
Lågstadiet Klassuppsättningar 
 

Världens mesta Ester – Emma Adbåge  I  (Åk 2) 

Pricksäker vardagsdramatik på lågstadiet! Ester är ny i klassen. Signe tycker att hon verkar 

spännande. Hon har egen nyckel och får gå hem själv. 

Lärarhandledning: 5ffd89fc4453b.pdf (kulan.stockholm) 

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 

 

Kramdalen 1-3 – Anders & Emelie Sjölander  I  (FSK - Åk 3) 

Besök Vändela, Snäll-Kjell och Gladrian i situationer kring integritet, fördomar och 

utanförskap. Ger utrymme för diskussion med barn om ämnen som inte alltid är lätt att veta 

hur man ska ta på rätt sätt.  

(Finns i biblioteket, 1 exemplar) 



Spöket i biblioteket, Mystiska skolan – Katarina Genar  I  (FSK – ÅK 1) 

Greta älskar sin skola. Ibland händer det mystiska saker här och det finns sådant som inte 

alltid syns …I dag är deras bibliotekarie, Amir, jättearg. Någon har använt stegen i biblioteket 

och tagit ner en värdefull svart bok och sedan lämnat den uppslagen i soffan. Det är absolut 

förbjudet! Nästa morgon när Greta och Malte träffas på skolgården ser de hur en lampa tänds i 

biblioteket och en mörk skugga skymtar bakom gardinen. Vem kan det vara? Och kan det 

ha något med den värdefulla gamla svarta boken att göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finns i biblioteket, 1 exemplar) 

 

Den fantastiska räven – Roald Dahl  I  (Åk 2 – Åk 3) 

De tre bönderna Bönne, Buns och Bena är oerhört elaka och själviska. Och de avskyr räven 

över allt annat. En tjuv härjar i trakten och de har listat ut att det måste vara han som är boven. 

De beslutar sig för att gå ihop för att fånga honom. Tyvärr anar de inte alls vem de har att göra 

med. Herr Räv är listigare än få och han har helt andra planer ... 

 



 

Kalle och chokladfabriken – Roald Dahl  I  (Åk 3) 

Kalle bor med sin familj i ett fallfärdigt ruckel. De är så fattiga att de bara har råd att äta kål. 

Men varje dag går Kalle förbi godisgeniet Willy Wonkas chokladfabrik och drömmer sig bort. 

Så händer det ofattbara. Kalle lyckas få tag på en gyllene biljett och vinner så mycket godis 

man kan äta under ett helt liv! Och så får han besöka den mystiska fabriken där det tillverkas 

godsaker som osmältbar glass, osynliga chokladkakor och tuggummi som inte tappar smaken 

... Och det är bara början på Kalles fantastiska äventyr. 

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 

 

Pettsson och Findus – Sven Nordqvist  I (FSK – Åk 1) 

Det var en gång en gubbe som bodde på landet med sina hönor. Ibland kände han sig ensam, 

men en dag kom en granne på besök och gav honom en låda. Lådan pep och Pettson öppnade 

den… 

Lyssna på boken: När Findus var liten och försvann, del 1 9 juli 2018 - Pettson och Findus i 

Barnradion | Sveriges Radio 

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 



Leonora och Gasplaneten – Helen Johansson  I   (Åk 2 – Åk 3) 

Leonora bor på planeten Junoo, och en morgon kan hon inte motstå frestelsen att provflyga 

sin nya rymdfarkost. Med hjälparen Bobo som enda sällskap kraschar hon på Glasplaneten, 

där det visar sig att rymdpirater härjar ? Hur ska Leonora någonsin komma hem igen? 

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 

 

Novelias revanch – Caroline Engvall  I   (Åk 2 – Åk 3) 

Noelia fyller tio år och får en ny telefon. Det är den bästa dagen i hennes liv – tills hon 

upptäcker att någon skriver elaka kommentarer på hennes kompis musikvideos. Noelia blir 

alldeles kall. Vem är det som gör så – och hur ska Noelia kunna hjälpa sin kompis? Noelias 

revansch är den andra boken i en serie om Nollan. Böckerna ska underlätta för vuxna och barn 

att starta samtal om livet på nätet. 

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 



Jag är jag – Emma AdBåge  I  (Åk 1 – Åk 3) 

Mickan är en underbar karaktär som är efterlängtad i böckernas värld. Hon är den lilla, rädda 

och tysta tjejen som inte tar så stor plats i klassen, men som observerar allt som händer och 

berättar om de andra på ett otroligt roligt och allvarligt sätt. 

En måndag i klassrummet har det varit inbrott. Fiskarna är borta. Snart står hela klassen runt 

det tomma akvariet. Fröken tror att det är Pecka som har tagit fiskarna, men det tror inte 

Mickan. På rasten pratar alla om fisktjuvarna. Richard och Lacke tror att det är städerskorna 

som har tagit dem. Inte förrän i sista kapitlet får läsaren reda på vem det är.  

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 

 

Millans äventyr – Milena Bergquist  I   (Åk 1 – Åk 2) 

Jesus i dasset, säger Millan när hon är arg och när hon är glad. Millan är sex år med spikrakt 

rött hår och massor av fräknar. Hon råkar ofta ut för saker, fastnar med tummen i hissen, råkar 

bita prinsessan när hon spelar mus på balettuppvisningen, och råkar klippa av sig ena flätan.  

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 



Ninjakatten Toto – Dermont O’leary  I  (Åk 3) 

Mörkret har fallit över London, men slumra inte in riktigt än: En gigantisk dödlig kobra är på 

rymmen! Vem ska rädda staden? Få inte panik: Här kommer den perfekta nya hjältinnan - 

Ninjakatten Toto! Toto är visserligen blind, men det är inget problem. Faktum är att det gör 

henne extra stark. Nu är frågan: Ska Toto kunna komma till räddningen och fånga den giftiga 

kungskobran som rymt från Londons Zoo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finns i biblioteket, 1 exemplar) 

 

Vilmas vilda värld – Abby Hanlon  I  (Åk 1 – Åk 2) 

Vilma är yngst i familjen och hon gör allt hon kan för att få uppmärksamhet. Mest av allt vill 

hon leka med storasyster Emelie och storebror Lukas men de är tyvärr inte alls lika sugna, så 

Vilma får roa sig på egen hand med sina osynliga vänner. Helst precis intill Lukas och 

Emelie. 

Och hon ställer tusentals frågor. Varför har vi armhålor? Vad är motsatsen till smörgås? Till 

sist får de nog och bestämmer sig för att sätta henne på plats, en gång för alla. 

 (Finns i biblioteket, 1 exemplar) 


