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Sagodiplom för förskolor och familjer  
 

Inspiration till gemensamma lässtunder  

 
Sagodiplomet riktar sig till barn i förskoleåldern och skall inspirera till gemen-

samma lässtunder på förskolan eller hemma med familjen. Enskilda läsare kan 

också få sagodiplomet.  

 

För att få Sagodiplomet:  
 
• Läser du minst fem böcker från nedanstående lista och fem böcker som du 

väljer själv under året, eller  
 

• Läser du minst tio böcker på ditt modersmål under året.  
 

Till exempel du kan låna böcker från boklådor för förskola, temapåsar och de 

gröna bokpåsarna med böcker på ditt språk från bibblan.  

 

Från samma bokserie kan man välja en bok, t ex bara en Alfonsbok. Om det 

finns en ljud-bok av boken, kan man gärna lyssna på den.  

 

Gör en fri skriftlig sammanfattning över de böcker ni läst. Lästa böcker listan finns 

på vår hemsida eller att hämta från bibliotek. 

Familjer och förskolor får ett gruppdiplom och enskilda läsare får ett diplom med 

sitt eget namn. 
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Favoriter och klassiker – bilderböcker  

Alfons - böckerna  

av Bergström, Gunilla 
Alfons Åberg är en vanlig 
kille som bor med sin pappa. 
Han är inte så stark, han slåss 
helst inte och är inte så stor. 
Däremot är han busig och 
glad men kan också bli svart-
sjuk, ilsken och spökrädd!  

 

 

 
Blomsterfesten i täp-

pan  

av Beskow, Elsa 

Tillsammans med lilla Lisa får 
vi vara med om en magisk 
midsommarfest.  

 

 

 

Kråkes – böckerna 

av Bosson Rydell,  

Marie 
I den här boken mår Kråke 
inte riktigt bra. Han måste gå 
till doktorn. Det är både 
spännande och lite läskigt. 
Kanske är han allergisk mot 
något? Men ambulansen är 
intressant! 

 

När prinsessor… 

- böckerna  

av Gustavsson, Per 
En del tror att prinsessor är 
ljuva, väna, fridsamma varel-
ser som gör allmänt lämpliga 
och stillsamma saker... DET 

ÄR HELT FEL!  

 

 

 

 

Mumin - böckerna  

av Jansson, Tove 
Muminfamiljen ska ge sig ut 
på skattjakt. Men förberedel-
serna tar så lång tid så det får 
bli ett månskensäventyr! 

 

 

 

Pippi Långstrump -  

alla bilderböckerna  

av Lindgren, Astrid 
Pippi är världens stark-
aste, har fräknar och röda 
flätor som står rakt ut, 
säger emot vuxna och är 
allmänt ouppfostrad.  

 

 

 

 
Pettson och Findus 

- böckerna  

av Nordqvist, Sven 
En räv stryker omkring, 
och Pettsons granne 
Gustavsson vill skjuta 
den! Det tycker Findus är 
en dålig idé. 

 

 
Lilla spöket Labans 

- böckerna  

av Sandberg, Inger 
Lilla Spöket Laban bor 
tillsammans med sin för-
äldrar i slottet Gomor-
ronsols källare. När La-
ban växer upp och kan 
han spöka i stället för 
mig?, säger Pappa 
spöke... 

 

Grodan—

böckerna  

av Velthuijs, Max  
Grodan är en hjälte för 
små och stora läsare i 
hela världen. 

 

 

 

 

Mamma Mu –  

böckerna  

av Wieslander, 

Jujja 
I Mamma Mu åker 
rutschkana får Kråkan 
som vanligt hjälpa till så 
att Mamma Mu kan få 
åka rutschkana, fast hon 
är en ko. 
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Klassiska fabler  

av Aisopos 
De illustrerade berättelser-
na passar perfekt för hög-
läsning under sagostun-
den, som godnattsaga eller 
för den som har lärt sig att 
läsa eller är på god väg.  

 

 

 

 
 

Snödrottningen  

av Andersen, Hans 
Den handlar om hur den 
kalla snödrottningen kid-
nappar barnet Kaj, och 
hur hans vän Gerda måste 
besegra drottningen. 
Visste du att filmen Frost 
är inspirerad av denn saga? 

 

 

 

 
Törnrosa   

återberättad  

av French, Jamie  
I denna fint illustrerade 
utgåva återberättas den 
välkända historien i för-
kortad version.  
Sagan om Törnrosa ligger 
till grund för Tjajkovskijs 
balett. 

 

 
 

 

Rödluvan  

av Ganslandt, 

Emma 
Rödluvan är rask och rå-
dig och vargen är slugare 
än någonsin. En fantastisk 
saga som skapat spän-
nande högläsningsstunder 
i generation efter generat-
ion. 

 

 

 

 

Den lilla sjöjungfrun/

H.C. Andersen 

återberättad av 

George, Joshua 
Sagan om den lilla 
sjöjungfrun, som är så 
nyfiken på världen ovan-
för vattenytan att hon säl-
jer sin röst för att få ett 
par ben... Här återberättas 
den för en ny generation 
läsare. 

 

De tre bockarna 

Bruse   

återberättad  

av Lambert, Nat 
Tre bockarna Bruse möter 
ett elakt troll när de ska gå 
över ån. Med färgstarka, 
livfulla illustrationer och 
en lättillgänglig text. 

 

 

 

 

Guldlock  

av Thorell, Julia 
I en stuga i skogen bodde 
en familj med björnar. 
Pappa Björn var jättestor, 
mamma Björn var mitte-
mellan och lille Björn var 
minst. En dag när björnar-
na gått ut på en promenad 
kom flickan Guldlock 
förbi. Hon knackar på, 
och stiger in. 

 

Den fula ankungen/

H. C. Andersen  

återberättad  

av Wren, Georgina 
Sagan om den lilla fula 
ankungen som blir retad 
och hånad. En utgåva för 
att tilltala en ny generation 
unga läsare. 

Sagor 

https://www.adlibris.com/storkund/product/P45898432/de-tre-bockarna-bruse
https://www.adlibris.com/storkund/product/P34468176/peter-pan
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Högläsningsböcker (5 - 6 åringar) 

Peter Pan  

av Barrie, James Matt-

hew 
Peter Pan är en pojke som 
inte vill bli stor. Han bor på 
en ö där allt kan hända - 
Landet Ingenstans.  

 

 

 

 

 
Pinocchios äventyr  

av Collodi, Carlo  
Den fattige snickaren 
Geppetto är duktig på att 
tälja i trä. Ur ett fint stycke 
pinje-trä täljer han en docka 
som han kallar Pinocchio. 
Snart upptäcker Geppetto 
att dockan lever.  

 

 

 
 

Sagan om den lilla 

gråsparven  

av Gardell, Jonas  
En dag kommer en liten 
gråsparv till trädgården 
där den malliga blåmesen 
och den självupptagna 
talgoxen bor. Gråsparven 
är trött och frusen och blir 
förvisad till det kala trädet 
allra längst bort i trädgår-
den. Men allt är inte vad 
det ser ut att vara.  

 

Det fina med Kerstin  

av Hedlund, Helena 
En berättelse om intrass-
lade hemligheter, vänskap 
och om det särskilt fina 
med att vara Kerstin. 
Första delen i en serie om 
tre. Med illustrationer av 
Katarina Strömgård.  

Året runt med piggor 

och suggor  

av Landström, Lena 
Småkrypen piggorna och 

suggorna bor grannar i 
sommarlandet. Det blir 

många krockar som livar 
upp! I Vi följer småkrypen 

under ett helt år. 

 

 

Azins längtan  

av Mollazehi, Pei-

maneh 
I en stad uppe bland trä-
den bor Azin med sin fa-

milj. De är fåglar, men 
ingen flyger. Ugglan har 

bestämt att alla ska stanna 
på marken! Men Azin 

längtar. Hon längtar efter 
att pröva vingarna och 

sväva högt och fritt där-
uppe i det blå. 

