
 
 
Föräldrahyllan 
Leva med barn 
Lars H. Gustafsson & Marie Köhler 
 
En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och 
omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning och annat. Ett kapitel ägnas åt 
sjukdomar och innehåller bl.a. sex råd att följa när barnet har feber. Boken handlar också om 
samspelet i familjen och om småbarnsfamiljers situation i samhället idag.  I slutet av boken 
finns en mängd riktigt bra boktips, både böcker för föräldrar och böcker att läsa med barnen. 
Lars och Marie skriver ”Vi hoppas att den här boken kan förmedla lite av den glädje som vi 
själva känt och känner inför både egna och andras barn.” Det gör den absolut!  
 
/Marie 
 
 

 
 
Faktabok (barn & ungdom) 
Vadå feminist 
Lisa Gålmark 
 
Lisa Gålmark har skrivit boken Vadå feminist för att det är en bok hon själv hade velat ha i 
fickan när hon gick i skolan. En bok att få fakta och stöd ifrån! Boken vänder sig till 
högstadie- och gymnasieelever – både den som är skeptisk till feminism och den som är 
intresserad. På ett lättbegripligt och intressant sätt berättar Lisa om vad feminism innebär.  
Boken innehåller tips om böcker, tidskrifter webbsajter, föreningar m.m. 
 
/Marie 
 
 
 
 



 
 
Pekbok/småbarnsbilderbok 
Lilla vinkboken 
Kenneth Andersson 
 
Pekbok med hårda kartongblad. På varje sida finns djur som vinkar. En hund, en katt, en apa 
och flera andra djur. Läsaren uppmanas att vinka tillbaka. På sista sidan väntar en 
överraskning i form av en spegel, så att det lilla barnet kan vinka till sig själv!  
 
Det finns flera böcker i serien, t.ex. Lilla pussboken och Lilla krypboken. Passande böcker att 
börja med när det är dags att introducera pekböcker för det lilla barnet. 
 
/Marie 
 
 
 

 
 
Bilderbok 
Gräddbullarna Rulle och Bulle 
Barbro Lindgren 
Illustrationer: Anna Höglund 
 
Gräddbullarna Rulle och Bulle har bott i en fabrik och bara sett sina gräddbullekompisar. De 
ger sig ut på äventyr i världen! De får uppleva en massa spännande saker. Tennisspelande, 
flykt från fiskmåsar som vill äta upp dem, skräckfilm på bio om en läskig limpa som jagar en 
gräddbulle, cirkusliv… En riktigt humoristisk bilderbok, jag skrattar gott när jag läser den för 
min dotter.  
 
/Marie 
 



 
 
Barnbok (Hcf) 
Sagan om Despereaux: som är berättelsen om en mus, en prinsessa, litet soppa samt en 
trådrulle 
Kate DiCamillo 
Illustrationer: Timothy Basil Ering  
 
Det är bra om en vuxen läser Sagan om Despereaux för dig. Jag skulle säga att boken lämpar 
sig som högläsning för 6-åringen och uppåt. Skräms inte av de svåra orden som ibland dyker 
upp, författaren har ett förklarande språk. Kate är fenomenal på att berätta sagor om det onda 
och det goda och att se människans svagheter och styrkor. Historien är inte svart och vit utan 
väldigt nyanserad.  Bilderna är oerhört vackra och stämningsingivande. 
 
Boken handlar om den mycket lilla musen Despereaux som är mycket mindre än sina syskon 
och väldigt annorlunda mot de andra mössen på slottet. Han jagar inte hysteriskt efter mat och 
han håller sig inte undan människorna.  
Despereaux dras till biblioteket där han läser boken om riddaren i sin rustning som räddar en 
prinsessa. Om och om igen läser han historien och fascineras av den. Han hoppas att han en 
dag ska få bevisa sig lika modig som riddaren.  
 
Så en dag blir Despereaux ställd inför musrådet, då han trots upprepade varningar inte uppför 
sig som en mus, och det beslutas att han ska skickas ner till fängelsehålan där de elaka 
råttorna bor. Mot alla odds klarar sig Despereaux och återvänder till slottet där han en dag, 
precis som han önskar, ställs inför de stora uppdraget att försöka rädda prinsessan Pea som 
bor på slottet. Men då måste han återvända ner i fängelsehålan… 
 
Det är en stark och gripande historia om att våga trots att man är liten.  
 
/Petra 
 
 



 
 
Barnbok (Hcg) 
Mod och fritt fall 
Kajsa Gordan 
 
Detta är den andra och fristående delen i serien. (Den förra heter Kärlek och dynamit) 
Böckerna handlar om kompisarna Molly, Jenny och Myriam. 
I Mod och fritt fall får vi följa Jenny som har flyttat från staden till en liten ö som heter 
Lövarö. Hit flyttar hon tillsammans med sin mamma. Detta innebär en ny klass och att 
försöka få nya kompisar. Boken skildrar detta, saknaden efter de gamla vännerna och 
känslorna till David den nya grannen på ön men också den stora saknad Jenny känner efter sin 
pappa som bor i Köpenhamn och som Jenny inte har träffat på flera år. Saknaden efter pappan 
gör att Jenny bestämmer sig för att försöka ta sig till sin pappa i Köpenhamn på egen hand. 
Utan att tänka sig för och utan att nämna det för sin mamma, smyger Jenny sig in i en skåpbil 
som hon vet ska köra till Köpenhamn… 
 
/Petra 
 

 
 
Ungdomsbok (uHce) 
Tänk om det där är jag 
Johanna Lindbäck 
 
Nu har den äntligen kommit, den nya boken av Johanna Lindbäck! 
Som i tidigare böcker, En liten chock och Min typ brorsa skildrar Johanna vardagslivet för 
ungdomar, med hjälp av täta, träffsäkra dialoger (Johanna ”tjuvlyssnar” på ungdomar i sitt 
arbete som gymnasielärare och det märks tydligt) som känns igen av ungdomar. Lindbäck 
skriver riktigt bra! 
 
I Tänk om det där är jag får vi följa Agnes som flyttar från Stockholm till Umeå med sin 
familj. I Umeå börjar hon tvåan på gymnasiet. I Stockholm har hon hamnat utanför klassen 



och varit väldigt ensam. Inte så att någon har retat henne eller att hon inte fått vara med om 
hon frågat. Men ingen har självklart valt Agnes och hon funderar om det beror på henne eller 
de andra. Agnes vägrar göra sig till och låtsas, att spela någon hon inte är och i den gamla 
klassen fanns det ingen som var så lik henne själv. Så när hon kommer hem från skolan 
pluggar hon alltid för att inte föräldrarna ska undra varför hon är så ensam. Hon mår dåligt av 
att vara ensam så när hon flyttar till Umeå bestämmer hon sig för att skaffa vänner, att passa 
in att höra till och hon anstränger sig maximalt. Hon har satt upp en lista på hur hon ska vara i 
den nya klassen. 
 
 Var normal. Helt vanlig. Alldeles 100% normal. 
 
 Var inte speciell och jobbig och överduktig och frånstötande pluggig. 
 
Var öppen och utåtriktad och prata med alla. Ha inte förutfattade meningar. Var snäll och 
trevlig och glad och vanlig…Ta kontakt. Oavsett. VAR ÖPPEN! (Från baksidestexten) 
 
/Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 


