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Boktips för förskolepedagoger våren 2020 från Sjöbo bibliotek 
 
 

 
Altérs, Marta  
Bara fem minuter till 
För alla små filosofer och alla andra som funderar över vad tid är och om det är tiden som styr våra 

liv kommer här en fin berättelse skildrat från ett barns synvinkel. Vi får träffa pappa Räv med två barn 

(könsneutrala) där vi får höra ett mycket klokt litet rävbarn fundera över tiden. Hur kan det vara så 

att en timme för en vuxen kan kännas lång men för ett barn som leker känns kort? När pappa räv 

säger att tiden är slut- är det verkligen så att tiden kan ta slut? En välskriven och fint illustrerad bok 

om barns tankar om tid som kan ge upphov till diskussioner och funderingar om tiden. 

 

 
Bond, John 
LillKanin Inte vilse 
Lillkanin och mamma ska baka en tårta, men bären är slut. Eller är de? Lillkanin som älskar tårta 
bestämmer sig för att ge sig av hemifrån för att skaffa bär.  På vägen träffar Lillkanin flera figurer, 
men vill absolut inte ha någon hjälp av någon. Kan själv och är inte vilse. Men går faktiskt vilse till 
slut. Som tur var känner Lillkanin lukten av tårta och lyckas ta sig hela vägen hem igen. Då vill 
Lillkanin ha glass istället. En fin berättelse om ge sig iväg på ett uppdrag och att ha tilltro till sin egen 
förmåga att klara av saker. Alla kan gå vilse litegrann någon gång, det viktigaste är att vi hittar hem 
igen. I denna berättelse är de fina illustrationerna i centrum, och texten kompletterar bilden på ett 
fint sätt. 
 
 

 
Brown, Monica 
Frida Kahlo och alla hennes djur 
Denna bok om Frida Kahlo handlar om hur man kan övervinna svårigheter. Med hjälp av sina djur och 
sitt måleri kan Frida, trots svåra smärtor och mycket sängliggande, få ett innehållsrikt liv. Boken 
koncentrerar sig på Fridas skapande och hennes förmåga att fantisera. Samtidigt som hennes 
speciella förhållande till djuren lyfts fram väver författaren in biografiska fakta. Jordtonade 
illustrationer lyfter fram den mexikanska miljön. Boken avslutas med författarens kommentar där 
flera fakta om konstnärens liv ges.  
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Ekman, Ellen  
Idde och Hajen 
Idde har tjatat på mamma om att få en katt och nu äntligen är de på väg till katthemmet för att 
försöka hitta en katt som de kan ta hand om. Idde har läst på om katter och hemma är det förberett 
med allt en katt kan tänkas behöva. På katthemmet får Idde och hennes mamma träffa många olika 
katter och höra om hur det kom sig att de hamnade på katthemmet. När Idde får träffa den skygga 
katten Hajen som blivit övergiven och levt som vildkatt lyckas Idde får kontakt med Hajen som 
kommer fram och hälsar. Idde har hittat sin katt. En verklighetstrogen bok med lätta fakta om vad 
som krävs för att ta hand om en katt. En bok för alla djurvänner. 
 

 

 
Ericsson, Julia 
Känslostormar & spanska korvar  
Liv blir arg och ledsen när hon tycker att hon blir orättvist behandlad i skolan. Pappa skickar med 
henne en korv till skolan, när han inte hittar bananerna, och när hon skojar om det i skolan och 
kompisarna skrattar tycker stränga fröken att det är fel, korv hör inte hemma på fruktstunden. Och 
när hon jobbar med ett arbete som handlar om sälar, får hon skäll av fröken när det är två av hennes 
kompisar som väsnas och låter som sälar. Fröken säger att hon förstör för de andra i klassen. Liv är 
jättearg när hon går hem, men på kvällen hjälper hennes kloke lillebror och hennes pappa henne att 
komma på vad hon ska göra för att det ska kännas bra igen. Men vågar hon vara modig och säga till 
fröken hur hon upplevde gårdagen?! 
 
 

 
Forslind, Ebba 
Jag vill ha en lyftkran 
En pojke sitter och funderar på vad som skulle hända om han hade en lyftkran. Med den skulle han 
kunna hissa allt han vill till sin balkong. Han börjar med att hissa upp en skata och en vacker blomma. 
När det till sist är dags att lägga sig hissar pojken upp ”min pappa och min lilla söta katt. Sist hissas 
alla stjärnorna som blinkar här i natt”. Boken är skriven på rimmad vers med korta texter och 
illustrationerna har en ljus och varm kulör.  
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Första 100 djuren 
I denna färgglada pekbok finns massor av fotografier av djur att titta på. De är uppdelade efter till 
exempel Husdjur, Fåglar, I havet och På landet. Boken är i kartong och har mjuka hörn och lämpar sig 
för de allra yngsta barnen. 
 
