 fick kvinnor för första gången rösta till Sveriges riksdag. I den här boken får man läsa om de 

kvinnor som kämpade för allmän rösträtt och till sist gjorde det möjligt. Enkel text och ursnygga 

illustrationer. 

 

Alla mina sinnen, Valentina Villareal Thibblin & Mia Nilsson 

Klurig bok full av matnyttiga fakta om människans sinnen. Synen, hörseln, lukt- och smaksinnet, 

känseln och det sjätte sinnet, hur funkar det egentligen. Roliga illustrationer och lätt att läsa för 

lågstadiet och mellanstadiet. 

 

Slående fakta om hjärtat, Lena Sjöberg 

Otroligt många fakta om det livsviktiga organet hjärtat! Fina bilder och lite om kärlek också. 

 

Vad hände när och var? Historisk atlas 

Med den här omfattande boken kan man fördriva hela sommaren i historiens bataljer! Fylld av roliga 

och annorlunda kartor och tidslinjer.  Äntligen kan man begripligt orientera sig i historien. 

 

Feminism pågår, Elin Lindell & Sassa Buregren 

En viktig bok om feminism för mellanstadiet. Ge bort den till alla pojkar och flickor ni känner så blir 

framtiden bättre för alla. 

 

Djur i djupen, Camilla de la Bédoyère 

Många bilder på spännande och monsterlika djur som lever i havets djup. Bladvändare och lättläst för 

alla djurintresserade. 

 

 



 

 

Ungdomsböcker 

 

 
 

Dumplin, Julie Murphy 

Willowdean, även kallad Dumplin av sin mamma, är tjock och trivs med sig själv tills hon träffar 

snygga Bo och blir kär i honom. Plötsligt märker hon hur hon besväras av att inte passa in i den 

rådande skönhetsnormen. Willowdean gör det enda rätta för att råda bot på problemet, hon ställer upp i 

stadens skönhetstävling! Riktigt bra om självkänska, utseende, vänskap och kärlek. 

 

Vattnet drar, Madeleine Bäck 

Riktigt skrämmande och spännande bladvändare om ett litet samhälle och de övernaturliga, onda 

krafter som vaknar till liv och sprider skräck. Årets bästa svenska roman? Passar duktiga och lite äldre 

läsare. 

  

Gudarna, Elin Cullhed  

I rasande tempo om tre tjejer som stångas mot världen och kraften i deras vänskap. Starkt, gripande, 

roligt och tragiskt om unga tjejers liv just nu i en småstad i Sverige. 

 

Askfödd, Saaba Tahir 

En mörk och spännande fantasyberättelse om två unga människor som möts och trots att deras folk är 

fiender ser de något värdefullt hos varandra. Välskriven, bra världsbygge och med en gnutta politik 

gör att den här fantasyberättelsen sticker ut och blir något mer än bara action och romantik.   

 

Middagsmörker, Charlotte Cederlund 

Nordisk fantasy med samisk mytologi i grunden och den klassiska kampen mellan de goda och de 

onda krafterna i världen. Riktigt spännande och annorlunda! 

 

Tio över ett, Ann-Helén Laestadius 

Maja kan inte sova. De spränger i gruvan under Kiruna och staden ska flyttas, Hennes familj har redan 

fått en fin lägenhet att flytta till men Maja vill inte lämna sitt hus. Hon ligger vaken om nätterna och är 

beredd på att när som helst rasa ner i en spricka och dö.  

 

 

 

 



Om jag var din tjej, Meredith Russo 

Amanda är ny i skolan och får oväntat mycket uppmärksamhet av en snygg och charmig fotbollskille. 

Snart märker hon att han är en riktigt bra kille och hon blir kär i honom men hur ska det gå och 

kommer hon att kunna berätta allt om sig själv för honom? Amandas hemlighet är att hon föddes som 

Andrew, alltså i en pojkkropp. Nu har hon blivit Amanda, den tjejen som hon alltid varit inom sig. 

 

Krigstid (Sagan om Turid -2), Elisabeth Östnäs 

Andra boken om kungadottern Turid som med ett målande språk, spänning och en levande karaktärer 

gör vikingatiden verklig för läsaren. Läs första boken om Turid om du inte gjort det och läs sen den 

spännande fortsättningen i Krigstid.  

 

Innan helgen är över, Kerstin Lundberg Hahn 

Sista sommarveckan, en sommarstuga, två systrar och en pojkvän. Redan på vägen till stugan går det 

fel när de kör på en kille som står mitt på vägen. Ett dåligt beslut om att köra vidare och smita från 

olycksplatsen förföljer systrarna men är det något mer? Vem är det som knackar på fönstret om 

nätterna? Kusligt och välskrivet. 

 

Du bara, Anna Ahlund  

Gripande kärleksroman om sextonåriga John som faller handlöst för två år äldre Frank. Tyvärr har 

hans storasyster bestämt sig för att Frank kommer att bli hennes. Kärleken kan dock inte styras … 

 

 


