
Julboktips för alla 
 
Martina och Petra tipsar om böcker för stora och små med jultema. Låt dig inspireras! 

På alla våra bibliotek dukar vi upp med böcker som handlar om julen på olika sätt. Välkommen in till 
oss och låna! 

  

 

Ljudbok 

Kråkan och Mamma Mu 
Sveriges Radios Julkalender 

Radions julkalender om Kråkan och mamma Mu nu som cd-bok! 

Det kan vara mysigt att lyssna på något tillsammans med mamma och pappa eller någon annan vuxen 
eller ett syskon när julen närmar sig! Avsnitten är lagom långa. 

När Mamma Mu och Kråkan träffas händer det många spännande saker. 

  

 

Bilderbok 

En hög med snö 
Författare och illustratör: Anna Bengtsson 

Plogbilen kommer på natten och gör snöhögen som barnen leker i större och större! Vad kan man 
göra i en snöhög egentligen? Boken är en liten berättelse om livet kring och på snöhögen medan de 
olika årstiderna passerar! 

   



 

Bilderbok 

Tomten är vaken 
Författare: Astrid Lindgren 

Illustratör: Kitty Crowther 

Astrid Lindgren skrev manus till Tomten är vaken för 50 år sedan. Men den har aldrig kommit som bok 
på svenska förrän nu - med bilder av Almapristagaren Kitty Crowther. 

  

 

Bilderbok 

Snickar Andersson och jultomten 
Text: Alf Pröysen 

Illustratör: Jens Ahlbom 

Snickar Andersson går ut i vedboden för att ta på sig tomtedräkten. På väg tillbaka till huset råkar han 
dock ut för en olycka med en släde - Andersson kolliderar med självaste jultomten! 

  

 



Bilderbok 

Mamma Mu och Kråkans jul 
Författare: Jujja Wieslander 

Illustratör: Sven Nordqvist 

Otroligt vackra och stämningsfulla bilder ackompanjerar den här fina berättelsen. En riktigt julig 
bilderbok. 

  

 

Bilderbok 

Jul i Bullerbyn 
Författare: Astrid Lindgren 

Illustratör: Ilon Wikland 

En riktig klassiker! 

  

 

Bilderbok 

Hemma hos jultomten 
Författare och illustratör:  Mauri Kunnas 

Boken jag själv läste och älskade som barn! Rekommenderas varmt. 

  

  



 

Bilderbok 

Niklas Nilssons julafton 
Författare: Viveca Lärn Sundvall 

Illustratör: Jens Ahlbom 

Niklas, sex år gammal, firar jul med sin mamma. Men Niklas tycker det är tråkigt att fira jul när det bara 
är han och mamma, han vill ju ha en stor familj och en jättesläkt. 

  

 

BIlderbok 

Tomtemaskinen 
Författare och illustratör: Sven Nordqvist 

Gubben Pettson har lovat katten Findus att tomten skall komma på julafton. Men det finns ju ingen 
tomte tänker Pettson. Och inte heller vill han att grannarna skall tro att han är tokig som tomtar för en 
katt… 

  

 

Bilderbok 



Är det jul nu igen? sa spöket Laban 
Författare och illustratör: Inger Sandberg och Lasse Sandberg 

Laban, Labolina och deras vänner skall göra överraskningsjulklappar till sina mammor och pappor. 

  

 

Bok för mellanåldern 

Vinterkarusellen 
Författare: Kerstin Gavander 

Sexorna tränar inför årets julspel och det tycker Sanna är riktigt roligt, men lovet ser hon inte fram 
emot! Hennes bästa vän, Liv, ska åka till Egypten och hemma är det inte som det brukar. 

Men när Sanna får ett extrajobb i en blomsteraffär börjar det hända spännande saker och Sannas 
vinterkarusell snurrar igång. 

  

 

Bok för mellanåldern 

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton 
Författare: Tage Danielsson 

Illustratör: Per Åhlin 

Istället för att bara se klassikern på tv kan man läsa sagan om Karl-Bertil Jonsson. Berättelsen skrevs 
1964 och 1975 sändes filmen i tv för första gången. 



  

Ungdomsbok 

Ett julminne 
Författare: Lauren Brooke 

Heartland är en hästgård där 15-åriga Amy bor med sin syster och morfar. De tar emot skadade och 
rädda hästar och lär dem lita på människor igen. 

Julen närmar sig och Amy minns sitt sista lov med sin mamma. Hon saknar sin mamma mycket. 

Läs hela serien om Amy eller boken Ett julminne som en fristående bok! 

  

 

Ungdomsbok 

Dash och Lilys utmaningsbok 
Författare: Rachel Cohn och David Levithan 

Tänk dig att du går omkring i din favoritbokhandel och inklämd mellan bokryggarna, hittar du en röd 
anteckningsbok, du läser vad det står i den och sedan gör du precis vad den säger åt dig att göra. 

Jag uppmanar alla att läsa denna fantastiska bok! Du kommer bli kittlad, känna dig smart och bli 
läshungrig! En ungdomsbok som passar även vuxna. 

Åh, det är så bra! 

  



 

Spänningsroman 

Gudar och odjur 
Författare: Denise Mina 

Veckan före jul rånar en ensam man ett postkontor. I kön till postluckan står en äldre man med sitt 
barnbarn. Plötsligt kliver han fram och hjälper rånaren och blir dedan skjuten. 

Varför hjälpte mannen till, enligt alla han kände var han hederligheten själv! 

Detta är den tredje boken om Kriminalinspektör Alex Morrow. Som går alldeles utmärkt att läsa 
fristående. 

  

Roman 

Julklappsboken och andra berättelser 
Författare: Selma Lagerlöf 

En bok med åtta olika berättelser som alla kretsar kring julen. Innehåller bl.a. I Nasaret, Djurens 
nyårsnatt och Luciadagens legend. 

  

 

Fackbok - Mz 

Vår svenska tomte : sägner och folktro 
Författare: Ebbe Schön 



Vill du veta mer om vår svenska tomte, eller den lille grå, så är Ebbe Schöns bok något för dig. Han 
skildrar tomtens liv i ett brett perspektiv, bland annat dess historiska rötter och hur uppfattningen om 
honom varierade från trakt till trakt. 

  

 

Fackbok - Pl 

Jul med glitter, godis och grönt 
Författare: Caroline Wendt 

Här får du idéer till julfägring i hemmets alla rum, recept på julgodis, hur man gör dekorerade islyktor, 
förvandlar gammalt pynt till nytt mm mm! 

  

 

Fackbok - Mza 

Jul i Halland 
Författare: Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson 

Allt du behöver veta (och lite till) om julen och dess traditioner i Halland. 

 