 

 
Gabriel, Signe 
Ett hav i vardagsrummet 
Ona bor tillsammans med sin pappa, som är världens bästa, snällast och starkaste pappa. En dag är 
pappa annorlunda, han vill bara sova och vara ifred. Och det finns något tungt ovanför pappas huvud. 
Ona blir rädd för hon förstår inte vad som har hänt. Men hjälpen kommer och Ona får så småningom 
förklaringar till allt det konstiga. En fin berättelse om när en vuxen drabbas av sjukdomen depression. 
Depressionen beskrivs utifrån Onas upplevelse av hur hemmet där hon och pappa bor förvandlas. En 
bok att läsas tillsammans med en vuxen som kan svara på barnets frågor och förklara.  
 
 

 
Gay, Marie-Louise 
Mustafa   
Mustafa har rest långt för att komma till ett nytt land. Hans mamma försäkrar honom om att det är 
samma måne på himlen som de såg i det gamla landet. Mustafa går ut och möter en flicka med en 
katt, men förstår inte vad hon säger. Vissa saker känner han igen, andra inte. Han förundras över en 
gammal kvinna som matar duvorna, i hans land fanns inte nog med mat att dela med sig till fåglar. 
Mustafa känner sig osynlig i parken, men när flickan med katten tilltalar honom och de ”byter” namn 
med varandra känner han att han är synlig igen. Han har fått en vän.    
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Gay, Marie Louise 
Stella Nattens prinsessa  
Stella och hennes lillebror Sam funderar över natten, mörkret och himlakropparna. Sam har lite 
oroliga frågor men Stella har fantasifulla och lugnande svar: Himlen brinner inte vid solnedgången, 
som Sam tror. Den har röd pyjamas på sig, förklarar Stella. För att riktigt få koll på hur allt det där 
hänger ihop, så bestämmer Stella att de ska sova ute. Det blir en fin natt fylld av naturupplevelser 
och nya insikter, och en trygg närhet mellan barnen. Det är en fin, lekfullt berättad historia om de 
stora frågorna om människans plats i världen. 
 
 

 
Haughton, Chris 
Var inte rädd lilla krabban  
Lilla krabban och Jättestora krabban bor i en liten vattenpöl bland klipporna. En dag ska de gå till 
havet. Lilla krabban tycker att det ska bli jättekul. Men när de kommer fram till havet är vågorna 
väldigt stora! Lilla krabban tycker att det är bäst att de inte går ner i havet. ”Var inte rädd, Lilla 
krabban. Jag är ju här. Kom!” säger Jättestora krabban. En bok om att övervinna sina rädslor och vilka 
äventyr som kan väntar när vi väl gör det. I det här fallet en fantastisk undervattensvärld! Stora fina 
illustrationer som tydligt återger Lilla krabbans känslor. 
 
 

 
Hjorth, Ulrika 
Sjukbacillen  
Vardagsdramatik på förskolan när Kajsa blir kräksjuk och febrig och måste hämtas av pappa. Minen 
hos förskolepedagogen när Kajsa kräks är obetalbar! Berättelsen slutar med att Kajsa mår bättre, 
men då blir pappa sjuk och Kajsa får ta hand om honom. 
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Jacobson, Eva 
Morgans kafé  
På Morgans kafé vill alla fika. Tott och Ludd bor nästan på kafé. Men de kan inte sova där för de har 
ingen säng. En dag kommer en helt ny gäst. Vem kan gästen vara? Gästen har inga pengar men en 
mycket dyrbar fiol. Kan Morgan tänka sig att byta fiolen mot en bullfika? Ja, det kan han och gästen 
ätet och äter. Och äter! Men varför får inte Morgan, Tott och Ludd öppna fiollådan? Lite mystiskt är 
det väl ändå när gästen får väldigt brått iväg efter fikan. En fin och medmänsklig berättelse med ett 
fiffigt slut. Fina illustrerade bilder.  
 
 

 
Jory, John och Davies, Benji 
Jag vill inte sova, Björn 
Om en väldigt, väldigt trött Björn som ser fram emot att få krypa ner i sängen och att få sova. Men 
tyvärr bor han granne med Ankan, som har tråkigt och inte alls vill sova. Anka går över till Björn och 
försöker få honom att hitta på något tillsammans. Ankan är väldigt envis och ger sig inte i första 
taget. Hur ska det gå för Björn och Ankan? En väldigt rolig bok med fina bilder med hög 
igenkänningsfaktor.   