 

 
Sju barnbarn och en 

valp (och två dvärg-

hamstrar) 

av Nilsson, Ulf  
Mormor och morfar sitter 

och vilar. Det är lugnt och 
tyst. Och städat och fint. 

Snart kommer alla! Det ska 
bli SÅ roligt att passa barn-

barnen. Sju barnbarn väller 
in -- tillsammans med en 

valp och två dvärghamst-
rar.  

 

Och trädet var lyck-

ligt av Silverstein, Shel 

(bibblan tipsar) 
Det var en gång ett träd som 
älskade en liten pojke. Och 
pojken älskade trädet. Han åt 
av hennes äpplen, gungade i 
hennes grenar, sov i hennes 
skugga. Och trädet var lyck-
ligt. Men tiden går. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.karnevalforlag.se%2Fbocker%2Foch-tradet-var-lyckligt%2F&psig=AOvVaw3kVZFUtWI_fqHTs1VBOShq&ust=1573566993914245
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Familj, syskon och vänner – bilderböcker  

Galet många bonus-

föräldrar  

av Aakeson, Kim Fupz 
Amalia är en helt vanlig flicka. 
Hon har en helt vanlig familj 
med mamma och pappa. Men 
en dag när hon vaknat hittar 
hon en bonusmamma i bad-
rummet. 

 

Legenden om Yen-

nenga 

av Berge, Stina 
Amanda är en ung 
afrosvensk tjej som dröm-

mer sig bort till Afrikas slät-
ter och rollen som den mäk-
tiga krigarprinsessan Yen-

nenga av Mossi-folket.  

 

 
Lilla Valdemar 

av Eng, Lennart 
För det mesta simmar val-
ungen Valdemar lugn och 
trygg under sin stora, snälla 
mammas mage långt nere i 
havsdjupet. Men Valdemar är 
nyfiken och försvinner ibland!  

 

 

 
Bosse & Bella får en 

hund  

av Gahrton, Måns 
Det är många familjer som 

skaffar hund. Men inte vi, 
säger Bosse och Bellas för-

äldrar. Några månader senare 
har Fläckis flyttat in hos fa-

miljen.  
 

När snögubben flyt-

tade in  

av Gharehbaghi, 

Masoud 
En textfri bok om hur ett 

barn kan hamna i kläm när 
kylan sprider sig mellan två 

föräldrar.  Flickan börjar 
tänka på hur det brukade 
vara.  

 

Vad skulle en tiger 

göra?  

av Howes, Alex 
Toves systrar tycker om att 

bitas och brottas, de tycker 
att Tove är konstig som 

inte gillar att göra som alla 
tigrar gör. Tove funderar 

på om hon kanske inte är 
lämpad att vara en tiger!  

 

Ett djupt hål - i vårt 

kvarter 

av Jannerland, Simon 
De tre vännerna Karl-

Johan, Debbie och Gun-
nar bor i samma kvarter. 

Gunnar har en effektiv 
pappa, Roland, som alltid 

har bråttom och ska räd-
das av krävande chefer! 

 

Fakta om pappor  

av Kroon, Oskar 
Vad gör pappor hela dagar-
na? Hurdana är de? Hur ska 
man handskas med dem så 
de inte blir arga och surar 
och svär? Trots att föräldrar 
och barn delar vardag är de 
olika. På morgnarna när 
man är pigg är pappor 
trötta… 

 

Godnattäventyret  

av Ljunggren, Mag-

nus  
Äntligen är det dags för 
godnattstund. Men den här 

gången blir det inte riktigt 
som pappa har tänkt sig.  

 

 

Fantastiska familjer 

och Kattis kalas 

av Löfgren, Maria 
Vem smyger i grottan? Det 
måste var familjen Dunkel 
som utforskar hemliga stäl-
len. Vad händer på gården? 
Det är ju familjen Tasse-
mark som håller på att 
pyssla om alla sina djur. 
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Familj, syskon och vänner – bilderböcker  

Jag älskar dig redan 

imorgon  

av Nilsson, Moni 
Inget är som förut när be-

bisen kommer. Max längtar 
till Förut. Och det visar sig 

att det är det fler som gör: 
en gammal tant till exem-

pel.  

 

 

Allt ska växa 

en berättelse om den 

lille Carl Linnaeus 

av Nilsson, Ulf   
Allt som lever ska växa! 

Det utbrister Carl till sin 
lillasyster Anna när de pul-

sar fram i det småländska 
vinterlandskapet.  

 
Min! 

av Persson, Klara 
Nico ska komma och leka, 
men Sally vill inte att han 

ska leka med hennes favo-
ritekorre. Den är bara min! 

säger hon. Vi lägger den i 
garderoben så länge, säger 

mamma. Lägg in tåget 
också, tycker Sally… 

 

 
Lugn & Fin på spök-

jakt –  Lugn & Fin 

serien 

av Statheus, Nina 
Lugn och Fin ska flytta. Till 
ett hus som är allt de drömt 
om men inget de nånsin sett. 
Precis som husen i alla spän-
nande berättelser. Men ska 
de våga gå in?   

 

Morfar flyttar in 

av Susso, Eva 
Haddy och Emil väntar med 
spänning -- det är ju idag 
morfar ska komma! Hela 
vägen från Gambia till 
Gröndal! En stor väska har 
han med sig. Kan det finnas 
presenter i den? 

 

Se upp, Stella! 

av Trydal, Susanne 
Stella är fem år och har 
världens bästa storasyster. 

Agnes är cool, och mycket 
äldre, hon går i skolan till 

och med. Hon berättar att 
Stella helt säkert kommer 
bli blind om hon sitter nära 

teven.  
 

En härlig dag med 

vänner  

av Waechter, Philip 
Tvättbjörnen vill baka äp-

pelkaka. Men eftersom han 
inte har några ägg beger 

han sig till Räven, som i sin 
tur behöver en stege. Då tar 

de en promenad till Gräv-
lingen, han har ju allt.  

 

När jag var stor och 

du var liten  

av Wieslander, Jujja 
- Varför är jag inte med på 
det där fotot? 
- Du fanns inte då. 
- Vadå inte fanns? 
Om hur det är att alltid vara 
minst eller störst. 

 

 
Vad gör du om jag får 

en vän?  

av Wänblad, Mats 
Jo, jag undrar , sa Igelkot-
ten. Vad gör du om jag får 

en vän? Det blev tyst en 
lång stund. Till och med 

humlan slutade surra. Hur 
hur menar du? sa Haren till 
slut. Du har ju mig. 

 

Här är alla andra  

av Åkesson, Mimi 
I den här boken får vi möta 
många människor. De som 
har ett syskon och de som 
har något annat. De som 
leker och vill vara med och 
de som inte vill vara med.  
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Bilderböcker för barn som är nya i Sverige 

Pelle Svanslös och 

taxen Max  

av Rönn, Åsa 
Pelle Svanslös blir kompis 
med en nyinflyttad Uppsa-
labo- men till de andra kat-
ternas förskräckelse visar 
sig den nyinflyttade vara en 
HUND!  

 

Flykten  

av Sandberg, Jo-

hanna 
Flykten handlar om ett 
barn som tvingas fly med 
sin familj från sitt hem och 
sina kompisar. Det enda 
som följer med när famil-
jen flyr en natt är nallen. 

 

Stjärnorna ser lika-

dana ut överallt  

av Svab, Marjan 
Hala måste lämna sitt 
hem. Hennes föräldrars 
stad bombas sönder och 
de flyr, flyr på lastbilar och 
med båt. Hala längtar hem 
och tittar på stjärnorna. 

 

 

 

Åka buss  

av Wallnäs, Henrik & 

Ruta, Matilda 
Åka buss är en berättelse 
om en färd från en känd 
plats till en okänd. Vägen 
skumpar fram genom 
brandgula berg och över 
ett väldigt hav. Kvar finns 
pappa och farmor. 

