
BOKTIPS FÖR ELEVER I ÅK 4-6

Här finns böcker som läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson har plockat ut från deras egna och andra 
bokpratares favoriter att presentera för åk 4-6.

Skriv ut bilderna och beskrivningarna och sätt upp dem på ställen där elever kan se dem, t.ex. i korridoren, på väg in och ut ur 
klassrummet, på toaletten, i omklädningsrummen osv. 

Passa på att inför föräldramöten, eller andra tillfällen då vuxna rör sig i skolan, placera utskrifterna så att också de kan ta till sig av 
tipsen. 

Läsglädje!

Jenny Ingman

https://kopiraittila.fi/sv/till-lararen/tips-for-workshoper/serieprojekt/
https://kopiraittila.fi/sv/till-lararen/tips-for-workshoper/serieprojekt/
https://www.youtube.com/watch?v=yhBAVPqOPkA
https://kopiraittila.fi/sv/
https://kopiraittila.fi/


Boktips åk 4-6 

Kepler62: Inbjudan av Timo Parvela och Bjorn Sortland  
Den perfekta boken för dig som hellre spelar än läser. Smart och spännande serie där du 
aldrig vet vad som väntar.  

Besten och Betty av Jack Meggitt-Phillips  
En grym(t rolig) och hemsk historia om en dreglande best, en fruktansvärd person och ett 
extra pepprigt barn. Vem är redo att ändra på sig? 

Nattexpressen av Karin Erlandsson  
En försvunnen mormor, ett mystiskt tåg och ett storslaget, hisnande äventyr där tid och 
rum följer egna regler.  

Kalle Knaster, Miranda och tavelmysteriet av Carina Wolff-Brandt  
Konsthandlaren är definitivt en skurk, men hur farlig han är kommer Kalle Knaster och 
Miranda snart att få erfara. Och vad har urmakarspöket Methodius Pünktlich med saken 
att göra? 

Nattens Drottning av Eva Frantz  
Mysterier, spökerier och skräck! Och vem är det som låter bakom teaterloge nr 6? Ett 
måste för dig som gillade Hallonbacken. 

Gips av Anna Woltz  
Rolig och stark bok om föräldrar som skiljer sig, småsystrar som förlorar en fingerspets 
och om en enda jättestor liten dag på ett sjukhus.   



Den fantastiska Ivan av Katherine Applegate  
En helt fantastisk berättelse om en inlåst gorilla, en bortrövad elefantunge och en 
vänskap starkare och större än allt.  

Underjordingen av Peder Nääs Sundemyr  
Rufus med sin mamma i en öde fjällstuga upplever en annorlunda sommar. En thriller om 
ensamhet och myter som vaknar till liv. Det vi ser är sällan hela sanningen. 

Min storslagna död av Jenny Jägerfeld  
Välkommen till The Royal Grand Golden Hotel Skärblacka! Roligt, knäppt och ett kärt 
återseende med Sigge och hans minst sagt originella familj.  
Är priset man betalar för att vara populär att bli någon som man egentligen inte är?   

Vita lögner, röda hjärtan av Nora Dåsnes  
En serieroman om att gå i sexan, bråka med kompisar, bli kär, vara både liten och stor 
samtidigt och försöka lära sig vad som egentligen är coolt.  
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