
Hej igen alla boktips-läsare!  
 
Oj, vad tiden rusar iväg! När vi skriver dessa boktips är det bara drygt en vecka kvar till 
sportlovet. Vi hoppas att vi kan inspirera till lite bra läsning mellan varven i snön!  

/Petra & Marie 

 

 

 
 
Föräldrahyllan 
501 tips som underlättar föräldraskapet : från föräldrar till föräldrar 
sammanställd av Katarina Markiewicz  

Tips om graviditet, sömn, mat, kalas, resor och en massa annat. Det unika med denna 
bok är att tipsen inte kommer från experter, utan från andra föräldrar som har 
erfarenhet av det de tipsar om. Boken är skriven i samarbete med tidskriften Vi föräldrar. 
Tipsen har delvis samlats in genom Vi föräldrars hemsida. Boken riktar sig till föräldrar 
med barn mellan 0 och 6 år. 
 
/Marie 

 

 

 
 
Faktabok (barn & ungdom) 
Följ med till Mount Everest 
Bengt Arne Runnerström 
 
”Det är mörkt. Klockan är två på natten. Klättrarna har bara sovit några få minuter. 
Tältet smattrar i vinden och det är trettio grader kallt. Det är dags att bestiga världens 
högsta berg.” 
 
En faktaspäckad och spännande bok om att bestiga Mount Everest.  

 /Marie 



 
 
Pekbok/småbarnsbilderbok 
Äntligen mat!  
Camilla Lundsten  

En pekbok i hård kartong. Lillefanten, masken Maskot och Kanina längtar efter mat. Alla 
hjälper till när Mammafanten lagar grönsakssoppa i köket. Sedan sätter de sig vid 
matbordet och äter fint. När de har ätit är det skönt att ligga en stund i soffan. 
 
/Marie 

   

 
 
Bilderbok 
Siv sover vilse 
Pija Lindenbaum  

Siv har blivit bästis med Cerisia och ska sova över hos henne för första gången. Cerisia 
är tuff och hittar på spännande saker, de har så roligt ihop. Men när Siv vaknar på natten 
är Cerisia inte i sovrummet. Siv ger sig ut i den stora våningen för att leta efter henne…  

Sivs känslor känner alla igen sig i; att sova över hemma hos bästa vännen blir inte vad 
man föreställer sig. Allt är på ett annat sätt, dofterna, maten, relationerna. Pija 
Lindenbaum skruvar dessutom till sin berättelse på sitt speciella vis, här gestaltar hon på 
en gång en inre och en yttre upplevelse. Det blir tokigt, roligt, lite konstigt och mycket 
typiskt, precis så som det är i vanliga familjer. 
 
/Marie 

  

 

 



 

 
Barnbok (Hcf) 
Ost till alla möss 
Ulf Nilsson 
Illustrationer: Gitte Spee                                          

När jag börjar läsa boken slås jag över likheterna med Sagan om Despereaux av Kate 
DiCamillo som jag tipsade om i oktobers lästips 2009. Båda böckerna berättar om väldigt 
små och annorlunda möss som funderar mycket över tillvaron, till skillnad från de andra 
mössen som de lever tillsammans med. Båda böckerna skildrar känslan av att vara 
annorlunda och båda författarna är fantastiska på att skildra empati och känslighet. Ost 
för alla möss yppar sig perfekt som högläsning för 5-åringen och uppåt. Jag tror att 
diskussionerna kan bli mycket intressanta! 

”Jag är en liten mus och nog mycket annorlunda. När jag föddes visste jag inte ens att 
jag var en mus. Inte att jag bodde i Sydafrika. Jag visste inte ens vad ost var. Jag visste 
ingenting. Men jag upptäckte det ena märkvärdiga efter det andra. Kanske är jag den 
enda musen i världen som kan tänka!”(baksidestext) 

/Petra 
 

  
 
Barnbok (Hcg) 
Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader och Rodrick regerar 
Jeff Kinney  

Författaren Jeff Kinney arbetar även som formgivare och spelutvecklare i USA och i 
böckerna om Greg väver han samman text och bild i en form av serieroman. Böckerna 
har fått lysande kritik och har funnits på USA:s topplistor. 

Det är absolut inga dagböcker, det är en loggbok upprepar Greg som är huvudpersonen i 
båda böckerna. Killar kan ju inte skriva dagbok, eller hur? 

Gregs stora dröm är att bli rik och berömd. Han går på mellanstadiet och är ganska klen 
men det kompenserar han med sitt snack, för han kan nästan prata omkull vem som 
helst. Det är roliga böcker som ger många skratt och som jag tror uppskattas av många. 

 



I Rodrick regerar kretsar handlingarna runt det pinsamma som hände Greg under 
sommarlovet vilket Greg absolut vill hålla hemligt, men storebror Rodrick vet och denna 
vetskap använder han mot sin stackars bror som han tvingar göra diverse 
obehagligheter.  

Besök även nätdagboken som funnits sedan 2004 på www.funbrain.com, som är 
skriven på engelska. För er som gillar böckerna skarpt kan jag berätta att ytterligare fyra 
delar är under produktion. 

/Petra 

 

 

 
Ungdomsbok på engelska (He,u) 
The truth about Forever 
Sarah Dessen 

Sarah Dessens böcker finns ännu bara på engelska men de är väl värda att läsas. Detta 
är en fantastisk ungdomsbok som även vuxna kan läsa med god behållning och alla som 
behärskar engelska någorlunda klarar av! 

Kanske du lär dig några nya ord på engelska som jag! Visste ni att gadget betyder 
sinnrik apparat t.ex.? 

I The truth about Forever lever Macy med den tunga skulden, att om hon inte tagit 
sovmorgon, utan följt med sin pappa på joggingrundan för tre år sedan, hade han kanske 
överlevt den massiva hjärtattacken. Macy blir ensam med sina tankar. Hennes mamma 
begraver sig i arbete och hennes syster flyttar. När sommaren kommer ska hon arbeta 
på biblioteket i staden där hon bor, hennes två arbetskamrater, också yngre tjejer, fryser 
ut henne totalt. Men när hon minst anar det kommer vändningen. 

Det känns skönt att problemen inte är så stora utan fullt igenkänningsbara för läsaren 
utan att för den sakens skull vara banala.  

 /Petra 

 

 

 



 

 
Ungdomsbok fakta  
Skriv om och om igen 
Ylva Karlsson & Katarina Kuick 
Illustrationer: Sara Lundberg 

En inspirationsbok sprängfylld med praktiska tips, begriplig teori, författarintervjuer samt 
bilder som hjälper dig att komma igång med ditt skrivande. Boken blev en 
Augustprisvinnare 2009! Författarna har haft flertalet skrivkurser för barn och ungdomar 
och detta märks i de antal lekfulla övningar som presenteras i denna fantastiska bok! Jag 
blir så sugen på att kasta mig över de olika tipsen och börja skriva. Det blir kanske du 
också! 

/Petra 

 