 

 
Vems resa?  

av Wirsén, Stina 
Det börjar två nya barn på 
lilla Hunds förskola där 
hemma. De pratar inte 
heller svenska. Men det 
gör inget, för lilla Hund 
vet ju hur man leker på alla 
språk! 

Mustafa  

av Gay, Marie-

Louise 
En mjuk och tankeväck-
ande berättelse om svårig-
heten att börja känna sig 
hemma på ett nytt ställe. 

 

 
Ni är inte min 

mamma  

av Furu, Frank 
Det här är mitt hem. 
Men det här är inte mitt 
hem. Det är inte mitt skriv-
bord, det är inte min hylla. 
Alla sakerna har jag bara 
lånat, mitt hem är bara 
lånat. 
 

Forntiden 

av Göranson, Fabian  
Hur var det i Sverige för 
14.000 år sedan? För 14.000 
år sedan började de första 
människorna bosätta sig på 
den plats vi idag kallar Sve-
rige. En ny bokserie om 
Sveriges fantastiska historia, 
en bok för alla 5-12-åringar! 

 

Främlingarna  

av Klingenberg, Ma-

lin 
En underfundig bilderbok 
om ett missförstånd. Vi är i 
sandlådan då Linnea berät-
tar det.- Vi ska få främling-
ar, säger hon.- Jaha, säger 
jag. Vet du vad de heter? 
Linnea suckar.- Ingen vet 
vad de heter, säger hon. 
Främlingarna luktar kons-
tigt! 
 

Pudlar och pommes 

av Lindenbaum, Pija 
Ullis, Ludde och Katta bor 
på ett bra ställe.  Men en 
dag ligger en bumling i 
poolen och trädgårdslandet 
har torkat. Kan de hitta 
deras nya ställe? 
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Silent books (böcker utan text)  

Kartan  

av Becker, Aaron 
Två barn tar skydd för regnet 
då det plötsligt händer En 
dörr till sagans värld öppnas 
och ut kommer en kung.  

 
 

 

 
Cirkus!  

av Björs, Ida 
En konstnärlig bilderbok där 
läsarna får utrymme att asso-
ciera fritt till bilderna.  

 

 

 

 

 
Maraton  

av Cyrén, Karin 
I den textlösa bilderboken 
Maraton blir läsaren sport-
kommentator 

 

 

 

 

 
Herr Kanin jagar en 

fjäril  

av Dauvillier, Loïc 
Herr Kanin och Lilla kaninen 
försöker fånga en fjäril med 
håv, men råkar bara ut för 
misslyckanden. En fartfylld 
och komisk liten historia med 
tydliga, uttrycksfulla bilder. 

 

 

 
Fröet  

av Ekström, Jennie 
I en slingrande svartvit och 
ordlös bildvärld möter vi en 
pojke som med hjälp av ett 
magiskt frö, en flaskpost och 
lite tur, får en efterlängtad 
vän. 

När snögubben flyt-

tade in  

av Gharehbaghi, 

Masoud 
En textfri bok om hur 

ett barn kan hamna i 
kläm när kylan sprider 

sig mellan två föräldrar.  
Flickan börjar tänka på 

hur det brukade vara.  

 
Farväl  

av Holmer, Anders  
Efter ett svårt samtal med 
sin mamma ger sig barnet 
ut på en lång, strapatsrik 
resa. Hon letar och samlar 
saker, blir någon annan. 
När hon till sist återvänder, 
är hon redo att vara sig 
själv igen... 

 
Hundpromenaden 

av Nordqvist, Sven  
Tänk att få gå ut med tan-
tens stora hund! En liten 
kissrunda bara. Gå nu inte 
för långt bort! De fantas-
tiska bilderna talar för sig 
själv i den här textlösa 
boken. 
 

 
Var är tårtan  

av Thé Tjong-Khing 
 En bok helt utan ord men 
med massor att läsa!  

 

 

 

 

 

 
Dörren 

av Yi, Chi-hyŏn  
En kritikerrosad  textlös 
bilderbok gjord av JiHyeon 
Lee, illustratör verksam i 
Seoul, Sydkorea.  
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Naturen 

av Adbåge,  Emma   
Naturen handlar om en liten 
by. Runt om byn finns Natu-
ren. Vem är det egentligen 
som bestämmer, människan 
eller naturen?  Hur vill vi ha 
det egentligen? 
 
 

Bamse - Jag lär mig 

om ... Allemansrätten 

Adolfsson, Susanne  
Mini-Hopp vill ut på äventyr 
och leva ett friare liv. 
Mamma Nina föreslår att de 
ska övernatta i skogen. Det 
finns något som heter alle-
mansrätten och som ger oss 
rätt att fritt vistas i naturen 
om vi följer vissa regler. Men 
får man tälta var som helst? 

 

Rösta på vargen! 

av Cali, Davide 
Det är dags för djuren på 

bondgården att välja sin 
nya ledare. Kandidaterna är 

de vanliga: grisen som före-
språkar mer lera till alla, 

hönan som kämpar för rät-
ten att inte behöva värpa 

Men en helt ny person upp 
i valet! Det är vargen!  

 
Larson flyttar hemifrån 

av Casta, Stefan 
Tuppen Larson gal högt och 
ljudligt varje morgon. Men 
en dag får hönorna nog av 
allt oväsen och kickar ut ho-
nom. Larson ger sig iväg och 
leasar en bäver att bygga ho-
nom ett hus.  

 

 
Inget kan skrämma 

en björn 

av Dale, Elizabeth 
Djupt, djupt inne i skogen, 
kryper några björnar ihop 
för att sova i månens bleka 
sken. Plötsligt hör baby 
Björn ett monster 

Tryntrollet och Björ-

nen  

av Habersack, Char-

lotte 
Björnen har tjänat så mycket 
pengar att han har kunnat 
köpa sig en stor, dyr grotta. 
Resten av pengarna har han 
gömt under madrassen. Nog 
vill grannarna åt hans 
pengar?  

Vips bakom stenarna 

- Vips serien 

av Jonsson, Oskar 
Den blåser höstvindar och 
den lilla näbbmusen Vips 
jagar efter sin mössa som 
flugit iväg. Jakten leder fram 
till ett stenröse i utkanten av 
skogen… 
 
 

Kurran & Pigan räd-

dar en liten –serien 

av Moroni, Lisa 
Bästisarna Kurran och Pi-
gan ska just ha picknick när 
de ser två läskiga fåglar som 
tänker äta upp en liten larv!  
 
 
 

 

Plopp!  

av Nilsson Thore, Ma-

ria 
Plopp! Någonting landar i 
Östas mössa. Det är en all-
deles len och rund och lite 
varm nöt. Det är någon där-
inne! Innanför det hårda 
gröna skalet ligger ett litet, 
livs levande, frö. 
 

Det kommer en gräv-

ling - serien  

av Ragvals, Lisa 

(serien Abbes vilda 

djur) 
Så länge Abbe kan minnas 
har han önskat sig ett hus-
djur. Helst skulle han vilja ha 
en hund men hans pappa är 
rädd för hundar. En gräv-
ling, tänker Abbe! 

Bland djur och natur – bilderböcker  
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Sport och fordon – bilderböcker  
Fordon 

Bojan och betongbilen 

– Bojan serien  

Bojans böckerna  

av Anderblad, Johan 
Stora fordon för små barn. Bo-
jan bygger ett höghus. Men 
hjälp, huset välter! Du får fixa 
en grund som huset kan stå på, 
säger Bojans mamma Bibbi. . 
 

Addis Ambulans – serien 

av Andrén, Emelie 

I Lådbilslandet på Smörblom-
mans förskola är det full fart. 
Barnen målar, gör körkort och 
leker i de små husen  Läs också 
”Vägarbete och for-
donstrubbel”, ”Bennis brand-
bil” och ”Pellas polisbil” . 
 
 

Tågresan  

av Arnesen, Hannah  
Det här är den perfekta bilder-
boken för den som vill ta med 
barnen på en resa bland färg-
starka och drömska illustration-
er. Tågresan är en bok att bli 
glad av!  

