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BILDERBÖCKER FÖR FÖRSKOLANS INTRESSEOMRÅDEN 

ett kommenterat urval 

INLEDNING 

Förskolans övergripande mål ger uttryck för en syn som 
ger varje barn rätt till goda utvecklingsmöjligheter. 

Förskolans pedagogiska mål är baserat på Jean Piagets 
och Erik Hornburger Eriksons utvecklingspsykologiska 
teorier. När det gäller människans utveckling har någ
ra centrala begrepp vari t utgångspunkten för det p·eda
gogisl<:a programmet i förskolan. De alduella begreppen 
är - jagutveckling - kommunikation - b.egreppsbildning. 

Ur SOU 1972:26. Förskolan s 64. Dalmål: 

Förskolan skall gemensamt med föräldrarna ge 
förutsättningar för att barnet utvecklar och 
stabiliserar en uppfattning om sig självt som 
individ. Det är grunden för att barnet senare 
skall kunna samverka med andra i olika avseen
den. 

Förskolan skall ge förutsättningar för att bar
net succesivt utvecklar kommunikationsförmåga i 
sitt samspel med omgivningen. Barnet bör i sti• 
gande grad bli medvetet om alla sina inneboende 
uttrycksmöjligheter och använda sig av dem i 
ord, ljud, rörelse och bild. 

Förskolan sk~ll ge förutsättningar för att en 
gynnsam begreppsbildning växer fram hos barnet, 
som gör att det före skolinträdet förstår grund
läggande begrepp, förstår viss växelverkan mel
lan begrepp och enl<la systemrelationer. Barnet 
inhämtar inte i första hand kunskaper utan lär 
sig en metod att lära. 

Medlet för att uppnå målen är ett dialogpedagogiskt ar
betssätt. Barnets personlighet bör utvecklas i ett sam
spel mellan barn och vuxna. I konl{reta situationer skall 
barnen få hjälp av vu~na att tolka verkligheten. 

Men, något vi inte får glömma bort, är att barn behöver 
upplevelser vid sidan av de dagliga, upplevelser som de 
kan få genom böcker. Böcker kan ge stoff till fundering
ar och samtal, det kan bli tillfällen till att upptäcka 
varför sal-\:er fungerar på ett visst sätt. Böck.er ger ock
så barnen möjligheter att använda fantasin vill\et ger 
glädje men även stimulans till tankeverksamhet. Högläs
ning och berättandG för barn berikar den språkliga ut
YecJ<lingen. 
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''Språk och tanke hänger samman, De utvecklas parallellt och 
kan inte skiljas från varandra, Även vårt tysta tänkande är 
språldigt. Den som har ett begränsat språk är också fattig 
på tanltar." Sven Wernström. 

Vi tycker det är viktigt att understrylm at.t böcker är ett 
nöch;ändigt kompl~mF?nt till det konkreta åsl\ådningsmateri.alet. 

Syfte: 

Avgränsning: 

Arbetsmetod: 

Uppställning: 

Bibliografisk 
besl<ri vning: 

Den kommenterade förteckningen över bilder
böcker för förskolan som vi sammanställt, är 
tänkt att kunna användas av förskola- och 
bibliotekspersonal.· Förteckningen. kan vara 
ett hjälpmedel för att få fram relevanta 
böcker över vissa ämnen som är lämpliga att 
behandla tillsammans med förskolebarn. 

Förteckningen omfattar bilderböcker som kom
mit ut åren 1976 - 79 och är en fortsättning 
på ett tidigare specialarbete vid Biblioteks
högskolan, vilket gällde åren 1970 - 75. Med 
bilderböcker avser vi böcker där bild och 
text är likvärdiga eller där texten är under
ordnad biJ.den. Någon fullständig täclming 
över tidsperiodens böcker kan vi inte garan
tera. 

För att få fram ett basmaterial har vi gått 
igenom Bibliotekstjänst sambindningslistor 
från 1976 - 79. Urvalet har skett med hjälp 
av Btj-recenseriternas kommentarer. Vi har 
gjort ett visst l<:vali tetsurval bedömt utifrån 
våra erfarenheter som förskollärare och bib
liotelcslwn t or is t på barnavdelning. 

Böckerna är uppställda i bokstavsordning inom 
de olika ämnesområdena. Titlarna är numrerade 
i löpande följd, och alla siffror i arbetet 
hänvisFl-r till dessa nummer. 

Varje bok är katalogiserad enligt 1976 års 
katalogregler, För de böcker som hör till 
Hof-avdelningen har vi använt förkortad kat
alogisering. l"aktaböcl<erna är däremot full
s ttindigt katalogiserade. Under löpnumret 
står var man kan hitta boken på hyllan. 
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1 
uNo 

2 
uNp 
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ANDRA LÄNDER 

Berg, Lasse 
Att leva i Bangladesh l Lasse & Lisa Berg ; 
[utg;J i samarbete med SIDAs informationsbyrå. 

- Stockholm, 19750 - 44 s. : ill. 

Saklig skildring om levnadsförhållandena i en 
by i Bangladesh. Författarna låter pojken Robi 
berätta om sin vardag, om människorna och om 
arbetet på risfälten. 

Boija, Lena 
Elinema bor i Tanzania l 
foto: Leif' Gustavsson. 
: ill. 

text: Lena Boija ; 
Älvsjö, 1979. - 30 s. 

Elineroas vardag beskrivs med enkla ord på ena 
sidan, och med vackra, informativa färgfotogra
fier på andra sidan. Vi får veta hur en familj 
lever och arbetar på Tanzanias landsbygd. På 
ett positivt sätt visar boken hur barnen har 
sina självklara arbetsuppgifter i hemmen, trots 
sitt skolarbete. En bra skildring som säkert 
kan bidra till ökad förståelse människor emellan. 

3 ~, Birgitta 
uNq Cecilia : flickan i slummen l text: Birgitta 

Ek och Ulf Hultberg ; illustrationer: Ulla
Gina Andersson. - Stockholm, 1979. - 29 s. : 
ill. - (Mitt på jorden - mitt under solen) 

4 
uNqd 

Engagerande och enkelt skildras livet i ett 
slumområde i en hamnstad i Ecuador. Flickan 
Cecilia och hennes familj står i centrum. ·Var
dagslivets svårigheter, fattigdom och brister 
beskrivs, men också sammanhållning och solida
ritet. Miljön fångas väl och levandegörs i väl
gjorda, färgstarka bilder. 

Ek, Birgitta 
Fernando : pojken i bananskogen l text: Birgit
ta Ek och Ulf''Hultberg ; illustrationer: Barbro 
Hedström. - Stockholm, 1979. - 29 s. : ill. 
(Mitt på jorden - mitt under solen) 

En skildring om en familj med tio barn i banan
odlingens Ecuador. Familjen måste flytta till 
staden, eftersom jordägaren med våld återtar si
na odlingar som familjen haft till låns. Reali
stiskt utan sentimentalitet beskrivt händelse
förloppet. Illustrationerna är välgjorda i akva
rellteknik. 
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5 ~' Birgitta 
uNq Manuela : indianflicka från bergen l text: Bir

gitta Ek och Ulf Hultberg ; teckningar: Margare
ta Nordqvist. - Stockholm, 1978. - 32 s. : ill. 
- (Mitt på jorden - mitt under solen) 

Manuela och hennes familj lever i det fattiga 
Ecuador. Vi får följa deras vardagsliv och se 
hur de arbetar för att få mat för dagen. Texten 
är rak och osentimental. Här finns inget hopp 
för en bättre framtid. Utsökta illustrationer 
förmedlar en varm och öm känsla för indianfolket. 

6 ~' Birgitta 
uNq Pedro : skoputsarpojke från Quito l text: Bir

gitta Ek och Ulf Hultberg ; teckningar: Mats 
Andersson. - Stockholm, 1978. - 29 s. : ill. -
(Mitt på jorden - mitt under solen) 

7 
uNo 

Pedro är skoputsarpojke från Ecuador. Vi får 
följa Pedros vardag då han under förmiddagaen 
jagar kunder som vill låta honom putsa deras 
skor. På eftermiddagen är Pedro i Skoputsarnas 
hus 9 de.r han får ma t och skolundervisning. Fan
tastiskt uttrycksfulla bilder. 

Ekenborm 9 Lars 
Jag ~s-l~al1 berätta 
om barn i Turkiet 
hol m, 1976. - {;56] 

om Hati : en bildberättelse 
l av Lars Ekenborm. - stock
s. : ill. 

Boken består av stora svart-vita fotografier 
med kommenterade bildtexter, som skildrar sju
årige Hatis vardag i en by i Turkiet. Människors 
liv och villkor framställs realistiskt. 

8 Hanna får en jordgl oh l Ulf Jansson ••• ; [teck-
uN ningar: Ulf JanssonJ. - Stockholm, 1977. - 16 s. 

: ill. - (För dig i förskolan) (Hanna-serien) 

Första hälften av boken utgörs av en berättelse 
i serieform om hur Hanna får och använder sin 
,iordglob. En glimt av livet i en gr<:}kisk by finns 
med. Senare delen består av foton från olika de
lar av världen som belyser rika och fattiga län
der samt olika klimatförhållande. 
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9 Karabuda, Gilnes 
uNp Ett fritt land i Afrika : om människor i Guinea

Bissau l Gunes Karabuda. - Stockholm, 1976. -
' [64] s. : ill. - {Lättläst för vuxna) 

Människor och dagligt yrkesliv i Guinea-Bissau 
får vi ta del i genom en lättläst text och in
formativa svart-vita foton. Landets historia 
från kolonialtiden över befrielsekriget fram 
till uppbyggnaden av det nya samhället beskrivs 
enkelt och lättförståeligt. · 

10 Munch-Petersen 9 ~ils F'inn 
uNo Shandi och hennes' by : ett kas-tsamhälle i Syd

indien l Nils Finn Munch-Petersen ; översättning: 
Margareta Ottosson. - Stockholm, 1976. - 32 s. : 
ill. 

Vi får följa med Shandi på en rundtur genom hen
nes by och ta del av kastväsendets konsekvenser. 
Fotobilderna, de flesta i färg, presenterar oli
ka arbetsmoment som hör till dagligt byliv. Sis
ta sidan utgörs av diverse faktaupplysningar. 

11 Norder, Bodil 
uNs Grönland l [Bodil Norder (text) ; fackgranskare: 

12 
Hcf 

Ignacy-Marck Kaminski ; Gunilla Ingerlund (teck
ningar)]. - Stockholm, 1979. - 16 s. : ill. -
(Jorden Runt) {Om världen) 

Grönland och dess natur beskrivs på hisnande vack
ra bilder och med enkla men faktaspäckade mening
ar. Lite av problemen kring att danskar administ
t:·r~rar ön berörs. Hur eskimåerna levde och kläd
de sig förr skildras ingående. Att det blivit 
stora problem med inflyttningen till städerna och 
en annan livsstil anar man sig bara till. 

Parish, Peggy. 
Ootas stora dag l text: Peg~y Parish ; 
Mamoru Funai. - (Föl-bok;39) 

bild: 

Första upplaga i denna serie 1976. - Orig:s 
titel: Ootah 1 s lucky day. 

En berättelse om en eskimåpojke som lyckas för
se sin by med mat och olja. Språket är enkelt 
och lättförståeligt. Bilderna i akvarell i brun
blåa ft-i.rgtoner. 
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13 Pollack,Ester 
uNq Barnen på den gröna krokodilön : en bok om Kuba 

l text: Ester Pollack ; bild: Björn Myrman. -
Stockholm, 1979. - 28 s. : ill. - (Vi i vår värld) 

Boken är upplagd som en reseskildring. Klimat,' 
historia, näringsliv beskrivs. Bilderna består 
av uttrycksfulla svart-vita fotografier. Språket 
är lättillgängligt. 

14 Rimmerfors, Paul 
uNq Att leva i Peru l foto: Paul Rimmerfors ; text: 

Karin Vilhelmsson. [UtgJ i samarbete med SIDAs 
informationsbyrå. - Stockholm, 1975. - 48 s. : 
ill. 

En beskrivning i svart-vita fotografier av en 
gruvarbetarfamilj i Anderna. Texten berör soci
ala förhållanden och politiska orsaker men skil
dringen av familjens vardag får det största ut
rymmet. 

15 ~nygg Wagner, Gunilla 
uN Du och jag i Italien l text: Gunilla Snygg 1'/ag

ner ; bild: Nils Johan Norenlind. - Stockholm, 
1975. - 48 s. : ill. - (Titta nära) (Du och jag) 

Om två italieneka barn och deras skola, lek och 
vardagsl:i.vf han.clla.:r.' denna fotobilderbok. Bilder
na är svart-vita, texten lättfattlig. 

16 Svend Otto s., (pseud) 
Hcf Mats och Milalik / Svend Otto s. ; översättning: 

Helen L~ Lilja. 
FHrsta sveneka upplaga 1979. - Orig:s titel: 
Mads og MilaliLo 

En. grönländsk pojke får en egen slädhund. Han 
trti.nar den, råkar ut för en äventyrlig slädfärd. 
Bilderna är storslagna och fulla av liv. De be
rättar om landskap, hundar och människor. Detta 
är ingen direkt faktabok, men kan användas som 
komplement. 



17 
uNp 
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Valkare, Gunnar 
Mariamu från Kijiji l Gunnar Valkare. - Stock
holm, 1978. - 27 s. ill. - (Vi i vår värld) 

Här berittas om en flicka från Tanzania som gärna 
' vill gå i skolan, men som inte får eftersom hon 

är flicka. Boken innehåller mycket fakta, men kva
liteen är ojämn. Bäst är de svart-vita fotografi
erna, varifrån man kan hämta mycken information. 
Teckningarna är stela och livlösa. I förskolan kan 
boken användas att plocka fakta ur. 

BOKSTÄVER OCH SIFFROR 

18 Bisset, Donald 
Hcf Räkna med Fluss l text: Donald Bisset och Mich

ael Morris ; bilder: Tony Hutchings ; ide': 
Michael Morris. - (Lek och lär med Fluss) 

Första upplaga i denna serie 1976. - Orig:s 
titel: Fawo with members. 

Hunden Fluss skall försöka lära barnen räkna 
till 10. Djur tecknade i klara färger, de blir 
fler och fler för varje sida. Framställningen 
verkar schablonartad och det är tveksamt om bo
ken kan ge någon positiv upplevelse. 

19 Dijk, Karin van 
Hcf Bokstavsboken l Karin van Dijk ; pedagogisk be

arbetning: Ulrika Leimar ; teckningar: Tord Ny
gren. 

Originalupplaga 1977. 

En präktig ABC-bok från A till ö. Varje bokstav 
får ett uppslag, rikt illustrerat med lätta, 
ljusa akvareller, några gånger utbytta mot sva~t
vita fotografier. Texten är satt med stor stil 
och handlar om enkla vardagshändelser. 
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DJUR ALLMÄNT 

20 Andersson, Maj 
Hcf Alla behövs : om daggmaskar, mullvadar back

svalor och myror l text: Maj Andersson ; bild: 
Kerstin Frykstrand. 

Första upplaga i denna version 1977. 

Under lilla Ingers upptäcktsfärder i naturen 
stiftar hon bekantskap med olika djur. Berät
telsen har religiös anknytning. Bilderna är 
ritade med tusch och målade med akvarellfärger. 

21 Bevington, Jef:frey Dixey 
uUh Djur i fara l text: J.D. Bevington ; bild: Mau

rice 1hlson ; svensk text: Allan Rune Pettersson. 
- Stockholm, 1976. - 16 s. : ill. - (Nyfiken
böckerna ; 4) 

Orig:s titel: Save these animals. 

Boken berättar om ett tjugotal utrotningshotade 
djurarter som blivit sällsynta och därför behö
ver skyddas. Texten är kortfattad, illustration
erna är färgteckningar som visar djuren i natur
lig miljö. 

22 ~2~J.~~~~' Jeffrey Dixey 
uUg Hur djuren skyddar sig l text: J.D. Bevington 

bild: Constance Marshall ; svensk text: Allan 
Rune Pettersson. - Stockholm, 1976. - 16 s. : 
ill. - (Nyfikenböckerna ; 3) 

Orig:s titel: Animal defence. 

Faktabilderbok om hur djuren skyddar sig genom 
försvar, flykt, anfall, skyddande förklädnad, 
avskräckande mönster eller lukt. Färgteckninar, 
med några rader text till varje bild. 

2 3 .!l.l~tl.& 9 Gun 
uUg Smådjur l text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk 

; materialet är granskat av Gunnar Johansson. -
Stockholm, 1977. - 2Lt. s. : ill. - (Faktabi ten) 

Boken om smådjur handlar bland annat om hermeli
nen, huggormen och skogsödlan. Varje djur be~· 

skrivs på ett uppslag där vi får veta hur de ser 
ut, h~r de bor och vad de livnär sig på. Svart-
vitA illustrntioner. 
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24 Björk, Gun 
uUg Småkryp l text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk 

; materialet är granskat av Carl-Johan Hedqvist 
• - Stockholm, 1977. - 24 s. : ill. - (Fakta
biten) 

Faktabilderbok som handlar om nio insekter och 
två spindlar. Vi får uppgifter om småkrypens 
föda, äggläggning och övervintring. 
Svart-vita illustrationer. 

25 Björk, Gun 
uUg Spår av djur / text: Gun Björk ; bild: Ingvar 

Björk ; granskad av Gunnar Johansson. - Stock
holm, 1978. - 25 s. : ill. - (Faktabiten) 

En utmärkt faktabok för förskolan om djur och 
deras spår. Olika slags spår visas, t. ex. 
spindlars, mullvadars, hornugglors, harars. De 
svart-vita teckningarna är välgjorda och läro
rika. Boken är intresseväckande och inspirerar 
till fördjupning. 

26 Björk, Gun 
uUg Titta på gräshoppan och andra smådjur i hagen l 

text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk ; granskad 
av Carl-Johan Hedqvist. - Stockholm, 1978. -
f?s] s. : ill. 

Här behandlas gräshoppa, dödgrävare, gråsugga, 
gul tuvmyra, näbbmus och kamgräsfjäril. Varje 
djur finns först avbildat i förstorad form på 
ett uppslag, därefter får vi se det i sin natur
liga miljö åtföljt av beskrivande text. Natura
listiska al':varellillus tra tioner. 

27 Björ_k, Gun 
uUg Titta på humlan och andra smådjur på ängen l 

text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk ; granskad 
av Carl.t.Johan 'Hedqvist. - Stockholm, 1977. -
t: 2 8J s • : i 11 • 

Samma uppläggning som i Titta på gräshoppan och 
andra smådjur i hagen. 
I denna del behandlas humlan, daggmasken, vårt
bitaren, jordlöparen, åkersorken och blåvingen. 
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28 Björk, Gun 
uUg Titta på nyckelpigan och andra smådjur i träd

gården l text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk ; 
granskad av Carl-Johan Hedqvist. - Stockholm, 
1977. - [28] s. : ill. 

l • 

Samma uppläggning som i Titta på gräshoppan och 
andra smådjur i hagen. 
I denna del behandlas nyckelpiga, svart trädgårds
myra, snigel, tvestjärt, blomfluga och nässelfjä
ril. 

29 Björk, Gun 
uUg Titta på skogsödlan och andra smådjur i skogen l 

text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk ; granskad 
av Carl-Johan Hedqvist .. - Stockholm, 1977. - ~8] 
s. : ill. 

Samma uppläggning som i Titta på gräshoppan och 
andra smådjur i hagen. 
I denna del behandlas skogsödla, skogssnigel, 
stackmyra, skogsmus, lwrsspindel och sorgmantel. 

30 Björk, Gun 
uUg Titta på strandkrabban och andra smådjur vid ha

vet l text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk ; 
granskad Jl.V Carl-Johan Hedqvist. - Stockholm 9 
1978. - [28] s. : ill. 

31 
uUg 

Samma uppläggning som i Titta på gräshoppan och 
andra smådjur i hagen. 
I denna del behandlas blåmussla, havstulpan, 
strandkrabba, strandsnäcka, tångmärla och bränn
manet~ 

Björk9 Gun 
Titta på trollsländan och 
l tmd~ ~ Gun Björk ; bild: 
av Cerl=Johan Hedqvist. -
S 0 g illo 

andra smådjur vid sjön 
Ingvar Björk ; granskad 
Stockholm, 1978. - [28] 

Samma uppläggning som i Titta på gräshoppan och 
andra smådjur i hagen. 
I denn& del behandlas skräddare, groda, snok 9 
trollslända, vattenspindel och vattensork. 
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32 Dahlberg, Per Pke 
uUg Johan och skogens djur l text och fotografier av 

Per Åke Dahlberg. - Stockholm, 1976. - 48 s. : 
ill. - (V~r omvärld) 

33 
uUe 

34 
uUg 

l 

Johan g~r p~ upptäcktsfärd i skogen. Med hjälp 
av sin kikare kommer han de vilda djuren in p~ 
livet. Handlingen utspelas under en eftermiddag 
och kväll p~ försommaren, en morgon i juni och 
en julikväll. De svart-vita fotografierna passar 
väl in i den finstämda berättelsen. 

Frohm, Gösta 
Laxe : Skogsmulles vän i vattnet l text och mu
sik: Gösta Frohm ; bilder: Björn Gidstam ; ~t
given i samarbete med Friluftsfiskarna. - Stock
holm, 1978. - 106 s. : ill. 

Denna bok vill lära ut olika saker om livet 
kring och i hav, sjöar och vattendrag. Läsaren 
f~r veta en del om fiskar och vattendjur. Hand
lingen är oerhört konstlad. Personskildringarna 
är banala. Tonen är gammeldags fostrande. Bokens 
förtjänst ligger i illustrationerna, svart-vita 
teckningar och förstklassiga akvareller. 

Owesen, Albert w. 
Värga : en berättelse om djur l Albert w. Owesen 
; översättning: Per-Axel A. Atterbom. - Kungs
backa, U977]. - 73 s. : ill. 

Orig:s titel: Varga. 

Två norska flickor, hunden Varga och l{atten Pelle 
utgör stommen i berättelsen. Tillsammans med dem 
får man stifta bekantskap med den norska faunan. 
Boken är rikt illustrerad med vältagna och vack
ra färgfoton. 

35 Roberts, David 
uUg Djuren och deras ungar l text av David Roberts ; 

bilder'av Maurice Pledger ; översättning av Eva 
Larsson. - Helsingborg, 1978. - [26] s. : ill. 

Orig:s titel: Animals and their young. 

Faktabilderbok med ett ganska stort antal djur 
från hela världen. Det blir lite okoncentrerat 
och inte särskilt djupgående. Alla djur är om
sorgsfullt tecknade, men miljöerna känns en smu
la ogenomtänkta. 



36 
u C 
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Spier, Peter 
Noaks ark l bild: Peter Spier ; 
Jadwiga P. 1~estrup. - Stockholm, 

ill. 
Orig:s titel: Noah 1 s ark. 

svensk 
1978. -

text: 
[44] s. 

Noak 'får' i uppdrag av Gud att bygga en jätteark 
i tre våningar med stallar åt alla djuren. Boken 
börjar med en sida text och därefter följer en 
härligt fantasifull bildkavalkad om hur livet på 
arken gestaltar sig, om Noaks bekymmer under fär
den, strandningen och det lyckliga slutet. Oer
hört detaljrika och många gånger humoristiska il
lustrationer i flödande färger. 

