
 
Hej igen alla läsare! 
 
Nu är det dags för årets sista boktips från bibliotekarierna. Vi ger förslag på härlig 
jullovsläsning. Vi vill önska alla besökare av vår boktipssida en riktigt GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT LÄS-ÅR! 
 
/Marie och Petra 
 

 
Föräldrahyllan  
Trygga små barn : 0-5 år 
Jorunn Hansson 
 
Barn behöver känna sig älskade, sedda och trygga. Detta är en bok om hur man som föräldrar 
kan ge sina barn en grundtrygghet att ha med sig hela livet. Men det är inte alltid lät att vara 
den där superföräldern man vill vara. Jorunn Hanssons vill med sin bok göra det lite lättare att 
vara en trygg förälder. Kärlek, närvaro och begriplighet (att göra vardagen begriplig genom 
att förklara saker för barnet) är tre saker som är grundläggande för barns trygghet. Inte bara 
författaren ger råd, utan även kunniga experter medverkar i boken. 
 
/Marie 
 

 
 
Faktabok (barn & ungdom) 
Varning för köttgänget 
Sarah Sheppard 
 
Köttgänget består av sju dinosauriefamiljer. De har namn som familjen Tagg, familjen 
Tyrann, familjen Tjuv… Och de är läskiga! Vissa är stora med vassa klor och tänder, medan 
andra är små, snabba och smarta. En fantasifull bok som förmedlar kunskaper på ett roligt 
sätt.  
 
/Marie 



 

 
 
 
Pekbok/småbarnsbilderbok 
Sick sack – vad är det? 
Linda Fridh & Pernilla Lonhage 
 
En pekbok i hård kartong. Ena sidan visar en abstrakt form av en taggig linje. På nästa sida 
ser man hela föremålet, som kan vara t.ex. en orm, en fisk eller en kaviarsmörgås. Ett sätt att 
lära sig hur en liten del hänger ihop med det stora hela. 
 
/Marie 
 
 
 

 
 
Bilderbok 
Hit med våra mössor! 
Eva Lindström 
Hit med våra mössor är Eva Lindströms senaste bilderbok. Lika finurliga 
akvarellillustrationer som alltid, målat ur barnets perspektiv. Kompisarna Sofi, Tom, Mia och 
Marko har nya mössor. De går på födelsedagskalas hos Jim. Jims pappa visar olika 
trolleritrick. Plötsligt är barnens mössor borttrollade. Barnen blir ledsna. Hur ska de få tillbaka 
sina mössor? För barn i 3-6-årsåldern. 
 
/Marie 
 
 
 
 
 



 
 
Barnbok (Hcf) 
Kärleksmysteriet 
Martin Widmark 
Illustrationer: Helena Willis 
 
Detta är den sextonde boken i serien om LasseMajas detektivbyrå. 
Det är kärleksfestival i lilla Valleby och självklart får Lasse och Maja ett litet mysterium på 
halsen som de måste lösa. Det är nämligen så att stadens rikaste man, Muhammed Karat, ger 
fem kronor för varje puss till en insamling som ska gå till världens barn, men vad händer när 
alla pengar helt plötsligt är borta?  
Mys-spännande läsning för de lite yngre, och det bästa det finns flera böcker i serien på 
biblioteket att sluka.  
 
/Petra 
 
 

 
 
Barnbok (Hcg) 
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton 
Tage Danielsson 
Illustrationer Per Åhlin 
 
Boken lämpar sig alldeles utmärkt som högläsning för barn i mellanåldern nu i jultider. 
Ytterligare en av mina favoriter som handlar om Karl-Bertil som under sitt extraarbete på 
posten, där han sorterar alla julpaket, får en idé; att ta från de rika och ge till de fattiga. Karl-
Bertil sorterar ut paketen till de rika människorna i staden i en egen postsäck som han 
adresserar till sig själv. På julaftonskväll beger han sig ut i staden och delar ut julklapparna till 
stadens fattiga människor.  
En fantastisk och varm historia! 
 
/Petra 
 
 



 
 
Ungdomsbok (uHc) 
Svenhammeds journaler 
Zulmir Becevic 
 
Detta är min absoluta favorit denna hösten. 
Boken bjuder på många skratt men uppblandat med ett stort mått allvar. 
 
Huvudpersonen Svenhammed lever tillsammans med sin familj i en förort utanför Stockholm. 
Hans ovanliga namn är en sammanslagning av faderns namn Muhammed och pappans 
favoritsekreterare på socialkontorets namn, Sven.  
Svenhammed går i skolan, där han har två vänner som han umgås nära med, men han brottas 
ofta med känslan av att inte höra hemma någonstans. Trots att han alltid har bott i Sverige och 
hans enda språk är svenska känner han sig inte svensk.  
 
Läs även Resan som började med ett slut, Becevics hyllade debut.  
 
/Petra 
 
 
 


