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Katarina 
Larson

Bokurval.

Tänk om inga bokstäver och teck-
en fanns. Då skulle inte du kunna 
läsa det här. Och inga böcker fin-
nas. Hela Barnbokskatalogen vore 
meningslös. 

Vi människor vill gärna berätta och 
skriva.  Tänk när man högg in runor 
och bilder i stenar! Vilket jobb! 

Så här kunde det se ut då:

Och så har du säkert sett hieroglyfer:

Kan du gissa vad det står?

I ett land som hette Mesopotamien
hade man kilskrift. Kilskrift hade 600(!) 
tecken och varje tecken stod för ett ord. 
Det var ju alldeles för krångligt, så för 
sisådär 4 000 år sedan hittade några 
smarta egyptier på ett alfabet med färre 
bokstäver. Grekerna fixade till det lite 

till och sedan fick romarna ta över. 
Så blev det till slut de tecken som jag 
skriver på nu – det latinska alfabetet. 
Men det finns 100 olika skriftspråk.  
Här är några (ser du vad det står?): 

Läs en bok – står det.

Arabiska alfabetet skrivs från höger 
till vänster och har 28 tecken. Kine-
siska uppifrån och ner och i Japan 
bläddrar man tvärtom mot vad vi gör. 
Inget sätt är fel – bara olika. Men du 
kan berätta saker på andra sätt än att 
skriva. Teckenspråket till exempel.  
Där pratar du och sjunger med händer 
och mimik. Om du spelar fotboll vet 
du att domaren använder händerna för 

att tala om vad som gäller. Det är ett 
språk som är lika i alla länder. Väldigt 
praktiskt. Nu tar jag snart Time out!

När du läser upptäcker du nya ord och 
nya sätt att säga och tänka. En forskare 
som heter Mats Myrberg säger att när 
du är 7 år kan du ungefär 7 000 ord. 
Om dina föräldrar läser mycket för dig 
och om du själv läser/lyssnar till texter 
kan du, när du är sjutton år, 50 000 – 
70 000 ord. Om ingen läser för dig 
och du inte läser så mycket själv kan 
du bara 15 000 – 17 000 ord.

Inte mycket att ha när man ska säga 
vad man vill och tycker, eller hur?
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Albert Mus berättar 
om celler

Allt levande består av celler. Att för-
stå vad celler är eller hur de ser ut 
inuti är inte lätt. Albert Mus förklarar 
för Nyckelpiga så att man hänger 
med. Han berättar om växtceller, 
djurceller och människoceller. Till 
slut funderar Albert Mus över om det 
finns celler ute i rymden. Betyder 
det i så fall att det finns liv där…?
Från 6 år.

Lena Stiessel /Jens Ahlbom  
Opal. 32 sidor
ISBN 9789172997288

Asgård. Sagor ur den 
nordiska mytologin

Med Völvan som guide far du runt 
på äventyr i de olika berättelserna 
om asagudarna. Du är med där det 
händer. Men det är inte riskfritt. Om 
du blir upptäckt måste du stå helt 
stilla, utan att ens våga svälja, för 
då kan det gå illa! Och om du sen 
vill komma tillbaka till Asgård, läs då 
igenom de visdomsord som Oden 
en gång gav till Völvan. 
Från 9 år.

Sofi Hjort /Karl Johnsson 
Rabén & Sjögren. 80 sidor
ISBN 9789129695649

Atlas för äventyrare

Vill du följa med två äventyrliga och 
ressugna barn runt om i världen? 
De hälsar på i alla världsdelar och är 
med om fantastiska upplevelser. Allt 
från att spela säckpipa i Skottland 
till att dansa krigsdansen haka i Nya 
Zeeland. Försök att hitta dem på de 
olika platserna som de besöker eller 
bara titta på bokens alla kartor och 
roliga detaljer.
Från 9 år.