DJUR SVENSKA DÄGGDJUR 

37 Björk, Gun 
Hcf Igelkotten l text: Gun Björk ; bild: Ingvar Björk. 

38 
uUg 

39 
uUg 

Första upplag i denna version 1977. 

Faktabilderbok som beskriver igelkottens livsvill
koro På ett realistiskt sätt skildras hur han par
ar s:Lgp f'år ungar, letar mat, skyddar sig mot far
or. De milda akvarellerna tillsammans med den fin
s tärnda texten. gör boken mycket användbar för för
sJ:;.olano 

Ho enbrou1vers 9 Frans . 
Bävern F'rans Hopp ; [illustrationer av Kees de 
Kiefte ; svensk övers~ttning: Leif Stegeland] • 
-Göteborg, 1977. - D~ s. : ill. - (Jorden runt) 

Orig:s titel: Boever de bever. 

Bäverns livsvillkor beskrivs kortfattat och i 
enltia ordo Vi får följa bäverparets mödor med 
att färdigställa sitt bo. Bra bilder på boet i 
genomskärning o I11ilda eJcvarellillustra tioner samt 
tecknade detaljbilder :i svart-vitt. 

Ho enbrou1vers, Frans 
Fladdermusen [Frans Hopp ; illustrationer av 
Kees de Kiefte] ; svensk översättning: Anna Iwe
borg. - Göteborg, 1978. - 06] s. : ill. -
(Jorden runt) 

Orig:s titel: Vomme de Viermuis. 

Handlar om en flock fladdermöss som lever i ett 
övergivet torn. Vi får följa fladdermusen från 
det att ungarna föds tills de lär sig flyga. I. 
slutet av sommaren träffar honorna hannarna var
efter de uppsöker sin övervintringsplats. Karta 
över fladdermusens utbredning. Akvarellbilder. 



40 
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Ho enbrou1vers, Frans 
Haren Frans Hopp ; illustrationer av The 
Tjong Khing) ; svensk översättning: Anna Iwe
borg. - Göteborg, [1977]. - fi6] s. :, ill. -
(Jorden runt) 

Orig:s titel: Hasse de haas. 

Vi får veta lite om harens liv under ett år. 
Räven och jägaren är hotfulla fiender, Spår
teckningar i svart-vita rutor. Mycket natura
listiska akvarellbilder. 

41 Hoppenbrouwers, Frans 
uUg Hermelinen / [Frans Hopp ; illustrationer av 

Kees de Kiefte] ; svensk översättning: Anna 
Iweborg. - Göteborg, ~97~ • - U6] s. : ill. 
- (Jorden runt) 

42 
uUg 

lt- 3 
uUg 

Orig:s titel: Hinze de hermelijn. 

Bland annat om vad hermelinen lever av och hur 
den fångar sitt byte får vi veta i denna bok. 
Stor stil, enkel meningsbyggnad och naturali
stiska bilder i akvarellteknik. 

Ho enbromvers, Frans 
Igelkotten Frans Hopp ; illustrationer av w. 
P. Hessels] ; svensk övers~ttning: Anna Iweborg 
• -Göteborg~ ~977] • - l16] s. : ill.
(Jorden runt) 

Orig:s titel: Egge de egel. 

Igelkotten vaknar upp ur sin vinterdvala. Vi får 
följa den d<'l. den parar sig och får ungar. ·stäm
ningsfulla och informativa färgteckningar. 

Ho enbromvers 9 Frans 
Räven Frans Hopp ; illustrationer av The 
Tjong KhingJ 

1
. svens,k översättning: Anna Iwe

borg. - [1978 • - LJ6] s. : ill. - (Jorden 
runt) · 

Orig:s titel: Vimme de vos. 

En rödräv fångar en kanin som den släpar hem 
till ungarna. Detaljrika bilder i akvarelltek
nik. Bra karta över rävens utbredning. 



44 
uUg 

45 
uUg 
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Ho enbrouwers, Frans 
Sorken Frans Hopp ; illustrationer av Kees 
de Kiefte ; svensk översättning: Anna Iweborg. 
-Göteborg, 1979. - Q6] s. : ill. - (Jorden 
runt) 

Orig:s titel: Minne de muis, 
l 

1 , l ' • 4 

En sorkfamilj beskrivs i finstämda akvarellbil
der och lättfattlig text, Illustrationerna ut
strålar ömhet och aktning för detta lilla djur. 
En infälld ruta visar spår av sorkens tassar. I 
slutet finns en kom-ihåg-lista med ytterligare 
fakta. 

Löfving, Börje 
Året om med haren l text av Börje Löfving ; bil
der av Nils Stödberg. - Stockholm, 1979. - 32 s, 
: ill. - (Du och jag tittar nära) 

Detta är en faktabok om skogs- och fältharen. 
Berättelsen är pedagogiskt upplagd. Illustration
erna i färg och svart-vitt är stämningsfulla och 
naturtrogna. En bra och lärorik redogörelse om 
haren. 

L~( ,t1cTru.s t_x. 9_ Ron 
Hcf Rabbits::: LJ·:aniner] l Ron McTrusty. - London, 1976. 

- [26] s.: ill. 

47 
uUg 

En helt textlös bildberättelse om vildkaninens 
livscykel. Kaninernas tillvaro skildras i mycket 
fina pennteckningar mot en bakgrund som är stil
iserad och i få klara färger. Genom att boken 
saknar text får barnen möjlighet till eget be
rättande till bilderna. 

21~2~·1~ Lars=Eril~ 
Grävlingen: / tcn .. t~ Lars-Erik Olsen ; bild: Else 
C::ering ; [svensk text: Kerstin Holm-Alvestrand]. 
~· Stocl,holm, 1977. - (j 4] s. : il l, 

Orig:s titel: Groovlingen. - Spiralhäftad, -
Vikblad, 

Utvikbar faktabilderbok som skildrar grävlingens 
dygns- och årsrytm. Genom bokens sinnrika kon
struktion kan man både läsa texten och visa bil
derna för en barngrupp samtidigt, Väl avstämda 
färgillustrationer. 
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48 Oskarsson, Gunbild 
Hcf Sälarna på Hn l Gunbild och Ola Oskarsson ; 

fotograf: Ola Oskarsson. - (Läsbiten) 
Originalupplaga 1977 • 

. En ~änlig skildring om en roddtur ut till några 
klippor där sälarna ligger. Mycket enkelt språk, 
svart-vita fotografier som täcker sidorna. 

49 Piatti, Celestino 
Hcf Barbara och sjusovaren l Oelestino och Ursula 

Piatti. 
FHrsta svenska upplaga 1976. - Orig:s titel; 
Barbara und der Siebenschläfer. 

Boken är en blandning av saga och fakta. Barbara 
fångar in en sjusovare och har den i bur, tills 
hon en dag fHrstår att djuret måste återfå sin 
frihet. Sjusovarens liv och verksamhet tecknas 
mycket vackert i akvarellteknik • 

.50 Sheehan, Angela 
uUg Ekorren l text: Angela Sheehanlbild: Maurice 

Pledger ; svensk text: Margareta StrHmstedt ; 
:faktaavsnittet Hversatt av Gun Uddenberg .... 
Stockholmt 1976.- (261 s. : ill.- (Djur på 
nära håll) 

Orig:s titel: The squirrel. 

Boken beskriver ekorrens liv med alla faror som 
hotar. Eftersom serien är gjord i England är in
nehållet inte giltigt fHr svenska fHrhållande. 
Bilderna är fHr tillrättalagda fHr att vara verk
liga. Den pratiga texten gör att det sparsamma 
faktamaterialet går förlorat. Avslutningsvis 
finns ett faktaavsnitt. 

51 Sheehan, Angela 
uUg Grodan l text: Angela Sheehan ; bild: Bernard 

Robinson ; svensk text: Lisa Henrisson ; fakta
avsnittet översatt av Gun Uddenberg. - Stock
holm~ 1976. - [ 26) s. : il l. - (Djur på nära 
håll) 

Orig:s titel: The frog. 

Faktabok om grodans utveckling och årsrytmo Den 
rikliga texten är upplysande men ibland något 
långdragen. Bildmaterialet är informativt men 
romantiskt i överkant. Boken avslutas med ett 
f'aktaavsni tt. 
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52 Sheehan 9 Angela 
uUg Igelkotten l text: Angela Sheehan ; bild: Mau

rice Pledger ; svensk text: Margareta Strömstedt 
• - Stockholm, 1976. - 26 s. : ill. 

Orig:s titel: The hedgehog. 

Igelkottens aktiva period under ett år beskrivs. 
Illustrationerna är naturalistiska färgteckning
ar och texten faktafylld. 

53 Sucksdorff, Astrid Bergman 
Hcf Micki rävungen : en bilderbok l av Astrid Berg

man Sucksdorff. 
Första upplaga i denna version 1953. 

Micki bor tillsammans med sin mamma och sina 
syskon. Han får kämpa för att få mat och beslut
ar att ge sig av hemifrån. Under sin utflykt rå
kar han ut för många äventyr. Glädjen är. stor 
när han åter är hemma i det lugna grytet. Mycket 
vackra och realistiska fotografier i svart-vitt. 

54 Zweif'el 9 Frances 
Hcf' spr~1]~i l text: Frances Zweifel ; bild: lvhi tney 

Darrow, Jr ; svensk text: Birgitta Hammar. -
(Fölholr. ; 48) 

Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Bo:rs:yo 

Kim tar hand om en moderlös ekorrunge. Allt är 
vi:H tills ekorrungen gräver upp jorden i blom
lcrulcorna för att gömma nötter där och slipa 
tär1derna genom att gnaga på Kims finaste mod
ellbåt. Språket är enkelt med korta meningar 
och mycket dialog. Illustrationerna är utförda 
i kraftig blyerts och vattenfärg. 
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DJUR VILDA DJUR 

55 Barker, Eric John 
uUg Livet på savannen l text: E.J. Barker & L.H. 

Williams ; bild: Maurice Wilson ; svensk text: 
Allan Rune Pettersson. - Stockho1m, 1976. -
16 s. : ill. - (Nyfiken-böckerna ; 11) 

Orig;s tite1: Hot grasslands. 

Faktabilderbok med korta textstycken och teck
ningar i färg. Till största del är det savann
ens fauna av rovdjur och hovdjur som skildras. 
Savannens uppodling berörs också. 

56 Coleman, Jill 
uUg Elefanten l Jill Coleman ; illustrationer: 

57 
uUg 

58 
uUg 

Michael Atkinsson ; översättning: Ulf Svedberg. 
- Örebro, 1979. - ~2] s. : ill. - (Vilda djur} 

Orig:s titel: The Elephant. 

Läsaren får följa en elefantflock en tid. I 
centrum står en hon med två ungar. Ganska myck
et text. På sista sidan står fakta om elefanten. 
Färgbilderna är av ojämn kvalit~. 

Hoppenbrouwers, Frans 
Dromedaren / Frans Hopp ; [illustrationer av \v. 
P. Hessels ; svensk översättning: Leif Stegelan~ 
• -Göteborg, 1977. - [16J s. : ill. - (Jorden 
runt} 

Orig:s titel: Kemar de kameel. 

Dromedaren och hans förares färd genom öknen 
skildras i vackra färgteckningar och en inform
ativ text som inte saknar spänning. Man hittar 
dessutom detaljbilder på dromedaren och en kort~ 
fattad beskrivning på skillnaden mellan dromedar 
och kamel. 

Ho enbrou\vers 9 Frans 
Elefanten Frans Hopp ; illustrationer av c. 
Teeuwisse]; svensk översättning: Anna Iweborg. 
- Göteborg, l1978] • - ~G] s. : ill. - (Jorden 
runt} 

En c•lcfantunge fö.-~s. Vi får lära oss något om 
hur ele:[ant•::rna lever· och vilka faror som lurar. 
Realistiska akvarellbilder. Texten har korta 
meningar och stor stil och lämpar sig väl för 
högläsning. 



59 
uUg 

60 
uUg 

61 
uUg 

62 
uUg 
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Hoppenbrouwers. Frans 
Isbjörnen l [Frans Hopp ; illustrationer av 
Kees de KiefteJ ; svensk översät(tning: Anna 
Iweborg. - Göteborg 9 ~ 978] • - 16] s. : il l. 
- (Jorden runt) 

Orig:s titel: Ijber de ijsbe.er •. 

Handlar om isbjörnen som lyckas döda en säl 
helt odramatiskt. Lätt text. Bilder som visar 
isbjörnens bo i genomskärning. Karta. 

Hoppenbrouwe~s, Frans 
Kängurun l (Frans Hopp ; illustrationer av c. 
B. TeeuwissaJ ; svensk över[sättning: Anna Ttve
borg. - Göteborg, 1979. - 16] s. : ill. -
(Jorden runt) 

Orig:s titel: Karga de kangoeroe. 

Faktabilder som beskriver och illustrerar sju 
scener ur en känguruflocks liv. Texten är kort
fattad och översiktlig. Illustrationerna består 
av färgbilder och infällda, informativa rutor i 
svart-vitt. 

~.~:!,1-]?rom~~' Frans 
Leoparden l Frans Hopp ; [illustrationer av The 
T jong .. I<:L_;g ; svensk öve[rsättning ~ Leif stegeland] 
• = Gote,)org, 1977. - 16] s. : 1ll. - (Jorden 
runt) 

Origgs titel: Poeda de panter. 

Leopardens jakt efter föda illustreras med vack
ra färgbi.lder och åskådliga faktarutor. Språket 
är enkelt och kortfattat. I slutet av boken 
finns fakta om snöleopard, svart leopard, (pan
ter), trädleopard, lejon, tiger, gepard och sim
mande leopard. 

~6~~{~8~~3~~.~7f~' ~~:~: Hopp ; 
Truus van der Haar] ; svensk 
hrobo:r·g ~ = Göteborg, (1977] • 
(,J orr1en runt) 

illustrationer av 
öv~sj .. ttning~ Anna 
- L 16 s. : 111. -

Orig:s titel: Nork de neushoorn. 

Noshörningen ligger och vältrar sig i en gyttje
pölt tjock oc'· godmodig. En faktamässigt ganska 
tunn bok, som dock har mycket högtståen,..Ie akva
rellillustrationer. 
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63 Ho enbromv-ers 9 Frans 
uUg Vargen Frans Hopp ; illustrationer av Kees de 

64 
uUg 

Kiefte ; svensk öv~rjättning: Anna Iweborg. -
Göteborg, 1979. - [16 s. : il l. - (Jorden runt) 

Orig:s titel: Wodan de wolf. 

Vargens liv presenteras i berättande form. Den 
innehåller en vargflocks jakt, beteende, försvar 
av boet och uppfödning av valpar. Illustration
erna består av konstnärliga bilder i dämpade 
färger. Uppläggningen är enkel och åskådlig och 
passar utmärkt i förskolan. 

Morris, Robert A. 
Delfinen l text: Robert A. Morris ; bild: Mamoru 
Funai ; svensk text: Åke Holmberg. - Stockholm, 
1976. - 62 s. : ill. - (Föl-bok ; 41) 

Orig:s titel: Dolphin. 

I en kortfattad text ges saklig information om 
delfinen. Man får veta hur delfinen andas, diar, 
jagar och uttrycker sig på delfinspråket. Teck
ningarna i havsgrönt och blått upptar större de
len av sidorna. 

65 ~' Evelyn 
Hcf Alligator l text: Evelyn Shaw ; bild: Frances 

Zweifel ; svensk text: Dagny Dahlberg. - (Föl
bok ; 44) 

Första upplaga i denna serie 1977. - Orig:s 
titel: Alligator. 

Alligatorshonan lever i träskmarken där h6n 
bygger bo och lägger ägg. Hon tvingas att för
svara äggen och senare ungarna mot många faror. 
En sanningsenlig skildring i milda färger och 
sparsam text. 

66 Wilk6n, Josef . 
Hcf Minka och vildhästarna l Josef Wilk6n. 

Första svenska upplaga 1976. - Orig:s titel: 
Minka und die iHldeferde. 

Ett moderslöst vildhästföl uppföds hos människor
na, men ger sig senare iväg till sin vildhäst
flock. En mycket vacker bok, tecknad i varmt gyl
lenbruna toner. Lättläst text. 



67 
uUgg 

68 
uUg 

- ~; 1 -

DJUR : FÅGLAR 

Berggren, Uno 
Talgoxen l Uno Berggren. - Stockholm, 1977. -
29 s. : ill. - (Naturama-serien) 

Fotobilderbok med utmärkta bilder,över talgox
ens liv. I en bildsvit får man följa utveck
lingen från bobygget fram tills ungarna är fär
diga. Texten är kortfattad och följer bilderna 
väl. 

Berggren, Uno 
starboet l Uno Berggren. - Stockholm, 1975. -

24 s. : ill. - (Naturama-serien) 

En faktabilderbok om stararnas bobyggande. Tex
ten är kortfattad men innehållsrik, den är helt 
underordnad bilderna som är mycket fina. 

69 Doney, Meryl 
Hcf Den ängsliga sparven l [av Meryl Don~y ; illu

strerad av Gillian Gaze ; översättning: Eliza
beth Rundqvist]. 

Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
The very worried sparrow. 

Berättelsen handlar om en flock sparvar med en 
stark religiös grundton. Fåglarna tänker och har 
mänskliga känslor. Illustrationerna är vackra 
pastellbi.lder$ Det är tveksamt om boken kan an
vändas i förskolan. Möjligen kan något ängsligt 
barn identifiera sig med den rädda fågeln. 

70 Fiskar, Robert 
Hcf Sparvungens första år l Robert Fisker ; illustre

rad av Svend Otto s. ; översättning: Helen L. 
Lilja o 

Första svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: 
Peter Pjusk flyver bort. 

En snäll berättelse om hur sparvungens första år 
förlöpBro Förtjänsten ligger helt hos de utsökta 
akvarellerna i dämpade färger. Ingen faktabok 
men kan läsas som komplement. 



71 
uUg 

72 
uUgg 

73 
uUg 

Hoppenbrouwers, Frans 
Kungsfiskarna / [Frans Hopp ; illustrationer av 
Ad CameronJ ; svensk översättning: Anna Iweborg. 
- Göteborg, 1978. - [161 s. : il l. - (Jorden 
runt) 

Orig:s titel: Ijso de ijsvogel. 

Boken handlar om ett kungsfiskarpar som träffas 
och bygger bo. Äggen kläcks och ungarna växer 
och lär sig flyga och klara sig på egen hand. 
Bilder med ganska mycket smådetaljer. Svårtol
kad karta över utbredningen. 

Hoppenbrouwers, Frans 
Papegojan l [Frans Hopp ; illustrationer av The 
Tjong Khing] ; svensk ö~eJsättning: Anna Iweborg 
• - Göteborg, 1979. - ~6 s. : ill. - (Jorden 
runt) 

Orig:s titel: Parre de papegaai. 

Faktabok om arabpapegojan som finns i Syd- och 
Centralamerika. Serien som helhet är pedagogiskt 
upplagd. Man får följa en papegojflocks bes8k på 
matplatser, häckningsförberedelser. Färgbilderna 
är konstnärligt h8gtstående. Texten flyter lätt 
trots korta meningar. 

Hoppenbromvers , Frans 
Pingvinen l (Frans Hopp ; illustrationer av Jan 
van lvijngaarden] ; svef-sk Hversättning: Anna 
Iweborg. - Göteborg, L1978] • - ~6] s. : ill. 
- (Jorden runt) 

Orig: s titel: Phvi de pinguin. 

Boken handlar om kejsarpingviner. Man får veta 
vad de lever av och att hannarna ruvar äggen i 
ett veck mellan fötterna och magen. Efter kläck~ 
ningen kommer honorna tillbaka och tar hand om 
ungarna. Detaljrika bilder. Karta. 

74 Holmes, Efner Tudor 
Hcf Vildgåsen / text: Efner Tudor Holmes ; bild: 

Tasha Tudor ; svensk text: Ingrid Norrman. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Amy's goose. 

Det är höst. Amy och hennes pappa tar en kvälls
promenad. Plötsligt störs stillheten av fåglars 
snattrande. En vildgås har blivit skadad av en 
räv. Drama t i ska akvarellbilder i n:;-ansrika fär
ger. Ingen faktabok. 
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75 Lagercran~, Ann-Mari 
Hcf Sillgrisslan som inte ville hoppa l Ann-Mari 

Lagercranz. 

76 
uUgg 

77 
uUgg 

78 
uUg 

Originalupplaga 1978. 

Vi får följa sillgrisslan Lill-Vias liv ;:-•å .stora . 
Karls ö. ~1ycket faktaspäckad bok som bland annat 
berör miljögifter och oljeutsläpp. Stora livfulla 
akvareller. 

Sheehan, Angela 
Taltrasten l text: Angela Sheehan ; bild: Georg 
Thompson ; svensk text: Margareta Strömstedt. -
Stockholm, 1976. - ~6J s. : il l. 

Orig:s titel: The song thrust. 

Tal trasten är en berättelse .om ett trastpar under 
en sommar. Texten förklarar många beteenden hos 
taltrasten. Handlingen är inte från en svensk 
skog utan miljön är engelsk. 

Sucksdorff 9 Astrid Bergman 
"Frg1~~:;::''Tistrid Bergman Sucksdorff. - Stockholm, 
1979. - b2J s. 1 ill. - (Astrids naturböcker) 

Trettio vackra fotografier av våra vanligast fö
rekommande fåglar fyller bokens sidor. Under bil
den f'inns en te:xtruta som innehåller lagom fakta 
för en nybörjare. 

DJUR INSEKTER OCH KRÄ.LDJUR 

Hopp(':ID.r .. n:·ottuers 9 Frans 
Fi~~!g:an_-~j-n'S?-aD:8 Hopp ; [il lus t ra tioner av Jan van .l 
Wijngaarden ; svensk översättning: Leif Stegelan~ 
• -Göteborg, 1977. = U6] s. : ill. - (Jorden 
runt) 

Orig:s titel: Viete de vlieg. 

Flugans utveckling från ägg till färdig insekt 
beskrivs med vackra färgteckningar och med svart
vita faktarutor. Olika typer av flugor såsom hus
fluga, guldfluga, köttfluga, blomfluga, stekel
fluga, regnbroms (blinni~l.g) och spyfluga är av
bildade, Texten är enkel och informativ. 



79 
uUg 

80 
uUg 

81 
uUg 

82 
uUg 

83 
uUg 

Ho enbrouwers 9 Frans 
Myran Frans Hopp ; illustrationer av Jan van 
1<lijngaarden J ; svensk översättning: Anna Iweborg. 
- Göteborg, 1978. - [16] s. : ill. - (Jorden runt) 

Orig:s titel: Mara de mier. 

Vi ~år veta hur myrsamhället bildas. Informativa 
svart-vita rutor om ägget, larven, hur stacken 
byggs etc. Inte lika tydliga illustrationer som 
i t ex böckerna om Räven och Pingvinen. 

