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Lästips för barn



Barn älskar böcker

Böcker kan man börja med i vilken ålder som helst,  
ju tidigare desto bättre. Passa på att få en mysig stund 
med en bok på tågresan, i soffan eller varför inte på 
pottan i väntan på ett eller annat stordåd. 
 

 
Det finns många böcker att välja på och här får du  
tips på några. Alla böcker finns att låna på Sjukhus-
biblioteket.



Alla våra vagnar
Av Frida Naemi Persson, Sara Gimbergsson
Följ med och titta på alla vagnar som finns. Vad 
används till exempel dockvagnen, kundvagnen 
och spårvagnen till? Men framför allt, vems är 
dubbelvagnen och vad används den till?

Bebbe kan allt
Av Mervi Lindman
Den roliga och lekfulla Bebbe kan allt: gå, 
sitta, hoppa jättehögt, borsta tänderna, sjunga 
vackert för hunden, klä på sig (vilket i och 
för sig går sådär). När han kammar dockans 
hår och ger den en ny frisyr blir storasyster 
ledsen. Tur att Bebbe kan trösta också. 

Bibbi passar Lasse
Av Ingrid Olsson, Charlotte Ramel
Bibbi ska passa mormors hund Lasse. Men 
mamma tycker Bibbi är för liten för att hålla 
i den busiga Lasses koppel. Bibbi tar kopp-
let ändå och då börjar äventyret, för Lasse 
bestämmer sig för att sticka. 

Bruno åker bak på cykeln
Av Anna Ribbing, Cecilia Heikkilä
Bruno sitter bak på pappas cykel och vin-
kar till alla de möter. Han vinkar till katten, 
han vinkar till igelkotten och han vinkar till 
kiosken. När de kommer hem igen väntar en 
överraskning på Bruno. 
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Ko letar sko
Av Jessica Lindholm
Lo har tappat sin sko och Ko lovar att hitta 
den. Men det går inte så bra. Ko vet nämligen 
inte vad en sko är för något. Kanske hittar du 
som läser boken Los sko före Ko?

Obi vaknar
Av Carl Johansson
Ett vardagsäventyr som alla barn kan känna 
igen sig i. När väckarklockan ringer är Obi 
trött, det är svårt att vakna idag. Efter frukos-
ten är det påklädning och packning av rygg-
säcken. Vad ska Obi välja för kläder idag?

Sill och Fräs bygger en snögubbe
Av Moa Graaf
Katterna Sill och Fräs bygger en snögubbe 
och är precis klara när vovven kommer. 
Vovven vill leka och råkar välta snögubben, 
dessutom äter han upp morotsnäsan. Det blev 
lite tokigt men de tre bygger en ny snögubbe 
och myser med fika när den är klar.

Snigel på glid
Av Hanna Albrektson
Lilla snigel vill upptäcka världen. Den bu-
siga snigelungen möter andra djur på sin stig. 
Först en kråka sedan myror, läskiga svarta 
skogssniglar och snälla grodor.



Berit vill inte
Av Annica Hedin
Alla vuxna tror att barn i samma ålder leker 
fint ihop, men Berit har inte alls nån lust att 
bjuda in dottern till mammas arbetskompis(?) 
i sitt rum. Det hela slutar med ett havererat 
kojbygge och total katastrof! Tur att mamma 
ändå finns där och kan hitta en bra lösning på 
alltsammans.

Knorr, Koko och siffran 5
Av Maria Nilsson Thore
Hur delar man upp fem kanelbullar så att 
de båda vännerna Knorr och Koko får lika 
mycket? Tja, är man bra vänner så kommer 
man överens om en lösning så att båda blir 
lika nöjda, men går det?

Min!
Av Klara Persson
Sallys vän Nico ska komma och leka och 
eftersom ekorren bara är Sallys lägger hon in 
den i garderoben. Men vad ska hon göra med 
alla andra leksaker som bara är hennes? Och 
teven, badkaret? Och det viktigaste av allt, 
mamma!
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Min mamma är snabbare än din!
Av Emma Virke
Två förskolebarn står i fönstret och väntar på 
sina mammor, men vem kommer egentligen 
att komma först? I fantasin tar sig mammorna 
genom farliga situationer och oöverstigliga 
hinder på sin väg till förskolan och till slut 
blir det så farligt att mammorna måste ta 
hjälp av varandra. På exakt samma gång kan 
de sen kliva in till sina barn!

