
Boksamtalsböcker för årskurs 2 och 3  
(7-10 ex av varje titel finns på kommunbiblioteket) 

 
Angerborn, Ingelin – För alltid Hcg 

Nora ska bo hos mammas kompis Vanja i en gammal stuga på landet under 

sommaren. Två månader utan kompisarna känns inget vidare. Men snart börjar 

det hända mystiska saker. Nora får konstiga sms och saker flyttar sig. Sedan 

finns det ett grått, övergivet hus som Nora tycker att hon känner igen. Men hon 

har aldrig varit där. 

 

Angerborn, Ingelin – Kalaskatastrofen Hcf 

Sjätte boken om den hemliga klubben Klant & kompani. Viking, Viktor och 

Vilma ska ha maskeradparty. Eftersom det är Vilmas födelsedag får hon bjuda 

åtta personer, Viktor och Viking får bjuda varsin. Viking vill bjuda söta Meltem, 

men det vågar han inte säga till någon. I stället säger han att han ska bjuda 

Martin. 

 

Ben Kemoun, Hubert – Trollerihatten (lättläst) Hcf 

En hel vecka har Nico legat sjuk. Han har helt glömt bort vad det är för dag när 

han kommer tillbaka till skolan. Det är ju den stora maskeraddagen! Alla 

kompisar är utklädda utom Nico. Så pinsamt! 

 

Bengtsson, Susanne – Vilmers första tävling Hcf 

Den första boken om Cross-Wilmer som är sju år och älskar motocross. Han har 

just fått sin tävlingslicens och ska köra sin allra första tävling – Knattecupen. 

Vilmer kör i slalomglasögon, trasiga stövlar och alldeles för stora byxor som 

han ärvt av sin brorsa. Men det viktigaste är hur man kör. 

 

Bengtsson, Torsten – Vilda gänget och svarta damen (lätt att läsa) Hcg 

Vilda gänget består av Elsa, Max och Alex. När de är tillsammans brukar det 

hända saker. Det är något mystiskt med deras granne. Hon går alltid klädd i svart 

och är väldigt arg och sur. Vem är hon och varför snattar hon i affären? 

Vilda gänget löser problemet. 

 

Bertram, Rydiger – Jacob och matchtröjan som försvann (lättläst) Hcf 

Andra boken om Jacob. Jacob har fått en ny fin matchtröja med namn och 

nummer. Inför kommande match behöver tröjan tvättas och sedan är den 

försvunnen. Vad ska Jacob göra nu? 

 

Blomquist, Lisen – Taekwondo är inte på låtsas! Hcf 

En ny bok om Agnes, Jonatan, Biffen och de andra i Taekwondo-gruppen. Nu 

ska de börja med kampträning och det ska bli kul tycker de flesta. Tommy är 



orolig, han har nämligen så lätt för att blir arg. Hur ska det går när de kör kamp 

på riktigt. Tänk om han skadar någon? 

 

Boie, Kirsten – Hemliga King-Kong Hcf 

Sebastian träffar en ny kompis som heter Fredrik. Fredrik har två marsvin i sin 

koloniträdgård och marsvinen har precis fått fyra ungar. Till Sebastians stora 

förvåning säger Fredrik att han kan få ett marsvin, men han måste vänta några 

dagar innan han kan ta det med sig hem. Sebastian berättar ingenting för sin 

mamma och pappa utan börjar i hemlighet förbereda för att ta hem sitt marsvin. 

Det är först när King-Kong flyttar hem till Sebastian som de riktiga problemen 

börjar. 

 

Boie, Kirsten – Min hund talar inte med vem som helst Hcf 

Lisa längtar efter ett husdjur. När hon får chansen att passa en hund i några 

dagar blir hon väldigt glad. Det är en hund som kan tala med Lisa. När det blir 

klassfest och alla elever får uppträda, får Lisa tillfälle att visa att hennes hund 

kan tala. 

 

Borgström, Camilla – Örjan och badligan (lättläst) Hcf 

Mormor och de andra gamlingarna på ålderdomshemmet har det svettigt och 

trist på sommaren. Därför ska alla som vill få göra en utflykt till parken. Örjan, 

hans kompis Lisen och hans mamma följer också med. Det blir ett riktigt 

äventyr. 

