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Banscherus, Jürgen: Ska vi hoppa 

Opal, 2006 
 

Stefan och Hannes tycker båda om att gå till simhallen. Problemet är  

bara att Stefan är modigare än Hannes, eller är det egentligen tvärtom?  

Vilket tur att Lina finns! Lina som vet  

hur man gör för att våga! 
 

 

Bengtsson, Torsten : Erik på rally 

Nypon, 2012 
 

Erik och pappa är på rally. Mamma tävlar och Erik hoppas att hon ska  

vinna! De står i skogen längs banan och väntar. Då ser Erik en älg som  

går ut på vägen och i samma stund syns mammas bil komma. Hur  

ska detta gå? 

 

Boken är lättläst med svartvita illustrationer. Det finns även fler böcker  

om Erik den vilde. Det är en serie med mycket humor och handlar  

om sådant barn kan känna igen sig i. Passar från åk 1. 

 

 

Bertram, Rüdiger: Jacob och matchtröjan som försvann 

Berghs, 2011 
 

Det här är andra boken om Jacob. (Den första heter Snygg  

passning, Jacob!). Jacob har fått en egen matchtröja med nummer  

och namn på. Men Jacob råkar smutsa ner den före matchen och den 

behöver tvättas. Men sedan är matchtröjan helt försvunnen...Hinner  

Jacob och hans kompisar hitta den innan matchen börjar? 

 

Den här boken ingår i serien Börja läsa och har även illustrationer i färg. Den 

handlar om fotboll och vänskap. Passar för barn i åldern 6-9 år. 
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Boie, Kirsten: Linnea vill ha plåster 

Bergh, 2006 
 

Linnea är och handlar med sin mamma. Hon vill att mamma skall köpa  

Musse-Pigg -plåster för barn. Men mamma vill inte köpa plåster för hon  

säger att de redan har plåster hemma. Nästa dag ser Linnea de "bruna gamla  

plåstren" i skåpet. Så händer det sig att kompisen Erdem ramlar och slår sig.  

Mamma sätter på det bruna gamla plåstret och säger att nu är det bra.  

Linnea tycker att några fler borde ramla och slå sig så kanske hon får de roliga 

plåstren åtminstone innan hon blir hundra år. 
 

 

 

Bross, Helena : Katt försvunnen (Minimysterierna) 

BonnierCarlsen, 2012 

När kompisarna Kevin och Dina går till butiken märker de att det finns  

ovanligt många lappar uppsatta om försvunna katter. Kan det vara  

någon som för bort katter i området? De bestämmer sig för att börja  

spionera på dem som köper kattmat, och snart hittar de faktiskt en  

misstänkt person. Men hur ska de göra för att kunna kolla om det är  

just de försvunna katterna som finns i lägenheten? 

Dethär är en lättläst och spännande bok med lite mera text än Klass  

1b-serien som också skrivs av samma författare. Passar från åk 1 och uppåt. 
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Bross, Helena : Vilken vikarie! 

Bonnier Carlsen, 2011 

En dag berättar fröken Clara något som eleverna i klass 1B redan anat:  

hon ska få en baby och klassen ska därför ha en vikarie medan hon är  

borta. De får träffa den nya vikarien som verkar väldigt häftig, men  

tyvärr blir det dock inte riktigt som det är tänkt! 

Boken ingår i serien klass 1B, och är lättläst och rolig. Passar alla som  

lärt sig läsa självständigt.  

 

 

Eklund Wilson, Erika : Märta på hopptävling 

Bonnier Carlsen, 2010 

Bokserien om Märta riktar sig till hästbitna läsare. Böckerna har skojiga  

och träffsäkra bilder och är väldigt lätta att läsa. 

I denhär boken ordnas en hopptävling vid ridskolan. Märta vet nog att  

hon inte ännu är tillräckligt duktig för att kunna delta i någon tävling,  

men det är roligt att tillsammans med kompisarna kunna följa med  

hur det går. Ska deras favorithästar klara sig felfria genom banan? 

