
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 

 
BARNLITTERATURLISTA 

 
 

Änggårds förskolor i Lambohov har utarbetat en barnlitteraturlista med tips 

om inspirerande barnböcker som berör hållbar utvecklingens 3 aspekter 

(social, ekonomisk och ekologisk). 

 

  



Cykla, panta och 

rädda en isbjörn 

Spolander, Jörn 

 

Man behöver inte vänta tills man är vuxen, har körkort och rösträtt för att 

rädda världen - kanske är det till och med bättre att vara barn?! Vem hinner 

till exempel panta flest tomburkar från och med NU? Och vem har lättast för 

att aldrig vänja sig vid att köra bil till jobbet? Barn har helt enkelt en 

fantastisk möjlighet att undvika klimatklantiga ovanor. 

Den här boken är fylld med enkla och roliga tips som hjälper till att göra 

klimatsmarta val i vardagen: hemma, i skolan och på fritiden. Boken ger 

även en begriplig bakgrund till hur människan påverkar jordens klimat, 

varför jorden har blivit varmare och hur det i sin tur påverkar ekosystemen, 

de djur och växter som vi lever tillsammans med. Läsaren får dessutom 

träffa inspirerande forskare och uppfinnare som letar efter framtidens gröna 

lösningar. 

En natt på jorden 

Casta, Stefan 

Det är sommarnatt, skymningen har lagt sig efter en varm dag och då kan 

man om man lyssnar riktigt, riktigt noga höra ett svagt litet prassel. Det är 

daggmaskarna som har krupit upp ur jorden för att svalka sig och som börjar 

släpa ner löv i sina gångar.  

En poetisk bilderbok om en natt i daggmaskarnas liv, om stora känslor och 

livets gång sett ur ett maskperspektiv. (3-6 år) 

Castor odlar 

Klinting, Lars 

När Castors blomma har vissnat planterar han och Frippe vita bönor istället. 

Det blir både blommor, blad, nya bönor att plantera och en smaskig måltid. 

Som vanligt underbara illustrationer, exakt rätt mängd fakta och några ord 

att fylla förrådet med. Längst bak i boken finns en bönguide och några 

odlingstips. (3-6 år) 

Så doftar blomman 

Bergqvist, Karin 

En poetisk och inspirerande faktabok om hur blommorna "pratar" med hjälp 

av sina dofter. Vi följer en blommas liv under ett år, från vårens första gröna 

blad till dess att blommans frön gror våren därpå. (3-6 år) 

Max och Maja. Den 

nya vännen 

Scheffler, Axel 

En bok om vänskap och om att kunna leka tre, med tydliga, charmiga bilder 

med många detaljer att titta på. 

Max och Maja är på stranden och leker och har kul. De badar, gräver i 

sanden, leker med badbollen och en massa annat skoj! Så dyker Zack upp. 

Han och Max blir snabbt vänner. Fast de leker på ett annat sätt än vad Max 

och Maja brukar. Först känner sig Maja utanför men sedan händer något 

oväntat och allt blir bra till slut. 

Dumma teckning! 

Thydell, Johanna 

Storebror är så bra på att rita. Mint vill vara lika bra, fast helst bättre. Det är 

bara det att hon inte ens vet vad hon ska rita. Till slut kommer hon på det: 

snö får det bli. Det är ju en jättebra idé - tills allt går fel. Helt fel. 

Dumma teckning är en humoristisk berättelse om att vara ett yngre syskon 

som vill vara stort och duktigt, om ilskan när det inte blir som man tänkt sig 

- och om glädjen när man lyckas! 



Miljöns mysterier 

Borgström, Håkan 

Vart åker bajset när vi spolar? Varför blommar det i havet? Hur lång sladd 

behöver elbilen? En bok om grodor, sopor och klimat! 

 

Den fjärde Mysterie-boken handlar om miljöfrågor. På samma lekfulla sätt 

som Energins Mysterier, Kroppens Mysterier och Naturens Mysterier ges 

förklaringar och svar på nyfikna frågor.  

 

Boken är aktuell och förklarar såväl vad klimat är som att vissa hoppas 

kunna styra vädret och framkalla regn. Men också om rostade gräshoppor är 

svaret på hur vi ska fördela maten rättvist över jordklotet. Eller varför det 

blir algblomning i havet. 

 

Men här talas inte om tunga och krångliga saker, som växthusgasernas 

innehåll, mer om att de kommer från bland annat flygplan och bajs. 

 

Hela boken är uppbyggd kring spännande frågor kring vad som händer runt 

omkring oss, aktuell forskning om miljöfrågor och vad vi som enskilda 

människor kan göra. Samtliga kapitel är granskade av vetenskaplig expertis. 