 

Borgström, Camilla – Örjan och skrutthotellet (lättläst) Hcf 

När Örjans mormor måste flytta till ett ålderdomshem blir Örjan först arg och 

ledsen. Hur ska det nu bli med allt det roliga som han och mormor brukar göra 

tillsammans. Men när mormor bott på skrutthotellet ett tag märker Örjan att de 

fortfarande kan ha roligt ihop och att det bor en massa roliga gamla på 

ålderdomshemmet. 

 

Bross, Helena – Kräftor och banditer Hcf 

Moa och Simon är hos mormor för att fiska kräftor. De får syn på en kräfta med 

bara en klo och kallar den för den enarmade banditen. Det är inte den enda 

banditen de möter. Ett par i husbil har stannat utanför mormors hus och det 

dröjer inte länge förrän mormor upptäcker att hennes kassaskrin är tomt. Men 

vart har tjuvarna tagit vägen? 

 

Croall, Moa-Lina – Det är jag som är Lisa Hcg 

Lisa har inte så många kompisar. En dag kommer en cirkus till stan. Lisa smyger 

omkring och spanar på cirkusfolket. Där möter hon Nova. Nova är häftig och 

inte rädd för något. Mellan Lisa och Nova växer en stark vänskap fram, 

tillsammans blir de oslagbara. 



 

Cross, Gillian – Trädkojan Hcf   

Sam och William flyttar in ett hus med en stor trädgård. Här finns ett stort 

kastanjeträd. Pojkarna och deras pappa bestämmer sig för att bygga en trädkoja. 

När de precis har börjat bygga kojan måste deras pappa åka iväg på ett jobb. 

Han ska vara borta i sex månader. Pappa lovar att skicka presenter till pojkarna, 

som de kan använda i kojan. 

 

Dahl, Roald – Mitt magiska finger Hcf 

Boken handlar om en flicka som har ett magiskt finger. Det börjar pirra i fingret 

när hon tycker att något är hemskt och orättvist. Vad hände med fröken i skolan 

och hur går det för familjen Hägg? 

 

Dahlin, Petrus – Ugglor i Bagarmossen (Kalle Skavank) Hcf 

Kalle Skavank jobbar i sin pappas kiosk ibland. Dessutom är han väldigt bra på 

att lösa problem och därför kallar han sig kioskdeckare. I den här boken   

behöver Lillemor som jobbar på biblioteket hjälp. En värdefull bok har blivit 

stulen från en utställning i biblioteket. Vem kan ha tagit boken? 

 

Davidsson, Cecilia – Gubben blir rik (lättläst) Hcf 

En bok om vänskapen mellan en liten pojke och en gammal man. En dag vinner 

Staffans granne Enok en miljon. Staffan önskar att Enok ska ge honom en cykel. 

Men istället skänker Enok pengar till välgörande ändamål och snart är pengarna 

slut. Men Enok har inte glömt bort presenten till Staffan. 

 

DiCamillo, Kate – Tack vare Winn-Dixie Hcg 

Flickan Opal bor med sin pappa som är predikant. När hon en dag hittar en hund 

får den namnet Winn-Dixie efter snabbköpet där hon träffade på den. 

Tack vare hunden får Opal nya vänner och pappa berättar tio saker om hennes 

försvunna mamma. 

 

Eurelius, Anna-karin – Carmen Carlssons coola morsa Hcf 

I Carmens klass har alla föräldrar kommit på besök och berättat om sina jobb. 

Alla utom Carmens mamma, känd som ängeln i TV. Carmens klasskompisar 

tjatar. Carmen vet inte hur hon ska göra. Ängeln är ju inte hennes mamma, det är 

bara något som Carmen har sagt. 

 

Flygt, Torbjörn – Fiskplåt och bajsdrakar Hcf 

Anna, Aron, mamma och pappa ska åka till Italien med biltåg från Hamburg. 

Men saker händer. På färjan till Tyskland kommer Aron bort och när biltåget 

lämnar Hamburg är mamma inte med. Det är mamma som har tågbiljetterna, 

dessutom tog pappa hennes mobiltelefon och stoppade den i sin egen ficka 

eftersom den ringde hela tiden. 



 

Genar, Katarina – En hemlig vän Hcg 

Henrietta och hennes mamma flyttade till stan när pappa bestämde sig för att bo 

med någon annan. Mamma bara jobbar och Henrietta känner sig konstig och 

utanför i den nya skolan. Den snälle men mystiske herr Wallgren blir en 

ljuspunkt. Den lilla flickan i röd toppluva som gungar i trädgården, vem är hon? 