Ho enbrou1vers Frans · 
Nyckelpigan tFrans Hopp ; illustrationer av 
Diet van Beek] ; svensk översättning: Anna Iwe
borg. - Göteborg, 1978. - [161 s. : 3 .. 11. -
(Jorden runt) 

Orig:s titel: Lieke het lieveheersbeestje. 

Lasse träffar en nyckelpiga. Vi får se hur nyckel
pigan lägger ägg och följa utvecklingen via larv
en till den färdiga nyckelpigan. Särskilt tydliga 
och fina bilder. Okomplicerad text. 

Ingves, Gunilla 
Har du sett på daggmasken l Gunilla Ingves. -
Stockholm, [1976) • - [24] s. : il l. 

Tecknad faktabilderbok om daggmaskens sätt att 
leva, dess fortplantning och några av dess fien
der. 

Ingves, Gunilla 
Har du sett på f\.u~an l 
holm 9 ~976].- ~~ s. 

Gunilla Ingves. - Stock
: ill. 

Här berättas om flugans utveckling från ägg till 
fluga. Illustrationer i tusch och akvarell. 

Ingves, Gunilla 
Har du sett på gräshoppan / Gunilla Ingves. -
Stockholm, cop. 1978. - [24} s. : il l. 

Vi får veta vad gräshoppan gör på vintern och 
hur den bär sig åt när den spelar. Ganska humor
istiska bilder som hänger väl ihop med texten. 



84 
uUg 

85 
uUg 

86 
uUg 

87 
uUg 

88 
uQd 

- .?,5 -

Ingves, Gunilla 
Har du sett på m~ran 
Stockholm, Q976J. -

t Gunilla ~ngves. -
L2Zt-J s. : 111. 

Boken ger enkla fakta om stackmyran och myr
samhället. 

Ingves, Gunilla 
Har du sett ~å nyckel~igan l 
Stockholm, ~ 976]. - l24] s. 

Gunilla Ingves. -
: ill. 

Skildring av nyckelpigans liv från vår till höst. 

~t Gunilla 
Har du sett på spindeln L Gunilla Ingves. -
Stockholm, cop. 1976. - [24] s. : ill. 

En faktabok som beskriver spindelns kroppsbygg
nad, fortplantning, jakt, bobyggnad, vård av 
ungar och samspelet med andra djur i naturen. 
Bilderna består av akvareller. En intressant 
bol< som säkert kan få många barn att bearbeta 
sin spindelrädsla. 

Ingves 9 Gunilla 
Har=dU sett på trädgårdssnäckan l Gunilla Ing
ves. = Stockholm 9 cop. 1978.- l24J s.: ill. 

En flicka hittar några trädgårdssnäckor. Vi får 
veta lite om dessas levnadsvanor. Bilder i akva
rellteknik. 

l~~~vsky, Elisabeth 
Lilla Bi j av Elisabeth Ivan.ovsky ; med saga 
[översatt] av Jenny Berthelius och med fakta 
för dig som vill veta mer, fgranskade] av Nils 
Linnmano - Helsingborg, 1976. - 45 s. : ill. -
(saga och sanning) 

Orig:s titel: Butinette 1 1 abeille. 

Tecla1ad berättelse om bisamhället. Beskrivning 
av binas skötsel, pollinering och vilka fiender 
bina har. Boken har ganska mycket text och är 
lämplig för lite äldre förskolebarn. 
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89 Piers, Helen 
Hcf Trädgårdssnäcka och kålmask l Helen Piers ; 

illustrationer av Pauline Baynes ; fackgranskad 
av Åke Holm ; översättare: Helen L. Lilja. 

Första svenska upplaga 1976. 

Fantasisaga om trädgårdssnäckan som hittar en 
kålmask. Boken ger också fakta om trädgårdssnäck
an. Bilderna i pastellfärger är realistiska och 
detaljerade. 

90 Sheehan, Angela 
uUg Humlan l text: Angela Sheehan ; bild: Maurice 

Pledger ; svensk te~t: Margare-ta Strömstedt. -
Stockholm, 1976. - L26] s. : ill. 

91 
uUg 

Orig:s titel: The bumblebee. 

Från vår till höst skildras humlans liv. Texten 
är informativ och lättläst. Färgteckningar i 
kraftiga färger. Längst bak i boken finns en 
faktadel. 

Sucksdorff, Astrid Bergman 
Insekter / Astlf)-d Bergman Sucksdorff. -
holm, 1979. ~ lJ2] s. : ill. - (Astrids 
böcker ; 2) 

stock
natur-

Ett JO-tal insekter, varav 10 fjärilar presen
teras här i ord och bild. Sidan är komponerad 
så att ett fotografi inramat i svart täcker 
större delen av papperet. Därunder finns en gul
beige textruta som innehåller lagom med fakta. 
Färgfotografierna är utmärkta i skärpa, kompo
sition, karakteristik och skönhet. 

92 Thomson, Ruth 
uUg Första inseidsboken l text: Ruth Thomson ; il

lustrationer: John Barber ••• ; översättning: 
Pehr Henrik Enckell. -Malmö, 1977. - 31 s. : 
ill. - (Upptäck naturen) 

Orig:s titel: The nature trail book of insect
,.,atching. 

För de äldre och mera avancerade förskolebarnen 
lämpar sig denna faktabok. Här behandlas .hur·man 
samlar in, studerar och förvarar insekter. Utf'ör
liga färgteckningar över olilta arters levnads
villkor. 
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DJUR: HUSDJUR 

93 Atri, Adriana d' 
Hcf ~här är vår hund l ide': Adriana d' A tri ; 

illustrationer: Ulises Wensell. 
FHrsta svenska upplaga 1978 •. - Orig:s titel: 
As{ es nuestro perro, 

En platt och intetsägande bok om hur det är 
att ha hund. Bäst är färgbilderna. Innehåller 
få fakta. Rekommenderas ej. 

94 Barrefors, Sven Olof 
uQd Husdjur / Olle Barrefors (text) ; Eric Ärla

malm (teckningar) • - Stockholm, 1978. - 16 s. 
: ill. - (Råvaror och teknik ; 1) (Om världen) 

95 
uQdfm 

En realistisk bild av massproduktion av kHtt 
ges. Här finns bilder av slaktade grisar, hHns 
som trängs i trånga burar och en tjur som be
tUcker en ko, Fotografier i färg och svart
vitt växlar med informativa teckningar. Boken 
rymmer många fakta trots sitt ringa omfång. 

Bj;,9j]~q 9 Hors t 
Marsvin hemma : allt om anskaffning, vårr~, foder 
och sjukdomar l Horst Bielfeld ; Hversättning 
och granskning: Nils-Ove Hilld~n ; teckningar: 
Fritz W. KHhler. - Västerås, 1979. - 69 s. : ill. 

OJ:·:igg s titel: Meerschweinchen 

Från vilddjur till husdjur, marsvinets anatomi, 
vad du ska tänka på infHr marsvinskHpet är några 
rubriker i denna trevliga bok om marsvin. Boken 
innehåller gansk:t mycket text, men är ändå lätt 
att hitta i. Illustrationerna består av fina färg
fotografier och skickligt utfHrda teck?ingar i 
svart·~v:L t t o 

96 Cole, Joanna 
uQd Mi7;'-valp~ ett lite t underverk l text: Joanna Cole 

f'oto; ,Terorne lvexler ; översättare: Signe lViberg 
-Malmö, 1()7(), - Q~oj s. : ill. 
Orig:s titel: My puppy i horn. 

Vi får följa taxvalpen Korven från det han ligger 
i mamma Fias mage fram tills det han är ~tta veck
or, Den J,ort:fattade informativa texten tillsammans 
med ett underhart svart-vitt fotomaterial gör bok
en mycket lämplig att använda inom förskolan, 
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97 Cole 9 Joanna 
uQd VR!kommen lilla kalv l text: Joanna Cole ; foto; 

Jerome Wexler ; översättare: Signe Wiberg. -
Malmö, 1976. - [48] s. : ill. 

Orig:s titel: A calf is born • 

Fotobilderbok i svart-vitt som berättar hur det 
går till när kalven Fläcken föds. En stor del av 
boken redogör för kons matsmältning och mjölk
produktion. Det något svåra språket kräver att 
det finns en vuxen bredvid som kan förklara och 
utveckla texten. 

98 Isenbart, Hans-Heinrich 
uQd Ett föl kommer till världen l text av Hans-Hein

rich Isenbart ; foto av Hanns-Jörg Anders ; över
sättning: Edward Brehmer. - Stockholm, cop. 1977. 
- [4o] s. : il l. 

Orig:s titel: Ein Fohlen kommt zur Welt. 

Fölets födelse skildras från det att vätskeblåsan 
blir synlig fram tills fölet är fött och kan stå 
på sina långa ben. Texten är väl anpassad till 
de förstklassiga svart-vita fotografierna. 

99 Pajot, Anne-Marie 
uQd Ankan l text: Anne-Marie Pajot ; bild: Guy Dhuit 

; svensk text: Lilian Rudström. - Stockholm, 
1977. - 16 s. : ill. - (Mina vänner djuren ; 11) 
(så funkar det) 

Orig:s titel: Duvet le caneton. 

Ett ägg kläcks och ut kommer en liten ankunge. 
Hur han sedan lever tillsammans med sin mamma 
och sina syskon beskrivs i en svit fotobilder. 
Den långrandiga texten ger ganska ytlig kunskap, 
vilket något kompenseras av trevliga illustra
tioner. 

100 Pajot, Anne-Ma:rie 
uQd Grisen l text: Anne-Marie Pajot ; bild: Guy Dhuit 

; svensk text: Lilian Rudström. - Stockholm, 1977 
• - 16 s. : ill. - (Mina vänner djuren ; 10) 
(så funkar det) 

Orig:s titel: Basilie le porcelet. 

Grisen Ba~se är en av elva nyfödda kultingar. 
Han är lite svag och blir därför undanskuffad 
av sina syskon. Barnen Björn och l~'redrika hjäl
per honom emellertid. Fotohilderna, texten i 
berättelsen samt faktarutan i slutet av boken 
~er tillsammans en allsidig information. 



101 Pajot, Anne-Marie 
uQd Guldfisken l text: Anne-Marie Pajot ; bild: 

Pierre Michel Rapho ; svensk text: Lilian 
Rudström. - Stockholm, 1977. - 16 s. : ill. 
- (Mina vänner djuren ; 12) ( Så funkar det) 

Qrig:s titel: Glob le poisson rouge. 

En mycket ytlig berättelse om hur en pojke in
reder och sköter sitt akvarium. Texten och bil
derna är slätstrukna och förmedlar endast ringa 
kunskap. 

102 Pajot, Anne-Marie 
uQd Guldhamstern l text: Anne-Marie Pajot ; bild: 

Rank ; svensk text: Lilian Ruström. - Stockholm, 
1976. - 16 s. : ill. - (~ina vänner djuren ; 5) 

Orig:s titel: Gaspard le hamster. 

Fotobilderbok om en pojke och hans guldhamster. 
Texten kompletterar bilderna fint och ger enkla 
fakta om guldhamstern. 

103 Pajot~ Anne-Marie 
uQd Hunden l text: Anne-Marie Pajot ; bild: Antoi

nette Barrera ; svensk text: Lilian Rudström. -
Stockholm, 1977o - 16 s. : ill. - (Mina vänner 
d,;uren ; 7) ( Så funkar det) 

Orig:s titel: Jimmy le grand chien. 

Fotobilderbok som innehåller en sammanhängande 
berättelse om en settervalp och hans lilla matte. 
Bilderna är charmiga men den enkla texten erbjud
er ingen fördjupad kunskap om hundskötsel. 

10L~ P~j~S>t 9 Anne-Marie 
uQd Hästen l tHxtz Anne-Marie Pajot ; bild: A. & R. 

Gibel-Causso •• o ; svensk text: Lilian Rudström. 
- Stockholm 1 1976. - 16 s. : ill. - (Mina vänner 
djuren ; 2) 

Orig:s titel: Figaro le chcval. 

En bok om hästar och barn. Foto i svart-vitt 
och färg. Texten ger enkla fakta om hästen och 
dess skötsel, tråkigt nog finns sakfel. Bolcen 
är trots det informativ och trevlig. 
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105 Pajot, Anne-Marie 
uQd Kaninen l text: Anne-Marie Pajot ; bild: Sophie 

Bouet ; svensk text: Lilian Rudström. - Stock
holm, 1976. - 16 s. : ill. - (Mina vänner djuren 
; 6) 

Orig:s titel: Celestin le lapin. 

Fotobilderbok med vartannat uppslag i färg, vart
annat i svart-vitt. Det ges information om tam
kaninens vanor och skötsel. Avslutas med en 
faktaruta om kaninsläktet. 

106 Pajot, Anne-Marie 
uQd Katten l text: Anne-Marie Pajo·t ; bild: Sophie 

Bouet ; svensk text: Lilian Rudström. - Stock
holm, 1976. - 16 s. : ill. - (Mina vänner dju
ren ; 3) 

Orig:s titel: Velours le chaton. 

Fotografisk bilderbok som handlar om två barn 
och en kattunge. I texten finns enkla sakuppgif
ter om kattens vård och natur. Längst bak i bok
en är en faktaruta med biologiska uppgifter om 
katten. 

107 Pajot, Anne-Marie 
uQd Marsvinet l text: Anne-Marie Pajot ; bild: 

Antoinette Barrere ; svensk text: Lilian Rud
ström. - Stockholm, 1977. - 16 s. : ill. -
(Mina vänner djuren ; 9) (så funkar det) 

Orig:s titel: Amilear le cochon d'lnde. 

En berättelse om marsvinets Tussilunks levnads
sätt. Bl a får man reda på vad han tycker om 
att äta, hur han vill bo och att han trivs med 
att vara ute. Illustrationerna, foton i färg 
och svart-vitt, bidrar inte till någon fördjupad 
kunskap. 

108 Pajot, Anne-Marie 
uQd Xsnan l text: Anne-Marie Pajot ; bild: Antoinet

te BarrerG ; svensk text: Lilian Rudström. -
Stockholm, 1977. - 16 s. : ill. - (Mina vänner 
djuren ; 8) (så funkar det) 

Orie:s titel: T~tu le petit ~ne. 

Åsnan Teodor är ytliet skildrad både i texten 
och i fotobilderna. Var handlingen utspelas fram
går inte mon av miljön att döma är det inte i 
Sverige. 
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109 Pfloog, Jan 
Hof Kattungar / text/bild: Jan Pfloog ; svensk text: 

Dagny Dahlberg. - (Berätta för mig ; 17) 
Fösta svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: 
Kittens are like that. 

Detta är ingen faktabok om katter. Berättelsen 
börjar med att sex kattungar diar sin mamma. 
Sedan beskrivs hur en dag gestaltar sig för 
katterna. Texten är mycket enkel. Bilderna är 
målade i färg, stora och välgjorda. Passar bäst 
för mindre barn. 

110 Rettich 9 Margret 
Hof Jan och Julia får ett djur / Margret Rettich. 

Första svenska upplaga 1977. - Orig:s titel: 
,Jan und Julia bekommen ein Tier. 

Hur marsvinet Laban kommer till barnen och hur 
de sköter honom skildras med inlevelse. Boken 
lämnar en lättförståelig inblick i marsvins
skötsel. Teckn:ingarna är färg- och detaljrika. 

111 Schult~ Herbert 
uQd F1f1 7=-text och formgivning: Herbert Schul t ; 

översättning f'rån tyskan: Harry Krieg. - Stock
holm, 1977. - 62 s. : ill. 

112 
u U 

Orig: s titel: Pferdeldnder. 

Fotobilderbok i svart-vitt innehållande bilder 
på föl avbildade från alla vinklar. Texten är 
fattig på falda 9 ingen sammanhållen berättelse 
finns. 

Åkesson Birgitta _ 
V8;X:'T';;;;-'-~ch djur h0rmna / [Birgitta Åkesson (text) 
; f'ackgre.nskare ~ Yng\,·e ll:liasson ; Ingvar Björk 
(teckninar)] o - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. 
- (Naturen ; 2) (om världen) 

Titeln till trots, beskriver boken till största 
delen djur och deras skötsel. Ett fåtal krukväx
ter finns dock medtagna. Bilderna är fina, spe
ciell t konstfull är akvarellen i flirg av akvari
et, Texten är kortfattad men faktaspäckad. 



- J,:?, -

FÄRG OCH FORM 

113 Hertz, Birgitte 
Hcf Gissa vad jag såg på vägen hem! / text/bild: Bir-

, gitte Hertz.- (De första böckerna; 10) 
Första upplaga i denna serie 1976. - Orig:s 
titel: Gae t hvad jeg så på ve j en hjem. 

Titta-peka bok i litet format om olika färger 
kopplade till veckodagarna. Illustrationerna ser 
ut som om de var klippta ur färgad kartong. Tex
ten är i dialogform. En lämplig bok för de yngre 
förskolebarnen. 

114 Löfgren, Ulf 
Hcf Färgtrumpeten / text och bild: Ulf Löfgren. -

(Lära på skoj) 
Första upplaga i denna serie 1969. 

Olle köper en trumpet som det går att blåsa 
färger med. Först blåser han färgerna en och 
en men så småningom kan han blanda dem. Med si
na roliga teckningar och engagerande text utgör 
boken ett bra undervisningsmedel i förskolan. 

115 Newth, Philip 
Hcf Rulle på äventyr : en bok för synskadade och se

ende barn / Philip Newth ; [översatt från norska 
av Gallie Eng]. 

Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Rulle på eventyr. - Både blindskrift och van
ligt tryck. 

Det här är en bilderbok för både synskadade och 
seende barn. Illustrationerna är utstansade hål 
i form av rektanglar, cirklar, tre- och fyrkan
ter. Rulle är en liten rund cirkel som möter · 
olika former där han kan finna gemenskap. I slu
tet av boken finns en beskrivning av hur punkt
skriften är uppbyggd. 
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FÖRSKOLA 

116 Johansen, Lis Bo 
Hcf Mårten på dagis / text/bild: Lis Bo Johansen ; 

svensk text: Lisa Henriksson. - (Berätta fHr 
mig ; 1 J) 

FHrsta svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Mortens dag i B~rnehaven. 

Vi får fHlja Mårten under en dag på dagis. Var
dagliga händelser såsom påklädning, tandborst
ning, middagsvila och potträning skildras utan 
några dramatiska inslag. Tydliga och klara färg
teckningar. 

117 Stiessel, Lena 
Hcf Kaj på daghem / text: Lena Stiessel ; bild: Lis

beth Holmberg. - (Titta - peka) 

118 
H c f' 

119 
Hcf 

Originalupplaga 1973; 

En fHrsta lättillgänglig information om rytmen 
på ett daghem ges här till de allra minsta. Här 
beskrivs Kajs dag på dagis och man får en bild 
av vilka aktiviteter som fHrekommer. Livfulla 
och färgrika illustrationer. 

1folde, Gunilla 
E:~11m8:S' dagis / [text och bild]: Gunilla Wolde. -

FHrsta svenska upplaga 1976. 

På ett trivsamt sätt berättas om Emmas dagis. 
situationerna på dagis med barnens inbHrdes re
lationer kan säkert bereda många barn igenkännan
dets glädje. 

3i<2J,~<::1;:_~ 9 Gunilla 
Emmas fHrsta dag på dagis / [text och bild}: 
Gunilla 1'/olde. 

FHrsta svenska upplaga 1976. 

Emma och lillebror skall bHrja dagis, men Emma 
lil;:som många andra barn fHrhåller sig avvaktan
de i bHrjan. DaghemsmiljHn beskrivs i naturtrog
na, detaljrika och livfulla teckningar. 



FÖRR I TIDEN 

120 Beskow, Elsa 
Hcf Felles nya kläder : bilderbok l av Elsa Beskow. 

Originalupplaga 1912. 

Ny upplaga av den pedagogislca och vackra berät
telsen om hur ullen från Felles lamm blir garn, 
tyg och till sist kläder åt Pelle. Helsides
planscher och sparsamt med text. 

121 Gelotte, Ann-Madeleine 
Hcf Ida Maria från Arfliden l Ann-Madeleine Gelotte. 

Första upplaga i denna version 1977. 

Om hur det var att leva i Norrland under slutet 
av 1800-talet skildras osentimentalt och äkta. 
Berättelsen är i jag-form. Vackra detaljrika 
illustrationer i mustiga färger. 

122 Larsson, Carl 
Hcf Spadarvet : en bilderbok l av Carl Larsson ; 

berättad för barn med utgångspunkt från konst
närens originaltext av Lennart Rudström. 

Originalupplaga 1966. · 

Spadarvet var Carl Larssons gård och här skil
dras livet på den gården i målande bilder, Tex
ten har fått en lättläst utformning med korta 
berättande satser. Det finns en finstiltmargi
nal text med närmare förklaringar om verlctyg och 
sysselsättningar. 

123 Laskar, Joe 
Hcf Så levde de lyckliga l av Joe LaskC?r· ; översätt-

ning: Gunvor V. Blomqvis t. '~ 
Första upplaga i denna version 1977. - Orig:s 
titel: Merry ever after. 

1l~OO-talets Europa skildras i välgjorda färg
illustrationer. Man får en inblick i bröllops
sederna både i staden och på landet. Texten är 
mest lämpad för de äldsta förskqlebarnen. 



124 
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Norder, Bodit 
Gudasagor l Bodil Norder (text) ; fackgranskare: 
Jonas Jansson ; Marja Rantala (teckningar)]. -
Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Förr i värl
den) (Om världen) 

Sagorna är komprimerade bch framförda i lättsam, 
glad ton. Läraren får fylla ut vad som saknas. 
Ämnesvalet är intressant och fyller en lucka. 
Illustrationerna är välgjorda färgteckningar. 

125 Norder, Bodil 
uJ Metallåldern l [Bodil Norder (text) ; fackgran

skare: Jan Eric Sjöberg ; Marja Rantala (teck
ningar)]. - Stockholm. - (Förr i världen) (Om 
världen) Järn. - 1978. - 16 s. : ill. 

126 
uJ 

På ett intresseväckande och lärorikt sätt be
skrivs hur man skaffar järn och behandlar det. 
Gudatron och offerfester åskådliggörs på ett 
trunligen realistiskt sätt. Texten är välskriven 
och illustrationerna förnämliga. 

Norder, Bodil 
MGte.llåldern l [ Bodil Norder (text) ; fackgran
skare g Jan Eric Sjöberg ; Marja Rantala (teck
ning<Otr)]. = Stockholm. - (Förr i världen) (om 
vä:d.d.Gn) Brons. - 1978. - 16 s. : ill. 

Hur rna:n smälter brons och gjuter redskap, vapen 
och stu!lycken beskrivs ingående. Ett kapitel ägnas 
åt gravsldcket.· Boken är innehållsrik och fakta
späckad. Illustrationerna är förstklassigt gjorda. 

127 l;IS:;l;~cj"""e!.:.P Bodil 
uJ stenåldern l (Bodil Norder (text) ; fackgranskare: 

Jan Eric Sjöberg ; Marja Rantala (teckningar)]. 
~ Stockholm. - (Förr i världen) (Om världen) 
Jägartid. - 1978. - 16 s. : ill. 