Lucy Letherland och Rachel Williams 
Översättare: Sara Jonasson
Känguru. 85 sidor
ISBN 9789187503702
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B. L. ÖH – Barnens Lilla 
Överlevnadshandbok

Mat, sömn, trygghet (skydd), vatten 
och värme (el) behöver människan 
ha för att överleva. Vad skulle hända 
om vi inte fick allt detta? Vännerna 
Maja och Charlie tar med oss ut i 
skogen och där får vi massor av tips 
och lär oss hur man på bästa sätt 
gör för att överleva.
Från 9 år.

Jan-Erik Ullström /Gabrielle Nilsson 
Idus Förlag. 80 sidor
ISBN 9789175771700

Boken om andra 
världskriget 1939–1945

I år är det 70 år sedan andra världs-
kriget avslutades. Det var ett hemskt
krig som påverkade många männi-
skor runt om i världen. När, var, hur 
och varför krigade man? I den här 
boken kan man få svar och följa 
kriget i tidsordning, från början till 
slutet. Dessutom innehåller boken 
väldigt många fotografier från den 
tiden. 
Från 12 år.

Peter Chrisp 
Översättare: Kjell  Waltman
B Wahlströms. 63 sidor
ISBN 9789132166143

Börja rida

Här kan du läsa allt om hästen och 
vad den behöver, ryttarens utrust-
ning, ridskolor och ridlektioner. 
Egentligen allt du behöver veta som 
nybörjare för att känna dig säkrare, 
men också mycket nyttigt för dig som 
är van att rida. Bra och tydliga bilder 
gör att ridningen kan börja redan 
hemma när du läser boken!
Från 9 år.

Erika Palmquist /Erik Rundelius 
B Wahlströms. 100 sidor
ISBN 9789132166051
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Bokurval.
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Elton och Ekis Ekorre

Skogens Tarzan är ekorren. Den 
rör sig kvickt, springer upp och ner 
i träden och kan hoppa flera meter 
mellan trädtopparna. Alla har nog 
sett en ekorre men få vet att den 
öppnar en hasselnöt på 5 sekunder 
och att den inte gillar när det är då-
ligt väder. Då stannar den i boet och 
drar svansen över sig som täcke. 
Från 3 år.

Sarah Sheppard 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129695786

Fakta om skor

Alla har skor! Visste du att förr såg 
barns skor ut på samma sätt som 
de vuxnas? Fattiga hade skor av trä 
medan rika gick runt i skinnskor. 
Det var extra fint att ha höga klackar. 
Det visade att man var förnäm och 
inte behövde jobba. Idag har många 
sneakers som är platta skor av gum-
mi. Sneak betyder smyga. Alltså 
tysta skor som är bra att smyga i. 
Pröva får du se! Från 9 år.

Marie Duedahl 
Översättare: Hans Peterson
Nypon förlag. 32 sidor
ISBN 9789175673998

L Ä T T L Ä S T

Fasliga fakta om 
rysliga varelser

Hu, ve och fasa! En hel bok om 
rysliga varelser. Här finns bloddry-
pande vampyrer som sover i kistor, 
trollkunniga häxor som förvandlar 
människor och ganska gulliga 
klädmonster som gnager sönder 
strumpor. En del monster kanske 
du har hört talas om förut, andra blir 
nya bekantskaper. Men om du är 
lättskrämd, läs en annan bok!
Från 6 år.

Anna Hansson /Maria Andersson
Rabén & Sjögren. 43 sidor
ISBN 9789129695250

L Ä T T L Ä S T

Flickornas historia. 
Världen

Historieböckerna berättar sällan om 
vanliga människor. Särskilt inte om 
barn, och absolut inte om flickor. 
Genom århundraden har de tystats 
ner. Här är deras historia. Sjutton 
flickor från olika länder och tider 
berättar om sina liv. Från Saraeus 
under faraonernas tid i Egypten till 
Bessma i dagens Palestina. Vissa 
av dem har funnits på riktigt. 
Från 9 år. 