 

Kapitlen i boken är:  

 

Kan vi styra vädret? 

Vart åker bajset när vi spolar? 

Ska vi äta spindlar och myror? 

Hur kan hus värmas av våra kroppar? 

Hur lång sladd behövs till en elbil? 

Hur kan en teve bli solglasögon? 

Vart rinner allt vatten? 

Varför blommar det i havet? 

Kan blommor prata? 

Måste du! 

Olsson, Lotta 

Måste du!" Varför säger hasselmusen så ofta så, tänker jättemyrsloken, som 

just råkat spilla ut sin mugg med varm choklad och hoppsan, där välte visst 

vasen med blommorna också. Men när jättemyrslokens brorsdotter, den lilla 

myrsloken Mini, kommer på besök går det plötsligt upp ett ljus för honom 

vad hasselmusen faktiskt menar. 

Så kan jag ta hand 

om jorden  

Brownjohn, Emma 

"Så kan jag ta hand om Jorden är en lek-och-lär-bok som ger förslag på hur 

man kan göra vår värld till ett friskare och grönare ställe att bo på. Den visar 

barn hur viktigt det är att återvinna, spara energi och ta hand om vår miljö. 

Det gröna spelet i slutet av boken hjälper till att förstärka detta budskap." 

Kanel och Kanin och 

alla känslorna 

Stark, Ulf 

I Kanel och Kanin och alla känslorna får vi hjälp av de charmiga och 

älskade figurerna att fundera kring vad känslor är, hur de känns och hur man 

uttrycker dem. 



Om dagen tar slut 

Hyder, Lisa 

 

Fanny säger att världen kommer gå under. Det har hennes pappa sagt, att en 

dag kommer alla djur och människor att dö. Kan det verkligen vara sant? 

Kanske herr Capello i leksaksaffären vet? Herr Capello berättar att 

dinosaurierna dog ut en gång i tiden för att en stor meteorit slog ner på 

jorden. Tänk om det händer igen? I så fall blir det här den sista sommaren. 

Då kommer jag inte få reda på vad jag blir när jag blir stor, jag får inte se 

lillebror växa och jag kommer inte få någon chans att pussa Joline. Kanske 

vet mamma hur det kommer bli? 

 

Trots det tunga ämnet är detta en hoppfull skildring som tar barns 

funderingar och oro på allvar. Fint fångat med Per Gustavssons fantastiska 

illustrationer. 

Sprätten satt på 

toaletten 

Elmqvist, Annika 

 

Sprätten satt på toaletten  

och när han gick därifrån  

så rann bajset ut i ån 

 

Sen hitta han en vacker vik 

där starta Sprätten en fabrik 

sen dess var ingenting sig likt ... 

 

Så börjar bilderboken "Sprätten satt på toaletten", som väckte stor 

uppståndelse när den kom ut 1970. Aldrig tidigare hade en barnbok laddats 

med ett så radikalt politiskt budskap. Den ömsom skälldes ut, ömsom 

hyllades det senare av bland andra Barbro Bang Alving. Idag har boken fått 

något av en kultstatus och erövrat en plats på den lista över hundra omistliga 

barnböcker som DN upprättat. 

Min familj 

Tidholm, Anna-Clara 

Min familj är på ytan en enkel historia, där barn ur olika 

familjekonstellationer plastfamiljer, homosexuella, invandrade, storfamiljer 

och så vidare berättar rakt upp och ner om just sin trygghetssfär. 

Varför gråter 

pappan? 

Murray Brodin, 

Kristina 

Utanför staketet sitter en pappa och gråter. 

Varför gör han det? undrar Alvdis och Hamsa. 

Har någon varit dum? Eller är han bara trött? 

Han kanske har tappat bort något? Cyklat omkull? 

Eller så har han bara ätit alldeles för mycket godis! 

En humoristisk njutning som väcker samtal om känslor. 

 



Sopan - när sophögen 

försvann 

Öhman, Ingela 

Sopan trivdes bra i sitt lilla hus i skogen bland alla träd, svampar och små 

djur. Men en dag förändrades allt. Sopan fick besök av två tanter som 

skällde på henne och pekade på sophögen som växt fram precis utanför 

hennes hus. Sopan som inte hade en aning om att hon gjort fel, blev först 

ledsen, sedan sur och till sist blev hon så arg så hon fick ont i magen och 

skrek: – PRUTT-TANTER! Varför ska ni gå precis här? Ni kan väl gå i en 

annan skog? I TJOTTAHEJTI, SÅ DET SÅ!!!Sopan bestämde sig för att 

strunta i både tanter och sophög och hittade på en rolig hopp och trill-lek 

istället. I slutet tog hon sats och gjorde ett super-trill och hamnade rakt på en 

glasbit…Sopan började tänka och förstod att sophögen måste bort, men hon 

visste inte hur.Följ med och se hur det gick till när sophögen försvann! 

