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Nilsson, Mia: Hugo-gapa stort
Rädd för tandläkaren? Då är du inte 
ensam. Hugo gör allt för att slippa laga 
sin onda tand - krokodiler har ju så 
många ändå!
En bok om att övervinna sin rädsla.

Persson, Klara: Det fattas något här
Det fattas något här är en bok om kär-
lek och sökande. Hur vet man var man 
passar, och vem man passar ihop med? 
Boken kretsar kring de två bokstäverna 
V och I som känner att något saknas, 
men vad? Sökandet tar dem till varan-
dra och plötsligt faller allt på plats!

Port, Moni: En ny kompis
Hurra! Det har dykt upp en ny kompis 
i monstrets rum. Det är en liten ängslig 
hamster som heter Puffen. Hamstern 
är ganska feg men monstret tar honom 
med på en spännande upptäcktsfärd. 
En charmig och rolig bok om vänskap, 
rädsla och mod.

Rottböll, Grete: Tänk om alla
En tankeväckande och rolig bok om 
värdet av att vara tillsammans, men 
också om vikten av att få vara för sig 
själv en stund.

Susso, Eva:  
Eid - en festdag
Det är eid, och Malik och Sibou ser 
fram emot festen! Men hur länge ska 
man behöva vänta? Får man aldrig 
smaka den goda maten?

 
Karlsson, Ylva: Uma 5 ½
Ellen Karlsson skildrar träffsäkert 
tankar och relationer en 5-årings liv och 
de färgrika illustrationerna av Monika 
Forsberg rymmer både det stora och det 
lilla som hör vardagen till. Lika mycket 
bild som i en vanlig bilderbok, men med 
längre text, indelad i kapitel efter veckans 
dagar

Ohlsson, Sara: Frallan och kärleken
Sara Ohlsson skriver rakt, roligt och 
med hög igenkänningsfaktor underbara 
högläsningsböcker om Frallan.
Frallan och kärleken är den tredje boken 
om Frallan, skriven av Sara Ohlsson och 
illustrerad av Lisen Adbåge. 2018 kom 
de två första, Frallan är bäst och Frallan 
räddar världen.

Fler faktaböcker:  Bergenholtz, Björn: Vem har varit här
  Hedin, Annica: Dom kallar oss vuxna
  Lind, Åsa: Brum: Skogens djur i ord och bild
  Magnetorn, Erik: Blandade djur 
  Watson, Sarah: Vems bajs
  Watson, Sarah: Vems spår

Gula båten.
Himmel, hav.
Paddla ivrigt.
Ge sig av.

Stranden borta. 
Skummet yr.
Vindar viner.
Äventyr.
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Ur Nina Ladens bok: Gula båten



Hjort, Ulrika:  
Titta mammor / Titta pappor
2 böcker om de 2 mammornas/
pappornas familj och hur den hela 
inkluderande familjen kan se ut. Lilla 
prickig är bebisen (okönad) tillsam-
mans med de två mammorna/pap-
porna bildar de en fin familj. 

Holmer, Anders: Inget händer 
I originella verser som fullkomligen 
spritter av ordglädje och med ett 
bildspråk som håller hög konstnärlig 
nivå internationellt jämförs Anders 
Holmer med Lennart Hellsing. I sin 
tredje barnbok för 3-7 år, Inget hän-
der hanterar han känslan av att just 
ingenting händer.

Jonsson, Oskar: Vips i trädet
Vips, skogens minsta äventyrare, tar 
skydd i den stora eken under ett häftigt 
regn. Där kurar också en rädd hack-
spettsunge som tappat bort sin familj. 
Vips måste hjälpa sin nya kompis! Med 
fantastiska bilder skapar Oskar Jonsson 
en härlig värld som man får lust att 
upptäcka. Boken avslutas med enkla 
fakta om djur och växter i berättelsen.