BoherJ. han.dlar om äldre stenåldern i Sverige. Ef
ter det att inlandsisen sjunkit börjar växter, 
djur och människor vandra in. Redskap, mat och 
bostad beskrivs med sparsam men faktarik text. 
Illustrationerna är många, både fotografier och 
färgteckningar är förstklassigt gjorda. 



128 
uJ 
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Norder, Bodil 
stenåldern l [Bodil Norder (text) ; fackgranska
re: Jan Eric Sjöberg ; Marja Rantala (teckningarTI 
• - Stockholm. - (Förr i världen) (Om världen) 
Odlartid. - 1978. - 16 s. : ill. 

Bilderna och texten åskådliggör den tidiga jord
brukskulturen med fastare samhällen och mera ut
vecklade redskap. Gravskick med dösar, gånggrif
ter och hällkistor beskrivs utförligt. Välgjorda 
bilder och enkel, lärorik text. 

129 Nyström, Jenny 
Hcf Farmor berättar l bilder: Jenny Nyström ; text: 

Adrienne Hökerberg. 
Originalupplaga 1977. 

En nostalgisk bok om medelklassens familjeliv, 
miljöer, kläder och lekar vid sekelskiftet. 
Svart-vita Jenny Nyström-bilder utgör bokens 
behållning. Texten följer inte illustrationer
na särskilt väl. 

130 Pettersson, Olga 
Hcf Olga berättar l Olga Pettersson, Monica Andrae 

; illustrationer: Fibben Hald. 
Originalupplaga 1979. 

Olga, 88 år, berättar om sin barndom, om helg 
och söcken, sorg och glädje. Vi får vara med 
när grisen slaktas, i skolan och på dass. Illu~ 
strationerna består av kärnfulla, realistiska 
akvareller i dova färger. Text och bild komplet
terar varandra och utgör en förnämlig källa till 
kunskap. Barn behöver veta hur fattigsvarige såg 
ut ett par generationer tillbaka. 

131 Sedwall, Barbro 
Hcf Bagarbarn l Barbro Sed,.,rall. 

OriginaluppLaga 1977. 

Handlingen utspelas i en liten norrländsk stad 
1922. Författaren berättar om sin barndom och 
om fadern som var bagare. Vi får en mycket klar 
inblick i hur arbetet gick till i ett bageri. 
Både text och bild ger en livfull beskrivning. 
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132 Svend Otto s. , pseud, 
Hcf Gamla tiders jul l Svend Otto s. ; översättning: 

Sven Lundström. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Jul i gamle dage, 

Om en stämningsfull jul på farfars tid handlar 
denna underbara bilderbok. stora akvareller med 
många detaljer inspirerar till samtal om hur 
det var förr i tiden. 

133 Wulff, Inger 
Hcf Emma och den randiga klänningen : en saga l med 

illustrationer av Inger Wulff och författad av 
Jean Lascelles ; svensk bearbetning: Gerda Wei
bull-Nilsson. - Höganäs, 1978 • - 32 s, : ill. 

Orig:s titel: Emma and the old red dress. 

Charlotte Weibulls dockor och dräkter bildar 
stommen i boken. Tidpunkten är i början av 1900-
talet. Miljön är förlagd till ett charmigt 
skånskt korsvirkeshus. Handlingen är tunn. Em
ma har vuxit ur en älskad klänning. Teckningar
na är docksötevackra. Boken kan användas till 
att belysa sociala skillnader kring sekelskiftet. 

Se också nr 318. 



HANDIKAPP 

134 Bergman, Thomas 
uE Fingrar som ser : "det skulle finnas en spegel, 

så att man kunde känna hur man såg ut 11 l Thomas 
Bergman. - Stockholm, 1976. - 71 s. : ill. 

I fotografiska bilder och i intervjuer med syn
skadade barn beskrivs blinda barns vardag. Bar
nen berättar själva om vad handikappet innebär 
för dem. Tillsammans med en vuxenläsare kan den
na bok bli givande för förskolebarn. 

135 Bergman, Thomas 
uE Vem förstår oss : en bildberättelse om Anna Karin 

och Åsa som är utvecklingsstörda l Thomas Bergman 
• - Stockholm 9 1977. - 75 s. : ill. 

Faktabilderbok som handlar om de två förstånds
handikappade systrarna Åsa 6 år och Anna Karin 
7 år. stora välgjorda svart-vita foton skildrar 
flickornas vardagsliv. I den för övrigt lättläs
ta texten kan det förekomma ett och annat ord 
som behöver förklaras. 

136 Bergström, Gunilla 
Hcf Ramsor och tramsor om Bill och Bolla l Gunilla 

Bergström. 
Originalupplaga 1978. 

Bill får en lillasyster och alla är glada och 
:förväntansfulla. Snart ersätts glädjen avbe
kymrade miner när det v.isar sig att lillasyster 
Bolla har en hemlighet. Bolla lär sig inte pra
ta, hon bara jollrar och skrattar. Hon lever i 
sin egen lilla värld. 

137 Bergström, Gunilla 
Hc:f Tokigt och klökigt : mera rim om Bill och Bolla 

l text och bild: Gunilla Bergström. 
Originalupplaga 1979. 

Här :fortsätter författarinnan att berätta om den 
4-åriga utvecklingsstörda, onåbara men oftast 
glada Bolla och hennes äldre bror. Texten, som 
består av rimmade verser och ramsor, och bilden 
utgör en enhet. En bok som kan bidra till att 
öka förståelsen :för annorlunda barn. 
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138 Holm, Annika 
Hcf Vanna vill stanna / Annika Holm, Beppe Arvidsson. 

139 
u C 

- (Verdandis barnböcker ; 17) · 
Första upplaga i denna serie 1976. 

Realistisk skildring av en svårt rörelsehindrad 
flicka och hennes vardag på vårdhem och tränings
skolao Texten är klar och informativ. Illustra
tionerna består av många ganska små svart-vita 
foton. 

Kort, Kees de 
~lame mannen / illustrationer: Kees de Kort ; 
översättning: Ragnhild Cassel. - Stockholm, 1977 
, - 27 s. : ill. - (Bibeln berättad för barn) 

Orig:s titel: Genzing van een verlamde. 

Bilderbok byggd på Matteusevangeliet. Den väl
skrivna kortfattade texten tillsammans med de 
utmärkta teckningarna gör boken mycket lämplig 
för förskolan och då även för de yngre barnen. 

140 Lasker, Joe 
Hcf Han är min bror / text/bild: Joe Lasker ; svensk 

text: Elizabeth Loven. 

141 
Hcf 

Första svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: 
He's my brother. 

Med innerlighet och värme berättas om Janne. Han 
har ett osynligt handikapp, vilket sägs inte. 
Han är långsam och l<lumpig·. Skolan är svår och 
han kan inte sitta still. Djur och småbarn trivs 
han med. Texten är enkel, bilderna i svart-vitt 
och akvarell. En bra samtalsbok. 

Lindborg-Sylvest, Rigmor 
Pojken Per / Rigmor Lindborg-Sylvest 
tioner: Vera Mulder. 

Originalupplaga 1978. 

illustra-

Jannos morfar är spastiker. Han berättar om sin 
barndom, om en sommar på landet och om hur det 
känns att inte kunna hantera sin kropp. Ganska 
mycket men enkel text. Tuschteckningar. 



142 Lorentzen, Denny 
uE Jag är döv l Denny Lorentzen, Ingalill Tengvall. 

- Stockholm 9 · cop. 1977. - 53 s. : ill. 

Hur livet gestaltar sig för femåriga Anne som är 
döv får man en bra inblick i. Svart-vita realist
iska fotografier. 

1l~ 3 Lundberg, Jan 
uV Maria kan inte gå l text: Jan Lundberg ; illust

rationer: Margareta Bergner Samuelsson. - Stock
holm9 1978. - 23 s. : ill. 

Nioåriga Maria är rörelsehindrad och i ett in
formativt bildhäfte beskrivs hennes vardag. Med 
en del hjälp klarar Maria att gå i en vanlig 
skola. Grundtonen är positiv, fast den problem
fria beskrivningen verkar dock lite ytlig. Bil
derna är enkla och tydliga, men människorna är 
tecknade med stereotypa småleenden. 

144 Ribrant, Katarina 
uV Varför ser jag suddigt? l Katarina Ribrant. -

Stockholm, 1978. - [24] s. : ill. 

Kajsa protesterar mot de nya glasögonen därför 
att hon blir retad för dem på dagis. Boken för
klarar i pedagogisk ton varför det är bra med 
glasögon och en del om hur de fungerar. Enkelt 
språk, tydliga bilder i svart-vitt, grönt och 
orange. 

145 Svedbe~, Bo 
Hcf Våran Tobias blir större l Bo Svedberg ; till-

sammans med Jörgen ••• - (Vi i vår värld) 
Första upplaga i denna serie 1977. 

En rättfram skildring av 3-årige Tobias, som är 
mongolid. Det är hans syskon som berättar om hur 
han tränas i att äta, sitta på pottan, tala och 
klä på sig själv. Vi får också följa med honom 
på dagis. Inledningsvis förklaras vad mongolid 
och kromosom är. Det sparsamma bildmaterialet 
består av schematiska teckningar och foton. 
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HEM OCH FAMILJ 

146 ~' Adriana d' 
Hcf Det här är mamma och pappa l ide: Adriana d'Atri 

; illustrationer: Ulises Wensell. - Verbumi140. 
FHrsta svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Asi son rnarna y papa. 

Mamma är tandläkare, pappa är ingenJor. Episoder 
avlöser varandra utan inbördes sammanhang. Tex
ten är platt. Pastellteckningare Boken inbjuder 
inte till samtal om familjerelationer. 

147 ~' Adriana d' 
Hcf Det här är vi l ide: Adriana d'Atri ; illustra

tioner: Ulises Wensell ; översättning: Ragnhild 
Cassel. 

148 
Hcf 

Första svenska upplaga i denna version 1977. 
- Orig:s titel: Asi somos nosotros. 

Huvudpersonerna Lena, 7 år, och Henrik, G år, 
berättar om sig själva och sin familj. Bilderna 
är ov·erldiga och texten sparsam varför man sak
nar kontur i skildringen. På sista sidan finns 
det frågor som berör familjerelationer. 

Atri Adriana d" 
De,.t~.l1är är vår lillebror l ide: Adriana d' A tri 
1 illustrationer: Ulises Wensell ; översättning: 
Ragnhild Cassel. 

Första upplaga i denna version 1977. - Orig:s 
titel: Asi es nuestro herrnano pequeno. 

Lena och Henrik berättar om det första året med 
sin lillebror. Illustrationerna är gulliga i 
överk.ant. I slutet av boken finns frågor som 
skall uppmuntra ttll samtal. 

149 Bergman, Thomas 
Hcf Jaakims JOO första dagar : en bildberättelse l 

Thomas Bergman. 
Orig1nalupplaga 1978. -

Intressant fotobilderbok i stort format om foto
grafens egen son Joakim. Vi får följa barnets , 
utveckling från det att han är en halv minut 
gammal tills han tar de första stapplande ste
gen. 



150 BjHrk, Christina 
Hcf Mimmis bok : hur det kändes när mamma och pappa 

skulle skiljas / text: Christina BjHrk ; teck
ningar: Lena Andersson. 

Originalupplaga 1976. 

Mimmi får besked om att hennes mamma och pappa 
skall skiljas. Hennes reaktioner infHr skils
mässan skildras realistiskt. Bilderna i akva
rell och krita, berättar lika mycket som texten 
om !11immis känslor. 

151 Bonsall, Crosby 
Hcf Fallet med de små fegisarna / text/bild: Crosby 

Bonsall ; svensk text: Margareta StrHmstedt. -
(FHl-bok ; so) 

FHrsta svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: 
The case of the scared cats. 

Ett gäng tjejer får inte vara med i killarnas 
klubb. Slagsmål utbryter. Boken säjs vilja mot
verka kHnsroller men det är tveksamt. Texten är 
Hvertydlig: tjejer är i alla fall lika bra som 
killar. Teckningar i grHnt, svart och bruntG 
Barnen är stereotypt tecknade. 

152 Eriksson, Eva 
Hcf Hokus Pokus eller När Gustav inte ville lägga 

sej / text och illustrationer: Eva Eriksson. 
Originalupplaga 1978. 

En härlig, lagom respektlHs bok om Gustav, hans 
mamma och sjuka pappa. Bella, hans lekkamrat, 
inträder på scenen som spHke. Bilderna är ut
trycksfulla i gult och svart, känslor avspeglas 
i varje ansikte och kroppshållning. Texten är 
skriven med glädje och lekfullhet. Om familj 
och känslor. 

153 Erup, Birgit 
Hcf Mamma och pappa ska skiljas / Birgit Erup ; 

illustrationer av Mats Andersson ; Hversätt
ning: Lena Axelsson. 

FHrsta svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Far og mor skal skilles. 

En mjuk och varsam berättelse om en sju-årings 
känslor och upplevelser infHr fHräldrarnas skils
mässa. Texten är enkel och naturlig. Bilderna är 
realistiska alcvarellteckningar. Tyvärr framstår 
slutet som lite väl f'örenklat och idylliskt. 
Helhetsintrycket är positivt. 



154 
Hcf 

155 
Hcf 

- '+J -

Eurelius, Anna Carin 
Esmeralda l av Anna Carin Eurelius 
Kristina Anshelm. 

Originalupplaga 1977. 

bilder av 

Esmeralda, 7 år, bor hos sin mamma. Hon vet ingen
ting om sin pappa och barnen på gården retar hen
ne. En dag när Esmeralda och hennes mamma står 
vid busshållsplatsen passerar pappan. Esmeralda 
bestämmer sig för att försöka prata med och lära 
känna pappan och lyckas med det. Boken tar på ett 
fint sätt upp känslor och funderingar. Ganska 
mycket text, poetiska biider. 

~, Bisse 
Mårtens morgon 
Martin Naucler ~ 

Första upplaga 

[text] : Bisse Falk & [fotoj: 
Reportergruppen Sigma. 
i denna version 1977. 

Morgonrutinerna hemma hos Mårten och hans mamma 
beskrivs mycket realistiskt. Det svart-vita fo
tomaterialet är något mörkt men för övrigt väl 
anpassat till den nyanserade skildringen. 

156 ~' Jonas 
uC Jesu födelse ~ en bildberättelse l av Jonas Fre

den. - Stockholm, 1978. - 08] s. ille 

157 
u C 

Berättelsen börjar med Marias bebådelse och av
slutas med att Maria, Josef och Jesus är tillba
ka i Nasaret igen. De livfulla tuschillustration
erna och den ömsinta texten gör skildringen le
vande. 

Freden, Jonas 
Jo~och hans bröder : en bildberättelse l av 
Jonas Freden. - Stockholm 9 1978. - [18] s. : ill. 

Berättelsen om när Jacobs näst yngste son Josef 
blev såld av sina avundsjuka bröder. Efter många 
år återförenas han med dem och förlåter dem. 
Frikostiga tuschteckningar i livliga färger. 
stor handtextad stil. 



158 Gydal, Monica 
Hcf Så blev det när Petras pappa flyttat l Monica 

Gydal, Mats Andersson, Thomas Danielsson. -
(Ola och hans värld. Samtalsböcker) 

Originalupplaga 1978. 

Petras mamma och pappa är skilda. Nu har Petras 
pappa flyttat. Boken handlar om Petras, store
bror Jonas'och mammas nya vardagsliv. Petra 
funderar mycket över hur hon kan hjälpa mamma, 
som nästan alltid är trött efter jobbet. Mycket 
uttrycksfulla teckningar. 

159 Hagbrink, Bodil 
Hcf Den långa rajden l text och bild av Bodil Hag

brink. 
Originalupplaga 1978. 

Boken beskriver hur en samefamilj driver sin 
renflock från byn till sommarvistet vid Ishavs
kusten. Texten innehåller en mängd fakta som på 
ett naturligt sätt smälter samman med berättel
sen. stora detaljrika akvareller fyllda av liv 
och rörelse ger både information och upplevelse. 

160 Larsson, Mona 
uik En dag på cirkus l Mona Larsson, Anders Petersen 9 

Stefan Lindberg. - Lund, 1976. - 66 s. : ill. -
(Lättläst för vuxna) 

Cirkuslivet, vardagslivet för några cirkusfamil
jer skildras i fina fotografiska bilder och en 
bra text som stämmer väl överens med bilderna. 
Boken tillhör serien lättläst för vuxna, men är 
mycket lämplig att ta upp i förskolan. 

161 Lindgr~, Barbro 
Hcf Nu har Kalle fått en liten syster l Barbro Lind

gren. - (Börj~ läsa) 
Första upplaga i denna serie 1976. 

Kalle; 5 år, får en lillasyster som inte gör an
nat än skriker, äter och sover. Ändå tycker alla 
att hon är fantastiskt märkvärdig. "Vi lägger ut 
henne", säjer Kalle, men ångrar sig när han ser 
att det vuxit fram ögonfransar på Mari under 
natten ••• Tuschteckningar av författaren. 
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162 Lööf-Eriksson, Margareta 
Hcf Manuel Lundström från Sydamerika l Margareta 

Lööf-Eriksson. - (Vi i vår värld) 
Originalupplaga 1976. 

En realistisk bilderbok om Manuel, en fattig 
indiansk änkas yngste son. Han adopteras av 
svenska föräldrar. Indianernas liv i Anderna, 
liksom Manuels nya liv i Sverige är beskrivet. 
Vardagligt språk och illustrationer i tHsch 
och akvarell. 

163 Mick'vi tz, Camilla 
Hcf Jason / ritad och berättad av Camilla Mickwitz 

; översatt av Kaisa Lundberg. 
Första svenska upplaga 1976. - Orig:s titel: 
Jas on. 

Jasans mamma Gudrun arbetar på fabrik och då är 
Jason hos en dagmamma där han leker och har kul. 
På kvällarna tittar han och mamma på TV, men 
ibland står Gudrun modell för krokitecknare och 
då får Jason vara med. En härligt realistisk 
vardagsskildring med frikostiga illustrationer. 

164 Simon, Norrna 
uO .AlT~\'·~'slags familjer l text: Norrna Simon ; bild: 

Joe Lasker ; svensk text: Lilian Rudström. -
Stockholm, 1979. - 3.5 s. : ill. 

Orig~s titel: Allkinds of families. 

En internationell samtrycksbok som tar upp fam
iljens alla positiva sidor. Enkla meningar där 
ordet familj ständigt upprepas. Stora färgbilder 
omväxlande med svart-vita. Kan användas som sam
talsunderlag. 



165 .. 
Hcf 

- l~6 -

INVANDRARE 

Björk, Christina 
Mapias bok : när hon kom till klassen, då för
står du.~o l text: Christina Björk ; teckningar: 
Lena Andersson. 

Första upplaga i denna version 1977. 

Mapia, som kommer från Grekland, passar med sitt 
spontana sätt inte riktigt in i den svenska klas
sen som hon kommer till. Men hon ger så mycket 
av sig själv att hon snart blir omtyckt. Det po
litiska läget i hennes hemland framskymtar.i 
texten. Inspirerande teckningar och en lättläst 
text. 

166 Mickwitz, Gamilla 
Hcf Jason flyttar l ritad och berättad av Gamilla 

Mickwitz. 
Originalupplaga 1979. 

Invandring är ett svårt men angeläget ämne. Ja
son flyttar till Sverige från Finland, med sin 
glada men alltid jäktade mamma Gudrun. Hur det 
känns att vara ensam, inte bli förstådd, skild ... 
ras. Bilderna är färgglada, burleska. Slutet 
verkar en aning förenklat, men helhetsintrycket 
är gott. Boken lämpar sig väl att samtala runt. 

167 Taikon 9 Katarina 
uO Hur blev det sen då, Katitzi? l text: Katarina 

Taikon ; bild: Björn Langhammer. - Stockholm, 
1977. - Q+81 s. : ill. 

Faktabilderbok om zigenarnas historia och kultur. 
En välskriven bok som osentimentalt skildrar en 
hård verklighet. Det svart-vita fotomaterialet 
är av hög klass. 

Se också nr 190, 
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KÄNSLOR 

168 Andersson, Maria 
Hcf Buggen / Maria Andersson. 

Originalupplaga 1976. 

Vardagsrealistisk berättelse om femåriga flickan 
Buggen. Hon känner sig ensam och trivs inte med 
tillvaron utan rymmer ut på egna äventyr. Rak 
och enl<:el text som täcl{er in både handling och 
} änslor. Levd.nde miljöer som är fulla av detal
jer. En bra bo].· att samta.lc:t. om:V.ring. 

169 Bergström, Gunilla 
Hcf Alfons och odjuret / Gunilla Bergström. 

Originalupplaga 1978. 

Alfons har gjort något förskräckligt. Han har 
slagit en som är mindre. Nu har han svårt att 
sova - det ligger ett odjur under sängen. Det 
är Alfons dåliga samvete över vad han har gjort. 
Uttrycksfulla teckningar med collageinslag. 

170 B~~~~öm, Guni~la 
Hcf Listigt Alfons Aberg! / av Gunilla Bergström. 

1 7 1 
H c :f 

Första upplaga i denna version 1977. 

Alfons är för liten för att få vara med farmor 
och kusinerna och spela kort. Men när kakburl<:en, 
som står högt uppe på hyllan, blir tömd på sitt 
iru1ehåll, då förstår alla att han inte är så li
ten. Härliga kraftfulla bilder och en underfun
dig text. Utmärkt som samtalsunderlag när man 
pratar om att vara ensam och utanför. 

Dahlorup 9 Rina 
V~'r~f8;;···gråtor Lotta / text/bild: 
; svcnsL t~Yt: Dagny Dahlberg. -
b ö el w r n. a) 

l''i"h:'sta upplaga i denna version 
titelg Hvorfor grmder Emma. 

Rina D2hlerup 
(De första 

1977. Orig: s 

storebror Jonas försöker trösta sin lillasyster 
Lotta. Men vad han än gör blir hon inte glad, 
f' ör hon är: för l i ten för a t t säga vad hon vi 11. 
En lämplig bok för de yngre barnen. 
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172 Eriksson, Eva 
Hcf Om en liten vecka eller När Bella äntligen 

träffade Gustav l text och illustrationer: 
Eva Eriksson. 

Originalupplaga 1978. 

Huvudpersonerna är Bella och hennes lillebror. 
På grund av brodern känner sig Bella svartsjuk 
och försummad. Hon har inga lekkamrater, och de 
vuxna lyssnar inte på henne. Läs boken och ta 
reda på hur suveränt hon löser sina problem. 
Texten är underfundig och enkel på samma gång. 
Med skicklig pennföring tecknas människorna 
och deras ansiktsuttryck. Boken är bra som un
derlag vid samtal om syskonavundsjuka och en
samhet. 

173 Eurelius, Anna Carin 
Hcf Lasse kommer bort l text: Anna Carin Eurelius ; 

bild: Monika Lind. - (Lasse-serien ; 7) 
Första upplaga i denna serie 1976. 

Om hur det känns att på en tunnelbanestation 
komma bort från sina föräldrar handlar denna 
trevliga bok. Text på vänstersidan följs av il
lustrationer i svart-vit-blåa tuschteckningar 
på högersidan. ~-)pråket är enkel t och otvunget. 

