ÅRSKURS 1–2: BÖRJA LÄSA
Alla boklistor finns på adressen
eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_alaluokat
genom att skanna QR-koden.

Denna lista innehåller tips på
roliga och lättlästa böcker.
Du kan fritt välja läsning från
eller utanför listan efter ditt
eget intresse.
Läraren följer upp och vägleder
i avläggandet av läsdiplomet.
Under båda läsåren läser man
fem böcker eller sagor. Läs en
bok som är lämplig för varje
grupp. Den femte boken kan du
välja fritt.
Du kan också läsa en valfri bok
som är lämplig för gruppen.
Kom överens om detta med
läraren.

Läs en rimmad bilderbok,
till exempel en av dessa:

Läs en bilderbok av en svensk eller finsk
författare, till exempel någon av följande:

RIMMADE BILDERBÖCKER

BILDERBÖCKER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appelgren, Tove
Frölander-Ulf, Lena
Gustavsson, Per
Hurme, Maija
Härmälä, Anna
Lindenbaum, Pija
Mickwitz, Camilla
Nilsson, Ulf
Nordqvist, Sven
Rönns, Christel
eller en annan svensk eller finsk bilderbok
som du kommit överens om med läraren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskow, Elsa: Puttes äventyr i blåbärsskogen
Donaldson, Julia: Stugan är trång som en skokartong
Frölander-Ulf, Lena: Sagan om prinsessan Bulleribång
Hellsing, Lennart: Sjörövarbok
Kivelä, Malin: Den ofantliga Rosabel
Olofsson-Heshmat Pasand, Helena: Harens årsbok
Sandelin, Annika: Businnan blir kär
Sjöberg, Lena: Aldrig har jag sett
eller en annan bilderbok på vers som du
kommit överens om med läraren.

FAKTABÖCKER
Läs en faktabok som du är intresserad av.
Till exempel följande böcker är trevliga
(bibliotekssignum inom parentes):

BERÄTTELSER
Läs en lättläst barnbok, till exempel någon av dessa
böcker eller som tillhör någon av dessa serier:
• Ahlburg, Kirsten: Serien om Noa
• Ekensten, Ann-Charlotte: Serien om Tage på camping
• Extra lätt att läsa -serie
• Hagmar, Pia: Sagas nya vän
• Lidbeck, Cecilia: Serien om Vilma ELLER Hemliga fyran
• Lindström, Christina: Leo och de lösa tänderna
• Wirsén, Carin: Serien om Alma och Egon
• Wänblad, Mats: Serien om Morgan och piraterna
ELLER Familjen Monstersson
• eller en annan bok som du kommit
överens om med läraren.

• Butterfield, Moira: Förlåt! :
[en rolig bok om hur man bör uppföra sig] (30.8)
• Davies, Nicola: Hav och sjöar (56)
• De la Bédoyère, Camilla: Jag älskar djurungar :
[fler än 50 olika djur] (58)
• Serien om Finlands djur
• Henriksson, Karin: Farligt på riktigt? (85.231)
• Könnecke, Ole: Sport är kul (79.1)
• Maskell, Hazel: Stora boken om stora djur (58)
• Sheppard, Sarah: Elton & Ekis Ekorre
ELLER Harry och Härta Hare (85.231)
• Vilket museibesök (85.231)
• Wallentin, Jack: Fantastiska djur
i Amazonas regnskog (56.9)
• eller en annan faktabok som du kommit
överens om med läraren.