 

 
Tåget tuffar på  

av Bently, Peter 
Rulle lokförare och hans tåg 
susar fram på spåret. Plötsligt 
får de röd signal. Ett träd ligger 
på spåret och stoppar posttåget 
framför dem. Hur ska det nu gå 
med all post som måste 
fram?   Läs också ”Flygplanet, 
luftens hjälte”, ”Polisbilen får 
ett larm”, ”Dumpern i full fart”, 

”Monstertrucken på uppdrag”.  

 
Puck lär sig cykla  

av Garhamn, Anna-

Karin 
Puck ska få sin första alldeles 
egna cykel. Puck tränar och trä-
nar: Ta fart! Styr! Håll balansen! 
Trampa! Till slut kan Puck cykla 
uppåt, neråt, åt båda hållen och 
rakt fram. Bromsa! Att lära sig 
cykla är svårt men kul, tycker 
Puck, och man behöver många 

Här kommer brandflyg-

planet 

– Halvans böckerna 

av Norlin, Arne 
Halvan är brandflygare, det 
betyder att han är pilot på ett 
brandflygplan. Hans jobb är 
att släcka bränder från luften 

med hjälp av sitt flygplan.  

 

 
Familjen Nalle åker bil  

av Norlin, Arne  
Just när familjen Nalle har 
packat för en utflykt får de syn 
på något rött och blankt ? En 
bil! Så åker Familjen Nalle på 
sitt livs första biltur 

 

 

 
Min första faktabok om 

Bilar  

av Nyberg, Anders 
Här finns det massor av bilar: 
vanliga bilar, supersnabba 
bilar, polisbilar, ambulanser, 
brandbilar, lastbilar, gamla 
och nya bilar. Och vi vill veta 
så mycket!   

 

 
Vulkanen och mon-

sterbrandbilen  

av Sjölin, Daniel och 
Jannerland, Simon 
Vad är bättre än en monster-
truck? TRE grymma monster-
fordon så klart! När ett vul-
kanutbrott hotar staden är alla 
medel – och fordon – tillåtna 
för de små hjältarna Ivar och 
Charlie. 

 
Folke åker spårvagn  

– Folke böckerna 

av Ödman, Kerstin  
Folke är en kille som gillar 
alla sorters fordon och ma-
skiner. Allra mest tycker han 
om spårvagnar. Idag ska han 
till sin kompis Lisa på kalas. 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqi860jPbmAhXrkosKHeXPATwQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F183324-tores-traktorskola&psig=AOvVaw02z348WRV-N1YTuhXWhf5Y&ust=1578644826955933
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt1Nivj_bmAhWnlYsKHRF_APAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bonniercarlsen.se%2Fbocker%2F264500%2Fbojan-och-ambulansen%2F&psig=AOvVaw1LHfxC_vQs5nIyyEFLzFaL&ust=1578645614010413
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5pfbYs_bmAhVBx4sKHUBvDfIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bonniercarlsen.se%2Fbocker%2F221705%2Fmin-forsta-faktabok-om-bilar%2F&psig=AOvVaw2eYeViOtAm2RJX_nsmfzF3&ust=157865537
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz_efTt_bmAhUXr4sKHVWbAr4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bonniercarlsen.se%2Fbocker%2F214488%2Fvulkanen-och-monsterbrandbilen%2F&psig=AOvVaw1vqTC5dS0dzp62RxJgtr3k&ust=1578656
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bibliotek.orebro.se 

Sport  
Aysa i simhallen  

- serien 

av Alshammar, Therese 
Fyraåriga Aysa älskar att vara 

i simhallen. Att plaska, 
skvätta och doppa sig i den 

kluckande bassängen. Bara en 
sak är dumt med vatten. Att 

simma. 

 

 

Pele, kaka och jag  

av Ehn, Anna  
Olle älskar fotboll och att 
skriva långa listor med fot-
bollsspelare. Han vill bara få 
vara ifred och skriva! För när 
han skriver listorna, ser han 
spelet framför sig.   

 

 

 

 

 
Puck spelar fotboll  

av Garhamn, Anna-Karin 
I dag är det fotbollsmatch. 
Puck och mamma hejar när 
kusinerna spelar. Vad roligt det 
verkar, Puck vill också spela 
fotboll! Hemma på gården vi-
sar mamma hur man gör. Men 
varför gör inte bollen som 
Puck vill? 

 
Lilla simskolan  

av Hjort, Sofi 
Malla och Otto ska lära sig 
simma. De börjar simskola och 
Plask & lek i badhusets stora 
blåa bassänger. De leker vatten-
lekar och övar, både hemma 
och i bassängen. 

 

 

 
Sport är kul  

av Könnecke, Ole 
En extra stor bok, full av spor-
ter som fotboll, handboll, häst-
sport, klättring, tennis, hockey, 
friidrott, rugby, balett, cykling, 
störtlopp, rodd och basket.  

Familjen Nalle spelar 

fotboll  

av Norlin, Arne  
Pappa Nalle vet att det finns 
björnar på cirkus som kan 
spela fotboll. Nu ska det spar-
kas fotboll hemma i nalleträd-
gården. 

 

 

 

 
Mini spelar fotboll  

av Norlin, Arne  
När Mini spelar final i sommar-
cupen ligger laget under med 0-
1. Mini är inte ens med ute på 
planen, han är avbytare. Då 
kommer vändningen i Minis 
fantasi. 

 

 
Heja Pelle Svanslös  

av Rönn, Åsa 
Det är äntligen dags för Katt-
mästerskapen i friidrott, och 
Uppsalas katter ligger i hårdträ-
ning för att tävla i löpning, kul-
stötning och höjdhopp. Men 
varför går det så dåligt för Pelle 
Svanslös? 

 

 
Sportig ABC-bok igen! 

av Sandell, Åsa 
Möt Balett-Bilal, Gympa-Gert, 
Klätter-Klas, Yoga-Yasir och 
tjugofem andra små personlig-
heter. Funkar dålig andedräkt 
som självförsvar? Kan en häst 
bajsa i farten? Och hur tungt är 
det att lyfta sin egen pappa?  
 
 
 

Rut & Knut börjar träna  

av  Wirsén, Carin och  

Wirsén,  Stina 
Rut och Knut ska börja träna, 
skutta runt och böja knäna. 
Rör på kroppen! Det gör nytta, 
börja med en kullerbytta! 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSsvyBwvbmAhUGxosKHYXgDa0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F111392-mini-spelar-fotboll&psig=AOvVaw0YRPpRthf9wMt_Zd1IRDXj&ust=1578659215652609
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTttjcwvbmAhVkl4sKHRAkBV4QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F109949-familjen-nalle-spelar-fotboll&psig=AOvVaw06xjkElHVGhUx-YFk6WjiR&ust=1578659403709503
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSnomNw_bmAhXnkosKHdQCBz8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F113075-ivo-vera---fotbollsmatchen&psig=AOvVaw1BjMOgjzpAyy2dzRXlCJ5Q&ust=1578659510238813
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWuvDbw_bmAhVqhosKHW8GBPwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.barnensbokklubb.se%2Fpele-kaka-och-jag&psig=AOvVaw2zJ7MEa3DAklchpcQR3Zb_&ust=1578659673535562
https://www.adlibris.com/se/bok/sport-ar-kul-9789150120042
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilzuHAxfbmAhWrl4sKHTZaBSMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.akademibokhandeln.se%2Fbok%2Fheja-pelle-svanslos%2F9789163887000%2F&psig=AOvVaw2qLAaX0zzGUu3jXhVYYsHh&ust=15786601552
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOwq22xvbmAhWsmIsKHdSfAtgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bonniercarlsen.se%2Fbocker%2F217712%2Fborja-rida-med-sigge-borsta-och-skritta%2F&psig=AOvVaw11PX0dScYhiZYLlxviyear&us
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3-_y98PjmAhXwlIsKHUjKCXwQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F186979-lilla-simskolan&psig=AOvVaw3AZtm5yyKgTBjIcw7RdmgR&ust=1578740410970327
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCh6SO9fjmAhWrmIsKHUJpCqMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F112667-rut-knut-borjar-trana&psig=AOvVaw2LJLrZfPUrMhYOSc0NiI_1&ust=1578741653709490
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Folk: Främlingar och 

vänner - nån du 

kanske känner  

av Adbåge, Emma 

och Lisen  
Någon ser livet passera i revy 
medan en annan försöker ge 
en okänd en komplimang.  