Kristina Lindström / Lina Bodén
Rabén & Sjögren. 180 sidor
ISBN 9789129669107
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Frankie Steins laboratorium 
presenterar - kroppen

Frank funderar kring människor 
och om det går att tillverka en. 
Han beslutar sig för att göra ett 
bygga-människa-experiment! Vad 
behövs? Boll och dammsugarslang, 
påsar och dator. En köksstol blir 
skelett. Det klipps och klistras. Tur 
att Frank vet en hel del om kroppen. 
Men hur ska han få den att röra på 
sig?
Från 6 år.

Helena Rundgren /Mattias Adolfsson 
Alfabeta. 32 sidor
ISBN 9789150116533

Gammaanka
Hästdjur

Taxanaha barashada fardaha iyo 
qoobleyda ee carruurta loogu 
talagalay. Buugani wuxuu ka tirsan 
yahay taxan-aqooneed oo xoolahe-
enna ku saabsan. Waxaa kaloo la 
heli karaa buug ku saabsan lo’da.

En lärobok för barn om hästar och 
hovdjur. Boken tillhör en kunskaps-
serie om våra djur och det finns 
också en om nötkreatur.

Youssuf H Abdullahi Hassan 
Omhassan Bokförlag. 32 sidor
ISBN 9789187223136

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

somaliska
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Handbok för molnskådare

Titta upp mot himlen och molnen. 
De förändras hela tiden och inget 
moln är det andra likt. Genom att 
lära känna de olika molnfamiljerna 
(det finns sju) kan du förutse hur 
vädret ska bli. Det kan vara bra att 
kunna när du funderar på om du ska 
ta på dig regnjackan eller inte!
Från 6 år.

Linnéa Krylén 
Opal. 48 sidor
ISBN 9789172997271
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Jordens mystiska platser

Fast det har forskats och under-
sökts kring det mesta i världen finns 
det platser där det händer eller har 
hänt oförklarliga ting. Lever det ett 
sjöodjur i sjön Loch Ness i Skott-
land? Existerar det en Bermuda-
triangel i Atlanten, där fartyg och 
flygplan försvinner spårlöst? Ingen 
vet, men kanske kan du komma på 
några bra förklaringar?
Från 6 år. 

Jens Hansegård /Anders Nyberg 
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 9789163883644

Konsten att skriva dikter

Är lyrik, poesi och dikter samma 
sak? Hur skriver man en dikt? Finns 
det knep för att komma igång? I 
denna handbok för nybörjare finns 
inspiration och svar på alla frågor 
man kan ha om poesi, lyrik och 
diktning. Här finns också många fina 
dikter att läsa. I boken står det till 
och med att alla kan skriva dikter. 
Prova får du se. 

Författarskolan Mikhael Mikalides (red.) 
Prinsen & Prinsessan Bokförlag. 100 sidor
ISBN 9789198059571

Lilla grönsakslandet: 
odla, skörda, äta

Vill du odla din egen mat? Vet du 
inte hur du ska börja? Här får du 
veta det mesta, till exempel hur du 
sår morotsfrön, tar hand om plantan 
och sen bakar morotskaka av din 
skörd. I boken lär du dig om 14 
olika grönsaker, hur du bygger upp 
ditt grönsaksland, växelbruk, gödsel, 
ovälkomna gäster som sniglar och 
mycket mera.
Från 9 år.

Bella Linde och Vanja Sandgren
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150117035
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Livet som minimonster

Bruno har blivit myggbiten. Aj! Men 
vad händer sen? Jo, i den här foto-
boken får vi se hur myggan bildar 
ägg som hon lägger på vattenytan. 
Ett av äggen blir till en mygglarv 
som sedan blir en myggpuppa. När 
myggan är klar inne i puppan, kläcks 
den och så börjar allt om igen. 
Genom häftiga makrobilder kommer 
vi insekterna riktigt nära.
Från 6 år.

John och Hanna Hallmén 
Rabén & Sjögren. 32 sidor
ISBN 9789129695731

Malala - orden är hennes 
vapen

Malala från Pakistan är flickan som 
berättat för hela världen om hur vik-
tigt det är att alla barn ska få gå i 
skolan gratis. I Pakistan nekade tali-
banerna alla flickor att gå i skolan. 
De kunde möjligen få gå om de bar 
burka. Malala blev arg och sa ifrån, 
då försökte talibanerna mörda henne. 
Hon fick Nobels fredspris 2014 för 
sin kamp.