174 Gydal 9 Monica 
Hcf Så var det när Ola blev arg l Monica Gydal, 

Mats Andersson, Thomas Danielsson. - (Ola och 
hans värld. Samtalsböcker) 

175 
uH.03 

Originalupplaga 1978. 

Olas familj har försovit sig och det hastiga 
uppvaknandet gör Ola arg och irriterad hela da
gen. Fin samtalsbok med varma mjuka situations~ 
bilder speglar sinnesstämningarna. 

Hallqvist, Br{tt Gerda 
Folk är så olika : vers l av Britt G. Hallqvist. 

Originalupplaga 1976. 

Här behandlas många ämnen, barns tanl<:ar och kän
slor är uttryckta i mycket verklighetsnära fina 
verser. T alla verser finns något att diskutera 
omh:ring. 
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176 Hellner 9 Katarina 
Hcf Janna är arg ibland l text: Katarina Hellner 

bilder: Tineke Daalder. 
Originalupplaga 1977. 

I text och bild illustreras, förklaras och bear
betas olika situationer när man blir arg. Janna, 
7 år, blir t ex arg när hon inte får det hon vill 
ha, när vuxna går före i affären och när hon mås
te gå och lägga sig just som hon leker för fullt. 
Uttrycksfulla illustrationer följer väl texten. 

177 Hellner, Katarina 
Hcf Janna är glad ibland l text: Katarina Hellner 

bilder: Tineke Daalder. 
Originalupplaga 1977. 

Samtalsbok om hur Janna påverkas av småsaker i 
sin omgivning som gör henne glad och varm inom
bords. Tydliga illustrationer i naturalistisk 
stil följer väl texten. 

178 Hellner, Katarina 
Hcf Jam~r ledsen ibland l text: Katarina Hellner 

bilder: Tineke Daalder. 
Originalupplaga 1977. 

Janna blir naturligt nog också ledsen ibland. 
Här råkar hon ut för en rad motgångar och be
kynnner som dock inte är värre än att hon låter 
sig tröstas. Fina illustrationer, lättsmält text. 

179 Hellner, Katarina 
Hcf' Janna är rädd ibland l text: Katarina Hellner 

bilder: Tineke Daalder. 
Originalupplaga 1977. 

Sa1~1talsbol~ om rädsla. Janna är rädd för t ex 
tandläkaren, de stora pojkarna på gården och 
mörln'et. Kanske finns det ett spölce i badrummet? 
Uttrycksfulla illustrationer över hela sidupp
slag. 
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180 Lindgren, Barbro 
Hcf Sagan om den lilla farbrorn l Barbro Lindgren ; 

illustrationer av Eva Eriksson. - (Börja läsa) 
Originalupplaga 1979. 

En ömsint berättelse om ensamhet och längtan~ 
Hånad och avvisad av alla är en liten, rund far
bror. Slutligen får han en vän, en stor hund be
höver honom. Uttrycksfulla teckningar i svart
vitt följer den enkla texten väl. 

181 Matthis, Kjersti 
Hcf Argboken l Kjersti Matthis, Gunilla Olofss.on ; 

foto: Nils Johan Norenlind. - .(Plums) 
Originalupplaga 1977. 

Samtalsbok om ilska. Två förskolebarn, Rasmus 
och Sanna, är huvudpersoner. Det handlar om kon
flikterna mellan barnen och mellan barn och vux
na. 

182 Mayers, Fatrik 
Hcf Bara en kloss till ••• l text: Fatrik Mayers ; 

bild: Lucy Hawkinson. 
Första svenska upplaga 1976. - Orig:s titel: 
Just one more block. 

En pojke leker och bygger ett slott av klossar. 
När han är nästan färdig faller alltsammans. 
Pojkens reaktioner är ilska. T en lättfattlig 
text förs ett resonemang om olika sätt att rea
gera. Illustrationerna är i tusch och akvarell. 
Boken passar till de yngre förskolebarnen. Läm
plig att associera fritt kring. 

183 Sigsgaad, Jens 
Hcf Palle är ensam i världen l Jens Sigsgaad ; 

illustrerad av Arne Ungermann. 
Första svenska upplaga 1946. - Orig:s titel: 
Palle alene ·i Verden. 

Hur det känns att vakna och vara ensam i hela 
världen har författaren lyckats beskriva på ett 
medryckande sätt. Bilderna är schematiska och 
saknar det liv som finns i texten. En ändamåls
enlig bok att utgå ifrån när man skall tala om 
ensamhet. 

Se också 150 9 154. 
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MAT 

Hanna i affären l Ulf Jansson ••• [teckningar: 
Ulf Jansson]. - Stockholm, 1976. - 16 s. : ill. 
- (För dig i förskolan) 

Boken är uppdelad i två delar. Den första i serie
form handlar om hur Hanna går och handlar.,Den 
andra delen är en faktadel om mat. Fotografiska 
bilder och teckningar omväxlar. 

185 Rin~, Britta 
uQc Lasse, Lotta och matpyramiden l [text: Britta 

Ring ; teckningar: Ingela Olsson ; i utform
ningen av innehållet har också Ingrid Hallen
dorff och Anna-Britt Agnsäter medverkat]. -
Stockholm, 1977. - 19 s. : ill. 

186 
Hcf 

Vad de olika skikten i matpyramiden består av 
och var de kommmer ifrån försöker författaren 
redogöra för. Genom att följa Lasses och Lottas 
matval under en dag byggs deras pyramider upp. 
Boken försöker täcka in allt för många områden 
vilket gör den oöverskådlig. De tecknade bilder
na är något bleka. 

MILJÖ OCH MILJÖVÅRD 

fl,l)r_g, Inga 
Plupp kommer till stan l linga Borg]. 

Första upplaga i denna version 1977. 

Plupp följer med renen Tjärmak till Skan5en i 
Stockholm. Där går han runt och pratar med de 
olika djuren. Han är kritisk till att de hålls 
inspärrade, En rundtur genom den bullriga stor
staden gör han också innan han drar sig tillbaka 
till lugnet vid kåtan. En textrik bok med char
mige, illustrationer, utmärkt att använda vid 
samtal om miljöfrågor. 
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Hcf 

188 
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Lidman, Björn 
När Katarina städade Öja l Björn Lidman 
ningar: Olle Rosin. 

Första upplaga i denna version 1976. 

te ck-

Katarina och hennes pappa går till badstranden. 
Där hittar hon skräp, som någon lämnat kvar, och 
för att ingen skall skada sig på det samlar hon 
ihop det. De tydliga teckningarna är i svart
vitt. Frågor att ha som samtalsunderlag finns i 
början av boken. 

Norder, Bodil . 
Vi och vår natur l [Bodil Norder (text) ; fack
granskare: Yngve Eliasson ; Ingvar Björk (teck
ningar)]. - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. -
(Naturen ; 1) (om världen) 

Denna del av serien behandlar människans ingrepp 
och förstörelse i vår natur. Uppslagen visar dels 
föroreningar i vattnet, luften, jorden, dels en 
liten ruta med "Vad gör vi åt ~et". Sist lite om 
allemansrätten. Texterna och bilderna följer var
andra väl. 

189 Wolde, Gunilla 
Hcf Emmas verkstad l Gunilla Wolde. 

Originalupplaga 1977. 

Emma ordnar en verkstad där hon lagar sina tra
siga leksaker. Lillebror tittar på och försöker 
hjälpa till. Engagerande text som stämmer fint 
överens med de trevliga illustrationerna. · 

Se också nr 227. 
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MOBBNING 

190 Svedenblad, Anne 
Hcf TUrkan från Turkiet l Anne Svedenblad ; illu-

strationer av Kjell Iv.an Anderson. - (Läs själv) 
Originalupplaga 1979. 

En invandrarflicka mobbas i skolan av sina klass
kamrater. Hon får ont i magen och stannar hemma. 
Den kloka lärarinnan pratar med flickan och hen
nes plågoandar. På sista sidan leker alla till
sammans. Slutet känns inte trovärdigt. Så lätt
hanterlig är tyvärr inte verkligheten. Trots för
enklingen kan boken nog användas som samtalsun
derlag. Bilderna är ful-snyggt tecknade i svart
vitt. Enkel text. 

191 Wells, Rosemary 
Hcf ~~mmer jag och slår dig! l av Rosemary lvells 

översättning av Harianne Eriksson. - (Små katter) 
Första upplaga i denna serie 1977. - Orig:s 
titel: Benjamin & Tulip. 

Linnea sitter i trädet och vaktar på Benjamin. 
Varje gång han går förbi hoppar hon på honom och 
slår honom. En liten underfundig bok med vackra 
milda bilder. Utmärkt att ha som underlag vid 
samtal om mobbing och vänskap. 

IYIOTSATSER OCH BEGREPP 

192 Allen Jensen, Virginia 
Hcf Var är lilla Skrovlig? : en bok för blinda och 

seende barn l Virginia Allen Jensen och Dorcas 
Woodbury Haller ; översatt från engelska av Gal
lie Eng. 

Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
What's that?. -Bilder i relieftryck. 

Lilla Knottrig är ute och letar efter Lilla Skrov
lig. Han får sällskap av Lilla RandiG och andra 
vänner. Figurerna är i relieftryck och det är lätt 
att känna. former och strukturer med fingertopparna. 
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193 Björk, Christina 
Hcf Fiffi och Birger och vänster och höger l 

Christina Björk l Lena Andersson. 
Originalupplaga 1976. 

Stora tydliga bilder utförda i pastell med kon
turer i tusch. Bilderna täcker hela uppslaget. 
Boken innehåller två berättelser om Fiffi och 
lär ut begreppen vänster, höger, överst och un
derst. Lätt text. 

194 Hare, Kirsten 
Hcf BUSanne och Sören in i rummet och ut genom 

dörren! l Kirsten Hare ; övers~ttning och an
passning: Ingrid Mossberg ; illustrerad av Thora 
Lund. - (Susanne och Sörenserien ; 1) 

Första svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: 
Sus og Sören : ind i stuen - og ud ad d~ren1 

Begreppen in i, upp ur, ut genom bakas in i en 
roande berättelse om två syskon. Livliga och 
detaljrika färgbilder i tusch och akvarell bil
dar en enhet med de få textraderna. Boken kan 
användas i språkstimulerande syfte. Från ca tre 
o ar. 

195 ~9 Kirsten 
Hcf Susanne och Sören - och paketen : över - under -

och bakom bron l Kirsten Hare ; översättning och 
anpassning: Ingrid Mossberg ; illustrerad av 
Thora Lund. - (Susanne och Sören-serien ; 2) 

Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Sus og S~ren - og pakken : over - under - og 
bagved broen. 

En liten grön groda lär barnen prepositioner som 
över och under, framför och bakom. Bilderna är 
ljusa och glada. Texten är enkel. Boken kan an.;.· 
vändas som hjälpmedel i språkträning. 
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MUSIK - MUSIKINSTRUMENT 

196 Löfgren, Ulf 
Hcf Den flygande orkestern l text och bild: Ulf 

Löfgren. - (Lära på skoj) , .. 
· ·Första upplaga i denna serie 1969. 

Den flygande orkestern kommer till Malin i hen
nes lekstuga. De bär med sig fiol, gitarr, bas
tuba, klarinett, basfiol, trumpet, trumma, flöjt 
och triangel. Sedan blir det spela av med fart 
och fläkt. Enkelt språk som boken igenom går 
hand i hand med de fantasifulla i.llustrationerna. 

MÄNNISKOKROPPEN 

197 Bergman, Thomas 
uV Barnets första timmar l Thomas Bergman, John Lind, 

Elisabeth Rinman. - Stockholm, 1976. - 87 s. : illo 

Fotografisk bilderbok som skildrar födelsen och 
de första timmarna i några barns liv. Mycket fina 
helsidesbilder med korta rader förklarande text 
till varje bild. 

198 Be~-lvalan, Maj-Britt 
uV Sex : samlevnadskunskap för barn i förskoleåldern 

l Maj-Britt Bergström-Walan ; teckningar: Ilon 
lVikland o - Stockholm, 1976. - 40 s. : il l. -
(För dig i förskolan) 

Fakta om sexualitet och samlevnad. Sakligt inne
håll och rak framställning. Boken är uppdelad i 
två delar. Den första är en tecknad familjeberät
telse, Den andra delen, som är illustrerad med 
foton, beskriver könsolikheter, pubertet och be
fn3.lctning~ Boken tar också upp den känslomässiga 
aspe,kten på ämnet. 

199 Fagerström 9 Grethe 
uV Pe·:r~;='Icta=-& Hinimum l text: Grethe Fagerström, 

Gunilla Hc<.nsson ; bild; Gunilla Hansson. - Gävle, 
19?8o = L~8 So : ill. 

sexualupplysningsbok i serieform som avdramati
serar spänningen kring ett barns tillblivelse. 
Språket är vardagligt och enkelt med omväxlande 
pratbubblor och berättande text. 
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200 Frankel 9 Alona 
Hcf Pottan l text och bild: Alona Frankel ; svensk 

text: Gallie Eng. - (Titta - peka) 
FHrsta svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Once upon a potty. 

Bilderbok i litet format som berättar om en li
ten pojkes mHte med pottan. Enkel och odramatisk 
text som väl fHljer de kanske något grälla färg
bilderna. 

201 Kaufman 9 Joe 
uV Så funkar dui l av.Joe Kaufman; i samarbete med 

Marshall Kaufman ••• ; svensk text: Birgitta Ham
mar. - Stockholm, 1976. - 93 s. : ill. 

Orig:s titel: How we are born, how we grow, 
hmv our bodies work and how we learn. 

En mycket faktaspäckad bok som från alla vinklar 
beskriver hur vi fungerar. Informativa, roliga 
bilder och en lättfattlig text gHr att boken är 
utmärkt att använda som uppslagsbok både fHr barn 
och vuxna. 

202 Nicholls 9 Arthur 
uV HHrseln,l Arthur Nicholls ; illustrationer av 

Helen Kirk ; översättning av Jadwiga P. Westrup 
• - Stockholm, 1977. - 44 s. : ill. - (Här får 
du veta något om våra sinnen) 

Orig:s titel: The senses, hearing. 

Hur människans, däggdjuren och fåglarnas öron 
fungerar har författaren lyckats åskåsliggöra 
på ett lättillgängligt sätt. Begreppen eko, öv
erljudsbang och vibration beskrivs både i text 
och bild. De tecknade illustrationerna bidrar 
till ökad kunskap. 

203 Nicholls, Arthur 
uV Synen J Arthur Nicholls ; illustrationer av Jim 

Hodgson ; Hversättning av Jadwiga P. Westrup. -
Stockholm, 1977. - 44 s. : ill. - (Här får du 
veta något om våra sinnen) 

Orig:s titel: The senses, sight. 

Människans och djurens seende beskrivs ingående. 
Begrepp som pupill, iris och tapetum förklaras. 
Texten är okonstlad och instruktiv. Illustra
tionerna består av åskådliga teckningar. En bok 
för de äldsta förskolebarnen. 
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Åkesson, Birgitta -
Flicka och pojke l [Birgitta Åkesson (text) ; 
Gunilla Kvarnström (teckningar)]. - Stockholm, 
1978. - 16 s. : ill. - (Människan) (om världen) 

En konventionell och lite tunn bok i. sexualkun~ 
skap. Pfl. ett uppslag behandlas mannens och kvin
nans könsorgan. Texten till samlagsbilden talar 
endast om fysiska reaktioner. Menstruation och 
preventivmedel åskådliggörs enkelt och sakligt. 

205 Åkesson, Birgitta 
uV Kroppens behov l [Birgitta Åkesson (text) ; fack

granskare: Britt Hellstrand-Htibner och Agneta 
Sandell] ; Gunilla Kvarnström (teckningar). -
Stockholm 9 1978. - 16 s. : ill. - (Människan) 
(Om världen) 

Innehållet i boken täcker ej ämnet helt. En rik
tig näringslära finns ej med. Vitaminer och mine
raler saknas helt. Ett bra uppslag behandlar tän
der. Texten är uppdelad i korta meningar som än
då flyter lätt. 

206 Åkesson, Birgitta _ 
uV Kr';;r;p;;;_·s byggnad l [Birgit ta Åkesson (text) ; 

fackgranskare: Britt Hellstrand-Hlibner och Agne
ta Sandellj ; Gunilla Kvarnström (teckningar). -
Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. (Människan) (om 
världen) 

Boken är indelad i fem avdelningar: blodsystemet, 
inre organ, hud, skelett och muskler. Cellen sak
nas. Blod och blodkärl behandlas utförligt. Som 
helhet är materialet trevligt presenterat och 
bilderna fräscha. 

207 Åkesson 9 Birgitta 
uV Sfiui~~-.. 1 [Bi~gi t ta Åkesson (text) ; fackgranska

re: Britt Hellstrand-Hlibner och Agneta Sandell] 
Gunilla Kvarnström (teckningar). - Stockholm, 
1978. - 16 s. : ill. - (Människan) (Om världen) 

En kort men bra redogörelse om hur våra sinnen 
och hjärnan fungerar. Framställningen är tydlig 
och klar. De tecknade illustrationerna är för
nämliga. Boken är rik på fakta. Texten bes.tår 
av korta avstavade meningar. En av de bästa i 
serien. 
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Åkesson, Birgitta 
Vara människa l [Birgitta Åkesson {text) ; fack
granskare: Britt Hellstrand-Hilbner och Agneta 
Sandell]; Gunilla Kvarnström (teckningar). -
Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Människan) 
(om världen) 

Här behandlas förutom ärftlighetsläran och män
niskans livscykel även samlevnadsfrågor. Varje 
människa är unik, men våra gemensamma behov obe
roende av språk och hudfärg betonas. Illustra
tionerna består mest av foton som passar bra 
ihop med den enkla texten. 

NATUREN 

209 Barker, Eric John 
uUe Regnskogar l text: E. J. Barker & Lo H. Williams 

; bild: Trevor Stubley ; svensk text: Allan Rune 
Pettersson. - Stockholm, 1976. - 14 s. : ill. -
(Nyfikenböckerna ; 1) 

Orig:s titel: Rain forests. 

Regnskogens klimat, människor, djur och växtlig
het beskrivs i korta sakliga textavsnitt. Bild
erna dominerar. Tyvärr växlar sidorna från det 
ena till det andra och ger ett osammanhängande 
intryck. 

210 Barrefors, Sven Olof 
uUa Jordklotet l Olle Barrefors (text) ; Bo Falk 

(teckningar) • - Stockholm, 1978. - 16 s. ·: ill. 
- (Vår jord 1) (Om världen) 

Jordklotet är den första delen i serien "Vår jord". 
Hur jorden l<om t:i.ll har forskarna olika teorier. 
om. Boken berättar om vulkaner och jordbävningar, 
om solens och vattnets inverkan på landskapet. 
Texten är sparsam, men ger ändå mycket information. 
Utmärkta illustrationer i färg och svart-vitt, 
både tecknade 'och fotograferade. 
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211 Barrefors, Sven Olof 
uUa Livets uppkomst l [Olle Barrefors (text) ; Bo 

Falk (teckningar)]. - Stockholm 9 1978. - 16 s. 
: ill. - (Vår jord ; 1) (om världen) 

Andra delen i serien "Vår jord" innehåller en 
bra översikt över livets utveckling på jorden. 
Sakligt och lättillgängligt beskrivs utvecklings
kedjan från enkla växter och djur till människan. 
,Jätteödlorna sätts här in i si t t sammanhang i 
kedjan, tyvärr saknas teorier om varför de dog 
ut. Boken är intresseväckande. Bildmaterialet 
består av ett par fotografier av fossil, resten 
är fina akvarellteckningare Som helhet en ut
märkt faktabok. 

212 Berggren, Uno 
uUe Den gamla eken l Uno Berggren. - Stockholm, 1976. 

- 29 s. : ill. (Naturamaserien) 

213 
uUf 

Genom vackra färgbilder får man bekanta sig med 
innevånarna i den ihåliga eken. Sparsamt med text, 
men de detaljrika bilderna kan med fördel använ
das som samtalsunderlag. 

Eaker 9 Birgit 
Frödrik l Birgit Eaker. - Uppsala, 

33 s. : il l. 
1976 • -

Det lilla granfröet Frödriks väg från kotten till 
liten planta beskrivs instruktivt och spännande. 
Bilderna är tecknade i slätstrukna färger. En 
lämplig f'aktabok för de äldre förskolebarnen. 

214 Edelman, John 
uUa Solen och månen l text: John Edelman ; bild: 

Christopher Evans ; svensk text: Allan Rune 
Pettersson.- Stockholm, 1976.- 15 s. : ill.
(Nyfikenböckerna ; 9) 

Orig:s titel: Sun and moon. 

Här åskådliggörs förhållandet mellan solen, må
nen och jorden. Illustrationerna är stora, tyd
liga och färggranna. Texten har korta meningar 
och lätta ord. 
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215 Freden, Jonas 
uC skapelseberättelsen l av Jonas Freden. - Stock

holm, 1978.- 18 s.: ill. 

216 
uUe 

Innehåller skapelseberättelsen fram till det att 
Kain byggde staden Nanok. Härligt tecknade bilder 
som det finns liv och glädje i. Stor handtextad 
stil. 

Hanna på landet l Ulf Jansson ••• ; [teckningar: 
Ulf Jansson]. - Stockholm 9 1976. - 16 s. : ill. 
(För dig i förskolan) (Hanna-serien) . 

Den första halvan, som är i serieform, beskriver 
Hannas besök på landet. Bilderna är röriga med 
skarpa kontraster. Resten av boken handlar om na
turens ekosystem, näringskedjan och allmän natur
vård. 

217 Holmåsen, Ingemar 
uUf Björken l Ingemar Holmåsen. - Stockholm 9 1977. -

15 s. : ill. - (Naturama-serien) 

Vackra fotograferade färgbilder visar björken un
der olika årstider. Fina närbilder på bland annat 
bladlöss och hängen. Den lättlästa texten ger ut
märkt information. 

218 Holmåsen 9 Ingemar 
uUf Vitsippan l Ingemar Holmåsen, - Stockholm, 1977. -

15 s. : ill. - (Naturama-serien) · 

219 
uUe 

Faktabilderbok med konstnärliga färgfoton. För
träffliga detaljbilder av bl a rötter, pistiller, 
pollen och frukter. Stilen är enkel och upplysandeo 

·. 

Norder, Bodil 
Bäck, å och äl:v l [Bodil Norder (text) ; fuckgran
skare: Yngve Eliasson ; Ingvar Björk (teckningar)] 
• - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Naturen ; 1) 
(om världen) 

Växter och djur, i och kring vattendragen be~krivs 
med lättfattlig text och fina fotografier, Fina pa
stellteckningar av t ex knott. Sista sidan ägnas åt 
människans ingrepp i naturen, bilderna visar hur äl
ven ser ut före och efter kraftverksbygget. 
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Norder, Bodil 
Fjället l [Bodil Norder (text) ; fackgranskare: 
Yngve Eliasson ; Ingvar Björk (teckningar)]. -
Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Naturen ; 1) 
(om världen) 

Fjällvärlden åskådliggörs med hjälp av underbara 
färgbilder och storslagna fotografier. Växter och 
djur på kalfjället beskrivs. Ett uppslag handlar 
om lax och röding. Spår av djur visas tydligt. 

