
 

 

  
   
  
  
  
  

Så här fungerar högläsningsklubben 

Anmälan: anmäl dig till högläsningsklubben på minabibliotek.se eller direkt 
till anna.lindstrom.2@umea.se. 

Ni får: en läsdagbok, klistermärken och pin. 

Högläsningsklubbens boklista: Varje år väljer vi ut nya böcker till 
högläsningsklubben. Boklistan finns på minabibliotek.se, instagram och på 
biblioteket. 

Läs och kommentera: Läs böcker från högläsningsklubbens boklista och 
kommentera dem i läsdagboken, på minabibliotek.se eller på instagram 
hoglasningsklubben. 

Vinn böcker: När ni har läst och kommenterat fyra böcker från boklistan 
vinner ni en bok. Kontakta Anna för att få er bok. 

Högläsningsträffar med fika: Ni blir inbjudna till högläsningsträff på Umeå 
stadsbibliotek en till två gånger per termin med fika, högläsning, boktips och 
möjlighet att tipsa varandra och prata om de böcker ni läst. 

Högläsningsklubben pågår från läslov till läslov. Ni godkänner att vi sparar era 
namn och kontaktuppgifter. Uppgifterna raderas när ni vill eller går ur 
klubben. 

Vi vill lyfta högläsningen genom att 

 Ge inspirerande och noggrant utvalda boktips som passar både nya och 
erfarna högläsare och lyssnare. 

 Ge möjligheten till klubbens medlemmar att tipsa och inspirera varandra 
genom träffar en gång per termin, möjlighet att utbyta boktips via 
instagram och minabibliotek.se. 

 Erbjuda ett enkelt koncept som går att tillgå både digitalt och på 
biblioteket. 
 

Bibblans 
högläsningsklubb 
2019-2020 
 
Bli en läsande familj 
Bibblans högläsningsklubb riktar sig till familjer med barn i åldrarna  
8 till 12 år. Här får ni tips på bra böcker att läsa tillsammans. Klubben 
passar er som vill få nya tips på bra böcker att läsa eller ni som precis tänkt 
börja med högläsning. 

Det är aldrig för sent att börja läsa högt! 

www.minabibliotek.se 
www.vaven.se 

Kontakt: anna.lindstrom.2@umea.se. 
Instagram: hoglasningsklubben 
www.minabibliotek.se 



 Högläsningsklubbens boklista 2019/2020 

 
Fantasy och magiskt  

Septimus Heap – Magi, Angie Sage, från ca 8 år 
Kod: Orestes, Maria Engstrand, från ca 9 år 
Monstrens rike, Johanna Strömqvist, från ca 7 år 
Bob, Wendy Mass, från ca 7 år 
Samuels sällsamma kalender, Ylva Karlsson, från ca 6 år 
 
 

Livet och verkligheten 

Kungens barn, Sonja Hartnett, från ca 10 år 
Tack vare Winn-Dixie, Kate DiCamillo, från ca 8 år 
Tonje och det hemliga brevet, Maria Parr, från ca 7 år 
Lova att du går tillbaka, Kathi Appelt, från ca 9 år 
Undret, R. J. Palacio, från ca 9 år 
 
 

Roligt 

Mördarmormor, Petter Lidbeck, från ca 8 år 
Doktor Proktors pruttpulver, Jo Nesbø, från ca 7 år 
Karla Brottare, Anders Sparring, från ca 7 år 
Den magiska kepsen, Petter Lidbeck, från ca 8 år 
Häxorna, Roald Dahl, från ca 8 år 
 

Spöken och rysare 
En häxa sitter barnvakt,Susanne Mortensen, från ca 6 år 
Barnhemmet, Cecilia Lidbeck, från ca 8 år 
Agnes Cecilia – en sällsam historia, Maria Gripe, från ca 10 år 
Min osynlige vän, Louise Arnold, från ca 7 år 
Boet, Kenneth Oppel, från ca 9 år 
 
 

Äventyr och spänning   

Legenden om Sally Jones, Jakob Wegelius, från ca 6 år 
Tvillingarna Thorthwaites testamente, Gareth P. Jones,  
från ca 9 år 
Arkeologdeckarna och inkaskatten, Dan Höjer, från ca 7 år 
Operation Mimer, Fredrik Broneus, från ca 10 år 
Nelson Tigertass, Lena Frölander-Ulf, från ca 6 år 