Karen Leggett Abouraya /L.C. Wheatley 
Översättare: Ulla Forsén
Förlaget Hjulet. 38 sidor
ISBN 9789185573431

L Ä T T L Ä S T

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Den här boken berättar den sanna och inspirerande historien om Malala 
Yousafzai, den modiga pakistanska fl ickan som kräver att också fl ickor ska få 
gå i skolan – trots talibanernas motstånd och mordförsöket på henne. 

Endast nio månader efter att en taliban sköt Malala i huvudet, stod hon i 
FN – dagen efter hennes 16-årsdag – och talade till 500 ungdomsledare från 
hela världen. 

Malala är ett mirakel i rosa. Hon kämpar med ord. Hon vill att varje fl icka 
och pojke ska stå upp och tala för de miljontals barn i världen som inte får 
gå i skolan:

”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. Ett barn, en lärare, en penna 
och en bok kan förändra världen.”

Historien om Malala – mottagare av Nobels fredspris 2014 – är mer än en 
berättelse om en modig och öppenhjärtig fl icka. Den är ett vittnesbörd om 
att utbildning kan förändra livet för fl ickor och pojkar runt om i världen.

MALALA
ORDEN ÄR HENNES VAPEN

Karen Leggett Abouraya

Bild: L.C. Wheatley

K
aren Leggett A

bouraya &
 L.C

. W
heatley     M

A
L

A
L

A
 – O

R
D

E
N

 Ä
R H

E
N

N
E

S V
A

P
E

N
   H

julet

Hjulet 9 789185 573417

ISBN 978-91-85573-41-7

Malala S cover.indd   1 04/11/14   0:43:43



62

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Monsieur Magritte

Ett utfällt brunt paraply som det står 
ett vattenglas ovanpå. Vad betyder 
det? Man vill förstå när man ser 
Magrittes målning men konstnären 
själv tyckte att ”det viktigaste är inte 
vad man ser utan vad man känner”. 
Han målade ofta vanliga saker som 
gardiner, moln, äpplen och speglar 
som han sen satte ihop på nya sätt 
för att överraska. 
Från 9 år.

Annette Wilhelmsson /Jens Ahlbom 
Amarte. 32 sidor
ISBN 9789197948425
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Odla steg för steg

Det är kul att plantera och se hur 
det växer. Speciellt om man kan 
göra det själv. Den här boken visar 
på ett enkelt sätt hur man steg 
för steg får solrosor, potatis och 
harpluttar att växa. Det finns också 
roliga tips på hur man till exempel 
gör fågelmat och huvudkrukor. 
Från 6 år.

Clara Lidström och Annakarin Nyberg /
Li Söderberg och Katy Kimbell 
Rabén & Sjögren. 56 sidor
ISBN 9789129690774

HAR LÄST
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Ny i laget

Malin älskar att spela fotboll. Då 
känns livet som bäst. Men nu har 
hon flyttat och hennes kompis und-
rar om hon inte vill börja spela i ett 
nytt lag. Malin måste provspela för 
att få en plats och det nya laget är 
bättre än hennes gamla. Malin blir 
osäker och spelar inte lika bra som 
vanligt. Kommer hon att få vara med 
eller inte? 
Från 13 år.

Mats Wänblad /Pekka Pääkkö 
LL-förlaget. 90 sidor
ISBN 9789170535185

L Ä T T L Ä S T
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Min skog

Vad kan man hitta i skogen? Allt 
från ekorrar till mossa. Denna fakta-
bok för de allra minsta visar med 
fina och tydliga fotografier svampar 
som har hatt, blåbär som smakar 
gott, paddor som har vårtor och 
spindlar som väver spindelnät. Känner 
du igen något? Om inte, får ni ge er 
ut i skogen på upptäcktsfärd.
Pekbok.