 

Eklund Wilson, Erika : Stora mörka Skuggan (Stall Lilla Stjärna) 

Opal, 2012  

Gunnar är en kille som inte gillar att vara ute, han vill hellre sitta vid  

datorn eller rita. De andra försöker hela tiden locka ut honom för  

att pröva på olika jobbiga saker som simning, fotboll och dans.  

En dag kommer mamma med ett alldeles nytt förslag: Gunnar ska pröva  

på att rida! Trots att Gunnar är tveksam kanske det inte är så dumt att  

"åka häst" i alla fall.. 

Denhär roliga och lättlästa boken ingår i serien Stall Lilla Stjärna.  

Bilderna är enkla men väldigt uttrycksfulla och texten består av ett fåtal  

rader på varje sida. Rekommenderas för alla nybörjarläsare! 
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Engdal, Britt : Monster i mörkret 

Opal, 2009 

Julia är snart åtta år, och då är man väl tillräckligt gammal för att våga vara 

ensam hemma? Förresten ska ju hennes kompis Jesper snart komma,  

så mamma och pappa kan gott åka iväg tycker Julia. Men hon  

hade inte riktigt räknat med att det skulle kännas så kusligt med  

ensamheten och mörkret där ute. Snart hör hon konstiga ljud också.. 

Spännande och lättläst bok med färgbilder, passar från åk 1 och uppåt.  
 

 

Gissy, Peter : Heja Millie! 

Bergh, 2011 

 

I den andra boken om Millie (den första heter Millie - 

 världens bästa kompis) får vi veta att Millie är med i en  

friidrottsklubb, hon är nämligen väldigt duktig på att hoppa  

längd. Besvikelsen blir därför stor, när hon till sin förvåning  

bara blir tvåa i skolans tävlingar. Millie blir sur, vägrar gratulera  

segraren och beslutar sig för att sluta med idrotten! 

Böckerna om Millie beskriver på ett fint sätt hur Millie möter och hanterar 

motgångar både hemma och i skolan. Texten är lättläst och böckerna kan passa 

från åk 2 och uppåt 

 

Hallberg, Lin : Djuren flyttar in (Tiger Andersson) 

BonnierCarlsen, 2012 

Syskonen Levi och Lo märker en dag att någon flyttar in i grannhuset.  

De blir nyfikna och börjar smyga sig dit varje dag för att se vad som  

pågår i ladan bakom grannens hus. När de märker vad grannen, som  

heter Tiger Andersson, håller på med vill de jättegärna bli hans  

medhjälpare. Men ska han låta dem vara med? 

Det här är första delen i en ny serie av Lin Hallberg, som skrivit många  

böcker, speciellt hästböcker. Denhär bokserien är lättläst och passar alla 

djurälskare från åk 1 och uppåt. 
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Håkans, Ann Caroline : Badhuskrisen 

Bonnier Carlsen, 2010 

Första boken i en ny, rolig bokserie som kallas Mitt livsfarliga liv.  

Huvudperson är Juni Somp, en andraklassare som upplever att hon är 

annorlunda i skolan än vad hon är hemma. "Hemma-Juni är rolig och  

pratig. Och hon är duktig på saker." Skol-Juni däremot "är inte alls lika  

duktig. Hon gör bara fel, fel, fel, fel. Och så är hon stel och nervös.  

Kan bara inte göra rätt." I denna första del är det simhallsbesöket som  

spökar och gör att kaktusen som bor i Junis mage gör sig påmind. Hur ska 

hon som inte ens kan simma klara av den dagen? 

Boken har stor och lättläst stil och är försedd med många skojiga och  

träffsäkra bilder. Passar alla som läser flytande!  

 

Höjer, Dan : Superstark (Lätt att läsa fakta) 

BonnierCarlsen, 2012 

Den som är tycker om att lära sig något nytt samtidigt som man läser  

kan pröva på serien Lätt att läsa fakta. I denhär serien finns det böcker  

som bl.a. berättar om rymden, tid, tuffa djur osv. Boken Superstark  

berättar om starka människor och deras olika rekord. Roliga bilder av  

Per Demervall ingår i boken. 

