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Häng med upp till djuren på Skansen, måla ett  

mästerverk i Moderna Museets målarverkstad  

eller varför inte snöra på dig skridskorna för  

en tur på isen i Kungsträdgården? 

Stockholm bjuder på något för alla, stora som 

små. Med rim och akvareller får du här följa 

med till några av stadens alla barnpärlor, 

från A till Ö. Välkommen att njuta en stund 

av vår vackra huvudstad.

Till & Från Förlag
ISBN 978-91-974008-3-1

Rim

ABC 123 i Stockholm

Nappar

Pyret och 
pingvinpapporna 
av Sara Berg, Karin 
Frimodig och Johanna 
Arpiainen. Vombat 
förlag 2015. Passar 
för  0-4 år

Räkna med Stockholm 
av Emilie Nilsson och 
Tove Sundman. Ella 
Gustava 2015. Passar för 
0-3 år

Stan – ABC i Stockholm 
av Annika Runnérus och 
Åsa Till. Till & från 2015. 
Passar för 3-6 år

Valdemars nappar 
av Maria Jönsson. Lilla 
Piratförlaget 2016. 
Passar för 3-6 år.

Alla tre slutar med napp 
av Maria Nilsson Thore. 
Bonnier Carlsen 2016. 
Passar för 0-3 år

Toto var är nappen? 
av Emma Virke. Lilla 
Piratförlaget 2016. 
Passar för 0-3 år

Tio små präriehundar 
av Louise Jondalen och 
Eva Forssell. Vombat 
förlag 2015. Passar för 
3-6 år

Himmel och pannkaka 
av Eva Lindell och Cecilia 
Heikkilä. Berghs 2016. 
Passar för 3-6 år

Mitt bland stjärnor 
av Lotta Olsson. Olof 
Landström. Lilla 
Piratförlaget 2016
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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.

Vi är glada och stolta över att Stockholm Högläser tilldelats 
Svenska Barnboksakademins Gillar-diplom! Tack för att vi 
tillsammans jobbar för att öka läsning och berättande för 
barnen på förskolorna i Stockholm. Vårt fina samarbete 
mellan bibliotek och förskolorna i Stockholm fortsätter!

Här är motiveringen:
Svenska Barnboksakademin gillar verkligen Stockholm högläser som 
genom studiecirklar, workshops och föreläsningar för personal i förskolorna 
har inspirerat till utvecklingen av arbetet med böcker och berättande.

Stockholm högläser som startade 2014 är Stockholms stadsbiblioteks 
långsiktiga satsning på ett samarbete mellan biblioteken och förskolorna. 
Genom detta samarbete betonas hur viktigt det är att arbeta med böcker 
och läsning med de yngre barnen som ännu inte börjat skolan. Det finns 
konkreta resultat på detta arbete: ökad och fördjupad läsning på förskolorna, 
ett bredare och mer medvetet urval av böcker som blivit än mer tillgängligt 
i de nya, inspirerande läsmiljöer som skapats på många förskolor, 
och ett intressant och givande erfarenhetsutbyte mellan bibliotekarier 
och förskolepersonal. Allt detta är verkligen något som Svenska 
Barnboksakademin gillar.
www.barnboksakademin.com

Stan ABC i Stockholm 
I den här boken får du besöka många fina platser i Stockholm, från A till Ö. Varje 
bokstav representerar en plats i Stockholm. Här finns något som vi alla kan känna 
igen från vår stad eller som vi kanske blir nyfikna på att upptäcka. T= Tunnelbanan, 
G= Gamla stan, B= Bibliotek, o s v. Till varje bokstav finns en text skriven på rim. 
Men vad finns det att läsa om de lite mer ”besvärliga” bokstäverna  X och Z? Boken 
innehåller även en fin karta där varje plats som du kan läsa om i boken finns utritad. 

Pyret och pingvinpapporna 
Här får vi träffa lilla Pyret som fyller år. Vi får följa Pyret och hens pappor under en 
dag, från när papporna sjunger godmorgonsång, deras äventyr under dagen och till 
läggdags. Boken är skriven på underbart rim. Det är en varm och fin berättelse och 
papporna är alltid där för Pyret. När Pyret ramlar beskrivs det så här: ”Pyret gråter små 
tårar på kinden. Papporna står som skydd mot vinden”. Boken är härligt illustrerad 
och man blir själv sugen på att rita pingviner. När ni läser boken så titta lite extra på 
pratbubblorna som i stället för ord innehåller symboler som uttrycker känslor.
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