
Denna månad tipsar vi om böcker om handlar om sport. Hoppas våra favoriter kan bli era favoriter. 

Faktaböcker 

  

Ishockey  

av: Susanne Bengtsson 

Illustrationer: Yosh 

 

Ishockey är en riktigt bra bok för er som precis har börjat spela ishockey eller drömmer om att börja spela. 

Serien förmedlar en positiv bild av sporten och på hur det är att utöva den. En massa fakta presenteras om allt 

från utrustning och olika typer av skott till tips och roliga fakta från de som redan utövar ishockey. 

Böckerna vill inte hetsa kring tävling och vikten av att vinna utan innehållet presenteras på ett lekfullt och 

inkluderande sätt.  

  

Tipsare: Petra 

  

Barnböcker - börja läsa  

 

 

Första träningen 

av: Åsa Oxenmyr & Ingrid Flygare 

Joel är en kille som gillar sport men han har aldrig hittat sporten som passar honom. Han tyckte det var kul att 

träna fotboll men han fick nästan aldrig spela match. Tennis var ensamt för Joel vill ju spela i ett lag och att hålla 

balansen på skridskor i ishockey var för svårt. Men så föreslår pappa innebandy som pappa spelade när han var 

liten. Joel är lite nervös i början men snart visar det sig att han äntligen hittat en sport för honom! 



En bok som passar den som precis har börjat läsa på egen hand. Första delen i Joel spelar innebandy. 

Tipsare: Martina 

  

Bortdribblad 

av: Magnus Ljunggren & Mats Vänehem  

Bortdribblad är först delen i en serie som handlar om fotbollslaget Bästa klubben. De fristående delarna i serien 

handlar om olika spelare i laget, både tjejer och killar. Det handlar om fotboll och saker runtom fotbollen. 

I första boken får vi följa Yalam och Samir som är tvungna att ta bussen hem från en match. Inga problem, eller? 

De hoppar på fel buss och plötsligt är de vilse. 

  

Tipsare: Martina 

  

Barnböcker, 9-12 år 

  

Matchboll  

av Sean Callery 

En tunn lättläst bok som passar utmärkt när läsningen tagit fart.  

Tim är riktigt duktig på tennis, han tränar med sin pappa och ligger i för att bli ännu bättre. Livet är på topp när det 

oväntade händer. Tims pappa meddelar att han vill skiljas från Tims mamma.  

  

Tipsare: Petra 



Motståndarna 

av: Arne Norlin & Andreas Palmaer  

Motståndarna är första delen i serien Fans! Tove har precis flyttat till Sverige med sin familj efter att ha bott i 

Skottland. På gården träffar hon Noel och det visar sig med en gång att båda två är fotbollstokiga. När det är dags 

för derbymatchen mellan AIK och Hammarby så är det självklart att båda skall gå. Men då visar sig att de inte 

håller på samma lag. Hur skall Tove och Noel fortsätta att träffas när de lag de håller på är fiender? 

Tipsare: Martina 

  

Ungdomsböcker 

  

Fabians ängel 

 

av Lena Stenbrink 

Fabian och Ebba går på samma högstadieskola, det känner inte varandra, inte än. 

Fabian är en mycket försiktig skatebordåkare och en ganska feg person men genomgår en dramatisk förändring 

när han råkar ut för en allvarlig olycka och träffas en strömkabel. 

Ebba älskar att spela handboll och har en bästis, Lovisa. Men vad händer när bästisen väljer en annan kompis 

och Ebba känner sig bortvald och ensam?  

  

Tipsare: Petra 



 