Boken har stor text och massor av bilder. En CD följer också med, så du kan 

lyssna och sjunga med i Sopans alla sånger! 

Allt det här kan jag 

Rottböll, Grethe 

"En hyllning till att vara olika där kärnan är att ingen av oss kan samma sak, 

men vi kan alla en mängd olika saker." 

Mamma borta 

Haughton, Chris 

Åh, nej! Lilla Ugglan har ramlat ner från sitt bo och kommit bort från 

mamma. Som tur är finns vänner i skogen, redo att hjälpa till. 

Konrads klänning 

Mendel-Hartvig, Åsa 

I den här boken får vi ta del av en nära syskonrelation, samtidigt som alla 

barn kan känna igen sig i känslan av att vilja vara fin och ha någon som 

någon annan har. 

Konrad lussar 

Mendel-Hartvig, Åsa 

Imorgon är det Lucia. Då kan man klä ut sig. 

I lådan finns luciakrona, tomteskägg och stjärnsvärd.  

Vad ska Konrad ha på sig? I den här boken får vi ta del av en nära 

syskonrelation, samtidigt som vår luciatradition skildras ur ett 

barnperspektiv. 

Doris drar 

Lindenbaum, Pija 

 

Doris sitter i sandlådan och bygger en väg. "Kom med en gång", ropar 

mamma, men Doris har inte gjort färdigt. Familjen ska på kalas och 

kalaskläder ska på. Doris vill inte om hon måste ha klänningen. Och varför 

får den där Egon strössla tårtan? Doris bestämmer sig för att dra. Hon drar 

över bergen, till andra länder. Till ett ställe hon inte vet, där man får ha vilka 

kläder man vill. Över berg och djupa dalar, ända tills hon kommer fram till 

det äckliga diket. 

Pudlar och Pommes 

Lindenbaum, Pija 

Ullis, Ludde och Katta bor på ett bra ställe. Dom har en pool och potatis så 

det räcker. Men en dag ligger en bumling i poolen och trädgårdslandet har 

torkat. Med sin sista potatis i en glasburk tvingas dom ge sig ut på öppet hav 

för att hitta en ny plats. När dom till slut siktar land möts dom av tre hundar 

på stranden. Kan det här bli deras nya ställe? Får dom smaka på lite pommes 

frites? 



Kian och katten 

Gimbergsson, Sara 

Kian kan mata katten, leka med katten och bära katten. Allt sånt som Kians 

mamma och pappa varken kan eller vill. Vilken tur för katten att Kian kan! 

Kian och katten är en småbarnsbok om hur mycket man kan, och hur 

mycket man kan betyda för någon annan, trots att man är liten. 

Jonna plockar bär 

Susso, Eva 

 

Jonna sätter på sig gummistövlarna och tar med sig muggen. I trädgården 

möter hon sina djurvänner, som snigeln, grodan och tusenfotingen. Och hon 

hittar till hallonbusken alldeles själv.  

Jonna plockar bär är en upptäckarbok för de minsta, med varma 

färgsprakande bilder. 

Myran 

Falk, Bisse 

Tänk om du vore en myra. Hur jobbigt det skulle vara att släpa barr till 

stacken hela dagarna. Men så kanske du skulle hitta en bladlus! En bladlus 

som man kan kittla tills den kissar på sig. Och finns det något godare än 

bladluskiss!? Om man är en myra alltså ... 

Min vän Jim 

Crowther, Kitty 

Jack bestämmer sig för att han vill upptäcka världen. Han vill se havet, så 

blått, så stort. Vid havet möter han Jim, fiskmåsen. De flyttar snart ihop, 

trots att de andra fiskmåsarna i byn tittar snett på paret. Varje kväll läser 

Jack en berättelse för Jim. Och snart sprids ryktet om att Jack är en 

fantastisk berättare 

Full fart, 

UppfinnarJohanna! 

Magnusson, Ann-

Christine 

Johanna är en påhittig och rolig tjej, som tar kommandot och skapar. Det går 

inte som hon tänkt sig, men det slutar ju bra ändå. Både Johanna och 

bröderna är nöjda. Det är en rolig intrig och lite befriande med någon som 

inte blir besviken när uppfinningen går åt skogen. 