 

 

 

Den fasansfulla färden 

med buss nummer 13  

av Becker, Bonny 
En sen novemberkväll ger 
sig Oskar iväg för att över-
lämna ett husdjur till sin äls-
kade mormor. Följ med ho-
nom på en färd med buss 
nummer 13! En ryslig saga 
på rim.  

 
Kocken och kungen 

av Donaldson, Julia  
Det var en gång en väldigt 
hungrig kung som bestämde 
sig för att skaffa en kock. 
Men av alla kockar i hela 
kungariket var det ingen som 
lagade tillräckligt god mat. 
 
 

 
 

Vad finns?  

av Fröberg Idling, Pe-

ter 
Vad finns bakom granntan-
tens dörr? 
Ett minne av tider från förr? 
Eller skönsjungande svanar? 
Kanske en struts som spanar? 
 
 

 
Tant Sol  

av Geffenblad, Lotta 
En alldeles underbar bok 
med massor av fakta om so-
len och samtidigt en konst-
bok, rimmad poesi och en 
fantastisk sagoberättelse. 

 

 

 

Rulla rulla kula, hoppa 

på klack och sula  

av Hellsing, Lennart 
En sprakande, vild och färgstark 
konstbok med bilden i centrum. 
Tretton av våra mest intressanta 
illustratörer har valt varsin text 
av Lennart Hellsing. 

 

 

 

Räventyr 

av Persson, Malte 
Svansen är röd och natten är 
lång—räven och natten är fulla 
av språng…Räven är slug och 
aldrig blyg, full av smyg och 
språng och spring, 
rädd för nästan ingenting … 
Hela natten, tills det gryr 
varar rävens räventyr! 

 

Nalle Havsöga  

(bibblan tipsar) 

av Persson, Malte 
En liten, luggsliten nallebjörn 
sitter undanstoppad på en mörk 
vind. När han tänker på hur 
ensam och bortglömd han är 
börjar tårarna falla. Han gråter 
och gråter. Den växande tårflo-
den far fram genom stan och 
störtar till slut rakt ut i havet! 

 

Rädd som en hare, dum 

som en gås  

av Pettersson, Marcus-

Gunnar 
Underbart underhållande om 
djur som du aldrig tänkt på 
dem förut! 
 

 

Hej, jag heter Folke 

av Winnerbäck, Lars 
Hej, jag heter Folke. Jag fyller 
sex i höst 
Hörs jag ens i bruset, med min 
pyttelilla röst? 
Här är jag ganska ensam, och 
liten som en mus 
Stan är så oändlig, så himla höga 
hus. 

 

Poetiska bilderböcker, dikter, rim och ramsor  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwq57P9_jmAhVGlosKHQk6CuwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.akademibokhandeln.se%2Fbok%2Fradd-som-en-hare-dum-som-en-gas%2F9789178090440%2F&psig=AOvVaw3kfGUCDDc5PY-9-bRfsass&ust
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvrIGn-fjmAhWHrIsKHeWmA_8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nok.se%2Ftitlar%2Fallmanlitteratur-barn-och-ungdom%2Fhalsen-rapar-hjartat-slar---rim-for-0-100-ar%2F&psig=AOvVaw2duum
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl3MTwgvnmAhXRl4sKHazHDp0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.modernista.se%2Fbocker%2Fnallen-alla&psig=AOvVaw0aN1ZsMp0uuEn4n8caryP6&ust=1578745349227352
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx3fSDhvnmAhVvhosKHTgxB48QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nok.se%2Ftitlar%2Fallmanlitteratur-barn-och-ungdom%2Ffolk%2F&psig=AOvVaw1yrXkkX30GNIAopPZIV0NK&ust=1578746188657648
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis0paL2oDnAhVHxIsKHTLLAmYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F187007-rulla-rulla-kula-hoppa-pa-klack-och-sula&psig=AOvVaw31vMURkpfReSKcWXJL5Dnb&ust=157900
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik6MLn4IXnAhXus4sKHau-BgIQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F115048-tio-vilda-hastar-till-toppen&psig=AOvVaw1tpVbJXlZE8GC-rPT1Qi37&ust=1579182872441949
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Leka mera och fantisera – bilderböcker  

Alla måste jobba jätte-

fortare!  

av Althoff, Johan 
Betong-Olsson tycker det ska 
vara roligt att jobba. Han får till 
och med robotarna att skratta! 
Det tycker chefen inte om. Det 
är absolut förbjudet att skratta 
och ha roligt i min fabrik, be-
stämmer han! 

 

Magiska godiskulor  

av Baek, Heena 
Pojken Dongdong leker ensam 
med hängande huvud. Men när 
han går till en affär och köper 
en påse godiskulor förändras 
allt för honom, för när han äter 
av dem kan han plötsligt höra 
röster och tankar från ovän-
tade håll. 

 

Mormor, Max och jag 

av Danielsson, Mattias 
När jag fyllde år fick jag en 
valp av mormor. Valpen och 
jag var jämt tillsammans. Vi 
lekte, busade och gjorde utflyk-
ter. Valpen växte så snabbt att 
pappa undrade vad det var för 
en konstig hund.  Spännande, 
knasigt och överraskande!  
 

Trollet, häxan och spö-

ket  

av Donaldson, Julia 
Trollet, häxan och spöket är ett 
knasigt gäng som gillar att 
busa. De vill gärna skrämmas 
och alla tre vill vara bäst på att 
vara värst! Fast är de så läskiga 
och smarta som de tror? 

 
 

Det är jag som är trollet  

av Bergman, Jenny 
Jag minns mitt gamla liv ibland. 
Vad gjorde jag egentligen? Cyk-
lade, åt godis, byggde lego. Jag 
gillar andra saker nu: Springa 
naken och skrika som en gris i 
skogen! En flicka på väg till 
förskolan blir plötsligt förvand-
lad till ett stort troll!  
 

Lisen vill ha en hund! 

av Eriksson, Helena 
Lisen vill ha en hund. Hon har 
bara en lillebror. Manal har en 
hund, Pluto, som Lisen brukar 
få leka med. När Lisen en dag 
inte får följa med Manal hem 
känns livet orättvist. Men så 
kommer Lisen på hur hon ska 
kunna få en egen hund.  

 

Berit vill inte-serien  

av Hedin, Annica 
Berit bygger en koja, ett fan-
tastiskt pandaslott, och vill inte 
bli störd. Hon vill inte leka 
med någon annan, absolut inte 
med någon som hon inte kän-
ner och när mammas kompis 
dotter dyker upp blir allt fel.  
 

Arga tanten - i vårt 

kvarter  

av Jannerland, Simon 
Kompisarna Debbie och Karl-
Johan har bestämt sig för att 
befria vännen Gunnar som 
inte får komma ut och leka 
förrän han har städat på sitt 
rum. Men hur genom fönst-
ret ? 

Einstein: musens fantas-

tisk resa i tid och rum 

av Kuhlmann, Torben 
Det var en gång en mus som 
fick nys om en stor ostmark-
nad! Men när musen väl är på 
plats är marknaden tömd. Han 
missade marknaden med en 
dag! Men hur är det nu? Är 
tiden relativ? Läs också: böcker 
om Armstrong, Edison och 
Lindbergh. 

