
2023

Läsa tillsammans
Bilderbokstips från biblioteken i Värmland
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Alla är välkomna till biblioteket
På biblioteket finns massor som är roligt för barnen.
 
Att göra på biblioteket
Här kan barnen få uppleva teater, litteratur, filmvisning, pyssel, sagostunder 
och andra kulturella aktiviteter. Gå in på bibliotekvarmland.se eller  
Facebook för att ta del av det som händer. 

Att låna på biblioteket
På biblioteket finns böcker för alla åldrar och på många olika språk. 
Det finns också böcker att lyssna på eller som du kan läsa digitalt. 
Biblioteket lånar gärna ut färdiga språkpåsar med böcker, spel och roliga 
figurer. Eller du kanske vill låna filmer och spel? Det finns också på biblio- 
teket. Du vet väl om att det inte kostar något att låna på biblioteket?

Läs på ditt hjärtas språk!
Att kunna flera språk är en rikedom. Använd alltid ditt hjärtas språk när du 
läser med ditt barn. Majoriteten av jordens barn är flerspråkiga och barn 
kan lätt lära sig flera språk samtidigt om dom får möjlighet till det.

Spelar det någon roll om jag läser för mitt barn?
Att läsa tillsammans med sitt barn ger barnet stora fördelar under hela  
uppväxten och senare i livet.

• Nästan hela vårt ordförråd kommer från tryckt text
• En sjuttonåring som läst regelbundet har ca 50 000 till 70 000 ord i sitt 

ordförråd
• En sjuttonåring som inte läst regelbundet har bara ca 15 000 till  

17 000 ord i sitt ordförråd
• För att klara sitt dagliga liv som vuxen behöver man ha ett ordförråd  

på minst 50 000 ord
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En busig banan av Emma Virke
Bananen är försvunnen. I denna briljanta 
bok får man sig ett gott skratt.

Lästips 0-2 år

Gusten gråter av Sara Gimbergsson
Gusten är en känslig liten gris som gråter 
mest hela tiden. Plötsligt gråter lillebror - 
vad gör Gusten då? Härlig dramatik för de 
minsta.

Snigel på glid av Hanna Albrektson
Den äventyrliga lilla snigeln tar sig en tur ut 
helt ensam. Men hur hittar man hem?

Pino och paketet av Kenneth Andersson
Pino ska lämna ett paket till någon som bor i 
ett hus. Men det står inte vem paketet är till. 
Pino får ringa på och fråga. 



4

Bibbi passar Lasse av Ingrid Olsson
Bibbi känner sig stor nog för att passa 
hunden Lasse, men mamma håller inte med. 
Spännande bladvändare för de minsta.

Vem sover inte? av Stina Wirsen
Om att våga sova över hos en kompis för allra 
första gången. Fenomenalt berättat om stora 
känslor. 

Lästips 0-2 år

Kråkan säger sen av Jujja Wieslander
Mamma Mu vill leka, men Kråkan säger bara 
nej. Roligt, och med fantastiska bilder för de 
minsta.

Bebbe kan allt av Mervi Lindman
Humoristisk pärla med små överraskningar 
och bus.
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Mina första känslor av Inger och  
Lasse Sandberg
Barnets första bok om känslor. En härlig 
Spöket Laban-bok med klara färger och 
tydliga bilder. 

Majken och Tassa av Per Nilsson
En humoristisk vardagsberättelse om  
vänskapen mellan ett barn och en hund.

Sill och Fräs bygger en snögubbe  
av Moa Graaf
Sill och Fräs är ute en fin vinterdag för att 
bygga en snögubbe. Men plötsligt kommer 
det en busig hund! En fin bok med  
igenkänning om att leka ute i snön.

Lästips 0-2 år

Sov mina ungar av Tove Jansson och  
Mia Nilsson 
Tove Janssons vaggvisa från boken  
”Kometen kommer” tolkad som pekbok med 
fantastiskt fina och stämningsfulla  
illustrationer att ackompanjera visan.
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Nisse & Nora på förskolan av  
Emelie Andrén och Lisa Moroni
Vi får följa med en dag på förskolan från 
Noras perspektiv, från lämning till hämtning 
och allt däremellan. Det blir samling, pyssel, 
lek och saknad efter pappa.

Sent på kvällen av Lawrence Schimel  
och Elina Braslina 
En bok på rim om att göra sig redo för att 
sova. Men den busiga hunden Rex vill leka 
och blir avundsjuk när barnet ska nattas.  

På uppdrag – jagad av mamma polis av 
Jonna Kilstam och Johanna Arpiainen
Vardagshandling på affären eller hemligt 
spionuppdrag? Detta är en spännande och 
lekfull bok på rim om att göra äventyr av 
vardagen. 

Lästips 0-2 år

Upptäck naturen: Nordiska djur  
av Emma Jansson
En pekbok fylld av vilda djur från den  
nordiska naturen. Här får vi lära oss att 
känna igen älgen, lodjuret, vildsvinet och 
fjällräven med flera.
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Kitoko av Kayo Mpoyi och Linn Grebäck 
Kitokos pappa brukar säga ”hoppet tappar 
vi aldrig”. Men en dag, när pappa sover hela 
dagen, känns hoppet långt borta. Kitoko 
reser då inåt för att hitta hoppet igen. Det blir 
en resa bland fantasi och minnen. En fin be-
rättelse om sorg, saknad och att gå vidare. 

