
BOKTIPS FÖR DAGHEM OCH FÖRSKOLOR

Här finns böcker som läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson har plockat ut från deras egna och andra bokpratares 
favoriter att presentera för daghem och förskolor. 

Skriv ut bilderna och beskrivningarna och sätt upp dem på ställen där barn och föräldrar kan se dem, t.ex. i tamburen, bland kläderna, på dörrar 
och på toaletten. 

Läsglädje!

Jenny Ingman

https://kopiraittila.fi/sv/till-lararen/tips-for-workshoper/serieprojekt/
https://kopiraittila.fi/sv/till-lararen/tips-for-workshoper/serieprojekt/
https://www.youtube.com/watch?v=yhBAVPqOPkA
https://kopiraittila.fi/sv/
https://kopiraittila.fi/


Boktips för 1-3-åringar 

Bebbe gillar av Mervi Lindman  
Ännu en glad och humoristisk pekbok om Bebbe. En bok att läsa 
om och om igen. 

Glad av Lotta Olsson och Emma AdBåge  
En härlig dag i lekparken. 
”Skrattet studsar upp från magen. Bästa, bästa, bästa dagen!” 

Grävling borta av Sanna Sofia Vuori och Cara Knuutinen   
Ett ensamt gosedjur på äventyr. En minirysare om att tappa bort sig 
och hitta hem.  

En dag på förskolan Ärtan av Maria Nilsson Thore   Vardagsmys 
och varm vänskap på det älskade daghemmet Ärtan. 

Inte en chans av Stephanie Blake    
Två små kaniner är ute och storhandlar med sin mamma. Hög 
igenkänningsfaktor och härliga bilder. 



En cool kiwi av Emma Virke 

Roligt och rimmigt om kiwin som verkligen vill vara cool och om de 
andra frukterna som hjälper till med det.  

Titta 10 småkryp av Björn Bergenholtz  
Läckra bilder och lärorika texter om våra vanligaste småkryp. Finns 
också andra böcker i serien för den som vill lära sig ännu mer.  

Att vara höna av Lena Sjöberg  
Vackert och stillsamt om naturens kretslopp och om livet som 
höna.  

Grodan får en överraskning av Max Velthuis  
De älskade böckerna om Grodan och hans vänner finns numera 
också som tåliga pekböcker för de allra yngsta.  

Konrad klär på sig av Åsa Mendel-Hertvig och Caroline Röstlund 
Den nyaste boken om Konrad. Fräscha, glada bilderböcker som ger 
barn betydligt fler möjligheter än två.  



Boktips för 3-5-åringar 

Sam och David gräver grop ihop av Mac Barnett och Jon Klassen 
Den som gräver han finner… kanske. Kanske inte. Riktigt roligt och riktigt 
frustrerande samtidigt. 

Fidel och jag i storstan av Lena Frölander-Ulf 
Storstadens buller och skrämmande ljus. Men i den mörkaste hålan finner Fidel 
något nytt. Äventyr och fantastiska bilder av skrapteknikens mästarinna. 

Vems säng? av Stina Wirsén  
På natten utspelar sig en annan verklighet hos Stina Wirsén härliga trasseldjur. 
Vem sover var och med vem? Och vad hände med pannkakorna?  

Bu och Bä och stackars Bo av Lena och Olof Landström  
En cykeltur med Bu och Bä, de älskade fåren, blir aldrig tråkig. Men hur skall vi 
trösta stackars Bo? Pekboken har vuxit till sig! 

Berit ljuger av Annica Hedin och Per Gustavsson  
Träffsäkert om att trassla in sig i en lögn som sedan är svår att trassla sig ur. Om 
att älska någon som älskar marsvin.  



Molly och Kelenken av Cara Knuutinen  
Leksaksdag på dagis. Jag vill vara din, hör Molly tydligt att Kelenken viskar. 

Om du möter en björn av Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda 
Bondestam  
Springa? Klättra? Bjuda på honung? Eller kanske leka död?  
Vad gör du om du möter en björn i skogen?  

Prilla och det farliga fyndet av Christel Rönns  
Sympatisk bilderbok om ett märkligt farligt fynd i skogen. Djuren försöker 
tillsammans klura ut vad det egentligen kan vara och användas till.  

Främlingarna av Malin Klingenberg och Maria Sann  
Om ett särskilt missförstånd i sandlådan och många frågor på vägen. Mycket att 
titta på och fundera över tillsammans. 

Det blev en älg av Meg Rosoff och David Ercolini  
”Alla mina vänner ville ha en älgbebis”. En helgalen härlig historia med roliga bilder 
att njuta av tillsammans. 



Boktips för förskolelever 

Här kommer glassbilen av Arne Norlin och Jonas Burman  
Följ med Halvan på en tur med glassbilen. Många intressanta detaljer för 
fordonsentusiaster och Halvan-älskare. 

Den stora ordfabriken av Agnés de Lestrade och Valeria Docampo  
Tänk att behöva betala för varje ord du säger. Vilka ord skulle du säga då? En 
poetisk och vacker bilderbok om ordens makt.  

Bokstavsvärldar av Henrika Andersson och Maria Sann  
En rimmad värld för varje bokstav. Vilken är din favorit? Här finns utrymme 
också för dina egna bokstavsvärldar. 

Vesta-Linnéas svartaste tanke av Tove Appelgren och Salla Savolainen  
Modigt, känsligt och på barnets sida om Vesta-Linnéas allra svåraste, mörkaste 
tanke.  

Musse & Helium Dags att sova av Camilla Brinck  
Kom till ro och varva ner i sällskap av de älskade mössen. Sprakande bildmagi. 



Sillen börjar skolan av Anna Ehring och Moa Graaf  
Den perfekta första kapitelboken om Sillen som inte tycker om förändringar. Han 
tycker inte om nya tröjor eller om nya skolor. Ändå måste han börja ny förskoleklass. 
Hur ska det gå?  

Mitt bottenliv av Linda Bondestam  
En liten axolotls fantastiska resa från jordens födelse till lunsarnas förödelse. Vad 
tror du att det hände sen? 

Stölden av Josefine Sundström  
Ett spännande mysterium om försvunna fotbollsskor. Perfekt för barnet som vill läsa 
både själv och tillsammans med en vuxen.  

Maggan året runt av Ellen Strömberg och Elin Löf  
Maggan går i ettan och har många frågor. Hur får man en bästis? Hur vet man om 
man är bästisar? Och kan man tycka om flera personer samtidigt?  

Den dag du börjar av Jacqueline Woodson och Rafael Lopez  
En stark bilderbok om hur vi alla känner oss lite annorlunda, utanför och fel ibland. 
Och om den hoppfulla vägen ut ur ensamheten.  
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