Gränsen  

av Nilsson Thore, Maria 
Någon vuxen har målat ett 
tjockt rött streck längst bort på 
gården där Nono bor. Där går 
gränsen. Bortanför den är det 
förbjudet att vara. De flesta 
barnen leker där man får, inte 
mer med det.  Vad betyder 
egentligen förbjudet? Och gills 
det om man sträcker sig bara 
lite, lite över gränsen? 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKwMCF3oDnAhXLlIsKHWWrAacQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.akademibokhandeln.se%2Fbok%2Fjag-har-ett-slott-i-skogen%2F9789150120462%2F&psig=AOvVaw0RTqrL1_3UaDlYYS
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiuzv7534DnAhWIw4sKHdbuBCwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bonniercarlsen.se%2Fbocker%2F210669%2Falla-tre-ute-pa-forskolan-artan%2F&psig=AOvVaw37_-qKxe001GlYtEh4Yt5e&ust=157901
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsyZWo44DnAhWwl4sKHSy_CX8QjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjS-I2W44DnAhVwkosKHeRrBKcQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps


 15 

Kaos i kojan  

av Ashby, Elvira 
(Talträningsbok) 
Kaos i kojan är en rolig berät-
telse om vänskap och att man 
kan vilja olika saker men ändå 
komma överens - och samtidigt 
går boken att använda för att 
på ett lätt och roligt sätt träna 
på uttal av K- och T-ljudet. 
 

Landningen eller hur 

jorden blev räddad  

av Ashby, Elvira
(Talträningsbok) 

Rymdvarelserna Laak och 
Jaak landar på Lilla Luleågatan 
11, utsända för att rädda jor-
den.  Träna uttal, och nu är 
det L- och J-eller N-ljudet 
som är i fokus.  

 
Faran vid fallna trädet 

av Ashby, Elvira 
(Talträningsbok) 
Foffes kompisar Folke och 
Frans har upptäckt något för-
skräckligt. En fruktansvärt farlig 
filur har flyttat in under fallna 
trädet.  Faran vid fallna trädet 
kan användas för att stimulera 
utvecklingen av f-ljudet. 

 
Rulle och raketen 

av Ashby, Elvira 
(Talträningsbok) 
Boken Rulle och raketen kan 
användas för att stimulera ut-
vecklingen av r-ljudet. En kort 
handledning finns i boken.  

 

 

 

 
Sickan och skattkartan 

av Ashby, Elvira 
(Talträningsbok) 
Sickan Snok ligger i solen och 
viftar lite slött med svansen när 
hon plötsligt stöter emot något 
prassligt. Det är en skattkarta! 
Boken kan användas för att 
stimulera utvecklingen  
av s-ljudet. 

ApABC 

av Ashby, Elvira 
Adas apa är borta. Kom, vi 
hjälper till och letar! 
Aaaaa, i hallen ligger mamma 
Anna och andas ut efter arbe-
tet. Och B-b-b, var det ett 
spöke? Nej, bara bror Bruno 
som busar. Men var är Adas 
apa egentligen? Vi får fortsätta 
genom huset och leta. 

Sagotjuven  

av Carter, Graham 
En härlig bilderbok om sagans 
magi! Olivia älskar böcker och 
läser hellre om äventyr än 
upplever dem i verkliga livet. 
Men när en främmande figur 
stjäl stadens alla böcker tvekar 
hon inte. Olivia beger sig gen-
ast iväg för att lösa mysteriet. 

 

Bokbarnet  

av Jeffers, Oliver 
En bilderbok som inspirerar 
läsare av alla åldrar till att 
skapa, utforska, ifrågasätta och 
att använda sin fantasi. Bok-
barnet är en hyllning till det 
skrivna ordet! 

 

 

Den stora ordfabriken 

av Lestrade, Agnès de 
I ett land där alla ord måste 
köpas och sedan sväljas för att 
kunna uttalas bor en pojke vid 
namn Phileas. Han har inga 
pengar men behöver ändå ord 
för att kunna öppna sitt hjärta 
för den vackra Sibella. 

 

ABC med Asters anka 

av Rönnertz, Fia 
Följ med Asters anka på en 
bokstavsresa från A till Ö. 
Träffa Ninos nalle, leta efter 
häxans hus med Hedvig och 
lär känna Zorans zebra. Med 
på färden finns Ankas lilla 
vagn som är full av spännande 
saker: bubblor, cyklar, tröjor 

 Språk och ord – bilderböcker 
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Känslor, identitet – bilderböcker 

Alice vill (inte) allt! -

serien 

av Angerborn, Ingelin 
Alice och mamma ska ha en 
egen dag på stan. De ska köpa 
nya kläder till Alice, låna 
böcker på biblioteket, fika 
och ha det mysigt. Alice har 
längtat i flera dagar. Plötsligt 
blir Alice liksom alldeles tvär-
tom ... 

Vesta-Linnéa och 

monstermamman  

serien 

av Appelgren, Tove 
I Vesta-Linnéa och monster-
mamman följer vi Linnéa och 
mamma under en helt vanlig 
dag. Problemen börjar på 
morgonen, Vesta-Linnéa inte 
vill dra på sig strumpbyx-
orna ... 

 

Nej, låt bli! -  Simon 

böckerna  

av Blake, Stephanie 
Simon bryter armen när han 
gör ett riktigt, riktigt snyggt 
mål på skolgården. Klasskom-
pisarna blir bekymrade. PA-
NIK! Simon blir livrädd och 
vill absolut inte träffa någon 
doktor!  

 
Oj, vad du är bra! ; Oj, 

vad du kan  

av Brovinger, Marina 

Böckernas ambition är att 
stärka barn redan i tidig ålder 
och därför har Marina skrivit 
en bok som är uppdelad i två 
viktiga delar; självkänsla och 
självförtroende. 
 

 
Korvtjuven 

av Engedal, Marianne 

Gretteberg 
Dubbelt prisbelönt norsk 
bilderbok. Lilla Kjell bor till-
sammans med sin stora och 
skrupelfria familj en bit utan-
för byn. Hela familjen stjäl. 
Men Kjell vill inte vara en 
tjuv.  

Maj och Zarah bråkar! 
Kompisarna på förskolan - 

serien 

av Karlsson, Ellen 
Maj och Zarah har gjort en 
kakaffär i sandlådan. Alla får 
smaka, i alla fall de som beta-
lar. Fast inte på blomkakan 
för den är allra finast. Men när 
Maj tittar åt ett annat håll tar 
Zarah blomkakan! Nu blir det 
bråk! 

Jag och alla  

av Karlsson, Ylva 
Hur skulle det kännas att susa 
fram längs motorvägen i sin 
pappas lastbil, eller att växa 
upp på en plats där det är 
krig. Här får vi möta tio väl-
digt olika barn på tio olika 
platser, som alla funderar på 
hur det skulle vara att gå i 
någon annans skor. 
 

Vill du bli min vän? 

av McBratney, Sam  

serien 

Pappaharen tycker om Barn-
haren mest av allt i hela värl-
den, men just idag har han 
inte tid att leka. Ен bok om 
att hitta en vän! Efterlängtad 
uppföljare till den internation-
ella succén Gissa hur mycket 
jag tycker om dig? 

 

Allt fantastiskt du kan 

bli  

av Martin, Emily Winfi-

eld 
Det är en inkluderande värld 
där allt är möjligt för barnet 
att drömma sig till: doktor, 
superhjälte, musiker ... Här 
finns något för alla! 
 

Kompisen blir arg  

av Nilsson, Moni 

Kompisen får inte vara med 
och leka. Det har Räven be-
stämt. Det är ju Kompisen 
och Dockan som är bästisar! 
Kompisen blir så arg att han 
nästan brinner upp. 
Dumma Räven! Dumma 
Dockan! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix9Lfb5YXnAhWKuIsKHQDbDQQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ginza.se%2Fproduct%2Fangerborn-ingelin%2Falice-vet-allt%2F718482%2F&psig=AOvVaw2w8FPJmEtttXpnlD-HTJcM&
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkiZPRtornAhWm-yoKHe3gCFoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.akademibokhandeln.se%2Fbok%2Fsnall-en-bok-om-att-vara-snall%2F9789150121032%2F&psig=AOvVaw3ofhVkDYLhiolkofM-aY03&ust=
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Jag älskar dig redan 

imorgon  

av Nilsson, Moni 
En lite längre bilderbok, en be-
rättelse om att bli fler i familjen 
och att det inte alltid är så lätt att 
bli storebror som man först kan 
tro. Men mest är det en bok om 
en syskonkärlek som får växa 
fram i sin egen takt. 