Stina på rymmen – Stiinná lea gárgiidan 
av Anna Nutti Wiandt och Kajsa Nordlund 
Stina och Stinas kompisar på förskolan 
har bestämt sig för att träffas klockan 8 på 
kvällen – utan vuxna! En spännande och 
tvåspråkig bok, på svenska och nordsamis-
ka, om små och stora vardagshändelser i 
Sápmi. 

Den lilla lilla sjöjungfrun av  
Klara Nordin Stensö
En berättelse i charmig undervattensmiljö 
med stor humor om hur det är att vara det 
yngsta syskonet och att känna sig utanför. 

Adelina & spökjakten av Linda Wenthe 
och Johanna Arpiainen
Adelina och kompisen Ludde klär ut sig 
till spöken och går på spökjakt. Det finns 
massvis med nycklar gömda runt den lilla 
mossen – men bara en kan öppna kistan 
full av godis! En lärorik och spöklig bok med 
tecken som stöd.

Lästips 3-5 år
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Den lilla Spenatgumman av Martin  
Widmark, Emma Karinsdotter  
och Emilia Dziubak 
Djupt inne i skogen bor det en ilsken 
spenatgumma som varje år gör sitt allra 
bästa för att stoppa våren. En fin och 
eftertänksam saga om ilska, saknad och 
att höra till. En höjdpunkt i boken är de 
otroligt vackra bilderna.

Småpiggor i farten av Lena och Olof 
Landström 
Nu ska vi plocka krusbär säger Piggan till 
småsuggorna. Jobbigt tycker Sam, Sum och 
Sim som hellre vill sitta under rabarberbla-
den och spela spel. En bilderbokspärla från 
småkrypens värld.

Plopp av Maria Nilsson Thore
Plopp! En nöt landar i Östas mössa. Inuti 
ligger ett livslevande frö som blir livrädd när 
det ser Östas, det har ju aldrig sett ett barn 
förut. Plopp är en väldig fin bok om att vara 
liten och rädd.

Ny i stan av Marta Altés
Att vara ny i stan är både spännande och 
läskigt. Man kan behöva en vän för att hitta 
hem. Njut de färgsprakande miljöerna, här 
finns mycket att titta på och prata om.

Lästips 3-5 år
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Tant Sol av Lotta Geffenblad
Tänk vad solen kan och gör. Här berättar 
Tant Sol själv på fint rimmade vers, som  
tillsammans med magiska illustrationer 
förenar verklighet och fantasi. Bättre än så 
här blir det inte.

Elsa i underjorden av Katarina Kuick  
och Emma Hanquist
Elsa har tråkigt i tvättstugan med pappa 
som bara tvättar och tumlar. Då hittar hon en 
lucka i väggen, vart leder den? Elsa kryper 
in och äventyret börjar.

Larsson flyttar hemifrån av Stefan Casta 
och Anna Lagerström
Hönorna, som alla är små personligheter med 
namn, tröttnar på Larssons kuckeliku varje 
morgon och bestämmer sig för att byta tupp. 
En härlig berättelse som lockar till skratt och 
väcker känslor.

Bojan & Tussan släcker en eld av  
Johan Anderblad och Filippa Widlund
Saga och fakta blandas fint när Bojan och 
katten Tusse i drömmen kör brandbil och 
släcker en skogsbrand. Bra jobbat Bojan och 
Tussan!

Lästips 3-5 år
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En noshörning som husdjur  
av Julia Groth
En liten flicka önskar sig ett husdjur. Gärna 
en noshörning att leka med eller en blåval i 
badkaret, en giraff eller krokodil går förstås 
också bra. Fantasifullt och färgsprakande 
om ett barns längtan efter ett husdjur.

Galet många bonusföräldrar av Kim Fupz 
Aakeson och Signe Kjær
En morgon upptäcker Amalie den första bo-
nusmamman i badrummet, sedan kommer 
flera bonusföräldrar, den ena efter den  
andra. Med värme och absurd humor 
skildras en modern barnfamilj ur ett barns 
perspektiv.

Våra stadsdjur av Nils Andersson  
och Erik Svetoft
Stadens olika miljöer myllrar av människor 
och allahanda djur som gör knasiga saker. 
Skriven på rim med stor ordglädje. Fartfylld 
och fantasieggande och kan med fördel 
avnjutas lite i taget.

Godnattäventyret av Magnus Ljunggren 
och Per Gustavsson
Urtråkig! tycker Fia och Frans om pappas 
godnattsaga och gör om den till ett eget 
fasansfullt äventyr. Bilderboksaction på hög 
nivå.

Lästips 3-5 år
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Tips på webbsidor och appar
Barnensbibliotek.se 
Barnens bibliotek är en plats på nätet för barn. Här finns mängder av boktips, 
pyssel och tävlingar.

Världens bibliotek 
På varldensbibliotek.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 kostar 
inget.

Polarbibblo.se 
Välkommen till Polarbibblo. Här finns en skattkista full av berättelser, memory 
och quiz med mera.
 
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 ett bibliotek i Värmland. 



Har du frågor?  
Kontakta ditt bibliotek. Där finns  
barnbibliotekarier som ger fler tips 
och råd.
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