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Alla boklistor finns på adressen 

eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_alaluokat 
genom att skanna QR-koden.



• Lätt att läsa -serien
• Axelsson Östlund, Helena  

ELLER Östlund Helena: Joy-serien
• Bross, Helena: Kusinerna -serien
• Dahlbäck, Helena: Fredda -serien
• Daniels, Lucy: Tassar och morrhår -serien
• French, Jackie: Knäppa familjen -serien
• Gesén, Pernilla: Alva -serien
• Lindahl, Inger: Zigge med zäta
• Meadows, Daisy: Älvorna -serien
• Widmar, Martin: LasseMajas detektivbyrå -serien 

ELLER Nelly Rapp -serien
• Wolff-Brandt, Carina: Johanssons -serien
• eller en annan bok som du kommit  

överens om med läraren.

BERÄTTELSER

• Bertil Almqvist
• Elsa Beskow
• Mauri Kunnas
• Jan Lööf
• Sven Nordqvist
• Jujja Wieslander
• Ilon Wikland
• eller en annan bok som du kommit  

överens om med läraren.

SAGOR OCH KLASSIKER
Välj en författare i listan och  
läs någon av hens böcker:

• Bubbel och skratt : rim och ramsor för de riktigt små
• Kom så åker vi! : sånger och verser
• Lindquist, Marita: Min katt heter Mirre Sundström
• Lundström, Hanna: Rassel prassel promenad :  

poesi bland barr och blad
• Moring, Lotta: Fröken Frigga Krikonqvist 
• Pelle Plutt : ramsor och rim från gator och gårdar
• Sånger och verser om djur
• eller en annan versbok som du  

kommit överens om med läraren.

DIKTER

• Azam, Jaques: Stora varförboken (03)
• Hansson, Anna: Fasliga fakta om rysliga varelser (84.31)
• Klinting, Lars: Lilla kuten och andra ungar i naturen ;  

Lilla kultingen och andra ungar på gården (58)
• Lipkowitz, Daniel: Bygg med LEGOboken :  

roliga idéer att bygga vidare på (65.8)
• Livsgnistor för barn -serie
• Lätt att läsa fakta -serie
• Manning, Mick: Lilla labbet :  

[forskarskola för nyfikna] (53.8) 
• Niemelä, Reetta: Stallet på kullen (85.231)
• Stora varförboken (03)
• Sundsten, Berndt: Första boken om livet på bondgården 

(67) ELLER Första boken om Nordens vilda djur (58)
• Wikström, Bim: Figges bok om vett & etikett (30.8)
• eller en annan faktabok som du kommit  

överens om med läraren.

FAKTABÖCKER

• Någon serietidning
• Andréasson, Rune: Bamses äventyr -serien
• Holmberg, Åke: någon Ture Sventon -serie
• Lindgren, Astrid: Pippi går till sjöss
• Wieslander, Jujja: någon Mamma Mu -serie
• eller en annan serie som du kommit  

överens om med läraren.

SERIER
Under båda läsåren läser man 
fem böcker. Läs en från varje 
grupp. 

Du kan också läsa en valfri bok 
som är lämplig för gruppen. 
Kom överens om detta med 
läraren. 

Läraren följer upp och vägleder 
i avläggandet av läsdiplomet.

(bibliotekssignum inom parentes):