Titta havet! 

Mendel-Hartvig, Åsa 

Vår, sommar, höst och vinter följer vi fyra olika barn som på egen hand 

upptäcker naturen. Äventyr med alla sinnen vidöppna. Lika enkelt som 

storslaget! 

Titta skogen! 

Mendel-Hartvig, Åsa 

Vår, sommar, höst och vinter följer vi fyra olika barn som på egen hand 

upptäcker naturen. Äventyr med alla sinnen vidöppna. Lika enkelt som 

storslaget! 

Här kommer 

UppfinnarJohanna! 

Magnusson, Ann-

Christine 

Simsala fnatt, håll er för skratt! UppfinnarJohanna ska bli världens bästa 

uppfinnare. Idag tänker hon prova sin nya uppfinning på stans suraste 

gubbe, Surolle. Det kan bara inte misslyckas. Småbrorsorna Sten och 

Stanley följer med. 

Var rädd om naturen 

och alla djuren 

Slottner, Ulrika 

Rosa-Emmas klass är på utflykt. De leker och har kul. När de har ätit sin 

mat går Sara iväg för att slänga skräpet, men papperskorgen är full. Lite 

längre fram ser Sara en kulle. Sara går upp på kullen och slänger ner 

skräppåsen... På nästa utflykt har Rosa-Emma med sig Trix, familjens nya 

hundvalp. Trix springer iväg och hamnar nedanför kullen bland allt skräp. 

Djurambulansen får rycka ut. 



Naturförskola : 

lärande för hållbar 

utveckling 

Barr, Anette 

Författarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att 

nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och 

ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får 

barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet sker i växelspel med 

naturen och blir meningsfullt och lustfyllt, något som gynnar både barn och 

förskollärare.  

Den gröna cellon 

Källander, Inger 

Den gröna cellon berättar om hur fotosyntesen går till och vad som händer i 

de gröna cellerna när växtens klorofyll tar emot solljusets energi. Det blir 

som en symfoni där det bildas näring för växtens liv och förökning och syre 

som gör att allt liv på jorden kan andas. Ett trolleri som är osynligt för det 

mänskliga ögat men livsviktigt för allt liv på jorden, inte minst människans. 

Livet i ett nötskal 

Källander, Inger 

Livet i ett nötskal är den tredje boken i serien Osynliga Mirakel och handlar 

om fröet och fröspridningen. Den har omarbetats till barnbok utifrån den 

fotoillustrerade boken Osynliga Mirakel som berättar om några av naturens 

viktiga ekosystemtjänster. Med text och bild väcker Livet i ett nötskal 

fantasin och lusten hos barn och vuxna att ta fram förstoringsglaset för att gå 

ut i naturen och leta efter egna mirakel. 

Hur den lilla 

Mullvaden fick sina 

byxor 

Miler, Zdenek 

När den lilla Mullvaden är ute på äventyr hittar han alltid massor av saker, 

så många fina skatter att han inte vet var han ska stoppa allt! 

Tänk om han hade ett par byxor med stora fickor, då skulle allt få rum. Det 

vore toppen! 

Men hur ska han fixa ett par sådana byxor? 

Smarta små 

upptäcker naturen 

Westin, Birgitta 

En rik och unik temabok om naturen som hjälper barnen att tolka 

upplevelser och fakta och skapar nyfikenhet. Både ett litet praktverk och en 

spännande naturbok, lika mycket finbok som användarbok. 

Gittan gömmer bort 

sej 

Lindenbaum, Pija 

Gittans kompis Hjördis går inte på dagis. Hon får vara med barnflickan 

Puma, och eftersom de bor i samma trapp kan Gittan gå dit och hälsa på 

ibland. Gittan är fascinerad: Puma har svartmålade ögon och tatuerade 

armar.Där finns småungar också. Och en gång när Gittan och Hjördis leker 

med dem blir leken vild, och det som inte får hända händer. Gittan råkar 

tappa en av småungarna. 

Ungen gallskriker och Puma kommer springande: "Vad har du gjort!" 

Gittan fryser till is. Vill bara försvinna. Ja, nu vill hon bara gömma bort sej! 

Odla: steg för steg 

Lidström, Clara 

Odla innehåller tydliga beskrivningar på lätta odlingsprojekt att pyssla med, 

till exempel att odla tomater och solrosor, sätta vitlök och laga vitlöksost, 

göra ett spel av bönor eller varför inte se vad naturens skafferi har att 

erbjuda? Alla beskrivningarna är lekfullt illustrerade i steg-för-steg-form av 

Katy Kimbell och Li Söderberg. 

 