 

 

 

Jensen, Jörn : Ett farligt spöke 

Bonnier, 2007 

 

Boken handlar om Adam, som hör konstiga ljud i huset under natten.  

Han undrar om det är ett spöke, och tar till vissa trick för att ta reda på  

vad det är fråga om. Avslöjandet blir en verklig överraskning! 

Väldigt lättläst och luftigt, i samma stil som Kasper-böckerna. Illustrerad  

med färgbilder som går över uppslaget. Passar nybörjarläsare 
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Kjetun, Mari : Max i Afrika 

Rabén & Sjögren, 2013 

 

Max och giraffen reser till Afrika. De skall på safari, men när de  

kommer fram vill giraffen vara med de andra girafferna och struntar i  

safarin. Max blir sur och giraffen vill göra honom glad igen men det  

går inte riktigt som han tänkt ... 

 

Rolig och lättläst! 

 
 

Lidbeck, Cecilia : Spökjakten (Hemliga fyran) 

Lilla piratförlaget, 2012 

 

Hemliga fyran är systrarna Peggy och Pyret samt deras kompis  

Hamid och hunden Prutten. De löser mysterier tillsammans. Vid  

Hamids hus händer konstiga saker och han har inte kunnat sova på  

flera nätter. Vem är det som ylar så hemskt från ödehuset?  

Är det ett spöke? 

 

 

Lidbeck, Cecilia : Vilma är hundvakt 

Wahlströms, 2008 
 

Vilma och hennes kompis Moa har fått rena drömjobbet: de ska passa  

tant Brittas söta hund Rufs. En dag på väg hem med Rufs händer det som  

inte skulle få hända: Vilma tappar kopplet och Rufs försvinner. Hur ska  

det nu gå? 

Boken har färggranna bilder och stor och tydlig stil, passar för alla som  

lärt sig läsa. 
 

 

 

 



 
 

9 

 

Lindell, Eva : Drömmen om en hund (Elsa & Julia) 

Berghs, 2011 

 

Det här är tredje boken i en serie om bästisarna Elsa och Julia. Efter  

att Julias granne har köpt en hundvalp börjar Julia drömma om en  

egen hund. Problemet är att hennes bästis Elsa är allergisk för hundar.  

Hur ska detta gå? Måste Julia välja mellan sin bästis eller en hund? 

 

Boken hör till serien Börja läsa och passar läsare som är 6-9 år. Den  

är lättläst med illustrationer i färg över hela uppslag. 

 

 

 

Lindgren Karlsson, Frida : Hästen Lukas och Kossan 75 

Sivart Förlag, 2010  

Lilla gotlandsrusset Lukas passar inte riktigt in bland de andra högbenta 

hästarna i hagen. Han känner sig ensam och står helst och ser bort  

mot kossorna i hagen bredvid. En dag försöker ägaren att flytta över  

Lukas till kohagen på prov för att se hur det går. Men kan en ponny  

bli kompis med en ko?                              

Dethär är en skojig och lättläst bok med uttrycksfulla bilder i färg. Passar 

nybörjarläsare, men också för högläsning. 

 

Ljunggren, Magnus : Världens bästa riddare 

Bonnier Carlsen, 2009 

Riddarna ska tävla om vem som är den bästa riddaren i världen. Egon  

och hans kompisar i Riddarskolan får hjälpa till med tävlings- 

förberedelserna. När Egon och Fiona går ner i källaren för att  

hämta ett tyg, upptäcker de att någon har sågat i lansarna, som  

ju ska användas i tävlingen. Vem är det som vill fuska? 