 
 

 
Klingenberg, Malin 
Fisens liv 
En underbart humoristisk bok på rim som handlar om fisens orättvist korta liv. Även om vissa fisar 
kan ha tur och få en underbar utsikt från toppen av Alperna, så varar den ändå bara en kort liten 
stund.… Här berättas om en fis som deltog i OS, om rika människors diskreta fisar och tänk att även 
kungar och drottningar behöver fisa! Det visar sig finnas en oändlig mängd olika slags fisar: fjärtar, 
smygare, pruttar, mökar, brakare… nattliga bråkfisar och fisar i rymden. Pruttar har stor förmåga att 
förhöja humöret!  
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Larén, Sanna 
Billie Lou och Lille Bo Livets sista bästa dag  
En dag träffar de bästa vännerna Billie Lou och Lille Bo en tant och katten Ro. Tanten är ledsen och 
det visar sig att det är katten Ros sista dag i livet. ”Det är så tråkigt att man måste dö på sin sista dag i 
livet. Säger Billie Lou. Det är ju då man vill göra en massa roliga grejer”. Så vännerna bestämmer sig 
för att ge Ro livets sista bästa dag. En fin, varm och faktiskt lite rolig bok om känslor och döden. 
Uttrycksfulla bilder. 
 
 

 
McCartney, Paul och Durst, Kathryn  
Hörru, Popfarfar 
Ja, du läste rätt, det är Paul McCartney från Beatles som är författare till den här boken och de 
härliga illustrationerna står Kathryn Dunst för. Detta är en härlig äventyrsberättelse där vi får träffa 
Popfarfar som ska passa sina barnbarn Lucy, Tom, Em och Bob hela helgen. Berättelsen börjar med 
att alla är sura och har långtråkigt eftersom vädret är så grått och trist, men då kommer Popfarfar 
med en bunt vykort i handen. Barnen börjar titta på vykorten och med hjälp av Popfarfars magiska 
kompass förflyttas alla barnen till platserna för vykorten. Spännande lekfullt äventyr att läsa och att 
själv sen fantisera över vart du skulle vilja resa. 
 
 

 
McIntyre, Sarah 
Surhörningen 
För alla de barn som älskar Enhörningar kommer här en bok om en lite sur och självupptagen 
Enhörning som får lära sig vikten av vänskap och samarbete. Boken börjar med att Enhörningen sitter 
i sin skrivarlya och har bestämt sig för att skriva “världens mest fantastiska historia”. Tyvärr drabbas 
han av skrivkramp, och även om han dricker sitt speciella månbärs-te kommer han inte igång med sitt 
skrivande. När Narvalen, Sjöjungfrun och Maneten en efter en knackar på och vill hjälpa till blir han 
sur och arg. En riktig Surhörning. Men efter ett tag inser han behöver sina vänners hjälp och att 
tillsammans kan de skapa den mest fantastiska historien någonsin. Färgglad bok som tar upp olika 
känslor och vikten av samarbete och vänskap. Eventuellt behöver man förklara vissa ord vid 
högläsning, såsom författare och inspiration. Trevlig läsning. 
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Magnusson, Jan 
Stora maskiner på gården 
Detta är ingen pekbok, utan en faktabok om vilka maskiner som används när säden ska skördas. Fina 
klara foton med förklarande text där vi får lära oss hur de olika jordbruksmaskinerna ser ut hur det 
går till vid en skörd. En bok för alla som gillar stora maskiner och är nyfikna på vad bonden gör när 
skörden är färdig. 
 
 

 
Mellström, Mia och Lindblom, Anna 
Lola, barnvakten 
En fantasifull berättelse om tvillingarna Sixten och Saga som absolut inte vill bli passade av någon 
barnvakt som är trött och tråkig eller skriker och skräms. Men då har de förstås inte träffa Lola, som 
är som en virvelvind av energi och fantasi. Lola följer med barnen på en magisk resa i fantasins värld. 
Kanske det inte är så dumt med en barnvakt ändå? En rolig och fantasifull bok. 
 
 

 
Murphy, Mary 
Lycka! Min första bok om känslor 
En bok med flikar som tar upp motsatsförhållanden. På ena sidan illustreras en känsla i ord och bild, 
lyfter man på fliken får man motsatta känslan. Ett trevligt format på en liten bok om känslor, där en 
liten hundvalp lär oss hur olika känslor kan uttryckas. En bok för de mindre barnen med enkla bilder, 
hårda pärmar där djuren är i fokus.  
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Olsson, Lotta 
Ledsen  
En fin liten bok på rim om att vara ledsen. En vanlig dag på förskolan. Plötsligt är en bara jätteledsen, 
utan att det riktigt går att förklara varför. Det går inte att sätta ord på de stora känslorna. Text och 
bild samspelar fint och det som inte uttrycks i texten visas istället i bild.   
 
