BOKTIPS FÖR ELEVER I ÅK 7-9
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 7-9.

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

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!

Boktips för åk 7-9

Rigelstenen av Sebastian Nyberg
Ett gripande fantasyäventyr om en magisk sten och en farlig gåta som både goda
och onda krafter vill lösa.

Hjärnstark junior av Anders Hansen och Mats Wänblad
Vill du bli bättre på i princip allt? Och dessutom smartare, gladare och mer kreativ? Läs
den här boken så vet du vad du ska göra.

Poet X av Elizabeth Acevedo
Xiomara är en latinotjej som lever i Harlem. Villkoren för hennes överlevnad stramas åt
från alla håll, och poetry blir hennes enda väg till revolt. Orden måste få plats och
rösten bli hörd. En mästerlig bok!

Himlabrand av Moa Backe Åstot
Finns det homosexuella renskötare? undrar Ante. En riktigt stark ungdomsbok om en
både underbar och komplicerad första kärlek.

Röd zon av Magnus Nordin och Lars Gabel
Året är 2063. Krigets förödelse har ödelagt Stockholm. Joel lever i tron att han är
ensam tills en röd ballong svävar fram bakom muren. Första delen av en dystopi med
häftiga illustrationer. Missa inte fortsättningen: Grön zon och Vit zon.

Lycka är för losers av Wibke Brueggemann
Alla kära människor beter sig som idioter. Phoebe ska definitivt inte bli kär. Men…
Strålande bra och smart om kärlek, vänskap, familj, sex, liv och död.

Prinsen av Porte de la Chapelle av Annelie Drewsen
Efter tre år i Sverige tvingas Salar fly igen. Om svek och saknad, förtvivlan och hopp. En
skakande berättelse som bygger på verkliga omständigheter.

Vem har sagt något om kärlek? av Elaf Ali
Om du måste välja mellan din familj och din frihet - vad väljer du då? Om att leva ett liv
präglat av hedersnormer.

Fula tjejer av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Ohlsson
Ett anonymt instakonto - vem blir nästa offer? Träffsäker högstadieskildring. Humor,
feminism, vänskap och mod.

Planeten Frank av David Yoon
Om Frank som får en inte helt smart idé, om fejk-dejting och att leva i glappet mellan
två starka kulturer med väldigt olika värderingar. En smart och rolig bok för dig som
gillar välskriven underhållning och romantik.