Nyckelpigan som tappade bort sina prickar
Av Mattias Loftén
Stackars nyckelpigan är ledsen för att den har 
tappat sina prickar, kanske har humlan eller 
fjärilen sett dom? Ingen av vännerna har sett 
prickarna, men delar generöst med sig så gott 
de kan. När prickarna slutligen kommer till 
rätta tvekar nyckelpigan om den verkligen 
vill byta tillbaka.

Sov nu, Sickan 
Av Sofia Rådström
Det är dags för Sickan att sova och han och 
pappa gör nattningsrutinerna tillsammans, 
borsta tänderna, sjunga, läsa… och smyga upp 
igen. Det finns ju så mycket annat roligt att göra 
än att ligga i sängen. Men till slut är både pappa 
och Sickan utmattade och redo att somna.



Tigern kommer att äta upp mig!
Av Samir Belarbi
När Vilmer ska sova fylls hans huvud av läs-
kiga tankar, tänk om en tiger är på väg för att 
äta upp honom. Nä nä, säger pappa, ingen har 
blivit uppäten av en tiger i Sverige på 128 år. 
Vi får följa den förmodade tigern på sin väg 
mot Vilmers säng medan pappa tryggt sitter 
bredvid och ger sin vuxna syn på saken.  

Trollet, häxan och spöket 
Av Julia Donaldson
Trollet, häxan och lejonet ingår ett vad om 
vem som kan skrämma slag på den lilla 
flickan med den blå schalen. Alla tre är över-
tygade om att just de ska vinna. Men flickan 
bemöter alla deras försök med mod och 
frustrerande vänlighet, och den lilla musen 
som spelar birollen går till slut segrande ur 
historien.



Börja läsa själv
Bos bästis
Av Lin Hallberg
Bo har många syskon och familjen är trång-
bodd. Mest av allt önskar han sig ett eget djur 
men det kommer aldrig att ske, eller? Indy 
hjälper honom att finna den magiska djuraf-
fären där det finns ett djur för alla.

Min pinsamma familj på bio
Av Bettina Johansson
När ljuset äntligen slocknar i biosalongen och 
filmen börjar kommer världens pinsammaste 
mamma och mormor inkrypande mellan 
stolsraderna. De lurar till sig två stolar och 
stjäl popcorn från grannen medan barnen 
sjunker ner i sina stolar, pinsamt!

Tre knasiga kolor
Av Susanna Lönnqvist
I tredje delen om den magiska godisaffären 
börjar Melli alltmer att fundera över den 
mystiska godisfabriken och vart den ligger. 
Kanske kan hon som lön få besöka den till-
sammans med ägaren Gott-Frida?



Valpen Ville
Av Margareta Nordqvist
Ett måste för att hundälskare! Här får man 
både en spännande historia där valpen Ville 
försvinner från husse Eddi plus en massa bra 
tips om hundar och vad man ska tänka på 
inför ett valpköp.

Väck inte prinsessan!
Av Jonas Olsson
Den helt okände riddar Klant tar på sig 
uppdraget att rädda en stad från en snarkande 
prinsessa, det enda kravet är att hon inte får 
väckas. Det kan ju inte vara så svårt tänker 
riddar Klant, eller?

Världens sämsta sommarjobbare
Av Anna Hansson
Sanna vill ha en kanin men har för liten 
veckopeng och för snåla föräldrar, tur att man 
kan sommarjobba lite åt grannarna. Men hur 
var det nu hon skulle göra, det är inte lätt att 
göra rätt när man bara är nio år.



Tips på webbsidor och appar

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. 

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.

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.

Bläddra
Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker 
på meänkieli, romani chib och samiska. Den är gratis och 
innehåller litteratur för vuxna, ungdomar och barn.
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