Dethär är den fjärde boken i den roliga och lättlästa serien om Egon i 

Riddarskolan. Passar alla som lärt sig läsa. 
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Lund-Isaksson, Helena : Mackan äger 

B. Wahlströms, 2012 

 

Mackan äger är den första boken i en ny serie. Mackan eller Markus  

som han egentligen heter älskar fotboll och drömmer om att bli  

fotbollsproffs som Zlatan. Men det är lite tråkigt att förlora som  

deras lag nu gjort i alla matcher... Mackans mamma är snäll och  

rolig och kommer och hejar på när Mackan spelar match. Mackan  

saknar ändå sin pappa som är död. Mackan gillar att vara med 

kompisar och är också kär i en flicka som heter Magda... 

 

Boken passar de som börjat läsa böcker med lite mer text och den  

har några svartvita illustrationer. Många känslor, 

värme och humor finns med i den här boken! 

 

 

McCall Smith, Alexander : Bubbelgumträdet 

Damm, 2007 

Syskonen Benny och Anna är god vän med herr Gopal som äger stadens 

tuggummifabrik. Men herr Gopal har fått bekymmer : de viktiga paketen  

med rosa tuggummimassa från Indien har slutat komma, och nu blir  

tuggummit inte lika bra längre! Tillsammans reser de till Indien för att 

undersöka vad som hänt, men ska de kunna lösa problemet när de  

väl är där? 

Rolig äventyrsberättelse med bilder för åk 2 och uppåt. Boken hör till 

Läsegrodans mellannivå, vilket betyder att den passar läsare som inte fått så 

mycket lästräning ännu.  
 

 

 

Parr, Maria : Våffelhjärtat 

Eriksson & Lindgren, 2007 

 

"Jag är inte knäpp. Jag sätter bara lite fart på saker och ting", svarade  

Lena. Trille och Lena är grannar och kompisar, och de hittar på en massa 

skoj och vågar pröva på det mesta. T.ex. leker de Noaks ark med levande 

djur, försöker annonsera efter en ny pappa åt Lena och ordnar med 

pensionärshem för en gammal häst. Dethär är en rolig bok, som också  

handlar om sorgligare saker, som att mista någon man tycker mycket om.  

Boken har liten stil och saknar bilder, och är därför lämplig som 

högläsningsbok. Passar också bokslukare från åk 3 och  uppåt 
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Pilkey, Dav : Drakens feta katt 

Wahlströms, 2008 

Draken hittar en fet, frusen katt ute i snön, och vill så gärna ta in den  

och sköta den. Men hur ska man ta hand om en katt? Draken söker  

hjälp i djuraffären, men glömmer i sin iver över alla inköp kvar katten  

utanför affären! Hur ska det nu gå? 

 

Boken ingår i serien Läsegrodan. Den gröna märkningen betyder att  

nivån är den lättaste, dvs boken passar för barn som håller på att lära 

sig läsa eller just har knäckt läsekoden. 

 

 

 

Reh, Rusalka : Hjälp! Herr Larsson har löss! 

Opal, 2011 

Mamma hittar löss i sin flicka Merles hår. Det problemet är inte så  

svårt att lösa, men värre blir det när Merles gosedjur Herr Larsson  

också måste behandlas för att bli lusfri. Merle vägrar att låta mamma  

tvätta Herr Larsson, och inte heller får hon stoppa honom i frysen.  

Vilken tur att kompisen Tim kommer med lösningen! 

Denhär lättlästa boken ingår i serien börja läsa. Den har några rader text och 

färggranna illustrationer på varje sida.  
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Rundberg, Johan : Ellas sköna sorgligheter 

Natur & Kultur, 2009 

Kompisarna Ella och Anders har tråkigt. Då föreslår Ella att de ska  

börja tänka på olika sorgligheter. De börjar med att lyssna på en väldigt  

ledsam sång och fantiserar sedan om de mest sorgliga saker. Till sist  

blir det nästan för mycket, och Ellas pappa blir minst sagt förvånad  

när han kommer in i rummet och ser dem där de sitter i soffan.. 