 

                                   
Jag bestämmer!  

av Olsson, Ingrid  
I Jag bestämmer! fångar förfat-
taren Ingrid Olsson perfekt 
känslan av maktlöshet när man 
som barn blir hoptotad med 
andra barn. Till exempel mam-
mas nya killes barn. Jag bestäm-
mer! är ett vardagsdrama med 

humor, värme och spänning.  

 
Rädd 

serien 

av Olsson, Lotta 

När kvällen kommer är det dags 
att sova, det är så skönt att 
krypa ner i den mjuka sängen. 
Men mys förvandlas plötsligt till 
rys när lampan släcks och det 
blir mörkt. Vad är det som kna-
kar och låter? Varför blir allt så 
otäckt när det är mörkt? 

Visa dina känslor -

Kompis böckerna av 

Palm, Linda 
Kanin och Igelkott är bästa vän-
ner, men ibland kan även vänner 
bli ovänner. Berättelser om Ka-
nin och Igelkott med utgångs-
punkt i situationer som de flesta 
barn känner igen från sin egen 
vardag. 

 

Kärlek på olika sätt  

Min känsla - serien 

av Palm, Linda 
Kärlek kan beskrivas på många 
olika sätt. Det kan vara glada 
tankar eller något du visar genom 
att göra något för en annan per-
son. 

 

Innan du fanns  

av Petersson, Tuva 
Innan du fanns längtade jag 
efter dig. Du bodde där, i 
min längtan. En bok om att 
vara efterlängtad och äls-
kad. En bok om varje män-
niskas särskilda unikhet. En 
bok om var just du fanns ... 
innan du fanns. 
 

Glad! (också böcker-

na Arg ; Ledsen)  

av Rubin Dranger, 

Joanna 
Ibland vaknar jag och är 
bara GLAD! Då är hela 
kroppen glad och jag 
hopplar och snurrar. Ar-
marna är glada och benen 
är glada... 
 

Dumma teckning! av 

Thydell, Johanna 
Storebror är så bra på att 
rita. Mint vill vara lika bra, 
fast helst bättre. Det är 
bara det att hon inte ens 
vet vad hon ska rita. Till 
slut kommer hon på det: 
snö får det bli. Det är ju en 
jättebra idé - tills allt går 
fel. ¨ 

 

Grodan blir glad – 

Grodan böckerna  

av Velthuijs, Max 
Grodan är inte nöjd med 
att bara vara groda. Han 
vill kunna flyga som An-
kan, läsa tjocka böcker som 
Haren. "Jag kan ingenting. 
Jag är bara en vanlig grön 
groda"  

 
 

Den dag du börja  

av Woodson, Jac-

queline 
Den innehåller smärtan i 
att bli lämnad utanför. Men 
också glädjen i att finna en 
gemenskap. Och en tröst i 
att någon gång  så kommer 
man att hitta någon som är 
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Om allt mellan himmel och jord – bilderböcker 

Såret 

av Adbåge, Lisen 
På skolgården står ett stort 
pingisbord. Det finns inga 
pingisrack så vi springer runt, 
runt, runt. En dag snubblar 
jag mitt i springet. PANG! 
Rakt på marken låg jag. - Le-
ver du!? ropade Sisse. 
- Jag tror det, viskade jag. 
 

Molnbullar & 

En fe på badhuset   

av Baek, Heena  
ALMA-priset 2020 
Molnbullar är en rolig och 
annorlunda bilderbok. De 
detaljrika och underfundiga 
illustrationerna ger många 
uppslag till diskussioner och 
skratt. 
 

Snögubben 

av Briggs, Raymond 
En helt ny utgåva av den klas-
siska historien om Snögub-
ben. En kall vinterdag bygger 
en liten pojke en snögubbe. 
Samma natt , väcks snögub-
ben till liv! 

 
 

 

Molly och Kelenken  

av Knuutinen, Cara 
Det är leksaksdag på dagis. 
Molly har med sig Doggy. 
Hugo har med sig en fågel, 
Kelenken. Sådana fanns på 
dinosaurietiden. Åå, vad fin 
den är! Då de går ut glömmer 
Hugo Kelenken. Tur att 
Molly märker det, ”Jag vill 
vara din”, viskar Kelenken… 
 

Superhjälteprinsessan 

av Joof, Emily 
När Thandi blir bjuden på 
maskerad av en klasskompis 
vet hon först inte alls vem 
hon ska klä ut sig till. Kan 
hon verkligen vara Pippi, 
Ironman eller Elsa i Frost? 
Hon ser ju inte alls ut som 
dem!  

 

Jaga inte oss  

av Lindström,Eva 
Vi hatar jakt. Vi älskar gym-
nastik och nötter. 
På mötet i samlingslokalen är 
det många som 
röstar Ja till jakt i Skogen.Här 
står vi som röstar Nej. 
Två ekorrar och en Hare om 
nån undrar. 
 

En till dig, två till mig  

av Mühle, Jörg 
På hemvägen hittade björnen 
tre svampar. Vesslan blev 
jätteglad och lagade till dem. 
När de skulle äta delade Björ-
nen ut: En svamp till dig och 
en till mig. Och en till åt mig, 
sa björnen. Det blir rättvist!
Det tyckte inte vesslan. 

 

Jag vill ha en vän!  

serien  

av Ross, Tony 
Lillebror vill inte leka samma 
lekar som den lilla prinsessan, 
och hon längtar efter en riktig 
vän. Mamma drottningen sä-
ger att snart börjar skolan och 
då kommer prinsessan att få 
många nya vänner. Men tänk 
om ingen vill leka med henne. 
 

Mormor på Ärtan  

av Statheus, Nina 
Mormor på Ärtan är en berät-
telse om hur det kan vara att 
ha en allergi eller intolerans. 
Maja har flaxiga fjärilar i ma-
gen. Både glada och bråkiga. 
Först ska hon åka till doktorn, 
sen sova hos goa mormor. . 
 

 

Mojängen  

av Widmark, Martin 
Rutger och Valter är två brö-
der som bor tillsammans. Rut-
ger är uppfinnare, och en dag 
uppfinner han tidernas bästa 
uppfinning; en liten mojäng 
som städar, diskar och tar 
hand om alla tråkiga tidskrä-
vande hushållssysslor! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiekI2p75HnAhVywIsKHVk3BC0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F176938-ett-super-duper-fantastiskt-campingaventyr&psig=AOvVaw3TMVjx7DzEIZlskDwOhGpu&ust=1579
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSiKOjsYrnAhURr4sKHWo8CzAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rabensjogren.se%2Fbocker%2F189080-berit-alskar-russin&psig=AOvVaw3qfSV_-eXKR-kXQPDh7zSx&ust=1579341916152957
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHpvze9IXnAhVwl4sKHQgiBLcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.akademibokhandeln.se%2Fbok%2Fen-till-dig-tva-till-mig%2F9789150120868%2F&psig=AOvVaw3HT4EBvN68Qz8OJ8R3oQnd&ust=157918
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Småbarnsböcker 

Hela fina jag  

av Albrektson, Hanna 
Hej hej! säger jag. Men vad 
säger foten, magen och ar-
marna? Hela fina jag är en 
lekfull bok där hela kroppen 
får vara med! På förskolor 
och hemma kommer barn 
att läsa och röra sig tillsam-
mans med Hela fina jag. 
 

Olle vaknar  

av Annas, Micaela  
Det är total igenkänning för 
hela barnfamiljen, vars 
sömn ofta styrs av den 
minsta! Olle vill leka och 
kräver allas uppmärksam-
het, till och med katten 
måste vara med. 