 

Gotthardt, Peter – Grevinnan med den svarta masken Hcg 

Syskonen Simon och Ida åker på semester till en liten by i Italien. Där besöker 

de ett gammalt slott. Det går rykten om en grym grevinna, som spred skräck i 

bygden under sin levnadstid. Det påstås att slottet fortfarande är förbannat. 

Förbannelsen visar sig vara sann. Under besöket försvinner Ida. 

 

Hallberg, Linn – Cirkus i skolan (Miss Amanda Hill) Hcf 

Samuel är nio år och bor på en bondgård i en liten by. De andra fyra 

nioåringarna i skolan är tjejer. Nu ska de få en ny klasskamrat och det är också 

en tjej. Hon heter Amanda och kommer från Stockholm. Amanda vill bli 

cirkusartist och kan cykla på en enhjuling. När hon kommer till byn börjar det 

hända saker. 

 

Halling, Thomas – Finnes: Agnes, önskas: bästis Hcg 

Agnes bästis har flyttat och hon känner sig ensam. Hon har visserligen sin hund 

men ovännerna i skolan finns fortfarande kvar. Agnes känner att hon måste hitta 

en ny bästis. Vem kan det tänkas bli? 

 

Halling, Thomas – Något i natten Hcg 

Del sex i Thomas Hallings serie om syskonen Linus, Maja och Oskar. När Oskar 

och Maja passerar kyrkogården stöter de på en mystisk präst och några argsinta 

gubbar i jordiga blåställ. I tidningen står det att skadegörelse har förekommit på 

kyrkogården de senaste veckorna. På kvällen smyger sig Oskar och Maja 

tillbaka till kyrkogården … 

 

Halvarsson, Isabelle – Puzzel, den lilla smuggelhunden Hcf 

Den första boken om valpen Puzzel, en Jack Russelterrier. När Puzzel smugglats 

in till Sverige, får han komma till en snäll familj. Men kan man verkligen 

behålla en smuggelhund? Är det inte förbjudet och kanske har Puzzel massor av 

smittsamma sjukdomar? 

 

Halvarsson, Isabell – Puzzel på valpkurs Hcf 

Den andra boken om valpen Puzzel, en Jack Russelterrier. Puzzel är anmäld till 

en valpkurs. Här ska hon lära sig att sitta fint, gå fot och stanna kvar, inte 

särskilt roligt. Däremot är det kul att leta efter saker. 

 



Holm, Annika – Blåbärshäxan Hcf  

Att få bo hos en främmande familj en hel vecka är underbart, tycker Annika och 

Eva. De tycker att mamman i familjen är väldigt vacker, nästan som en 

drottning. Men det visar sig att hon inte alls är den drottning som de trodde att 

hon skulle vara. En dag är hon bara borta och en häxa har tagit hennes plats.  

 

Håkans, Ann Caroline – Badhuskrisen Hcf 

Juni är åtta år och har börjat i tvåan. Snart ska klassen besöka badhuset och då 

kommer det att avslöjas att hon inte kan simma. Men inte nog med det, för att 

får vara med de andra tjejerna i klassen har hon sagt att hon har fått ett marsvin. 

Dessutom har hon smusslat undan lappen om utvecklingssamtalet. 

 

Håkans, Ann Caroline – Lägerkrisen Hcf 

Juni går i tvåan och nu ska hon åka på klassläger. Det är mycket som känns 

läskigt så det är tur att hennes bästa kompis Isa är med. Det är bra att ha någon 

att smita undan med när frökens naturövningar känns för hurtfriska. 

 

Johansson, Ewa Christina – Korpens hemlighet (lätt att läsa) Hcg 

Ella åker på skolutflykt till ett gammalt slott. Runt omkring slottet flyger massor 

av korpar. Vid vindbryggan står det korpar gjorda av sten. Under rundturen i 

slottet berättar guiden om en stallpojke som stulit en värdefull ring. Efter stölden 

försvann pojken på ett mystiskt sätt. Ella kommer på avvägar från gruppen 

vilket leder till att hon snubblar över ledtrådar som kanske kan ge en förklaring 

till vad som hände med pojken och ringen. 