Anja Baklien 
B Wahlströms. 20 sidor
ISBN 9789132166013
.

thai/
engelska/
svenska

Min trespråkiga 
talande ordbok

A picture dictionary covering the
body, food, home, seasons and
much more in themed pages. Each
picture is described with words in
three languages – Thai, Swedish
and English. PENpal compatible.

En bildordbok där kroppen, mat,
hem och årstider och mycket mer
beskrivs i olika tema-uppslag. Varje
bild beskrivs med ord på tre språk
– på thai, svenska och engelska.
Kompatibel med PENpal.

Översättare: Karin Sohlberg
Ndio/Mantra lingua, 64 sidor
ISBN 9789187547133

Den här titeln finns också på: 
arabiska/svenska/engelska
somaliska/svenska/engelska
spanska/svenska/engelska.

FAKTA

PENpal är en mp3-spelare med sensor och mik-
rofon. Med den kan du lyssna på ljudinspelningar 
till flerspråkiga böcker på sextio språk. Alla böcker 
finns med engelska och det kommer mer och mer 
på svenska.
Det finns över tusen ljudfiler att ladda ned gratis 
när du köpt eller lånar böcker som är tryckta för 
PENpal.Fråga på ditt bibliotek, tala med din lärare.
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Professor Astrokatt 
i rymden

Äntligen kan vi få svar på alla frågor 
vi har om rymden! Professor Astro-
katt tar oss med på en spännande 
resa där vi träffar på stjärnor, plane-
ter, solar, månar, satelliter, raketer 
och rymdfarare. Resan slutar med 
tankar kring framtiden i rymden och 
om det finns liv på andra planeter. 
Dessutom en bra ordlista längst bak.
Från 6 år. 

Dr. Dominic Walliman /Ben Newman 
Översättare: Peter Ekberg
Opal. 72 sidor
ISBN 9789172997165
.

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Roliga fakta och 
otroliga myter om djur

Är det verkligen sant att tigrar har 
randig hud? Javisst! Om man rakar 
en tiger ser man att skinnet under 
pälsen har ränder. Kan tvestjärtar 
krypa in i våra öron? Det är däremot 
falskt. Hörselgången är alldeles för 
trång och fungerar som en spärr. 
Massor av kul myter och historier 
om djur visar sig vara sanna eller 
falska i denna bok.
Från 9 år.

Paul Mason /Alan Irvine 
Översättare: Carla Wiberg
Berghs. 94 sidor
ISBN 9789150221244

Smilla lagar glutenfritt

Här finns väldigt många riktigt goda 
och användbara recept på maträtter. 
Inte bara för dig som är gluteninto-
lerant utan för alla som gillar att äta. 
Recepten är tydliga med vanliga in-
gredienser. Smilla delar också med 
sig av bra och användbara tips och 
tankar som kan göra livet lättare om 
man inte tål gluten.
Från 12 år.

Smilla Luuk /Katy Kimbell 
Rabén & Sjögren. 88 sidor
ISBN 9789129694208

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Snor

Något som alla har men ingen pratar 
om. Det är snor. Många tycker snor 
är äckligt för det är kladdigt och 
slemmigt. Men det är bra med snor 
för det värmer upp och fuktar luften 
vi andas in. Det stoppar damm och 
smuts så vi inte får ner det i lungorna. 
Tro det eller ej men det finns en hel 
del roliga fakta att lära sig om snor. 

Bengt-Erik Engholm /Jojo Falk 
Natur & Kultur. 48 sidor
ISBN 9789127141520

L Ä T T L Ä S T
.

Spana på fåglar

Det finns 250 fågelarter i Sverige. 
Här kan du läsa om de 50 som är 
lättast att upptäcka. De presenteras 
med kännetecken, fotografier och en 
faktaruta. Ett exempel är att havs-
örnens bo kan vara så stort att en 
vuxen människa kan ligga raklång i 
det. I slutet av boken finns mer fakta 
om fåglar för den som blivit nyfiken. 

