
 
 
 

 
 
Faktabok (barn &  ungdom) 
Alla har rätt : FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i bild 
 
En bok som i bild och text presenterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I bearbetad och 
förenklad form presenteras de 30 artiklarna om de rättigheter som vi alla har, stora som små i jordens samtliga 
länder. Varje artikel är illustrerad av en internationellt välkänd illustratör. Små barn har glädje av bilderna, med 
större barn kan man diskutera de mänskliga rättigheterna. Boken passar utmärkt som samtalsbok för förskola, låg- 
och mellanstadium. Alla har rätt är utgiven i nära samarbete med Amnesty . 
 
/Marie 
 

 
 

Föräldrahyllan 
112 lätt att slå! : tre spännande sagor om modiga livräddare 
och 
Vaddå 112? :  tre livsviktiga sagor om små hjältar 
Annika Dopping 
 
Annika Dopping har skrivit två böcker med sagor om barn som räddar liv genom att ringa 112. Annika har 
samarbetat med operatörer på SOS Alarm, och sagorna är inspirerade av händelser där barn har ringt och hjälp till 
vid olyckor. En av sagorna handlar om Daniel som är på besök hos sin gammelmormor. När hon står på en stol för 
att ta ner en ask hon vill visa Daniel trillar hon ner och slår sig i huvudet. Daniel har lärt sig en ramsa om 
nödnumret 112 och kan därför larma ambulanspersonal. Boken passar utmärkt att använda sig av i förskola och 
skola. Man kan t.ex. göra sagorna som teater, för att träna på hur man gör när man ringer 112.  
 
/Marie 
 



 
 

Pekbok/småbarnsbilderbok 
Vem är arg? 
Stina Wirsén 
 
En nalle som ser ut som en trasselsudd leker med klossar. Den gula katten med ett rosa hjärta på magen vill vara 
med, men får inte. De blir arga på varandra, slåss med klossar och bits. Sedan blir de sams och bygger torn 
tillsammans. En bok för små barn, om stora känslor. Humoristisk och vardagsdramatisk. Passar bra för 2-3-åringar 
och tål att läsas om och om igen. Stina Wirséns illustrationer är uttrycksfylla och personliga. Boken blev 2005 
Augustprisnominerad.  
 
/Marie 
 

 
 
Bilderbok 
Tyranno 
Text: Kristina Murray Brodin 
Illustrationer: Bettina Johansson 
 
Sarah är en fantasifull tjej som bor med sin pappa och går på dagis. Plötsligt en dag har hon en dinosaurie i sitt rum. 
Han heter Tyranno och blir hennes kompis. Men det är bara hon själv som kan se honom. Tyranno följer med Sarah 
till dagis. Där ställer han till en del bekymmer, stor och klumpig dinosaurie som han är. Givetvis är det Sarah som 
blir anklagad… Tyranno är en spännande och rolig bilderbok för barn från ungefär 3 – 7 år. Charmiga och 
färgglada bilder täcker hela boksidorna. Texten är på rimmad vers. 
 
Tyranno är utgiven av Vombat förlag, ett nytt barnboksförlag med queerfeministisk värdegrund. Genustänket 
märks bl.a. genom att Sara är busig och bråkig, inte har typiska flickkläder och -leksaker. Men det märks inte alls 
på något övertydligt och pekpinneaktigt vis, utan smälter väl in i berättelsen.  
 
/Marie 
 

 
 
 



 
 
 
Barnbok (Hcf) 
Ängeln i trapphuset 
Kristin Steinsdóttir 
Illustrationer: Halla Sólveig Thorgeirsdóttir 
Översättning: John Swedenmark 
 