 

Kieri, Katarina – Det snöar, Astrakan Hcf 

Molly och Josef är Astrakans bästa vänner. Astrakan tycker om att skojbråka 

med Josef, men då vill Molly inte vara med. Hon kan inte riktigt förklara för 

Molly varför hon vill brotta ner Josef. 

 

Lidbeck, Petter – Världens elakaste fröken Hcg 

Karin Karlsson är världens elakaste lärare. Hon hatar barn och behandlar dem så 

att de känner sig små och värdelösa. Men när hon får tre nya elever i klassen tar 

det stopp efter ett tag. 

 

Lindell, Elin – Iris Karlssons värsta sommar Hcf 

Iris Karlsson ser inte fram mot sitt sommarlov. Hon ska tillbringa sommaren 

med farmor som nyss har blivit änka. Men inget blir som hon tänkt sig. Farmor 

har slutat sörja och skaffat sig en motorcykel som Iris får följa med på. 

 

 

 



Long, Marie-Chantal – Kasper och kapten Mandel – och så den där Mari  

Hcf 

Hunden Kasper trivs med sin husse kapten Mandel. Det är alltid tillsammans. 

Men en dag kommer någon som heter Mari in i bilden. Kapten Mandel blir helt 

förändrad och Kasper gör allt han kan för att protestera. 

 

Lundberg Hahn, Kerstin – Lyckokakan Hcf 

Oscar är en helt vanlig kille med ett helt vanligt liv. Allt skulle vara perfekt om 

det inte vore för hans pinsamma föräldrar. Pappa som sjunger opera så fort han 

får en chans och mamma som gillar att dansa så mycket att hon till och med 

testar hiphop när det är skoldisco! 

En dag får han en lyckokaka av en tjej på en kinesisk restaurang. I mitten ligger 

en lapp där det står: Uttala din högsta önskan så blir den sann! Oscar uttalar sin 

önskan, men något går snett och hans liv vänds helt upp och ner… 

 

McCall Smith, Alexander – Akimbo och ormarna Hcg 

Akimbo bor med sin familj i ett viltreservat i Afrika. I den här boken hälsar han 

på hos sin farbror. Farbror Peter arbetar i en ormpark. När Peter ska åka och 

fånga en grön mamba får Akimbo följa med. Ormen som de fångar kommer lös i 

bilen … 

 

Mangold, Maud – Augustinatt Hcg 

Nora och hennes storebror Alfons är ensamma på landet. Deras föräldrar är 

bortresta och tanken är att tonåringarna ska ta hand om varandra. Det skulle 

kanske ha funkat om inte Alfons blivit jättekär i en tjej på tältplatsen. Nu är han 

mest där och Nora sitter ensam i huset. Sedan tre dagar är också familjens katt 

försvunnen. Så plötsligt den tredje kvällen hör Nora ett konstigt, gnällande ljud 

från trädgården. Kanske har Felix kommit tillbaka? Hon går ut i den mörka 

augustinatten och följer ljudet fram till äppelträden. Där under ett av de gamla 

knotiga träden hittar Nora ett bylte med något som verkar vara ett spädbarn. Det 

är vad Nora tror när hon bär in byltet i huset… 

 

Olczak, Martin – Megakillen i dubbeltrubbel Hcf 

Här möter Megakillen sin elake dubbelgångare. Dubbelgångaren tar över hela 

Småtorp och verkar göra allt för att förstöra för Melker. Men det är en viktig sak 

som skiljer dem åt. Melker har lillasyster Molly och kråkan Zeppelin till sin 

hjälp. 

 

Oskarsson, Marie – Bläckfiskresan Hcf 

Den här boken handlar om Nisse som är 10 år. I skolan ska alla göra ett arbete 

om en fisk. Nisse vill skriva om bläckfiskar, men det får han inte eftersom 

bläckfiskar inte är fiskar säger fröken. Nisse börjar forska vidare hemma. Sen 



lyckas han med hjälp av sin lillasyster övertala sina föräldrar att hela familjen 

ska åka till Grekland på semester. Perfekt om man vill spana efter bläckfiskar! 

