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Barn älskar böcker
Böcker kan man börja med i vilken ålder som helst, ju
tidigare desto bättre. Förutom en mysig stund kommer
ökad språk- och läsutveckling och ett större ordförråd
på köpet.
Läs en bok på tågresan, i soffan eller varför inte på
pottan i väntan på ett eller annat stordåd. Vill man inte
läsa kan man titta på bilderna, berätta en egen historia
eller låta barnet hitta på en egen. Titta, peka, prata,
berätta - använd vilket språk du vill.

Det finns många böcker att välja på och här får du tips
på några som kan vara bra att börja med. Det är både
böcker som hjälper dig och ditt barn att komma igång
med läsningen och böcker som vi själva har tyckt om
att läsa tillsammans med våra barn. Böcker som tål att
läsas om och om igen och som till slut alla kan utantill.

0 - 2 år
Ajja & Bajja på förskolan
Av Elvira Ashby & Karin Holmström
På Ajja och Bajjas förskola är det är sångstund,
lekar, lunch och vila. Och så letar vi efter
Bajja som försvinner hela tiden. I boken finns
tecken som kan användas samtidigt med tal
för att underlätta språkinlärning.
Alla får åka med
Av Anna-Clara Tidholm
En flicka kör omkring i sin blå lastbil och
alla som har tråkigt, är ledsna, fryser eller har
ramlat och slagit sig får åka med. Ja alla får
åka med hem där de till slut äter tillsammans.
Bebbe letar nappen
Av Mervi Lindman
Bebbe vill ha sin napp men nappen är borta.
Du får hjälpa till att leta efter den. Finns den
i sängen, i skåpet eller under sängen? Roliga
överraskningar och lustiga bus med Bebbe
och gosedjuret Kanin.
Bruno åker hiss
Av Anna Ribbing & Cecilia Keikkilä
Hur spännande är det inte att åka hiss? Bruno
får trycka på knappar och han känner hur det
killar i magen när hissen åker upp. Vad finns
där uppe?

God natt, min nalle
Av Lotta Olsson & Anna Lindsten
Det är dags att sova, men innan dess ska man
säga god natt till allt och alla i rummet. På
sjungande rim säger vi god natt bland annat
till nallen, dockan Katt, bollen, stolen och
kjolen. Till slut är det även god natt till mig.
Julias pekbok
Av Eva Eriksson & Lisa Moroni
Förutom att följa med Julia när hon leker i
sandlådan med mormor eller fikar på stan så
ska du titta noga på bilderna. På varje sida
finns frågor som du hittar svaren på i bilden.
Hjälp Julia att hitta och lär dig samtidigt mer
om färger, djur och vad saker heter.
Räkna med oss
Av Klara Desser
Lär dig räkna till tio med roliga rim. Här finns
alltifrån tre glada kor som är ute och ror till
fem vimsiga hönor som kokar bruna bönor.
Titta 10 djur
Av Björn Bergenholtz
Fina, tydliga bilder på tio djur som är vanliga
i Sverige, som till exempel igelkotten, ekorren och grodan. Så chansen är stor att du kanske även får se dem i verkligheten nån gång.

Tittin! Tittut!
Av Sanna Töringe & Sara Gimbergsson
En rolig räknesaga där du får följa stora och
små djur på bondgården som tittar in eller
tittar ut. Som ankan som tittar på tre snäckor
som plötsligt blir tre sniglar som tittar ut.
Tittuuut Babblarna
Av Anneli Tisell & Jennie Wiik Edman
På varannan sida gömmer sig någon av babblarna. Vem är det som gömmer sig och hur låter de när de kommer fram? Det är spännande
att försöka lista ut vem som ska titta fram.
Vänta, Sickan
Av Sofia Rådström
När Sickan vaknar vill han snabbt ut för att
plaska i vattenpölarna. Men pappa säger
”vänta” och vill att Sickan först ska sätta på
sig byxor, tröja, galonisar och jacka. Det vill
inte Sickan.
Är det du som har tuggat på min
godnattsaga?
Av Jean Maubille
Någon har tuggat på bebisens godnattsaga
och han ger sig ut på jakt för att hitta den
skyldige. Bebisen frågar musen, katten och
hunden. Till sist återstår bara det lilafluggiga
monstret som bor under sängen…

Språktåget ger råd och tips till föräldrar
och andra i barns närhet om hur barns
tal- och språkutveckling kan stimuleras.
Språktåget stannar vid olika stationer där
barn kan utveckla olika delar av sina språk.
En del barn behöver
stanna lite längre
på vissa stationer
men alla kan åka
med Språktåget!
Det finns en folder från Språktåget med tips
på hur läsningen tillsammans med ditt barn
kan stimulera barnets tal och språk.