Historien handlar om Ask, en liten pojke med livlig fantasi som trots allt får tillvaron och verkligheten att hänga 
ihop just med hjälp av fantasin.  
Ask säger till sin mamma ”Jag tror det bor en varulv i källarlägenheten”  
 ”Även om Ulv är lite egen så är han verkligen inte alls nån varulv, pep hon mellan skrattattackerna”  
Ask lever tillsammans med sin mamma 49 trappsteg upp i ett hyreshus på Island. Han träffar sin far ibland. Pappan 
bor på andra sidan stan. Ask och pappa gör alltid samma saker när de träffas, badar, äter pizza, tittar på video, 
bowlar, går promenad, läser och spelar schack. Ask sover alltid bredvid pappa i hans stora säng. Men plötsligt en 
dag så förändras allt. Pappa har träffat en annan, de ska gifta sig och Ask får en ny säng i pappas arbetsrum och 
pappas nya kvinna är med hela tiden. Ask vill inte hälsa på längre. Han vaknar på natten och kan inte sova, magen 
är full av något, det känns som fjärilar som flyger runt och inte hittar någon utgång.  
”Jag önskar att jag hade ett blixtlås på magen. Då skulle jag smyga ut på balkongen, öppna det och låta fjärilarna 
flyga ut i mörkret. Sen skulle jag dra upp det igen, gå tillbaka till sängen och fortsätta sova.” 
Det är en varm och gripande historia om att vara liten och få allt att hänga ihop. Sidorna är fulla av färg och det 
berättas en liten historia på varje uppslag. 
 
/Petra 
 
 

 
 
 
Barnbok (Hcg) 
Spegel, spegel på väggen där 
Lotta Löfgren-Mårtensson 
 
Detta är tredje boken om Emma, det går alldeles utmärkt att läsa den fristående. De tidigare böckerna heter Älskar 
älskar inte och Typ jättekär liksom! 
Boken berättar hur det är att plötsligt bry sig om hur man ser ut. Att länge stå och betrakta sig framför spegeln och 
inte tycka att man duger. Att man har skev näsa och fult hår, stor rumpa och vassa armbågar. 
Det börjar plötsligt en dag när Lisen, som är klassens ledare, kommer fram till Emma på rasten och säger att hon 
som har utstående öron inte kan ha uppsatt hår. Lisen kommer att fälla fler kommentarer om Emmas utseende. Det 



är egentligen inget fel på Emma, Lisen är bara avundsjuk, men Emma böjar ändå tro att det är en massa fel på 
henne. Emma har tidigare varit en framåt tjej som inte brytt sig om andras åsikter och kommentarer men nu börjar 
Emma granska sig mer kritiskt i spegeln och hittar fler fel. Känslan att inte duga växer sig starkare. Tur att Emma 
har vänner som bryr sig och som hjälper henne att gå emot Lisen tillslut. Och det verkar faktiskt som Gustav är kär 
i henne. 
Lättläst och aktuellt! 
 
/Petra 

 
 
Ungdomsbok (uHce) 
Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian  
Sherman Alexie 
Översättning: Ingela Jernberg 
Illustrationer: Ellen Forney 
 
Författaren, själv indian, berättar här i en delvis självbiografisk skildring om livet i ett indianreservat. Det råder 
mycket misär och självdestruktivitet i form av alkoholism och våld. Trots det allvarliga som berättas gör författaren 
det med självdistans och ironi. Han skuldbelägger inte någon utan berättar krasst och humoristiskt om verkligheten. 
Han lättar upp texten med seriestrippar som förstärker texten och leder till många skratt. Det är helt förståeligt att 
Sherman jobbat som komiker i sitt hemland USA, det lyser igenom hans text. 
 
Junior lever tillsammans med sin syster, mor och far i reservatet. Hans far är djupt alkoholiserad och familjen är 
fattig. En dag i skolan får Junior en geometribok som är 30 år gammal och som hans mor haft (hennes namn står 
skrivet i boken) Han blir så förbannad att han slänger boken i väggen och får nog. Han tänker minsann inte vara 
kvar i reservatet, han ska ta sig därifrån och skaffa ett liv. Så börjar han som enda indian i den ”vita skolan” utanför 
reservatets gränser. Han betraktas som en utböling där och hans vänner i reservatet ser honom som en svikare. Han 
känner ingen tillhörighet någonstans men är trots allt fast besluten att gå sin egen väg.  
 
En mycket stark och gripande bok, med en allvarlig och aktuell underton som berör. Shermans hejdlösa humor är 
suverän.  
 
/Petra 
 
 