Norder, Bodit 
Vägkanten l Bodil Norder (text) ; fackgranskare: 
Yngve Eliasson ; Ingvar Björk (teckningar)]. -
Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Naturen ; 1) 
(om världen) 

Ämnet är välvalt, eftersom alla vistas mer eller 
mindre vid vägkanten. Tussilago, smörblomma, präst
lcrage och hundloka visas på natursköna bilder, både 
pastelltecknade och fotografier. Ett uppslag behand
lar ogräs. Intresseväckande bilder och texter om 
nyckelpigor och fjärilar lockar till fördjupning. 
En av de bästa i serien. 

222 Olsen, Lars-Henrik 
uUe Li~;t i havet : en näringskedja l text: Lars-Henrik 

Olsen ; bild: Inger Marie & Leif Ringtved ; [svensk 
text: Kerstin. Holm Alvestrand]. - Stockholm, 1977. 

10 s. : ill. 
Orig:s titel: Liv i havet en f~dekoode. - Vik
blad. 

I form uv en utvikningsbok åskådliggörs havets nä
ringskedja. Framställningen är spännande och peda
gogiskt upplagd. Den instruktiva texten och de fina 
illustrationerna samverlcar på ett förnämligt sätt. 
Boken kan även vikas ut och användas som plansch. 

223 Olsen 9 Lars-Henrik 
uUe Li~et i skogen : ett kretslopp l text: Lars-Henrik 

Olsen ; bild: Inger Marie & Leif Ringtved ; [svensk 
textg Ulf Svedberg]. - Stockholm, 1977. - 16 s. : 
ill, 

Orig:s titel: Liv i skoven : et Kredsl~b. - Vik
bok. 

I en rund vikbok, ca 45 cm i diameter, beskrivs na
turens kretslopp. Den oklara texten tillsammans med 
ett lätt otydligt bildmaterial gör att boken kan 
vara svårbegriplig för små barn. 
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Romare, Kerstin 
Vi leker med grenar l Kerstin Rornare ; textredige
ring: Ma~a Zeile-Gustafsson. - Stockholrn, cop. 
1976.. - L24J s. : il l. - (Tillsammans) 

Vacr man kan hitta i skogen och vad det kan användas 
till får man lära sig här. En del av sakerna är nog 
väl svåra för förskolebarn att utföra. Bilderna ut
görs av färgteckningar. 

Romare, Kerstin 
Vi leker med stenar l Kerstin Rornare ; textredige
ring: Maija Zeile-Gustafsson. - Stockholm 9 cop. 
1976,. - [24] s. : ill., - (Tillsammans) 

Att samla stenar är många barn förtjusta i och ge
nom informativa färgteckningar får man tips om enk
la saker som alla barn kan göra. 

Pettersson, Rune 
I vår natur året runt l Rune Pettersson ; illustre
rad av Tord Nygren.- Stockholrn, cop. 1979.- [26]s .. 
: ill. 

En användbar bok, som ger ekologiska sammanhang och 
beskriver närings- och vattenomsättning. Boken är 
pedagogisk och ger en helhetssyn på naturen året 
runt. Innehållet är självfallet ej komplett. Illu~ 
strationerna är vackra akvarellmålningar. 

227 ~' Peter B 
uUg Vän eller fiende? l text: Peter B. Shaw ; bild: 

Maurice lVilson ; svensk text: Allan Rune Petter
sson. - Stockholm 9 1976. - 16 s. : ill. - (Nyfiken
böckerna ; 5) 

Orig:s titel: Friends and foes. 

Faktabilderbok som behandlar de arter, som männi
skan bedömer ~kadliga. Färgteckningarna är fina i 
brun-gröna toner. Texten är kortfattad, kan tjäna 
som samtalsunderlag i natur och miljöfrågor. 
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228 Vi tittar på havet. - Stockholm, 1978. - [24] s. 
Hcf : ill. 

229 
Hcf 

Fotografisk bilderbok som visar djur och växter i 
sin rätta miljö. Text saknas men på pärmens bak
sida finns en förteckning som anger vad bilderna 
visar. En utmärkt allålderspekbok. 

Vi tittar på insjön. - Stockholm, 1978. -
: ill. 

s. 

Insjöns djur- och växtliv exemplifieras i denna 
bok på ett naturtroget sätt med oerhört vackra 
färgfotografier. En fantastisk bok som med fördel 
kan kompletteras med någon tecknad fauna och flora. 

230 ,Yi tittar på skogen. - Stockholm 9 1978. - [22] s., 
Hcf g illo 

En mycket vacker fotografisk pekbok utan text. 22 
bilder av djur och växter från svensk barrskog, 
alla mycket proffesionelt tagna färgfotografier. 

231 Vi tittar på ängeno - Stockholm 9 1978. - (22] s. 
Hcf 7"hill ,, 

Här skildras ängens växt- och djurrli:ke i flödande 
vaclra färgfoton. Frånsett att proportionerna ibland 
är något förvirrande är detta en fin bol-c som Iranske 
rentav kan fungera som en första handbok på ströv
tåg i naturen. 

232 Åkesson, Birgitta 
uUe Esxr8kogen /Birgitta Åkesson (text) ; Ingvar 

BjHrk (teckningar). - Stockholm, 1978. - 16 s. 
: ille - (Natur ; 2) (om världen) 

Gran~, och tallskog beskrivs i ord och bilder, lika
så knlhygge, stubbar och di t tj:llhörande växt- och 
dju.rli.v. Informativt och vältecknat redogörs för 
myrans stack och livscykel. Björn, ekorre, tjäder 
tas också upp. Bilderna är dels tecknade i målande 
färger, dels tydliga fotografier. Texten är enkel 
men saklig. 
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233 Åkesson, Birgit ta, o 

uU Havet / [Birgitta Akesson (text) ; fackgranskare: 

234 
uUe 

235 
uUe 

236 
uQe 

Yngve Eliasson]; Ingvar Björk (teckningar). -
Stockholm, 1978. - 16 s. : illo - (Naturen ; 2) 
(om världen) 

Växter och djur i havet beskrivs med fina fotogra
fier och konstnärliga pastellteckningar. Om kräft
djur, maneter, fiskar, sälar får man veta mycket 
genom text och bilder. Sista sidan ägnas åt avfall 
och oljeutsläpp. En utmärkt faktabok med helhets
syn. 

Åkesson, Birgitta 
Havsstranden l [Birgit ta Åkess.on (text) ; fackgran
skare: Yngve Eliasson J ; Ingvar Björk (teckningar) 
• - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Naturen ; 2) 
(om världen) 

Naturtrogna akvareller illustrerar olika stränder 
och dess växt- och djurliv. Små infällda närbilds
foton kompletterar stoffet på ett utmärkt sätt. 
Havsörnen är dramatiskt tecknad och texten följer 
bilderna väl. Sista sidan visar en nedskräpad strand. 

Åkesson, Bir~itta 
Lövskogen l LBirgitta 
re: Yngve Eliasson J ; 
Stockholm, 1978. - 16 
(om världen) 

Åkesson (text) ; fackgranska
IngvarBjörk (teckningar). -
s. : ill. - (Naturen ; 2) 

Fakta om lövträd, stora och små däggdjur, fåglar 
och svampar i lövskogen ges i den här bok~n i enkel 
text, satt i korta, sakliga meningar. Både miljö
bilder och detaljer, t ex spår av älg och räv, åter
ges i fint samspel med texten. Finstämda fotografier 
och teckningar. 

Åkesson, Birgitta 
Trädgården l [Birgitta Åkesson (text) 
skare: Yngve Eliasson J ; Ingvar Björk 
• - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. -
(om världen) 

; fackgran
(teckningar) 
(Naturen ; 2) 

Helhetssynen i den här boken är positiv. Vanliga 
växter som morot, tomat, potatis och deras b~kgrund 
beskrivs. Uppslaget t ex om mullvaden tecknas konst
fullt och med föredömligt enkel text. 

Se också nr 319, 320 och 321 
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RELATIONER 

237 Bergström, Gunilla 
Hcf Alfons och hemliga Mållgan l av Gunilla Bergström. 

Originalupplaga 1976. 

Alfons och hans pappa har sina vardagsbekymmer. 
Mållgan, Alfons hemliga vän, ställer till trassel. 
Relationerna mellan Alfons och pappan är fint och 
underfundigt beskrivna. Naivistiska teckningar. 

238 Bergström, Gunilla. 
Hcf Vem räddar Alfons Aberg? l av Gunilla Bergström. 

Originalupplaga 1976. 

Alfons har flyttat och har bara låtsaskamraten Måll
gan att ty sig till, men till slut får Alfons ändå 
en riktig vän. Rar skildring om vänskap. Texten är 
väl avpassad till innehåll och bild. 

239 B~2~eer, Achim 
Hcf Paketresan l Achim Bröger och Gisela Kalow ; över

sättning av Meta Ottosson. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: 
Bruno verreist. 

Bruno sldckar sig själv som paket på posten till 
sina v·ä.nner på landet. Resan som paket i godsvagnen 
bland djur och prylar är spännande och fantasifylld. 
Kraftfullt tecknade bilder i varma färger. 

240 Danielss~, Thomas 
Hcf Fia och farbror Anton l text: Thomas Danielsson och 

Gunnar Västberg ; teckningar: Kjell Söderlund. 
Originalupplaga 1978. 

Sex enkla vardagsberättelser om Fia, 5 år, hennes 
marmm?J. 9 som är hemsamarit, och farbror Anton, 69. 
Vänskap mellan gammal och ung är huvudtemat. Bilder
na består av laverade tuschteckningar i gråskala på 
varje sidao 
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241 Eriksson, Larserik 
Hcf Linus får många kompisar l Larserik Eriksson. 

Första upplaga i denna version 1977. 

Linus flyttar med sin mamma och pappa från landet 
in till stan. Boken handlar om hur han hittar vän
ner på den nya platsen. Teckningarna är oproportion
erliga och i grälla färger. 

242 Gantriis, Ida 
Hcf Bara jag hade någon att leka med ••• l ritad och be-· 

rättad av Ida Gantriis ; översättning: Thora Lund. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig: s ti.tel: Bare 
jeg havde nogen at lege med •.•• 

Mikael och hans pappa har flyttat till ett hyreshus. 
Mikael är ensam och för blyg för att gå ner på går
den. Huset är lyhört och på andra sidan väggen kan 
han höra Elsa. En dag stoppar hon in en teckning ge
nom brevlådan. Mikael vågar sig ut och blir strax 
vän med Elsa. Uttrycksfulla bilder med många detaljer. 

243 gripe, Camilla 
Hcf Pennstumpen l text av Camilla Gripe ; bilder av Bar

bro Hennius. 
Originalupplaga 1977. 

Kajsa saknar en kompis att leka med. I den här boken, 
där berättelsen spinner kring en pennstumps vandring 
mellan olika människor, får vi veta hur hon träffar 
Tina. Fina detaljrika teckningar i färg'. Mycket text. 

244 Janus Hertz, Grete 
Hcf Karen l text: Grete Janus Hertz ; bild: Mogens Hertz 

svensk text: Ingrid Norrman. 
Första svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: Karen. 

En enkel snäll berättelse om Karen, 5 år. Boken be
skriver hennas vardag och fest. Hon går bl a i för
skola. De fle5ta barn kan nog känna igen sig i skil
dringen av henne. Bilderna utgörs av vältagna foto
grafier. Enkel text, på stadiet efter pekboken. 
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245 Janosch, pseud. för Horst Eckerts 
Hcf Våra drömmars land : en saga om hur den lilla björ-

nen och den lilla tigern reser till Panama l Janasch 
till svenska av Edward Brehmer. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: Oh wie 
schön ist Panama. 

Lilla Björn och Lilla Tiger ger sig ut på en lång 
vandring till landet Panama där allting är vackrare 
och bättre än hemma. Om tryggheten i att ha en vän 
handlar denna bok vars akvarellillustrationer är i 
en mild och varm färgskala. 

246 Johansson, George 
Hcf När ljuset försvann från Elins hus l George Johan

sson, Solveig Eriksson. 
Originalupplaga 1978. 

Ett strömavbrott inträffar en regnig höstkväll. Elin 
och hennes pappa får tillsammans lösa en massa prak
tiska problem. Stilen är medryckande och suggestiv. 
Bilderna är färgglada och fulla av detaljer. Boken 
slutar med en härlig bild på pappan, Elin och dockor
na nedkrupna under täcket. 

2 L~ 7 !.~:±:J!!:!!2E. 9 A l v a 
Hcf Klarar du båten, Elof? l text: Alva Karlman ; bild: 

Per Bengtsson. - (Bokbiten) 
Originalupplaga 1979. 

Elof och hans morfar ger sig ut på en fisketur och 
överraskas av stormen, Deras fina förhållande skild~ 
::·as på ett ömsint sätt i texten och i de stämnings
fulla blyertsteckningarna. En bok om vänskap. 

21~8 NickHi b2t Camilla 
Hcf Jason:c> --sommar l ritad och berättad av Camilla Mick

w.i tz. 
FHrsta upplaga i denna version 1977. 

Jason och hans mamma, som arbetar på fabrik, far på 
somesteT tillsn.mmans till en badort. Gästerna där 
Går most rör sig själva och umgås inte med varandra. 
Men Jason ordnar om så att alla blir goda vänner och 
har trovli~t. Enkel rättfram text som understöds av 
generösa, k la tchiga tecl<ningar. En lämplig bol< a t t 
använda Yid samtal om vänsl<::ap, ensamhet och hem och 
familj. 
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249 Nordin, Carl-Gustaf 
Hcf Cecilia och morfar : bildberättelser / av Carl

Gustaf Nordin och Cecilia 4 år. 
Originalupplaga 1978. 

Cecilia, 4 år, tillbringar några sommarveckor hos 
morfar som har skrivit en dagbok om detta. Boken är 
upplagd kring ett samtal mellan de båda. Cecilia 
har ritat ett femtontal bilder med tankar, fundering
ar och episoder tagna ur vardagslivet tillsammans 
med morfar. 

250 ~' Daihachi · 
Hcf En. liten vit katt / Daihachi O~ta ; svensk bearbet

ning: Runer Jonssono - (En saga om ••• ) 
FHrsta svenska upplaga 1976. - Orig:s titel: Pussy
cat narned White. 

En liten kattunge känner sig avvikande och därfHr ut
stHtt ur familjegemenskapen. Bokens tema är att alla 
varelser både människor och djur är lika värda. Fina 
vältecknade kattbilder. 

251 Schmidt, Friedel 
Hcf Jag och morfar / Friedel Schmidt & Valtraut Ranke ; 

från tyskan av Christina Tranmark-Kossman. 
FHrsta svenska upplaga 1976. - Orig:s titel: Ich 
und Opa. 

Bilderbok som är helt textlHs. Teckningar i tusch 
och akvarell. Det handlar om en pojke och hans mor
far, de tillbringar en dag tillsammans med roliga 
upptåg. Eftersom boken helt saknar text, kan barnen 
få mHjlighet till eget språkligt bskrivande. 

252 Steiner, Marie-Louise 
Hcf Ar det så --- att vara pojke/flicka / text och foto: 

Marie-Louise Steiner. 
Originalupplaga 1976. 

Svart-vi ta bilder och lättfHrståeligt språl<. En bra 
bok som behandlar några vanliga fHrdomar. Exempel 
som barn kan fHrstå. Mycket bra att det finns ett 
historiskt perspektiv. Lämplig som underlag vid sam
tal om kHnsroller. 
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253 Stjernholm,Raeder, Karin 
Hcf Klara och den snälla gamla tigern l Karin Stjern

holm Raeder. 
Originalupplaga 1978. 

Lilla :{\.lara känner sig ensam där hon sitter i sand
lådan. Hon bestämmer sig för att gå till farmor och 
farfar men går vilse i skogen. Den snälla gamla ti
gern hjälper henne tillrätta och blir hennes verk
lige vän. Berättelsen slutar med att tigern får föl
ja med Klara hem och bo under hennes säng. Illustre
rad med ett 30-tal akvareller i grön-bruna toner. 

254 Svedenblad, Anne 
Hcf Saras drake l Anne Svedenblad ; illustrationer av 

Kjell Ivan Anderson. - (Läs själv) 
Originalupplaga 1979. 

255 
uQg 

Sara och hennes pappa provflyger en drake. Innehål
let är lite tunt och passar kanske bäst de yngre 
förskolebarnen. De svart-vita teckningarna är roli
ga och stämningsfulla. Texten består av enkla men
ingar. 

Se också nr 152. 

SAMHÄLLET STAD OCH LAND 

Barrefors, Sven Olof 
Fiske / l Olle Barrefors (text) ; Eril< Är lemalm 
(teckningar)]. - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. 
(Råvaror och teknik ; 1) (Om världen) 

Fritidsfiske, yrkesfiske och olika fångstmetoder in
leder boken, sedan följer transport och vad man gör 
med fisken. "Tar fisken slut" frågas det men besvaras 
endast lite vagt. Illustrationerna är både tecknade 
och fotografiska. Människorna framställs stereotypt 
glada och stornästa. Texten är klart uppställd med 
rubriker och undertexter. 
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2)6 Barrefors, ~ven Olof 
uQd Jordbruk l [Olle Barrefors (text) ; Eric Ärlemalm 

(teckningar)]. - (Råvaror och teknik ; 1) (Om värl
den) 

De fyra sädesslagen inleder framställningen. Hur det 
var förr på gårdarna och hur de drivs nu fortsätter 
presentationen. Slutbilderna visar ett flygplan som 
besprutar grödan med ogräsmedel. Boken täcker inte 
ämnet. Teckningarna är mindre bra. 

2)7 Capdevila, Juan . 
Hcf Leo på landet l text av Juan Capdevila ; bilder av 

Violeta Denou; svensk text av·Ann-Katarin Andersson 
• - (Leo upptäcker världen) 

Första svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: Teo 
en la granja. 

I denna berättelse är den spanske pojken Leo på lan
det bland idel leende människor och välmående djur. 
Bilderna är stora och texten väldigt enkel. Livet på 
bondgården framställs schablonartat och idylliskt. · 
Möjligen något för yngre barn. 

2)8 Hanna i kommunhuset l Ulf Jansson ••• ; [teckningar: 
uO Ulf Jansson]. - Stockholm, 1976. - 16 s. : ill. -

(För dig i förskolan) (Hanna-serien) 

Första delen av boken är en berättelse i serieform. 
Andra delen innehåller fotografier i svart-vitt, tex
ten ger upplysningar om olika samhällsinstitutioner, 
t ex sl\:ola, kyrka, bibliotek, sjukhus. Informationen 
är kortfattad, men kan kanske ge upphov till en dia
log om samhället. 

2)9 Hellner, Katarina 
Hcf Hjalmar i snabbköpet l text: Katarina Hellner ; bild: 

Björn Edlund. 
Originaluppl~ga 1978. 

Boken skildrar ett livfullt besök i snabbköpet. Hjal
mars verksamhetslust leder till diverse missöden med 
förmaningar och tjat som följd. Bilderna ger mycket 
att prata om tillsammans med mindre barn. 
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260 Holmar, Bo 
uP På brandstationen / text av Bo Holmar. - Stockholm, 

1979. - 32 s. : ill. - (Du och jag tittar nära) 

På brandstationen är en bra kunskapsinhämtare för 
förskolebarn, Texten är saklig och väl bearbetad .• 
Bilderna består av svart-vita fotografier av red
skap, bilar, utryckningar och bränder. 

261 ~ager, Håkan 
Hof Olle fiskar / text/bild: Håkan Lager. - (Föl-bok 

42) 
Första upplaga i denna serie 1977. 

En utmärkt bok om västkustfiske, som inleds med en 
bild av fiskebåten i genomskärning. Klara och tyd
liga upplysningar lämnas både i ord och bild om li
vet ombord på en fiskebåt. 

262 Ql?fsson, Runa 
uOh Bostäder / LRuna Olofsson (text) ; Gunilla Inger

lund (teckningar)]. - Stockholm, 1978o - 16 s. : 
ille ~ (samhället ; 1) (Om världen) 

263 
uP 

Ytligt och kortfattat beskrivs svenska bostäder från 
grottor till våra dagars höghus. Bostadsmiljöerna 
skildras tekniskt, ingen förklaring ges till stan
dardskillnaderna. De svart-vita fotografierna är då
liga och utstrålar tristess, Däremot är teckningarna 
både välgjorda och roliga. 

Olofsson, Runa 
Brandkår / [Runa Olofsson (text) ; Gunilla Tngerlund 
(teckningar)]. - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. -
(Samhället ; 1) (Om världen) 

Efter en lwrt tillbeJ.tabli.ck över brandskyddets histo
ria skildras dagens brandförsvar: brandstation, ut
rustning m mo Illustrationerna utgörs mest av foto
grafier9 olilta stora och av ojämn kvalite. Boken 
tillhör inte de bästa i serien. 
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Olofsson, Runa 
Post och tele l Runa Olofsson (text) ; Gunilla 
Ingerlund (teckningar) • - Stockholm, 1978. -
16 s. : ill. - (samhället ; 1) (om världen) 

Kortfattat om postförsändelser, historik, personal, 
morsealfabetet, radio. Boken består mest av bilder. 
Uppställningen är lite rörigo Historiken är inklämd 
mellan "ett brevs väg" och "på posten". Som alltid 
i denna serie finns en ordlista längst bak. 

265 Provensen, Alice 
Hcf Djuren på Lilleby gård l Alice och Martin Provensen 

; översättning: Gunvor V. Blom.qvist. 
Första svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: A 
horse and a hound 9 a goat and a gander. 

Fyra djur, hästen Blyger, blodhunden Jacka, geten 
Valdemar och gåskarlen Laban beskrivs utförligt, bå
de inre och yttre egenskaper. Bilderna är välteckna
de med milda färger, somliga täcker mindre uppslag, 
andra i mindre, som i serieformat. Helhetsintrycket 
störs av att människorna är tråkigt, livlöst teckna
de. Språket är enkelt och lättfattligt. 

266 Provensen, Alice 
Hcf Ett år på Lilleby gård l Alice och Martin Provensen 

; översättning: Helen L. Lilja. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: The 
year at Maple Hill Farm. 

Månad för månad får vi följa livet på en lantgård 
under ett år. Informatbra bilder i tusch, pastell
krita och vattenfärg. 
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SJUKHUS OCH SJUKDOMAR 

Barn på sjukhus l Thomas Bergman ••• - Stockholm 9 

1976. - 85 s. ill. 

' 
Fotografisk bilderbok i svart-vitt. Barn i olika 
sjukhussituationer beskrivs. Bokens tema är förtro
ende läkare - patient. 

268 De Ruvo, Annika 
uV Sjukt, sa kroppen : en bok om din kropp och vad som 

händer när du blir sjuk eller gör dig illa ·l text: 
Annika de Ruvo ; teckningar: Maj Widell ; fackgran
skad av Mikael Romanus. - Stockholm, 1979. - 45 s. 
: ill. 

Första delen handlar om hur kroppen är uppbyggd, hur 
hjärnan arbetar. Den andra delen beskriver vad som 
händer när man blir sjuk, virus och bakterier. Språ
ket är enkelt och klart, illustrationerna tydliga 
och tekniskt välgjorda, om än med lite 11 sjuka11 färger, 
lila och skärt. 

