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Nordström, Åsa:  
Rulla, rulla lilla Nystan
Följ med ett garnnystan på en vindlan-
de färd genom staden och ut på landet. 
En härlig berättelse för alla som gillar 
att följa tråden och se vad som händer 
på vägen.

Ribbing, Anna: Bruno åker buss
Bruno älskar fart! Bruno och pappa 
ska åka buss hem till farmor och farfar. 
Bruno älskar att trycka på knappen så 
att det säger Pling! Får han trycka nu? 
Nej inte än… Även: Bruno åker vagn, 
Bruno åker pulka 

Thorsson, Kjell: Hitta bilen
En leta hitta-bok för alla bil-älskare. Följ 
med på en upptäcktsfärd genom staden 
för att hitta bilen som har tappat delar 
överallt. Även: Hitta nallen

Vegna, Sarah: Vi tvättar bilen
Spruta vatten! På bilen: På trädet. På 
mamma? Vardagliga aktiviteter som 
barn kan delta i, uppleva och utvecklas 
med. Även: Vi letar smultron, Vi bakar 
bullar

Virke, Emma: En sur citron
Barnet kan själv delta i berättelsen 
genom att stoppa in sina fingrar, tänder 
och tunga i olika hål i bokens hårda sid-
or, allt för att försöka liva upp citronen 
som verkar så sur! En kul bok!

Wirsén, Stina: Vem-böckerna  
Böckerna om Vem-djuren är fyllda med 
känslor och vardagsäventyr. Även: Vem 
blöder, Vem sover inte, Vem städar inte, 
Vem är borta m. fl.

Wirsén, Stina: Vems resa
Lilla Hund ska åka på semester med 
sin pappa och Nallegrisen. Packa väs-
ka, flyga flygplan och bada. Men vad 
säger de nya kompisarna för något? 
Bonjour? Lilla Hund förstår inte ett 
skvatt! Men man kan leka ändå precis 
som hemma på förskolan med de nya 
barnen som pratar ett annat språk. 
Även: Vem är stor? Vems syskon? Vem stör? Vem finns?

Lilla Barnkammarboken: Sånger, Rim 
och ramsor för hela kroppen 
En fantastisk fin samling med nya och 
gamla favoriter!

Aldrig har jag sett
Någon finare än du
Med varma, mjuka kinder
Jag pussar på dem nu
Och piper dig i magen
Och blåser på ditt skinn

Ur Lena Sjöbergs bok: Aldrig har jag
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Gimbergsson, Sara: 
Den hungriga fisken
Underbara bilder på en mycket hung-
rig fisk som slukar allt. Men är allt 
verkligen gott? Det finns också andra 
i det stora havet som är hungriga… 
Även: Min Stora elefant och Kian och 
katten m. fl.
 

Lindman, Mervi: Bebbe och pottan 
Allt Bebbe gör är laddat med känslor 
och roliga små upptåg. Titta lek och 
skratta tillsammans med Bebbe och 
Pottan! Även: Bebbe pussar, Bebbe 
är arg, Bebbe och fina kroppen och 
Ramsa med Bebbe

Mendel-Hartvig, Åsa: Titta parken/
Titta skogen
Prassla, titta, plaska och andra ord man 
använder i parken eller i skogen. Det 
lilla i det stora fångas mycket fint i dessa 
enkla och poetiska småbarnsböcker.

Nilsson Thore, Maria: Leka tittut
Klassisk lek med de minsta i bokform.
Ingår i serien Nalle-böckerna där även: 
Nu kör vi, Viggos lilla ordbok Julia 
busar m. fl. ingår

Nilsson-Thore, Maria: 
 Alla tre inne på förskolan Ärtan
Många barn börjar förskolan i den 
här åldern och behöver läsa om den 
miljö de ska eller just bekantat sig med. 
Vardagsnära situationer, ord på saker 
som finns på förskolan och händelser 
som barnet känner igen sig i. Även: Alla 
tre ute på förskolan Ärtan, Alla tre har 
fruktstund, Alla tre vilar m. fl.

Andrén, E: Nisse & Nora får bråttom
Det är vinter och hela världen är vit 
och kall. Nisse & Nora har bråttom 
ut i den härliga snön och de har inte 
tid att gå och kissa först. De åker pul-
ka och så blir de kissnödiga och det 
blir mycket bråttom… Även: Nisse & 
Nora rymmer, Nisse & Nora städar, 
Nisse & Nora har kalas m. fl.

Andersson, Kenneth: Lilla Spökboken   
En liten bok full med knubbiga och 
gulliga små spöken i alla former. Färg-
stark kartongbok med spegel i slutet. 
Även: Lilla Pussboken, Lilla djungel-
boken m.fl.

Andersson, Kenneth: Pinos dagbok
Med tydliga och klara färger får vi 
följa Pino en helt vanlig dag med lek 
och äventyr. Även: Pinos bondgård, 
Pino ska ut och åka, Doktor Pino, 
Sov gott Pino m. fl. Pino finns på 
många språk, med tecken som stöd, 
app och som film.

Arro, Lena: God natt alla djur
Lekfull och spännande upprepnings-
saga med poetiskt språk om två små 
vänner som ska sova i tält tillsam-
mans.

Bengtsson, 
Per: Knotan kastar 
Knotan älskar att kasta: bollar, mos 
från tallriken, sand i parken o s v
Denna igenkännande småbarnsbok 
sätter ord på saker och begrepp i 
vardagen och blir dessutom en rolig 
lek. Även: Knotan knappar 

Eriksson-Sandberg, Moa:  
Vi går på baby- målning 
Härligt rörigt och kreativt med 
Molly, Ringo och Lolli som skapar 
stor konst! Även: Vi går på babysim, 
Vi går på babydisco och Vi går på 
babyrytmik

Eriksson, Eva: Julia på stan
Vardagsnära berättelser om Julia snart 
2 år. Hög igenkänning för tvååringar 
och deras familjer! Även: Julia hjälper 
till, Julia hämtar strumpor, Julia är 
trött m. fl.

Garhamn, Anna-Karin:  
Puck flyger flygplan 
Puck och mamma ska flyga flygplan. 
Puck får en egen stol, ett eget fönster, 
ett eget bord, en egen lampa och egen 
fläkt. Puck provar allt! Det är kul att 
flyga men vem är det som kör egentli-
gen! Även: Puck går bio, Puck går till 
frisören, Puck får ett syskon och Puck 
lär sig cykla

Forslind, Ann: Bäbis är rädd
En vardagsberättelse sett ur barnets 
perspektiv om hur det känns att 
vakna upp i sängen utan en trygg 
vuxen bredvid sig. Även: Bäbis tittut, 
Bäbis dansar, Bäbis är kär, Bäbis hej 
då m. fl.

Garp, Elina: Zozo & hunden
Känna, leka, peta, Hunden hej, Fing-
ret fast, Nej!
Boken på rim från OLIKA-förlag

Boktips för barn 0-3 år