Lättläst bok med fina teckningar, passar alla som lärt sig läsa. 
 

 

Salmson, Jo : Hjälp! Jag tappar bort en hund 

BonnierCarlsen, 2012 

 

Grannen Siv har brutit armen och får stanna på sjukhus. Mamma och  

jag skall sköta hennes hund tills hennes arm blir bra. Mamma lovar att  

jag skall få en egen hund om jag klarar av att sköta om Sivs hund. Jag  

märker genast att det är många saker man måste tänka på när man har  

en hund. Den skall ut flera gånger om dagen och då gäller det att hålla  

i kopplet ordentligt så den inte smiter iväg! 

 

 
 

Sindt, Ulf : Turbo blir kär 

Alfabeta, 2009 

 

I den senaste boken om fjärdeklassaren Turbo börjar en ny flicka i  

klassen. Hon verkar vara väldigt populär, så Turbo blir glad när hans 

kompis Simon lovar hjälpa till och överlämnar ett kärleksbrev.  

Men det blir inte riktigt som Turbo tänkt sig. Böckerna om Turbo är  

roliga och har glest satt text och många bilder. Passar både nybörjarläsare  

och längre hunna som vill ha en lättläst bok. 
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Sindt, Ulf : Turbo och skräcknatten 

Alfabeta, 2010 

Snabbspringande Bo, som kallas Turbo, och hans kompisar Olle och  

Simon blir i misstag inlåsta i skolans källare då dörren går i baklås.  

När pojkarna inser att de inte kan ta sig ut måste de försöka hitta ett  

sätt att överleva natten. Men tänk om jätteråttan kommer när de  

somnat? Och tänk om ingen hittar dem och de aldrig kommer ut igen? 

Spännande och lättläst liksom de tidigare böckerna är åttonde boken om Turbo. 

Passar från åk 2, men även lämplig för äldre barn som söker lättlästa böcker med 

glest satta rader 

 

 

Widmark, Martin : Guldmysteriet 

Bonnier Carlsen, 2006 
 

På banken i Valleby skall 250 kg guld förvaras under natten. Det skall nog  

gå bra tycker bankdirektören. Men morgonen därpå är guldet borta! Och  

var är personalen? Bankdirektören, vaktchefen och kamrern? 

Ett kuvert ligger på golvet inne i valvet och Maja öppnar kuvertet och läser. –  

personalen som gisslan ... usch vad läskigt! 

Spännande fortsättning följer.  
 
 
 
 
 

Wirsén, Carin : Häxläxa (Alma & Egon) 

Rabén & Sjögren, 2012 
 

Kompisarna Alma och Egon misstänker att det bor en häxa i höghuset  

där de bor. Hon har en svart katt och det står en kvast utanför hennes  

dörr. De bestämmer sig för att smyga på henne... 

 

Rolig och lättläst bok med illustrationer i färg på hela uppslag.  

Det finns även pratbubblor med text i versal stil. Passar för 6-9 år. 
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Åkerblom, Gull : Ormen 

Opal,2008 
 

Anton och Mira är djurväktare, vilket betyder att de vill se till att alla djur  

har det bra. Men hur ska de göra när Miras hund biter en snok så den blir 

skadad? Vem vågar sköta om en orm, och hur ska det  

gå till? Dethär är tredje boken i serien om Djurväktarna, en serie lättlästa  

böcker med färgglada bilder som passar alla som lärt sig läsa. 
 

 

 

 

Åkerblom, Gull : Inez och kärleken 

Bonnier Carlsen, 2007 

 

När man gifter sig ska det vara festligt, tycker Inez. Så när hennes  

mamma ska gifta sig med Martin planerar Inez att ställa till en hemlig  

överraskningsfest för dem. Men ska de hinna ordna med allt, och  

kommer hemligheten att behållas fram till den stora dagen? 

 

Dethär är åttonde och sista boken om Inez och hennes vänner. 

Mellanstor stil med bilder, rekommenderas från åk 3 och uppåt. 
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