Pernilla Josefsson och Leif Gustavsson /
Lena Forsman 
Berghs. 91 sidor
ISBN 9789150221022

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Pelle och världsarvet

Ett område blir världsarv för att man 
tycker det är så speciellt att det ska
finnas kvar långt in i framtiden. 
I Sverige finns 15 världsarv. Det 
senaste är 7 gårdar i Hälsingland. 
Pelle från byn Kalvhaga ger sig ut 
på en tidsresa. Med hjälp av en dator 
och gamla fotoalbum förstår han hur 
gårdarna kunnat bli så stora och fina. 
Från 9 år.

Ann-Sofie Jeppson /Jens Ahlbom 
Berghs. 64 sidor
ISBN 9789150221152
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HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Tänk stort

Vem är jag? Vad är jag? Vad är 
meningen med livet? Har du någon 
gång funderat på dessa frågor, då 
har du filosoferat. Kanske kan du 
med hjälp av denna bok om filosofi 
komma vidare med dina tankar för 
det finns inga enkla svar. Kan det 
vara som bokens författare menar, 
att svaren kanske finns hos dig själv?
Från 9 år.

Peter Ekberg /Jens Ahlbom 
Opal. 80 sidor
ISBN 9789172997486

Var kommer maten ifrån?

Att ägget kommer från hönan det 
vet nog de flesta. Men vad tycker 
en höna om att äta, hur vill den bo 
och varför äter hönan snäckskal? 
Aron har gett sig ut för att ta reda 
på fakta, recept och lite mer om det 
som vi brukar äta eller dricka som 
ägg, mjölk, bröd, grönsaker, fisk, 
kött, honung och svamp.
Från 6 år.

Madeleine Söder
Rabén & Sjögren. 48 sidor
ISBN 9789129695052

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Viktors första bikupa

Viktors pappa är biodlare och ofta 
hjälps de åt att ta hand om bina. 
En dag kommer ett stort paket 
på posten. Viktor har fått en egen 
bikupa. Nu får han ta på sig den 
vita bioverallen och näthatten för att 
själv starta ett bisamhälle. Frågan 
är, kommer det att flytta in någon 
drottning? En bra ordlista förklarar 
alla bi-ord.

Andrés Amaya Briñez /Ida Linde 
Apiarium. 32 sidor
ISBN 9789163744549

Världens första 
sportstjärnor

Tränat har människor hållit på med 
i flera tusen år och lika länge har 
det funnits idrottsstjärnor. Idag är 
de kanske bortglömda som Babe 
Zaharias från USA. Hon vann alla 
golftävlingar hon ställde upp i eller 
Melankomas, boxaren som vann 
OS år 49 utan att slå ett enda slag. 
Boken innehåller också kul fakta om 
hur olika sporter har växt fram.
Från 9 år.

Andreas Palmaer /Bengt Fredrikson 
Alfabeta. 64 sidor
ISBN 9789150117554

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Vikingar

En dödskalle hittas på ett vägbygge. 
Den är riktigt gammal och då får 
arkeologerna rycka ut för att börja 
lägga sina historiska pussel. På 
olika sätt kan de få fram information 
som lär oss mer om platsen och vi-
kingarnas liv. Varje fynd blir till en ny 
pusselbit som berättar om allt från 
hur vikingarna begravde sina döda 
till hur de reste runt i världen.
Från 9 år.

Mats Vänehem 
Bonnier Carlsen. 48 sidor
ISBN 9789163880346

HAR LÄST

VILL LÄSA

MITT BETYG

Så funkar det. Hemma 
och runtomkring 

Har du någon gång tänkt på hur allt 
fungerar runt omkring dig: vatten i 
kranen, kylan i kylskåpet, internet 
i datorn. Svaren finns förklarade 
på ett enkelt sätt i denna bok. Hus 
förr var inte helt olika hus idag. Det 
mesta fanns men var enklare. Till 
exempel utedass istället för toalett, 
is från sjön istället för frysbox.
Från 6 år.

Mats Wänblad /Flera illustratörer 
Bonnier Carlsen. 96 sidor
ISBN 9789163880339




