
LÄSTILLSAMMANS

Böcker att läsa 
innan du blir 7 

50 upplevelser; resor till andra länder, 
världar och tider, nya vänner och älskade favoriter. 
Vill ni hänga med? 

50



Känner du Pippi 
Långstrump 
- Lindgren

En bok om Alfons 
Åberg - Bergström

En bok om Billy 
- Stenberg

En bok om 
Mamma Mu 
- Wieslander

En bok om 
Halvan - Norlin

En bok om Lilla 
Anna - Sandberg

Örjan – den 
höjdrädda örnen 
- Klinting

Bockarna Bruse Det var det 
fräckaste 
- Holzwarth

Historien om 
någon  
- Möller-Nielsen

Pricken - Rey En bok om Lilla 
och Stora monster 
- Güettler

En bok om 
Prinsessan 
- Gustavsson

En bok om Koko 
och Bosse 
- Adbåge

Ett tryntroll 
flyttar in 
- Habersack

En bok om Prick 
och Fläck 
- Geffenblad

En om bok 
Grodan - Velthuijs

Grönlingen
- Pinfold

Utflyktsbok för rim 
och ramsare - Lind

Här dansar Herr 
Gurka - Hellsing

En bok om Lilla 
spöket Laban 
-  Sandberg

Den långa långa 
resan - Wikland

En bok om Siri 
- Nopola

En bok om Emil 
- Lindgren

En bok om 
Vesta-Linnea 
- Appelgren



När Leo blev 
uppäten - Fardell

Vem ska trösta 
Knyttet - Jansson

Innan jag fanns 
- Dahlin

Till vildingarnas 
land - Sendak

En bok om Pelle 
- Lööf

En bok om Rut 
och Knut - Wirsén

Gruffalon 
- Donaldson

Vad gör du om 
jag får en vän? 
- Wänblad

Tio vilda hästar 
- Rottböll

Petter och hans 
fyra getter 
- Norelius

Sagan om 
pannkakan 
- Höglund

Solägget 
- Beskow

Adjö herr Muffin 
- Nilsson

En bok om 
Pettsson 
- Nordqvist

Sagan om den 
Lilla Farbrorn 
- Lindgren

En bok om Gittan 
- Lindenbaum

Kenta och 
barbisarna 
- Lindenbaum

En bok om 
Benny - Lindgren

Hans och GretaEn bok om 
Castor - Klinting

En bok om Mulle 
Meck - Johansson

En bok om 
Barbapapa - Tison

Lilla syster kanin 
- Nilsson

Sagan om den 
lilla lilla gumman 
- Beskow

Djuren i skogen 
(eller annan bok) - 
Sheppard



Delta i utmaningen!
Vi vill utmana dig att läsa 50 böcker tillsammans med en vuxen innan du blir 7 år. 

1. Det här häftet hämtar ni på biblioteket. 

2. Låna böcker från listan och läs tillsammans med en vuxen. 

3. Kryssa för i häftet när ni har läst en bok eller rita ett ansikte, glad mun, sur 
mun eller mittemellan beroende på vad barnet tyckte om boken. 

4. När ni har läst 50 böcker kommer ni in till biblioteket och visar upp häftet. 

5. Grattis! Ni har klarat utmaningen att läsa 50 böcker och får som bevis ett 
diplom. Förhoppningsvis har ni haft mycket roligt och fått många sköna 
lässtunder tillsammans. 

Tips till dig som högläser
Lässtunden skapar en känsla av närhet och kontakt där barnet får din totala 
uppmärksamhet. Vik gärna en stund varje dag för att läsa högt. Du visar att läsning är 
roligt, viktigt och något som får ta plats i er vardag. Om högläsningen blir en 
välbekant rutin för barnet blir också böcker och läsning något välbekant inför barnets 
egna läsning. Böcker, berättande och läsning stimulerar barns språkutveckling. Att 
läsa tillsammans ökar barnets ordförråd och och barnet tränar sin fantasi, kreativitet 
och koncentration. Prata om det ni läser, på så sätt lär sig barnet att analysera en text 
och att koppla ihop boken med barnets egen verklighet och vardag.

Fortsätt att läsa tillsammans, även när barnet har börjat läsa själv. Lässtunden är en 
mysig stund tillsammans där ni kan samtala om tankar kring boken och livet. 
Högläsningen är också ett sätt att få andra läsupplevelser än de barnet själv kan 
tillägna sig. 

Häftet tillhör: …............................................................................................................

Datum när ni läste bok nr 1 i häftet: ............................................................................

Datum när ni läste bok nr 50 i häftet: ..........................................................................

Barnets tre favoriter bland de 50 böckerna var:

1. .................................................................................................................................

2. ….............................................................................................................................

3. ….............................................................................................................................
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