269 Nilsson, Maud 
uVp Vad~hlinder Kalle och Kajsa på sjukhuset l författare: 

Maud Nilsson, Eva Andersson ; illustratör: Kerstin 
Persson. - Lund, 1976. - 71 s. : ill. 

Drygt 20 olika undersökningar såsom blodprov, röntgen
undersökningar, lavemang, öronbehandling osv beskrivs. 
Boken är lämplig att läsa tillsammans med barnet in
för ett besök på sjukhuset. Illustrationerna är enkla 
med mycket skarpa konturer. 

270 N?E3~, Ben~t 
uV Mitt finger är trasigt, sa Pia l Nordin, Helander. -

Stockholm 9 1979.- Jlt s. ill. 

Piap tre år, har fått en senknuta i fingret. Hon blir 
inlagd för operation ett par timmar. Berättelsen är 
sal\:lig och realistisk. De svart-vi ta fotogra:fierna 
är många och tydliga. Texten består av långa meningar 
som dock är lätt:fattliga även för mindre barn. 



- 74 -

271 Rettich, Margret 
Hcf Jan och Julia är sjuka l Margret Rettich ; översätt

ning av Margareta Schildt. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: Jan 
und Julia sind }{rank. 

Jan och Julia drabbas i tur och ordning av halsinfek
tion. Enkel text, detaljrika bilder i fräscha färger. 

272 Stiessel, Lena 
Hcf Kaj hos doktorn på barnavårdscentralen l Lena Sties-

sel ; Lisbeth Holmberg. - (Titta - peka) 
Originalupplaga 1975. 

En titta-peka bok i litet format som ger en beskriv
ning av de olika momenten som ingår i 4-års kontrol
len. Både bild och text är enkla och informativa. 
Mycket lämplig för de små barnen. 

273 Sverud, Karl-Axel 
uV När olyckan är framme! l Karl-Axel Sverud & Staffan 

Josephson ; illustrationer: Irene Lysh~j & Ulla
Karin Söderlund. - Malmö, 1976. - 32 s. : ill. -
(Dialogserien) 

Parallelltext på finska. 

Företeelser som skärsår, brännskador, förgiftningar, 
benbrott, är olycksfall vilka kan inträffa i barnens 
omvärld. Här beskrivs behandlingen på ett enkelt och 
sakligt sätt. Bilderna i collage och applikations
teknik är inte lika bra som den sakliga texten. 

271t Wolde, Gunilla 
Hcf Ji;mma hos doktorn l Gunilla Wolde. 

Originalupplaga 1977. 

J:l~mma trillar ner från ett träd och slår sig i huvu
det. Hon måste till doktorn och sy ihop såret. Hur 
hon och kamra~erna på dagis reagerar på situationen 
beskrivs verklighetstroget; Enkla mjuka kritteckning
ar. En bok :för de yngre barnen. 
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SKOLAN 

275 Capdevila, Juan 
Hcf Leo i skolan l text av Juan Capdevila ; bilder av 

Violeta Denou ; svensk texi; av Ann-Katarin Anders
son. - (Leo upptäcker världen) 

Första svenska upplaga 1979. - Orig:s titel: 
Teo en la escuela. 

Leo är en spansk pojke som just börjat skolan. Spar
sam text. stora kritteckningar som täcker hela upp
slag. Bilderna står för informationen. Människorna 
stereotypt tecknade. För yngre barn. 

276 L!~gren, Astrid 
Hcf Jag vill också gå i skolan l text: Astrid Lindgren ; 

bild~ Ilon Wikland. 

277 
uEu 

Origin.alupplaga 1951. Första upplaga i denna ver
sion 1973. 

fu~ 30-årig bilderbok som ger en idyllisk skildring 
av skolan. Lena, 5 år, får följa med sin bror till 
skolan. Hon får vara med hela dagen, på lektionerna, 
rasterna och i matsalen. Färgbilderna är varma, frä
scha och detaljrika. Miljön är rörig, men vänlig. 
Texten är okonstlad. 

Lundkvist~ Berne 
An:'Cll.€;en'börjar skolan / [Berne Lundkvist, Soina 
Schl.ossman]. - Lund 9 1976. - 31 s. : ill. 

Fotobilderbok som skildrar allt som förväntas hända 
under första terminen i grundskolan. En utmärkt bok 
att ha som underlag vid samtal inför skolstarten. 

278 .§;~:~:r:~§~ Karl-Axel 
uE Vad händer i skolan? l Karl-Axel Sverud & Olof Erne

stam 9 illustrationer: Harald Sonesson. - Malmö, 
1975o - 38 s~ : ill. - (Dialogserien) 

Svensk och finsk parallelltext. - Spiralhäftad. 

En översikt över vad som händer i skolan, vilka män~· 
niskor som arbetar där, vilka funktioner de har 0sv. 
Boken kan tjäna som introduktion för den som skall 
börja skolan. Texten är enl<el och lättläst med korta 
meningar. Illustrationerna är omväxlande i färg och 
svart-vitt. 
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Hcf 

280 
uP 
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SNATTERI 

Falk, Bisse 
Mårten handlar / 
tin Naucler. 

[text :J 
Originalupplaga 1978. 

Bisse Falk ; [foto~ Mar-

Mårten, 5 år, följer med sin mamma till affären för 
att handla. Medan mamma letar varor går Mårten till 
godishyllan och stoppar där munnen full med godis. 
Svart-vita foton. 

TEKNIK 

Barrefors Sven Olof 
Metall l tolle Barrefors (text) ; Eric Ärlemalm 
(teckningar)].- Stockholm, 1978.- 16 s. : ill. -
(Råvaror och teknik ; 1) (Om världen) 

Den här framställningen handlar mest om teknik och· 
produktion. Men även om att vaska guld eller söka 
metaller. Vidare om gruvdrift förr och nu. Fotogra
fierna är från svenska företag, texten är lättför
ståelig och följer bilderna. 

281 Barrefors, Sven Olof 
uP Trä Olle Barrefors (text) ; Eric Ärlemalm (teck

ningar J. - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Rå
varor och teknik ; 1) (om världen) 

Bra faktabok med ständiga kopplingar mellan förr och 
nu. Både genom text och bild kan man följa utveck
lingen. Tydliga fotografier och kortfattad, informa
tiv text. Pappersmassetillverkning visas. Saklig re
dovisning för skogsvård och kalhyggen. 

282 Barrefors, Sven Olof 
uP Tyg l [Olle B~rrefors (text) ; Eric Ärlemalm (teck

ningar)]. - Stockholm, 1979. - 16 s. : ill. - (Rå
varor och teknik ; 1) (Om världen) 

Boken handlar mest om hur man gjorde kläder förr. 
Ullens väg från får till vävstol visas med dels teck
nade bilder, dels fotografier. Silke, lin, bomull och 
konstfibrer tas också upp. Moderna kläder och kläd
vård kunde ha behandlats utförligare. 



283 
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Döre, Sonja 
El från batterier l Sonja Döre, Åke Gustavsson, Leif 
Svensson ; teckningar: Tord Nygren. - Lund, 1977. -
32 s. : ill. - (Leka, leta, veta) 

Batterier och deras olika användningsområden, hur de 
fungerar samt en återblick p& hur det var innan el
ström eller batterier fanns, skildras lättförståe
ligt. Enkla experiment med batterier finns beskrivet. 
Bilderna består av mycket konkreta teckningar och fo
tografier. 

284 Eriksson, Larserik 
Hcf Klick! : Olle fotograferar l Larserik Eriksson. 

285 
uUc 

Originalupplaga 1978. 

Olle har fått en kamera i födelsedagspresent. Han 
fotograferar och fotograferar ••• Klick! Ett äppel
träd. Klick! En katt. Men - inte blir resultatet 
riktigt vad Olle tänkt sig! Litet format, roliga 
bilder och ganska sparsam text. För yngre barn. 

Gustafsson, Karl-Erik 
Jämvikt l Karl-Erik Gustafsson, Anne-Marie Ljung
berg ; teckningar: Owe Gustafsson. - Lund, 1977. -
32 so : ill~ - (Leka, leta, veta) 

Naturligt och lättfattligt förklaras sådana svåra 
begreppsom jämvikt, balan.s och tyngdpunkt. Dc ut
märl-da bilderna hjälper till att ytterligare för
tydliga texten. 

286 Gustafsson, Karl-Erik 
uUc Krafter l Karl-Erik Gustafsson, Anne-Harie L,iung

berg ; teckningar: Roy Bäckbom. - Lund, 1976. - 31 
s. : ill. - (Leka, leta, veta) 

:Hed sin enld.a faktainformation, om olika krafter 
som vi kommer i kontakt med, varvat med experiment 
avpassat :för förslwlebruk är denna bok mycket an
vändbar. Bildmaterialet är omväxlande teckningar 
och foto i både färg och svart-vitt. 



287 
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Gustafsson, Karl-Erik 
Ljud l Karl-Erik Gustafsson, Anne-Marie Ljungberg ; 
teckningar: Kjell Ivan Anderson. - Lund, 1976. -
31 s. : ill. - (Leka, leta, veta) 

Faktabok om olika ljud som finns runt omkring oss, 
omväxlande med enkla laborationer. Bl a förklaras 
begrepp såsom eko, stämband, ljudisolering. Rikt 
illustrerad med teckningar och foto i både färg och 
svart-vitt. I slutet av boken finns tips på enkla 
musikinstrument att göra själv. 

288 Kaufman, Joe 
uP Så funkar världen! / text/bild·: Joe Kaufman ; i sam

arbete med christopher J. Schuberth ; svensk text: 

289 
uJ 

Birgitta Hammar. - Stockholm, 1979. - 69 s. : ill. 
Orig:s titel: About the big sky, about the high 
bills, about the rich earth and the deep sea. 

Rolig och intressant fäktabok i ämnet naturkunskap. 
I ord och bild presenteras ett digert faktamaterieal, 
både enkelt och komplicerat inom naturvetenskapen.· 
Historiska tillbakablickar och nulägesredovisningar, 
samt vetenskapliga teorier förekommer. Texten flyter 
lätt, men människorna framställs som glada schablo
ner. En intresseväckande bok för alla åldrar. 

Norder, Bodil 
Arkeologi / [Bodil Norder (text) ; fackgranskare: 
Jan Eric Sjöberg ; Lennart Eng (teckningar)]. -
Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Förr i världen) 
(om världen) 

Skildringen av utgrävningarna och arkeologiska fynd 
spänner över ett stort fält: fynd i danska mossar, 
ruinerna av Pompeji 9 mammutfynd i Ryssland. Teknik
en hur man bestämmer ett föremåls ålder beskriv-s 
ingående. Konserveringsmetoder behandlas. Boken är 
innehållsrik och välgjord. Utsökt bildmaterial och 
väl anpassad text. Intresseväckande. 

290 Peterson, Anne Marie 
Hcf Huset l Anne Marie och I-lans Peterson. 

Första upplaga i denna version 1977. 

Boken beskriver hur ett enfamiljshus byggs alltifrån 
grunden tills huset är inflyttningsklart. Barnen Per 
och Johanna följer arbetet och pratar med de olika 
yrkesmännen. De svart-vita fotona är röriga och svå
ra att få fakta ur. 
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291 Ribrant, Katarina 
uP Hur då då? : en faktabilderbok för barn i förskole

åldern l Katarina Ribrant. - Bromma, 1975. - 79 s. 
: ill. 

Bilderbok som handlar om många. tekniskt inveckladf'! 
prylar som vi dagligen använder, t ex blixtlås, dörr
kloc~a, kylskåp, telefon, elmätare. På ett lättfatt
ligt språk informeras om hur de fungerar. Lämplig för 
äldre förskolebarn. 

Se också nr 144 och 297. 

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER 

292 ~2.9~~' Juan 
Hcf Leo åker tåg l text av Juan Capelevila ; bilder av 

Violeta Denou ; svensk text av Ann-Katarin Anders
son. - (Leo upptäcker världen) 

293 
u Pr a 

Första svenslca upplaga 1979. - Orig:s titel: Teo 
en trenc 

En uts1.N.tt-ccl och snäll bildberättelse om den spanske 
pojken Leos tågresa genom ett idylliskt landskap. 
Detr::1j~·ilc8 kr:L tteckningar av vänliga opersonliga 
människor och leende får. Sparsam, enkel text. Kan 
möjligen fungera som pekbok för mindre barn. 

Frost, Britta 
Trafik : trafikkunskap för barn i f~rskoleålrtern l 
Britta Frost, Karin Nyman ; teckningar: IJ.on 'Vikland. 
- Stockholm, 1976. - JO s. : ill. 

I enkla real:i.stisk::t bilder presenteras vardagliga 
trafilcsi tua tioner. Texten med sina utmärkta frågor 
stimulerax·· till samtal om olih:a företeelser i tra
fiken. En handledning med förslag hur man planerar 
ett trafiksamtal inleder boken. En utmärkt bok att 
använda vid smågruppsundervisning i förskolan. 
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Kaufman, Erik 
Vad händer i trafiken? l text: Erik Kaufman ; bild: 
Stig Weimar ; svensk text: Monica Rennerfelt. -
Stockholm, 1976. - 32 s. : ill. - (Per och Lisas 
faktaböcker) 

Orig:s titel: Hvad sker i trafikken? 

Här förklaras enkelt och lättfattligt i bild och text 
de begrepp och uttryck som är vanliga i trafiken. Bo
ken är illustrerad med teckningar i klara färger. Ett 
kort förord och två sidor i slutet av boken vänder · 
sig direkt till den vuxne med information om barns 
förutsättningar i trafiken. 

Kaufman, Erik 
Vad händer på sjön? l text: Erik Kaufman ; bild: 
Stig 1veimar ; svensk text: Monica Rennerfel t. -
Stockholm, 1976. - 27 s. : ill. - (Per och Lisas 
faktaböcker) 

Orig:s titel: Hvad sker der på havet? 

Tillsammans med sina föräldrar gör Per och Lisa en . 
båtresa till England. Boken beskriver huvudsakligen 
vad som händer på resan. Illustrationerna är i klara 
färger, men tyvärr förekommer vissa sakfel i texten. 

296 Kirchberg, Ursula 
Hcf Die ist Dagobert ••• l Ursula Kichberg. - 3. Aufl. -

Mliunchen: Ellermann, 1974. - [28] s. • ill. 

297 
uP ra 

Bilderbok, utan text, i frikostiga färger som skil
drar hur en man hittar och reparerar en gammal skrot
bil. Olyckligtvis blir bilen förstörd av en stor 
svart tjur. 

Mitgutsch, Ali 
Kul om hjul : från kärra till racerbil l Ali Mit
gutsch ; översättning av Birgitta Hammar • - Stock
holm, 1976. - 46 s. : ill. 

Orig:s titel: Rund ums Rad. 

En tecknad faktabilderbok om hjulet genom tiderna. 
situationsbilderna är tydliga, detaljrika och humo
ristiska. Texten består av kortfattade historiska 
kommentarer om transportsätten under olika tidevarv. 
Boken är mycket trevlig och lockande. 
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Olofsson, .Runa 
Trafik l [Runa Olofsson (text) ; Gunilla Ingerlund 
(teckningar)].- Stockholm, 1978.- 16 s. : i.ll.
(Samhället ; 1) (om världen) 

Många saker tas upp i denna bok, t ex histo~ik, reg
ler, bilutrustning, kollektivtrafik. Innehållsmässigt 
hade dock framställningen vunnit på om vissa områden 
fördjupats och andra strukits. En ytlig och plottrig 
bok. 

299 Peterson, Anne Marie 
Hcf' Resan l Anne Marie och Hans Peterson. 

Första upplaga i denna version 1977. 

Per och Johanna företar en bilresa tillsammans med 
sina föräldrar. Resan går till Lappland, ner genom 
Norge, vidare till Köpenhamn sedan åter till Sverige. 
Svart=vita oengagerande fotografier och sparsamt med 
text. Boken inleds med en bildsvit över olika sätt 
att färdas. 

300 Sverud 9 Karl.,·Axel 
Hcf' Peter~bygger en bil / Karl-Axel Sverud & Olof' Erne

stam ; illustrationer: Harald Sonesson. 
Originalupplaga 1976. 

Peter f'år en gammal barnvagn som han och några kam
rater försöker bygga en bil av. Hans pappa berättar 
om hur man tillverl{.ar en riktig bil på fabriken. 
Bilderna är slarvigt tecknade. I slutet av boken 
finns en översättning till finska. 

Se också nr 313. 
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VATTEN OCH VÄDERLEK 

Barrefors, Sven-Olof 
Vatten l Olle Barrefors (text) ; Bo Falk (teckning
ar) • - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Vår jord 
; 1) (om världen) 

Vatten och dess kretslopp skildras. Ett uppslag hand
lar om försurn:i:·ngen av sjöar. Texten är saklig och 
väl bearbetad. Illustrationerna i färg och svart-vitt 
är åskådliga. 

302 Gustafsson, Karl-Erik 
uU Vatten l Karl-Erik Gustafsson, Anne-Marie Ljungberg 

; teckningar: Kjell Ivan Anderson. - Lund, 1977. -
32 s. : ill. - (Leka, leta, veta) 

En mycket allsidig faktabok. Ur innehållet bl a, var 
finns vatten, salt och sött, vad använder man det 
till, vad händer när man kokar det, vad flyter eller 
sjunker, varifrån kommer det och vart tar det vägen 
när vi använt det? Enkla experiment finns beskrivna. 
De ändamålsenliga illustrationerna utgörs av teck
ningar och foton. 

303 Utgår 

304 
uUb 

Norder, Bodil 
Väderlek l Bodil Norder (text) ; Bo Falk (teckning
ar) • - Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Vår jord 
; 1) (om världen) 

Om temperatur, vindar, moln, nederbörd och åska får 
man läsa i den här boken. Framställningen är elemen
tär. Vindtabell beskrivs i ord och bild. Vackra.fo
tografier på blixt och solnedgång. Passar förträff
ligt för förskolebarn. 

VÄXTER 

305 Björk, Christina 
uQe Linnea planterar kärnor, frön och annat l text: 

Christina Björk ; teckningar: Lena Anderson. -
Stockholm, 1978. - 58 s. : ill. 

Detta är verkligen en trevlig fal,tabol{ som man kan 
ha stor nytta av i förskolan och hemma. Den är skri
ven med fantasirikedom och glädje. Man får massor av 
tips. Linnea lär läsaren att plantera kärnor och 
frön, att vattna, spela plommonspelet. Boken är tyd
ligt illustrerad med teckningar i svart-vitt-grönt. 
Texten parerar bilderna bra och är lärorik och lätt
fattlig. 
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Ingves, Gunilla 
Har du sett på maskrose~ j Gunilla Ingves. -
Stockholm, cop. 1978. -G~ s. : ill. 

Vi får veta en hel del om maskrosen i denna bok. 
Binas roll och om hur länge maskrosorna blommar t~s. 

upp. Kortfattad 'text. Stora färgglada bilder. 

Ingve.s, Gunilla 
Har du sett på potatisen! / Gunilla Ingves. -
Stockholm, cop. 1976. - [zLt] s. : il l. 

Faktabok om potatisens utveckling från sättpotatis 
tills den är färdig att sätta på bordet. M{varell
bilderna är ibland något svåra att fHrstå och det 
krävs en vuxen bredvid som fHrklarar och utvecklar 
materialet. 

Ingves, Gunilla 
Har du sett på svampen! 
Stockholm, cop. 1978. -

/. Gunilla Ingves. -
f?lu s. = ill. 

Ekorren plockar svamp och samlar till sitt vinter
fHrråd. Detta och lite till får vi veta i denna bok, 
där stora och luftiga akvareller åskådliggHr hur 
svampar bildas och växer. 

309 Janus Hertz, Grete 
uU:f Maskrosor 7 text: Grete Janus Hertz ; bild: Hogens 

Hertz ; svensk text: Brita af Geijerstam. - Stock
holm, 1977. - 46 s. : ill. - (FHl-bok ; 45) 

Orig:s titel: Moolkebc/tten. 

Faktabilderbok i färg om den enlda masl{rosen beskri
ven ur en rad olika synvinklar. Text och bild utgHr 
en informativ enhete 
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Mossberg, Bo 
Året om med mjölkörten / Bo Mossberg ; 
konsult: Kjersti Matthis • ~ Stockholm, 
s. : ill. - (Titta nära) (Du och jag) 

pedagogisk 
197 5. - 31 

I korta.och enkla textavsnitt som är infogade i sto
ra vackra färgteckningar, beskrivs en av våra vanli
gaste växter, mjölkörten. Teckningarna täcker hela 
uppslaget. 

311 Ribrant, Katarina 
uQe Vad händer när det gror? / Katarina Ribrant. -

Stockholm, 1978. - 24 s. ill. 

312 
uPp 

Ivan hjälper till att gräva, plantera och rensa ogräs 
på mormors kolonilott. Texten är bra, alla nödvändi
ga fakta har tagits med för att barnen lätt ska för
stå hur man odlar. Bilder i svart-vitt, grönt och 
orange. 

YRKEN OCH ARBETSPLATSER 

Hanna på bygget / Ulf Jansson 
son • - Stockholm, 1976. - 16 
försl<:olan) (Hanna-serien) 

teckningar: Ulf Jans
s. : ill. - (För dig i 

Hanna får följa med till sin pappas arbetsplats, vil
ket berättas om i serieform. Information om olika 
yrken. I slutet fotgrafiska bilder om människor i 
yrkes- och hemmaroller. 

313 Mathieu, Joe 
Hof Loffes långtradare. Text/Bild: Joe Mathieu. Svensk 

text: Dagny Dahlberg. Orig:s titel: Big Joelis 
trailer truck. (Berätta för mig. 4.) 

Vi får följa med Loffe och hans långtradare under 
en arbetsdag. Färgrika illustrationer med många de
taljer att pråta om. 



314 
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Olofsson Runa 
Polis / LRuna Olofsson (text) ; fackgranskare: Curt 
Falkenstam ; Gunilla Ingerlund (teckningar)]. 
Stockholm, 1978. - 16 s. : ill. - (Samhället ; 1) 
(om världen) 

VarfHr har vi polis? Vad gHr de? Dessa frågor fHrsH
ker boken besvara, dock utan större framgång. En in
tressant historik finns med, med teckningar från fHrr 
med tidstypiska dräkter. När kriminalpolisen beskrivs, 
nämns ingen fHrklaring till brott och straff. Avance
rade saker som Säpo och Interpool är medtagna. Omväx
lande fotografier och teckningar, olika storlek på 
texterna. Innehållsrik men ytlig. 

Se också nr 131. 

ÅRSTIDER 

315 Anderse~, Hans Christian 
Hcf lrets historia l H. c. Andersen ; illustrationer av 

Kaj Beckman ; Hversättning av Solveig Johansson. 
Stockholm, cop. 1979. - 28 s. : il l. 

Orig:s titel: Årets historie. 

En annorlunda skildring av årstiderna. På ett vackert 
och poetiskt sätt berättar Andersen årets historia. 
Texten är ibland svar och kräver förklaringar av den 
vuxneo Språket är målande med många liknelser. Illu
strationerna, i collageteknik, är konstnärliga och 
stämningsfulla. Som helhet är boken ett konstverk. 

