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0-3 år

3-6 år

Pyret fixar frukost av Sara 
Berg och Karin Frimodig. 
Vombat
Andra boken om Pyret och 
pingvinpapporna. Här ska 
Pyret göra frukost själv!

Vi går på babysim av Moa 
Eriksson Sandberg. Lilla 
Piratförlaget
Molly, Ringo och Lolli 
är tillbaka. Nu går de på 
babysim. Läs även Babydisco.

Dagen när inget hände  
av Beatrice Alemagna. Rabén & Sjögren
Tänk om jag hade en snabel  
av Owe Gustafson. Hippo
Den stora vännen  
av Ylva Karlsson. Urax
Allt av Marc Martin. Mirando
Tre av Per Nilsson. Alfabeta
Bytt är bytt  
av Grete Rottböll. Lilla Piratförlaget

Titta skogen av Åsa Mendel-Hartvig. Olika 
En bok för de allra minsta om våren. Det finns mycket 
att upptäcka i skogen: blommor, kottar, myror, barr, 
träd och ... ”Blomman, humlan, mossan. Lukta, 
lyssna, gosa. Det är vår i skogen.” Pappa är också med 
som en varm trygghet. Boken är tryckt på miljövänligt 
papper och tryckeri.

Håll utkik! Förlaget planerar att ge ut tre böcker till 
om årstiderna sommar, höst och vinter i samma serie.

Sigges bilar och maskiner av Eva Vidén. Berghs
En bok för alla som gillar fordon. Tredje boken 
om Sigge. Läs även Sigges traktor och Sigges 
dinosaurier.

Bråttom av Guido van 
Genechten. Opal
Hmmm pottan är upptagen. 
Det finns inget annat sätt än 
att gå på toaletten. Och det är 
bråttom!

Loppan Lus går och badar 
av Sara Gimbergsson. Lilla 
Piratförlaget
”Gruset är vasst och vädret är 
kasst. Stackars lilla Loppan 
Lus, hur ska man kunna gå 
och bada då?” Badäventyr för 
de minsta utlovas!

Om jag var en elefant av Per Gustavsson. Rabén & Sjögren

Nyhetsbrev 
– nya böcker!

Vera är i parken med sin förskola. Hon sitter på 
en bänk och matar fåglar med sin smörgås. Då 
börjar hon att tänka på sin farfar. Hur skulle det 
kännas att vara farfar? Vera funderar vidare och 
fantiserar om att vara en fjäril eller en vulkan 
eller ett hav eller en... När boken slutar så är Vera 
nöjd med att hon är Vera! 
 Boken inspirerar till att fundera över olika 
egenskaper, olikheter, likheter och vem man 
egentligen är. En filosofisk bilderbokspärla.
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En av våra mest älskade barnboksfigurer fyller 45 år i år. Varför 
inte fira honom med ett kalas på förskolan? Alfons födelsedag 
är 6 augusti men det går ju bra att fira honom hela året.

Finfina kalastips hittar du i Alfons 
Kalasbok som kommer ut i maj. 
”Snart fyller Alfons år. Han ska ha 
kalas för alla sina vänner. Här delar 
han med sig av sina allra bästa tips 
inför kalaset. Hur gör du fina ballong-
girlanger? Vad är en tillsammanstårta? 
Alla lekar och tips är enkla och kräver 
inga dyra inköp, det mesta kan man 
göra av saker man har hemma. En 
praktisk handbok som räcker länge, 
inför de minstas allra första kalas.”

Gunilla Bergström är författare och illustratör till böckerna om Alfons.  
Vi lät några barn på förskolan Ejdern i Fagersjö (Farsta) ställa några frågor 
till Gunilla. Frågorna kommer från Flora, Denize, Adam och Abdoulle:

Hur många år är du (Gunilla)? 74 år.
När fyller du år (Gunilla)? I juli månad.
Vad heter Alfons kompisar? Viktor, Milla, Hamdi, Småtting, Bing och Benny.
Varför är Alfons så busig? Han är som alla andra.
Vad heter Alfons pappa i förnamn? Bertil.
Varför är Alfons pappa ensam? Han är inte så ensam, han har ju Alfons!
Varför har Alfons en låtsas kompis (Mållgan)? Han tycker nog det är kul med 
en hemlig vän.
Tycker Milla om att äta korv med bröd? Det tror jag.
Vad tycker du om att leka? Härligt!
Hur skriver man en bok? Det är bara att sätta igång – rita, knåpa och skriva!

Alfons Åberg 45 år!

Visste du att? 
Det finns 25 böcker om Alfons.
Böckerna om Alfons finns på 
30 olika språk.
Varje år lånas det cirka 1 miljon 
Alfonsböcker i Sverige.

Tips! 
I maj kommer det två nya Alfons-
böcker för de allra minsta, 0-3 år:
Alfons leker
Alfons kompisar
Besök gärna Alfons egen 
webbplats: alfons.se

Dagen när 
inget hände

Grattis 

Alfons och 

Gunilla!

ALMA 2017 tilldelades 
Wolf Erlbruch.
Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne belönar 
illustratörer, berättare, 
författare och läsfrämjare 
som arbetar i Astrid Lind-
grens humanistiska anda.

Svenska barnboksinstitutet
Svenska barnboksinstitutet gör varje år en djupdykning i föregående 
års utgivning av barn- och ungdomsböcker i Sverige och presenterar 
den genom statistik och teman. Förra året gavs det ut 2 414 barn- och 
ungdomsböcker, en ökning med 16 procent jämfört med 2015. Den 
tydligaste tendensen när det gäller innehåll skulle kunna definieras som 
en vilja till inkludering. Läs mer om bokprovningen på: www.sbi.kb.se

Boken handlar om ett barn och hens mamma 
som är i sitt sommarhus. Mamman sitter vid 
datorn och skriver och barnet dödar marsmän-
niskor på sitt spel. Det blir lite för mycket spe-
lande och de blir osams. Barnet går ut i regnet 
och tycker allt är tråkigt. Väl framme vid en 
damm ramlar spelkonsolen ner i vattnet! ”Utan 
mitt spel hade jag inget att göra längre. Regn-
dropparna slog som småsten mot ryggen och 
benen. Jag kände mig som ett träd i stormen”.
 Efter ett tag börjar barnet klättra i träd, dricka 
regnvatten, samla stenar, ta djupa andetag, prata 
med en fågel och mycket mer. Ljuset kommer 
tillbaka och med det lusten att leka igen.

Juryns motivering:
”Wolf Erlbruch gör viktiga livsfrågor 
tillgängliga och hanterbara för läsare i 
alla åldrar. Med humor och värme djupt 
rotad i en humanistisk grundsyn visar hans 
verk det lilla i det stora. Han behärskar 
mästerligt sin teckningskonst 
och bottnar i en lång 
tradition samtidigt 
som han öppnar 
nya kreativa fönster. 
Wolf Erlbruch är en 
omsorgsfull visionär.”