2 - 5 år
Bosse och Bella - syskon och bästa vänner
Av Måns Gahrton & Amanda Eriksson
Syskonkärlek när den är som värst, och bäst.
Det är svårt att leka tillsammans för Bosse
och Bella, det slutar ofta i bråk och tjafs. Men
ännu värre är det ju att leka ensam! Bäst att
hålla sams ändå.
Den nya lekplatsen
Av Per Gustavsson
Vägen till den nya lekplatsen blir för de två
kompisarna en äventyrlig resa full av krokodiler, bajsonoxar och laserkanoner. Väl
framme är lekplatsen barnvänlig, grå och
trist…men sen ska de ju tillbaka hem!
Detektivhunden
Av Julia Donaldson & Sara Ogilvie
Detektivhunden Siv spårar upp tjuven som
stulit alla skolbibliotekets böcker och barnen
visar honom stadens bibliotek istället. Tjuven
återbördar böckerna och skaffar ett lånekort.
Underbar läsning på vers!
Dom som bestämmer
Av Lisen Adbåge
Tuffa gänget på skolgården bestämmer i alla
situationer över dem som inte får vara med.
Men vad händer när maktbalansen skiftar och
dom tuffa blir dom som hamnar utanför?

En till dig, två till mig
Av Jörg Mühle
Björnen och vesslan ska dela på tre svampar, men hur gör man det, och vem behöver
egentligen mest? Det hela löser sig dock på
ett oväntat sätt och det vankas efterrätt…tre
smultron.
Juan och Rosalia : en kärlekshistoria
Av Barbro Lindgren & Eva Eriksson
Rosalia dansar på torget varje söndag och
Juan är där varje gång och tittar hänfört på.
Hur ska han fånga hennes uppmärksamhet?
Om den första skimrande kärleken.
Larson har en dålig dag
Av Stefan Casta & Anna Lagerström
Stackars tuppen Larson trillar av pinnen när
han ska gala på morgonen, och sen fortsätter dagen i samma stil. En rolig och charmig
berättelse om en riktig otursdag.
Ninni och dumma mamma
Av Matilda Ruta
Ninnis mamma har blivit chef och bara
stressar och pratar i telefon hela tiden. Ninni
önskar sig en hund men mamma lyssnar inte
utan snäser och till och med svär. Hur ska det
bli med Ninnis födelsedag nu?

Trolläventyret på förskolan
Av Elisabet Österlund & Karin Holmström
Spännande rimäventyr om när de små skogstrollen möter en förskoleklass på utflykt och
sedan följer med dem tillbaka till förskolan.
Lekfullt och inspirerande med härliga illustrationer.
Vi måste till jobbet
Av Pija Lindenbaum
Vi får följa tre kompisar, först till jobbet som
läkare med en massa saxar och blod, vidare
till snabbköpet och sen ut i naturen där det
grillas marshmallows. En häxa hinner också
besegras innan de är hemma igen.
Vill ha den själv
Av Malin Linneroth
Hög igenkänningsfaktor när Signe ska på
kalas och får problem med att ge bort den
finaste leksaken i leksaksaffären i present till
någon annan.
Vått och torrt
Av Eva Lindell & Cecilia Heikkilä
När Mambrassen vaknar på morgonen är vädret trist och blött. Men stora äventyr stundar
och han seglar iväg i sin hink och finner till
slut en ny vän. Ett marmeladrecept på rim
ingår också.

Tips på webbsidor och appar
Barnensbibliotek.se
Tipsar om appar som har med barnböcker att göra. Du kan
läsa, lyssna, spela och leka i appar som bygger på böcker.
Boktipsen finns på olika språk.
Pappasappar.se
Här finns en mängd tips på pedagogiska appar. Bland annat
appar som utvecklar barns modersmål. Ditt barn kan lära
sig bokstäver, lyssna på sagor, göra egna böcker och spela
in sina egna sagor.
Kodknäckarna.se
Användbara appar och webbplatser som hjälper ditt barn
att hitta nya ord och utveckla sitt språk. Till exempel finns
pekböcker med ljud och appar som hjälper barnet att träna
på ord och göra egna sagor.
Biblio
Med appen Biblio kan du lyssna på e-ljudböcker och
läsa e-böcker i din telefon eller platta. Det finns både
barn- och vuxenböcker och det enda du behöver är ett
lånekort på något bibliotek i Värmland.
Världens bibliotek
På världensbibliotek.se hittar du e-böcker och ljudböcker
på andra språk än svenska. Du kan läsa och lyssna när du
vill, så mycket du vill och det är gratis.

Det finns böcker för alla åldrar och på alla möjliga språk.
På ditt närmaste bibliotek finns böcker att låna gratis och
hittar du ingen du fastnar för i denna lista finns det många
fler att välja på. Dessutom finns ljudböcker och e-böcker.
Det är bara att leta sig fram i bokskatten, ni kommer garanterat
att hitta just er favorit.

Låna böcker gratis på ditt bibliotek
www.bibliotekvarmland.se

Om
att k du läse
Om unna 5 r för m
i
kun du inte 0 000 o g så ko
na 1
m
r
l
ä
5 00 ser så d när j mer ja
g
0 or
kom ag är
d.
17
mer
jag år.

r jag
så lä ch jag
g
i
r m aker o
s
er fö
an
u läs ssa nya ara skol sigt
d
m
l
a
y
k
O
en m t att
r vi m
mig öjlighe tom ha
u
får m e. Dess
r
.
bätt mmans
a
s
l
til

Vid frågor kontakta Sjukhusbiblioteken
www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek
Ett samarbete mellan Avdelningen för kulturutveckling,
Barnhälsovården, Bibliotek Värmland och Sjukhusbiblioteken.