316 Beckman, Kaj 
Hcf Måns och Mari från vår till vinter l tecknad och be-

rättad av Kaj Beckman. 
Första upplaga med denna samlingstitel 1979. -
Innehåll: Måns och Mari om våren ; Måns och Mari 
om sommaren ; Måns och Mari om hHsten ; Måns och 
Mari om vintern. 

Beckmans fyra bilderböcker finns nu i en volym, där 
varje del är oförändrad i ord och bild. Texten inne
håller mycket fal<ta, men är ändå lättläst. Illustra
tionera är konstnärligt gjorda samtidigt som de är 
informativa och tydliga. Den bästa tecknade årstids
boken fHr förskolano 



317 
H.03 

- 86 -

Hallqvist, Britt Gerda 
Sommarvarmt och vinterkallt / Britt G, Hallqvist, 
Satomi Ichikava. 

Första svenska upplaga 1976. - Orig:s titel: A 
child~s book of seasons. 

Bilderbok i akvarelltoner, åtföljda av verser i väx
lande rytm. Barnen i boken leker olika lekar allt 
efter årstidernas växlande. 

318 Kurelek, lvilliam 
Hcf Prärievinter / text/bild: William Kurelek ; svensk 

text: Britt Isaksson. 
Första svenska upplaga 1978. - Orig:s titel: A 
prairie boy 1 s ~inter. 

Barnen leker i snön, åker skridskor och kastar snö
boll, men måste också hjälpa till att hämta ved, vat
tna korna och köra hem hö. Detta händer på Kanadas 
prärie under en kall 30-talsvinter. Helsidesbilder 
i färg med många detaljer. 

319 Lundgren, Gunilla 
uUe Om hösten och vad Malkolm ser i naturen / av Gunilla 

Lundgren, Lars Jacobson, Malkolm Jacobson. - Stock
holm, 1978. - 32 s. : ill. 

Vacker fotobilderbok om hösten runt ett fritidshus i 
skogen och om hur 4-årige Malkolm upplever den till
sammans med sina föräldrar. Lättförstådd text. 

320 Lundgren, Gunilla 
uUe Om vintern och vad Malkolm ser i naturen / av Gunilla 

Lundgren, Lars Jacobson, Malkolm Jacobson. - Stock
holm, 1978. - 3l~ s. : ill. 

Fotografierna visar vackra vinterbilder med snötyng
da träd och olika djur. Några uppslag handlar om hur 
Malkolm och hans familj firar julen. Texten, i korta 
meningar, är Fik på fakta. 

321 Lundgren, Gunilla 
Hcf' Om våren och vad Malkolm ser i naturen / av Gunilla 

Lundgren, Lars Jacobson, Nalkolm Jacobson. -·stock
halm, 1979. - 34 s. : il l. 

Fotof'al{'tabol< om våren. Malkolm och hans föräldrar har 
.ett hus på landet. Där upplever de våren i form av 
sälg och vits~por. Utsökt vackra bilder på fjärilar. 
Fågelholkar sätts ut, svart-vit flugsnappare flyttar 
in. Grodyngel och ödlor visas på tydliga och informa
tiva fotografier i färg och svart-vitt. Boken lockar 
till fördjupning. 
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TITELREGISTER. Siffrorna hänvisar till bokens nummer. 

Alfons och hemliga Mållgan. 237 
Alfons och odjuret. 169 
Alla behövs. 20 
Alla slags familjer. 164 
Alligator. 65 
Ankan. 99 
Argboken. 181 
Arkeologi. 298 
Att leva i Bangladesh. 1 
Att leva i Peru. 14 

Bagarbarn. 131 
Bara en kloss till.8.182 
Bara jag hade någon att leka med ••• 242 
Barbara och sjusovaren. 49 
Barn på sjukhus. 267 
Barnen på den gröna krokodilön. 13 
Barnets första timmar. 197 
Barrskogen~ 232 
Björken~ .217 
Bokstavsboken. 19 
Bostäder$ 262 
Brandkår~ 263 
Buggene 168 
Bäck, å och älv. 219 
Bävern. 38 

Cecilia : flic~an i slummen. 3 
Cecilia och morfar : bildberättelser. 249 

Delfinen" 6h 
Den flygande orkestern. 196 
Den gamla eken~ 212 
Den lam") man1:..en. 139 
Den långa rajden. 159 
Den ängsliga sparven. 69 
Det här är mamma och pappa. 146 
Det här är vi. 1 '+7 
De t här är vc.h· hund • 9 3 
Det här är vår lillebror. 148 
Die ist Da~obert.&.296 
D jur i f' ca' a" 2 1 
Djuren och deras ungar. 35 
Djuren på Lilleby gård. 265 
Dromedareno 57 
Du och jag i Italien. 15 

Ekorren. 50 
El från batterier. 283 
Elefanten. 56 9 58 
Elinema bor i Tanzania. 2 
Emma hos doktorn. 271+ 
Emma och den randiga klänningen 
Emmas dagis. 118 
Emmas första dag på dagis. 119 
Emmas· verkstad. 189 

en saga. 1 '33 
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En dag på cirlms. 160 
En liten vit katt. 250 
Esmeralda. 154 
Ett fritt land i Afrika. 9 
Ett fHl kommer till världen. 98 
Ett år på Lilleby gård. 266 

Fallet med de små fegisarna. 151 
Farmor berättar. 129 
Fernando. 4 
Fiffi och Birger och vänster och höger. 193 
Fingrar som ser. 134 
Fiske. 255 
Fjället. 220 
Fladdermusen. 39 
Flicka och pojke. 204 
Flugan. 78 
Folk är så olika. 175 
Frödrik. 213 
Fåglar. 77 
Färgtrumpeten. 114 
Föl. 111 
Första insektsboken. 92 

Gamla tiders jul. 132 
Gissa vad jag såg på vägen hem! 113 
Grisen. 100 
Grodan. 51 
Grävlingen. 47 
GrHnland. 1 1 
Gudasagor. 124 
Guldfisken. 101 
Guldhamstern. 102 

Han är min bror. 140 
Hanna får en jordglob. 8 
Hanna i affären. 184 
Hanna i kommunhuset. 258 
Hanna på bygget. 312 
Hanna på landet. 216 
Har du sett på daggmasken. 81 
Har du sett på flugan. 82 
Har du sett på gräshoppan. 83 
Har du sett på maskrosen. 306 
Har du sett på myran. 84 
Har du sett på nyckelpigan. 85 
Har du sett på potatisen. 307 
Har du sett på spindeln. 86 
Har du sett på svampen. 308 
Har du sett på trädgårdssnäckan. 87 
Haren. 40 
Havet. 233 
Havsstranden. 234 
Hermelinen. 41 
Hjalmar i snabbkHpet. 259 
Hokus Pokus eller När Gustav inte vill lägga sej. 152 



Humlan. 90 
Hunden·. 1 OJ 
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Hur blev det sen då, Katitzi? 167 
Hur djuren skyddar sig. 22 
Hur då då? 291 
Husdjur. 94 
Huset. '290 
Hästen. 101+ 
Hörseln. 202 

I vår natur året runt. 226 
Ida Maria från Arfliden. 121 
Igelkotten. 37, 42, 52 
Insekter. 91 
Isbjörnen. 59 

Jag och morfar. 251 
Jag skall berätta om Hati. 7 
Jag vill också gå i skolan. 276 
Jag är döv. 11-J.2 
Jan och Julia får ett djur. 110 
Jan och Julia är sjuka. 271 
Janna är arg ibland. 176 
Janna är glad ibland. 177 
Janna är ledsen ibland. 178 
Janna är rädd ibland. 179 
,Jason. 163 
Jason flyttar. 166 
Jasona sommar. 248 
Jesu födelse : en bildberättelse. 156 
Johan och skogens djur. 32 
Joakims JOO första dagar. 
Jordbrul'i:. 256 
Jordldotet. 210 
Josef och hans bröder 
Jämvil(t. 285 

en bildberättelse. 157 

Kaj hos doktorn på barnavårdscentralen. 272 
Kaj på daghem. 117 
Kaninon~ 105 
Kareno 2l1Lt, 
Katten. 106 
Katt ungar. 109 
Klara och den snälla gamla tigern. 253 
Klarar du båten, Elof? 247 
Klick& : Olle fotograferar. 284 
Krafter. 286 
Kroppens behov. 205 
Kroppens byggnad. 206 
Kul om hjul : ifrån kärra til.l racerhil. 297 
Kungsfiskarna. 71 
Kängurun. 60 

Lasse kommer bort. 173 
Lasse, Lotta och matpyramidan. 1R5 
Laxe : skogsmulles vän i vattnet. JJ 
Leo i skolan. 275 
Leo på landet. 257 
Leo åker tåg, 292 
Leoparden. 61 
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Lilla Bi. 88 
Linnea planterar l<ärnor, frön och annat. 305 
Linus får många kompisar. 241 
Listigt Alfons Åberg! 170 
Livet i havet : en näringskedja. 222 
Livet i skogen : ett kretslopp. 223 
Livet på savannen. 55 
Livets uppkomst. 211 
Ljud. 287 
Loffes långtradare. J1J 
Lövskogen. 235 

Mamma och pappa ska skiljas. 153 
Manuel Lundström från Sydamerika. 162 
Manuela: indianflicka från bergen. 5 
Mapias bok. 165 
Maria kan inte gå. 143 
Mariamu från Kijiji. 17 
Marsvin hemma. 95 
Marsvinet. 107 
Maskrosor. 309 
Mats och Milalik. 16 
Metall. 280 
Metallåldern. 125, 126 
Micki rävungen. 53 
Mimmis bok. 150 
Min valp, ett litet underverk. 96 
Minka och vildhästarna. 66 
Mitt finger är trasigt, sa Pia. 270 
Myran. 79 
Måns och Mari från vår till vinter. 316 
Mårten handlar. 279 
Mårten på dagis. 116 
Mårtens morgon. 155 

Noaks ark. 36 
Noshörningen. 62 
Nu har Kalle fått en liten syster. 161 
Nu kommer jag och slår dig! 191 
Nyckelpigan. 80 
När Katarina städade Öja. 187 
När ljuset försvann från Elins hus. 246 
När olyckan är framme! 273 

Olga berättar. 130 
Olle f'islmr. 261 
Om en liten vecka eller När Bella äntligen träffade ••• 172 
Om hösten och vad Malkolm ser i naturen. 319 
Om vintern och vari Malkolm ser i naturen. 320 
Om våren och vad Mulkolm ser i naturen. 321 
Ootas stora dag. 1;~ 

Paketres an. 2 J!) 
Palle är ensam i världen. 183 
Papegojan. 72 
Pedro : sl<oputsarpojl<P från Qui to. 6 
P0ll0s nya ldärlPr. 1:_~0 

Ponns tump0n. ;~l~ J 
Per, Trla & t-1inimum. 1()() 
P0tor bygger on hjl. JOO 
Pja OGh rarbror Anton. 240 
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Pingvinen. 73 
Plupp kommer till stan. 186 
Pojken Per. 141 
Polis. 314 
Post och tele. 264 
Pottan. 200 
Prärievinter, 318 
På brandstationen. 260 

Rabbi t s. 1-t-6 
Ramsor och tramsor om Bill och Bolla. 136 
Regnskogar. 209 
Resan. 299 
Rulle på äventyr. 115 
Räkna med Pluss. 18 
Räven. 43 

Sagan om den lilla farbrorn. 180 
Saras drake. 254 
Sex : samlevnadskunskap för barn i förskoleåldern. 198 
Shandi och hennes by. 10 
Sillgrisslan som inte ville hoppa. 75 
Sinneno 207 
Sjukt, sa kroppen. 268 
skapelseberättelsen. 215 
Småcljure 23 
Småkryp o 21-~ 
Solen och månen. 214 
Sommarvarmt och vinterkallt. 317 
Sorken 0 lJ.L1. 
Spadarve t ., 1 2 2 
Sparvungens första årG 70 
Spinld.. 5l.J-
Stenålclerno 127 9 128 
Susanne och Sören in i rummet och ut genom dörren! 194 
Susanne och Sören - och pake:.ten : över - uneler ••• 19 5 
Spår av djur. 25 
Starboet. 68 
Synen. 203 
Så blev det när Petras pappa flyttat. 158 
Så funkar du! 201 
Så funkar världent 288 
Så levde de lyckliga. 123 
Så var det när Ola blev arg. 174 
Sälarna på öno 48 

Taltrasten., 76 
Titta på gräshoppan och andra smådjur i hagen. 26 
Titta på humlan och andra smådjur på ängen. 27 
Titta på nyckelpigan och andra smådjur i trädgården. 28 
Titta på skogsödlan och andra smådjur i skogen. 29 
Titta på strandkrabban och andra smådjur vid havet. JO 
Titta på trollsländan och andra smådjur vid sjön. 31 
Tokigt och klokigt : mera rim om Bill och Bolla. 137 
Talgoxen. 67 
Trafik. 298 
Trafik : trafikkunskap för barn i förskoleåldern. 293 
Trä. 281 
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Trädgården. 236 
Trädgårdssnäcka och kålmask. 89 
Ttirkan från Turkiet. 190 
Tyg. 282 

Vad'händer i skolan? 278 
Vad händer i trafiken? 294 
Vad händer Kalle och Kajsa på sjukhuset? 269 
Vad händer när det gror? 311 
Vad händer på sjön? 295 
Vanna vill stanna. 138 
Var är lilla Skrovlig? 192 
Vara människa. 208 
Varför gråter Lotta? 171 
Varför ser jag suddigt? 144 
Varga : en berättelse om djur. 34 
Vargen. 63 
Vatten. 301, 302 
Vem förstår oss : en bildberättelse om Anna Karin ••• 135 
Vem räddar Alfons Åberg? 238 
Vi leker med grenar. 224 
Vi leker med stenar. 225 
Vi och vår natur. 188 
Vi tittar på havet. 228 
Vi tittar på insjön. 229 
Vi tittar på skogen. 230 
Vi tittar på ängen. 231 
Vildgåsen. 74 
Vitsippan. 218 
Våra dömmars land. 245 
Våran Tobias blir större. 145 
Väderlek. 30L~ 
Vägl{:anten. 221 
Välkommen, lilla kalv. 97 
Vän eller fiende? 227 
Växter och djur hemma. 112 

Året om med haren. 45 
Året om med mjölkörten. 310 
Årets historia. 315 
.Åsnan. 108 

Äntligen börjar skolan. 277 
Är det så --- att vara pojke/flicka. 252 
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Allen Jensen, Virginia 192 
Andersen, Hans Christian 315 
Andersson, Maj 20 
Andersson, Maria 168 
Atri, Adriana d' 93, 146, 147, 148 

Barker, Eric John 55 9 209 
Barrefors, Sven Olof 94, 210 9 211 9 255, 256, 280 9 281, 

282, 301 
Beckman, Kaj 316 
Berg, Lasse 1 
Berggren, Uno 67, 68, 212 
Bergman, Thomas 134, 135 9 149, 197 
Bergström, Gunilla 136, 137, 169, 170, 237, 238 
Bergström-Walan, Maj-Britt 198 
Beskow, Elsa 120 
Bevington, Jeffrey Dixey 21, 22 
Bielfeld 9 Horst 95 
Eisset, Donald 18 
Björk, Gun 23 9 24, 25, 26, 27, 28, 29, JO, 31, 37 9 150 9 

165, 193, 305 
Boija, Lene. 2 
Bonsall 9 Crosby 151 
Borg 9 Inga 186 
Bröger 9 Achim 234 

Capdevila 9 Juan 257 9 275 9 292 
Cole, Joanna 96~ 97 
Coleman, Jill 56 

Dahlberg, Per Åke 32 
Dahlerup, Rina 171 
Danielsson, Thomas 240 
De Ruvo, Annika 268 
Dijk, Karin van 19 
Doney, Meryl 69 
Döre, Sonja 283 

Eaker, Birgit 213 
Edelman 9 ,John 21 L(. 
Elc? Birgitta 3 9 4, 
Ekenborm, Lars 7 
Eriksson, Eva 15~~ 9 
Erilcsson 9 Larserik 
Erup 9 Birgit 153 
Eurelius, Anna Carin 

17:~ 
2L1.1 9 28L!. 

Fagerström, Grethe 199 
Falk, Bisse 155, 279 
Fisker, Robert 70 
Frankel, Alona 200 
Freden, ~Tonas 156, 157, 215 
Frohm, Gösta 33 
Frost, Britta 293 
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Gantriis, Ida 242 
Gelotte, Ann-Madelaine 121 
Gripe, Camilla 243 
Gustafsson, Karl-Erik 285, 286 9 287 9 302 
Gydal, Monica 158, 174 

Hagbrink, Bodil 159 
Hallqvist, Britt Gerda 175, 317 
Hare, Kirsten 194, 195 
Hellner, Katarina 176, 177 9 178, 179, 259 
Hertz, Birgitte 113 
Holm, Annika 138 
Holmer, Bo 260 
Holmåsen, Ingemar 217, 218 
Hoppenbroutvers, Frans 38-44, 57-63, 71-74, 78-80 

Ingves, Gunilla 81- 86, 306-308 
Isenbart, Hans-Heinrich 98 
Ivanovsky 9 Elisabeth 88 

Janosch, 245 
Janus Hertz, Grete 244, 309 
Johansen, Lis Bo 116 
Johansson, George 246 

Karabuda, Glines 9 
Karlman, Alva 247 
Kaufman, Joe 201 9 288, 294, 295 
Kirchberg, Ursula 296 
Kort, Kees de 139 
Kurelek, 'Villiam 318 

Lager, Håkan 261 
Lagercrantz, Ann-Mari 75 
Larsson, Carl 122 
Larsson, Mona 160 
Lasker, Joe 123 9 140 
Lidman, Björn 187 
Lindborg-Sylvest, Rigmor 141 
Lindgren, Astrid 276 
Lindgren, Barbro 161, 180 
Lorentzen, Denny 142 
Lundberg, Jan 143 
Lundgren, Gunilla 319-321 
Lundkvist, Berne 277 
Löfgren 9 Ulf 11lt- 9 '196 
Löfving, Börje 45 
Lööf-Eriksson, Margareta 162 

McTrusty 9 Ron 46 
Mathieu, Joe 313 
Matthis, Kjersti 181 
Mayers, Fatrik 182 
Mickwitz, Camilla 163, 166, 248 
Mitgutsch, Ali 297 
Morris, Robert 64 
Mossberg, Bo 310 
Hunch-Petersen, Nils Finn 10 
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Newth, Philip 115 
Nicholls 9 Arthur 202, 203 
Nilsson, Maud 269 
Norder, Bodil 11, 124-128, 188 9 219-221, 289, 304 
Nordin, Bengt 270 
Nordin, Carl-Gustaf 249 
Nyström, Jenny 129 

Ohta, Daihachi 250 
Olofsson, Runa 262-264, 298 9 314 
Olsen, Lars-Henrik 47, 222 9 223 
Oskarsson, Gunhild 48 
Owesen 9 Albert 34 

Pajot, Anne-Marie 99-108 
Parish, Peggy 12 
Peterson, Ann-Marie 290, 299 
Pettersson, Olga 130 
Pettersson, Rune 226 
Pfloog 9 Jan 109 
Piatti, Celestino 49 
Piers, Helen 89 
Pollack, Ester 13 
Provensen, Alice 265, 266 

110, 271 Rettich 9 Hargr·et 
Ribrantp Katarina 
R~nmerfors 1 Paul 
Ring 9 Britta 185 
Roberts, David 35 
Romare, Kerstin 224 9 

1l~4 t 2 91 ' 3 11 
1l~ 

Schmidt, Friedel 251 
Schult, Herbert 111 
Sed·1~·all 9 Barbro 131 
Shaw, EveJ.yn 6 5 
Shaw, Peter 227 

225 

Sheehan, Angela 50-52 9 76, 90 
Sigsgaad, Jens 183 
Simon, Norrna 164 
Snygg lvagner, Gunilla 15 
Spier, P~ter 36 
Steiner, Marie-Louise 252 
Stiesse1 9 Lena 117, 272 
Stjernholm Raeder, Karin 25J 
Su.d;:sdorf'f, As tri d B0rgman 53 9 77 9 91 
Svedb<:o;rg~ Bo 1h_5 
Svedenblad, Anne 190, 254 
Svend Otto s, 16, 132 
Sverud, Karl-Axel 273, 275, JOO 

Taikon, Katarina 167 
Thomson, Ruth 92 

Valkare, Gunnar 17 
Wells, ~osemary 191 
Wilk6n, Josef 66 
lvolde, Gunilla 118,119, 189, 274, 133 

Z1..reifel, France s 54 
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Åkesson, Birgitta 112, 204-208 9 232-236 

KÄLLOR 

Barnlitteraturen i Sverige : läsning för barn och 
barnboksprogram l i urval av Lars Furuland m fl. -
Stockholm, 1970. 

Bibliotekstjänts sambindning 
böcker. Lund. 1976-1979. 

barn- och ungdoms-

Bilden i barnboken l redigerad av Lena Fridell.·
Göteborg, 1977. 

Bokrevy Il l Bibliotekstjänst. -Lund, 1970. 1976-
1979. 

Förskolan : betänkande l avgivet av 1968 års barn
stugeutredning. - Stockholm 9 1972. - (statens of
tentliga utredningar ; 1972:26 

Nyman, Anja: En kommenterad förteckning över ett 
urval bilderböcker för förskolans intresseområden. 
- Borås, 1976. - (Specialarbete l Bibliotekshögsko-
lan; vt 1976.) ' 

Stybe, Vibeke : Från Snövit till Snobben : barnbok
ens ursprung och utveckling. - Ny omarb. uppl. -
Stockholm, 1972 • 

.Y1_ lär av varandra. - Stockholm,_ 1975. - (Arbets
plan för förskolan ; 2) 

Vi upptäcker och utforskar. - Stockholm 9 1975. -
{Arbetsplan för förskolan ; 3) 

Vår förskolan. - Stockholm, 1975. - (Arbetsplan för 
'fiT:;skolan ; 1) 
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·SPECIALARBETE 

Ankersen, Susanne: Bilderböcker för förskolans 
intresseområden : ett kommenterat urval l Susanne 
Ankersen, Ulla Arkehag, Gabriella Gustafson, 
Karin Rudnick. - Borås, 1982. - 96 s. - (Special
arbete l Bibliotekshögskolan ; vt 1982) 

Detta arbete består av en annoterad förteckning 
över bilderböcker som behandlar ett flertal av 
förskolans intresseområden. (320 titlar fördela
de på 28 ämnen). Förteckningen är tänkt som ett 
hjälpmedel för förskole- och bibliotekspersonal. 
Basmaterialet är hämtat ur Bibliotekstjänst sam
bindningslistor 1976 - 79. Ett visst kvalitets
urval har gjorts. 
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Bilderböcker för förskolans intresseområden: 
ett kommenterat urval l Susanne Ankersen, 
Ulla Arkehaq, Gabriella Gustafson, Karin 
Rudnick. - Borås, 1982. - 96 s. - (Special
arbete l Högskolan i Borås. Institutionen 
bibliotekshögskolan, ISSN 0347-1128 ; 1982: 
27) 
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