 

Salmson, Jo – Hjälp! Jag hittar ett fusk Hcf 

Vi ska ha prov i skolan, för allra första gången. När fröken berättar det känns det 

jättespännande. Mamma hjälper mig, vi pluggar och pluggar. Jag kan stava alla 

ord rätt på provet. Men när jag ska lämna klassrummet hittar jag en hopvikt lapp 

på golvet. Just som jag plockar upp den, för att slänga den i papperskorgen, 

undrar fröken vad jag har i handen. Hon vecklar upp lappen. Hon vecklar upp 

lappen. ”Det trodde jag inte om dig!”, säger hon och ser jättearg ut. Det är en 

fusklapp. Hjälp! Vad ska jag göra nu? 

 

Sindt, Ulf – Turbo i knipa Hcf 

Här får Turbo en ny vän i den nyinflyttade Olle. Turbo och kompisen Simon 

råkar läsa Olles storasysters kärleksbrev. När de blir upptäckta vill de köpa 

blommor till henne som ursäkt, men de vet inte hur de ska få tag på pengar. 

 

Sindt, Ulf – Turbo vill bli fotbollsproffs Hcf 

Den åttonde boken om Turbo som gillar att spela fotboll. En dag kommer en 

tränare från ett lag som spelar i en högre liga och undrar om Turbo vill träna 

med dem. Först blir Turbo jättestolt, men efter ett tag trivs han inte så bra i det 

nya laget. Allt är så på allvar att det roliga med att spela fotboll försvinner.  

 

Storck, Åsa – Baddräkten Hcf 

Fadumah från Somalia får bara titta på när hennes klass simmar och stojar i 

badhuset. En kvarglömd blå baddräkt får henne att se på sig själv med nya ögon 

och simläraren bjuder in Fadumah och hennes mamma till simningen på 

lördagarna, då bara kvinnor badar. 

 

Svingen, Arne – Hubert i klistret Hcf 

Huberts klass ska fotograferas den här dagen, men Hubert har glömt att klippa 

håret. Mamma ringer frisören och Hubert får en tid före skolan, men frisören är 

långsam och Hubert har bråttom till skolan. Han får inte komma försent till 

Nilsens lektion. När frisören börjar tala i telefon kan inte Hubert vänta. Han 

börjar klippa sig själv! 

 

Svingen, Arne – Hubert och klädtjuvarna Hcf 

Hubert får problem när han och kompisen Thomas tar ett morgondopp på väg 

till skolan. Någon tar pojkarnas kläder när de badar och kvar på stranden finns 

bara en klänning som tillhör skolans nya vikarie… 

 

 

 



Thor, Annika – Roliga timmen (lättläst) Hcf 

När Natalie och Jossan repeterar en dans till roliga timmen vill de att Alva ska 

vara med, men inte Filippa. De påstår att hon bara ska bestämma. Alva tycker att 

det inte blir så roligt, men hon kan inte säga emot. 

 

Trenter, Laura – Hjälp! Rånare!  Hcf 

När nioåriga Johanna och Sebbe går in på posten för att köpa frimärken, 

kommer två maskerade män in och rånar postkontoret. Barnen klarar sig, men 

efteråt blir de riktigt rädda. Rånarna har ju sett dem, men själva vet de inte vilka 

rånarna är. Vem är det som står och spanar nedanför Sebbes fönster på 

kvällarna? 

 

Zimakoff, Daniel – Djävulsbacken Hcf 

Djävulsbacken har tre gupp. Man måste vara modig för att klara den backen på 

cykel. Och man måste ha en riktigt bra cykel. Erik tänker cykla ner för hela 

Djävulsbacken. Han väntar bara på sin födelsedag, för då får han en ny cykel. 

Men det blir inte som Erik har tänkt sig. Han får ingen ny cykel, istället får han 

storebrors gamla risiga cykel. Hur ska han nu klara Djävulsbacken? 

 

Zweigbergk – Djävulsdåd och änglavrål Hcf 

En dag får Åke se en blek hand sticka fram under trasmattan som ligger över 

hans snowracer i loftgången. Under mattan sitter en ängel. Åke och ängeln får 

det trevligt ihop. Men så dyker det upp en knallröd figur med gula ögon och 

illrosa klänning som verkar vara ute efter ängeln. 

 

Åkerblom, Inez – Inez värsta vecka Hcf 

Sjunde fristående boken om Inez. Det är kaos hemma hos Inez. Inez och hennes 

mamma ska flytta och bo i samma hus som Martin och Martina. Det är snart  

lucia och flyttningen blir ett äventyr med insnöade hundar och mycket annat. 
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