 

Pino's förskola - Pino 

böckerna  

av Andersson, Ken-

neth  
Idag kör Pino budbil och 
ska dela ut ett paket. 
En spännande historia där 
Pino åker hiss och ringer på 
dörrar i jakten på paketets 
ägare. 
 

Ajja och Bajja- böck-

erna 

av Ashby, Elvira  
Som vanligt i Ajja & Bajjas 
värld är boken fullproppad 
med ljudhärmande ord som 
är lätta för barnen att 
komma igång att säga, och 
för den som vill teckna 
finns det teckenillustration-
er.  

Nisse & Nora -

böckerna 

av Andrén, Emelie 
Nisse och Nora ska sova 
hos mormor. Först är det 
roligt. De bäddar på golvet 
och gör ett piratskepp av 
alla sängkläderna. Skepp 
ohoj! Men sen, mitt i sagan, 
börjar Nisse tänka på 
mamma och pappa. 

Säg hej till Gruffalon 

av Donaldson, Julia 
Följ med den lilla musen på 
promenad bland djuren i 
skogen. Där är räven, ugglan, 
ormen och ja vem då? 

 

 

 

 

På Babas rygg  

av Dubuc, Marianne 
Koko sitter så bra på Babas 
rygg. Han klättrar ALDRIG 
ner. Koko äter, leker och går 
till och med på promenad på 
Babas rygg. Men när Koko 
vill bestämma själv vart han 
ska gå så lyssnar inte Baba.  

 

Ingen vanlig anka ; 

Ingen vanlig gris 

av Eng, Lennart 
Det här är ingen vanlig anka! 
Den här ankan kan stå på 
vingar, räkna, dyka, baka 
pepparkaksankor och mycket 
mer. Men trots att det är 
läggdags kan den här ankan 
inte sova, inte … 

 

Julia - böckerna 

av Eriksson, Eva 
Eva Eriksson och Lisa Mo-
roni har skapat en serie 
varma och mysiga småbarns-
böcker om charmtrollet Julia. 

 

 

 

 

Bäbis - böckerna 

av Forslind, Ann 
En liten nyfiken bäbis är på 
uppäcktsfärd hemma. Då kan 
vad som helst hända Bakom 
en stängd dörr finns en stor 
låda. Vad kan det finnas i 
den?   
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmp-_ciZLnAhXG-yoKHez_DSIQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwio6urYiZLnAhVxo4sKHWFIA5QQjRx6BAgBEA
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc9aOZipLnAhWl_CoKHUWuCeUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ginza.se%2Fproduct%2Fannas-micaela%2Folle-vaknar%2F719132%2F&psig=AOvVaw2o2Q01oi27FXPOp0FXn8ta&ust=1579606307608200
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipgsCsjZLnAhVhlosKHXgfAfsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.adlibris.com%2Fse%2Fbok%2Fsag-hej-till-gruffalon-9789150120516&psig=AOvVaw0Qzgpt-xYrW8EU35viF_9D&ust=1579607142444201
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinsuP6lJLnAhVvwIsKHbR-A3wQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.akademibokhandeln.se%2Fbok%2Fnisse-nora-sager-forlat%2F9789150117905%2F&psig=AOvVaw1nFb17MVjcQ3IHJjpP0-SW&ust=1579609
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Godmorgon, Roj! - Röj 

böckerna 

av Karlsson, Ellen 
I dessa små ljuvliga pek-
böcker är igenkänningen stor 
för både stor och liten och 
de innehåller alla de obliga-
toriska vardagsrutinerna för 
ett barn i ettårsåldern. dricka 
välling,  

 

Imse vimse spindel – 

böckerna från serie 

Ellen och Olle sjunger  

av Kruusval, Catarina  
Perfekt för de minsta! 
Bläddra, peka och sjung - 
om och om igen! 

 

 

 

 

Bebbe kan allt - 

Bebbe böckerna  

av Lindman, Mervi 
Bebbe kan nästan allting: gå, 
sitta, bygga med klossar och 
borsta dockans hår. Bebbe är 
också mycket bra på att 
trösta storasyster, när hennes 
docka har fått en ny frisyr! 
 
 

Språklek och ordskoj 

med Dam-Dam. Sko-

gen -serien 

av Lindman,  Mervi 

och Sundström, Jose-

fine  
Dam-Dam är stor och kan 
klä på sig själv, både skor 
och kofta. Dam-Dam kan gå 
själv.  

 

Minibarnkammar 

boken 

Leka, Sova, Prome-

nad 

av Linhult, Caroline 
Barnets första egna bok! En 
lekfull blandning av roliga 
sånger och en inbjudande 
pekberättelse för de allra 
minsta.  

Alla tre – böckerna 

av Nilsson Thore, 

Maria 
Esters näsa rinner och 
snorar. Det kladdar över-
allt! Fröken hämtar snyt-
papper . Ester får lägga 
sig och vänta på att 
mamma ska komma. 
Orättvist tycker Idde och 
Valle.  

 
Dela Sov nu, Sickan 

– Sickan böckerna 

av Rådström, Sofia  
Det är läggdags för Sick-
an. Men Sickan vill inte 
somna. Det är så skoj att 
tända och släcka lampan, 
hoppa i sängen och leka 
vid dockspisen. 
 
 

Knacka på; Hitta 

på; Ut och gå 

av Tidholm, Anna – 

Clara  
Ett interaktivt läsäventyr 
för de allra minsta och en 
briljant barnboksidé i sin 
enkelhet. 

 

 

 

Babblarna – böcker-

na 

av Tisell, Anneli 
Med ett uppslag för varje 
Babblare. Hej Babba, Hej 
Bobbo och titta där, där är 
ju Dadda och Daddas hus! 
Peka, berätta och babbla, 
ja eller prata om ni vill! 
 
 

Ingen fara! 

av Wallnäs, Henrik 
Två små barn, ett lite 
mindre än det andra, be-
ger sig ut på äventyr. Det 
leks och grävs och inget 
är någonsin en fara. Ända 
tills det händer. 

http://hedvigsbok.blogspot.com/2017/06/hallooooo-babblarna-av-anneli-tisell.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAxtbbkpLnAhWTvosKHbmFD5MQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bokus.com%2Fbok%2F9789150119787%2Fknacka-pa%2F&psig=AOvVaw37cA8SWBkmrtk7ehyCkAMd&ust=1579608591182456
https://www.akademibokhandeln.se/bok/alla-tre-far-plaster/9789178036271/
http://www.rabensjogren.se/bocker/114222-har-ar-lilla-anna
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFraL4kZLnAhVCpIsKHTMRDNAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bokus.com%2Fbok%2F9789129691290%2Fmax-nalle%2F&psig=AOvVaw1AqHA2EXtlQIorgVf_MCE_&ust=1579608377275436
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiphZLcipLnAhXLlYsKHepFDBcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bonniercarlsen.se%2Fbocker%2F225583%2Fdela-med-dig-sickan%2F&psig=AOvVaw3kEOH-0W0RGXHYNU3QEE7r&ust=1579606445090092
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDgI7zkJLnAhWBqIsKHf5lBQAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nok.se%2Ftitlar%2Fallmanlitteratur-barn-och-ungdom%2Ftotte-och-emma-leker-inne%2F&psig=AOvVaw0n6SsK1I-lUgpx7rWbCvdM&u
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Gröna bokpåsar med böcker på ditt språk 

 
Om du läser två påsar med böcker på olika språk, blir du en Sagodiplomerad lä-

sare! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Låna påsarna i disken.  
Varje påse innehåller 5 stycken 

barnböcker. 

 Albanska 

 Arabiska 

 Bengali 

 Bosniska 

 Engelska 

 Finska 

 Kinesiska 

 Kroatiska 

 Kurdiska  

(kurmanji och sorani) 

 Persiska 

 Polska  

  Portugisiska 

 Ryska 

 Serbiska 

 Somali 

 Spanska 

 Syriska 

 Svenskt teckenspråk 

 Thailändska 

  Turkiska 

 Vietnamesiska 


