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Nyhetsbrev från Stockholms stadsbibliotek 
till alla förskolor i Stockholm. 

För de allra minsta, 1-3 år

För de lite större, 3-6 år
Snart blir det roligt!
av Emma Adbåge. Rabén och Sjögren 2016.
Tema: Roligt/tråkigt, förväntan/besvikelse

Gammelmormor Daisy och döden
av Anna Ehring och Lotta Geffenblad. Urax 2016.
Tema: döden, begravningar.
Läs även: Gammelmormor och kärleken
Det var inte jag! Sa Robinhund
av Alice Lima de Faria. Natur & Kultur 2016. Läs mer på sid. 2.
När vargen är hungrig
av Christine Naumann-Villemin och Kris Di Giacomo. Opal 2016.
Något lurt
av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore. Bonnier Carlsen 2016. 
Tema: vardagsfilosofiskt bilderboksäventyr. 

Paddor och papiljotter – hur ser orden ut?
av Anna Ribbing och Mati Lepp. Rabén & Sjögren 2016.
Tema: lek med ord, liknelser, uttryck

Vulkanen och kalven som Po räddade
av Grethe Rottböll och Viveka Sjögren. Vombat 2016.
Tema: Katastrofer, vulkaner

Varför finns jag?
av Karin Salmson och Lina Sandquist. Olika förlag 2016.
Tema: Provrörsbefruktning

Vilda djurungar
av Oskar Jonsson. Bonnier Carlsen 2016.

Lo borstar tänderna
av Maria Källström. Första boken i en serie 
som berör de minsta barnens vardags-måsten. 
B Wahlströms.
Varför är stora apan så arg?
av Eva Petrén och Petra Wester Norgren. 
Lustfyllt berättat om att det är bättre att lösa 
problemen istället för att bli arg. Opal 2016. Läs 
även: Vad ska Lilla Nallen göra nu? (2014)
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E-böcker
Har du prövat att 
låna och läsa en 
e-bok? 

1. 
2.
3.
4.
5.

Så lånar du:
Skaffa ett bibliotekskort
Skapa användarkonto hos Adobe
Ladda ner app eller läsprogram
Sök upp e-bok på Biblioteket.se
Ladda ner och öppna boken i appen eller läsprogrammet

Du hittar mer information på vår 
hemsida biblioteket.stockholm.se 
eller fråga på ditt bibliotek.

Nyhetsbrev – nya böcker!

Böcker med mer text, från cirka 5 år
Pejjes många frågor – tiggare, längtan och 
mobiltelefoner
av Inger Ekbom och Emma Göthner. Bonnier Carlsen 
i samarbete med Stockholms stadsmission 2016.
Tema: sociala skillnader, tiggeri, livsfrågor

En saga alla dagar
av Ulf Nilsson och Stina Wirsén. Bonnier Carlsen 
2016. Sju sagor, en för varje veckodag.

Sagasagor: studsmatta, simskola och en borttappad tigertass
av Josefine Sundström och Emma Göthner. Bonnier Carlsen 2016. Fem fristående kapitel med vardagsberättelser.

Det var inte jag! 
Sa Robinhund

Vi får träffa Robinhund och följa 
honom en dag på förskolan. Det blir 
många tokigheter och missförstånd 
under dagen. Robinhund häller bara 
liiite för mycket mjölk i glaset så det 
rinner över och dessutom välter han 
ut mjölken. Han gungar sin kompis 
för hårt så kompisen faller av gungan 
och landar på Uffle. Robinhund råkar 
göra lite för många misstag och alla 

vuxna bara skäller på honom. Till slut blir det för mycket och 
Robinhund springer och gömmer sig. En efter en blir hans 
kompisar hämtade och han känner sig ensam. När mörkret 
faller kommer Robinhunds bror och hämtar honom. Då berättar 
Robinhund. Allt som hände, det bara hände och det var ju inte 
med mening.
Bilderboken är en utmärkt bok att samtala vidare om på 
förskolan. Om att bli anklagad, missförstådd men också om 
vänskap och starka syskonband. Det var inte jag, sa Robinhund 
fick norska kulturdepartementets debutantpris 2015.

Ingrid firar 
10-årsjubileum 
2016!

Katarina Janouch och Mervi 
Lindmans populära småbarns böcker 
om Ingrid och Ivar finns nu i olika 
format: bilderböcker, pekböcker och 
pixiböcker. De har enkla vardagsnära 
texter att känna igen sig i och pigga, 
glädjefyllda illustrationer som älskas 
av barnen. Böckerna om Ingrid finns 
översatta till tolv språk. 