Lindén, Jonas: Kan du lyfta en fröken
Kim är starkast i 1B. Han kan lyfta näs-
tan allting, till exempel en fröken, eller 
en skolbänk! Men en dag börjar Adnan. 
Han kan lyfta en skolbänk, han kan till 
och med lyfta en rektor. Nu börjar en 
styrkemätning som snabbt urartar, för 
ingen kan väl lyfta en hel matsal! Eller?

Moroni, Lisa:  
Kurran och pigan räddar en liten 
Kurran och Pigan ska just ha picknick 
när de ser två läskiga fåglar som tänker 
äta upp en larv! De två vännerna kastar 
allt de har för händerna och skyndar för 
att hjälpa. Kurran och Pigan tar med sig 
larven hem, plåstrar om honom och ger 
honom mat.

Adbåge, Emma: Slottet
Slottet visar hur det känns att tvingas 
ge bort en present som man mycket 
hellre hade velat behålla själv. Men 
också den härliga känslan av att ha 
något som någon annan vill ha …
2018 fick Emma Adbåge Augustpriset 
för Gropen.

Allepuz, Anuska: Lilla gröna åsnan   
Roligt för barn om åsnan som är 
”kinkig” med maten .Lilla åsnan äls-
kar gräs! BARA gräs! Ingenting annat. 
Han äter gräs till frukost, lunch och 
middag. MUMSFILIBABBA! 
Hur ska hans mamma lyckas övertala 
honom att prova något annat? 

Anderberg, Johan:  
Bojan och traktorn
Som i alla böcker om Bojan blir 
det både fakta och saga. Fakta om 
traktorn och en berättelse om hur ett 
får räddas. Allt på en lagom nivå för 
fyraåringen av Bolibompas Johan An-
derblad som kan allt om stora fordon.

Belin, Ola: Rut flyttar ut
Det blir inte alltid som man tänkt sig 
eller som man vill. Det får Rut vara 
med om när marmeladen och brödet 
är slut och det bli grötfrukost. Rut 
blir vansinnig och drar. En trädkoja 
blir ett nytt hem.Rolig och färgstark 
bok om ett vardagsämne.

Bergmark Elfgren, Sara:  
Jag är inte sjuk
I Jag är inte sjuk är det en efterlängtad 
lördag med kusinen Novas kalas. Det 
ska bli fiskdamm, lekar och tårta med 
marsipan. Det pirrar i hela kroppen 
på morgongen. Frågan är om det är 
kalaspirr eller om det är sjukpirr?

Cali, David: Lilla Ärtans stora resa
Lilla Ärtan ger sig ut på ett äventyr. 
Men han behöver inte färdas så långt 
för att göra en STOR resa.

Davies, Benji: Noa och farmor flax
Det är sommar och Noa ska till 
farmor. Han tycker att hon är lite 
konstig. Farmor kokar soppa på tång 
och lägger tänderna i en burk med 
vatten. … Men innan Noa anar det 
hamnar han mitt i ett dramatiskt 
äventyr som blir början på hans och 
farmors härliga vänskap.

Elliot, Peter: Farwest
FARWEST är som en countrylåt i 
bilderboksformat! En sång om att ta 
plats, om att bereda plats för andra 
och, allra viktigast, att det faktiskt 
finns plats för alla om vi bara bjuder 
till.

Eriksson Sandberg, Moa:  
Gulliga lillebror
Dorrans lillebror är inte alls så där 
gullig som alla säger, ändå bryr sig 
mamma mest om honom. När mam-
ma och lillebror ska till BVC medan 
Dorran måste gå till förskolan så blir 
det bara för mycket för Dorran. Hon 
vill också vara bebis! Om hon sätter 
på sig lillebrors bebiströja så kanske 
mamma kommer att gulla med henne 
också?

Hellberg, Mats: Fantastiska barn
Emma flyger med örnar. Robert 
flyttar saker med tankekraft. Josefin 
jonglerar med tio brinnande svärd. 
Olof  räddar en strandad val. Alla kan 
åstadkomma underverk, i fantasin 
och på riktigt! 
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