 

 
Ribbing, Anna 
Bruno åker tåg 
En bok med hårda pärmar. Bruno och hans gosedjur ska åka tåg hem från mormor. Han verkar vara 
ensam på tågresan, men när han stiger av ser man att han har sällskap med en person som också var 
med när han sa adjö till mormor. Han kommenterar vilka som bor på de fyra stationer han åker förbi 
genom att berätta vad han ser genom tågfönstret. Vid den femte stationen är det dags att gå av, och 
där väntar mamma.  
 
 

 
Scott Kerrin, Jessica 
Den finare trädkojan  
Walter vill ha en trädkoja. Hans pappa är inte så bra på att bygga, men lovar ändå att försöka. 
Tillsammans gör de en ritning över hur kojan skall se ut. Där ska till exempel finnas balkong, 
rutschkana och takfönster. Kojan blir fin, även om där inte finns varken balkong eller rutschkana. 
Dagen därpå får Walter får syn på byggare som bygger en koja i en trädgård lite längre bort. När den 
är färdig finns det både balkong och rutschkana. Men kanske är det inte det som är det viktigaste? En 
värmande bok om olika värderingar och sociala skillnader med härliga akvareller i en traditionell 
engelsk bilderboksstil. 
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Smith, Sydney 
Liten i staden  
Huvudpersonen, ett barn, vet hur det är att vara liten i den stora staden och ger någon råd angående 
hur man kan göra för att klara sig. Känns väldigt mycket New York och ganska lite Sjöbo, vilket såklart 
inte behöver vara negativt. Fina stämningsfulla bilder, man känner barnets oro gentemot den som 
ska ta emot råden, men samtidigt finns en förtröstan på att denne någon vet hur man klarar sig och 
överlever. Det visar sig att det är en katt som sprungit bort, och barnet är noga med att berätta att 
den är välkommen hem om den vill…  
 
 

 
Staal, Brita 
Det pyttelilla spöket och den stora längtan  
En bok som hanterar klimatfrågan. Det pyttelilla spöket längtar efter snö, men den kommer aldrig. 
Varför? Han ställer frågan till Gammelspöket och får reda på att det beror på att jorden håller på att 
bli varmare, och att det i sin tur beror på att människorna har lite för mycket maskiner och fabriker 
och tillverkar för många prylar som de tror att de behöver. Människan längtar efter mer och mer 
saker hela tiden. Det man kan göra för att stoppa denna utveckling är att få människorna att längta 
efter annat, som snö, frisk luft, gröna träd, fågelkvitter, vänskap och glädje. Så det pyttelilla spöket 
tar på sig uppgiften att flyga runt och viska i alla människors öron om denna nya längtan.  
 
 

 
Taplin, Sam 
Är du där lilla kanin?  
Var har den lilla kaninen gömt sig? Följ med in i skogen och se om du kan hitta den! Fint illustrerad 
bok med utskurna hål och mönster som gör att barnet kan låta fingrarna följa med i sagan. En fint 
illustrerad och interaktiv småbarnsbilderbok.  
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Toledo, Eymard 
Bené – snabbare än den snabbaste hönan.  
Boken ger en kort inblick i ett brasilianskt barns vardag. Bené älskar fotboll. Det är hans jobb att sy 
ihop fotbollar för att hjälpa familjen i tillverkningen av bollarna. Hans uppgift är också att testa 
bollarna. Överallt han går har han en fotboll med sig.  I boken får vi lära oss några portugisiska 
uttryck, och hela tiden spelas det fotboll. Bené tycker också om att fiska med sin pappa, äta sin 
mammas goda mat och busa med apan Gibi.  
 
 

 
Qvarfoth,  Madeleine och Tjernell, Ida 
Liam kan visst 
Vi får träffa Liam som har någon form av funktionsvariation och därför inte kan gå eller prata. Liam 
visar dock tydligt sina känslor med sitt kroppsspråk, hur glad han blir över solen och att han tycker 
om att gå till parken. I parken ser Liam fram emot att få gunga, men då kommer en pojke och 
ifrågasätter Liams förmåga att kunna leka. Liam blir så klart ledsen. 
Men när barnen i parken ser hur roligt Liam har det i gungan vill de hellre gunga med Liam och 
lämnar pojken som var dum mot Liam. Det slutar med att alla barnen gungar tillsammans, ingen ska 
behöva vara utanför. En fin berättelse som syftar till att öka förståelsen och belysa att alla kan på sitt 
sätt, vare sig man har en funktionsvariation eller inte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


