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Pekbok:

Död av Stina Wirsen

En enkel liten berättelse om liv och död för
de minsta. En död fågel hittas varpå
figurerna gråter och samlar ihop blommor
för att lägga på fågeln. De sjunger
tillsammans för fågeln och ser nya fåglar
flyga på himlen.

Bilderböcker:

Den blå traktorn av Joar Tiberg och AnnaClara Tidholm

Boken handlar om Olle som är sju år och
har en mamma som sitter i fängelse. På
lördagarna åker han för att hälsa på henne.
Han har kluvna känslor för besöken. Han
både vill och inte vill. Han har mycket
annat att tänka på också, kompisarna och
djuren.

När mammas tankar ändrade färg Sara
Galli

Boken skildrar ur barnet Max perspektiv
hur det kan vara när en förälder är
deprimerad. Pappa säger att mamma är
sjuk men det är inget direkt Max kan se.
Hon är trött, ledsen och annorlunda. Det är
mammas tankar som blivit mörka och som
gör att hon inte mår bra. Max får prata
med skolsköterskan.

Hoppfull av Viveca Nordlander

Boken handlar om en familj där pappan
blir svårt sjuk och dör. Det berättas om vad
som hände pappa, om besöken på
sjukhuset och dödsögonblicket. Barnet får
tillsammans med sin mamma påbörja
sorgeprocessen. En groda får symbolisera
hoppet.

Ninna och sjukhusfåglarna av Matilda
Ruta

Boken handlar om allt möjligt och omöjligt
som kan hända på ett sjukhus. Det är
Ninna som berättar, men man får inte veta
varför hon är på sjukhuset. Boken har
kommit till i samarbete med barn på Gävle
sjukhus.

När mormor fick cancer : en bok om livet
av Minna Paananen

Boken berättar om bröstcancer. En dag
känner Siris mormor en knöl i bröstet. Hon
måste opereras och gå igenom strål- och
cellgiftsbehandling. Siri förstår att det är
en allvarlig sjukdom. Vi får följa
mormoderns behandling och
rehabilitering. Till sist blir hon
friskförklarad.
Albert och Anna är sjuka av Margret
Rettich

Två barn är sjuka och får vara hemma från
förskolan med mamma som pysslar om
dem. De har ont i halsen, hosta och feber.
De går också till vårdcentralen för
provtagning.

Akvarium av Gro Dahle

Moa bor tillsammans med sin mamma i en
lägenhet. Mamman är en fisk som simmar
runt i ett akvarium. Hur tacklar Moa de
problem som det medför att ha en
mamma som är en fisk och hur klarar hon
alla dagliga göromål som andra barn i
samma ålder inte behöver förhålla sig till?
Hon försöker kommunicera med mamman
men de har svårt att förstå varandra.
Boken kan läsas som en allegori på temat
omsorgssvikt, barnet får ta hand om
mamman och inte tvärt om.

Rätt lätt : om barnets rättigheter 1-6 år av
Susann Swärd

En bok som tar upp barnkonventionen.
Barnen får förståelse för sina rättigheter
och sitt eget ansvar för att vara en bra
kompis.

Kylskåpsbolibompa : en bok om att bo i
ett familjehem av Lisbeth Pipping

Oscar, 6 år, bor i ett familjehem eftersom
hans magmamma och pungpappa inte kan
ta hand om honom. I boken beskrivs hur
det kan vara för ett barn att bli
omplacerat. I det nya familjehemmet finns
lugnet och tryggheten som inte funnits
tidigare.

Lea lejontämjare på prinsesskalas av Lotte
Lannerberth

Lea Lejontämjare ska gå på kalas hos
Rebecca tillsammans med sin bästa vän
Elliot. Att Elliot har downs syndrom nämns
först i slutet tillsammans med information
om de fyra tecknen från TAKK som finns
med i boken. På kalaset leker alla
tillsammans. De äter, dansar och har skoj.

Idag vet jag inte vem jag är av Ida Sundin
Asp

Boken handlar om en dement morfar och
hans barnbarn. Morfar har vaknat i ett för
honom främmande rum och i en
främmande kropp. Han känner inte igen
sig själv i spegeln och vet inte vem han är.
När han letar efter sig själv hittar han sitt
barnbarn som visar honom runt och
förklarar och tröstar. En bok som ger fin
insikt i hur det är att leva med demens.

Oliver och sorgen av Maria Aminoff

Oliver brukar hälsa på en papegoja som
heter George. En dag är buren tom för
George är hos veterinären. Papegojan
kommer tillbaka men bara en kort stund
eftersom han dör strax därefter. Buren är
åter tom och Oliver pratar om saknaden
med sin mamma. Han ritar en teckning
som påminnelse om den saknade
papegojan.

Jag har tourette! rätt! rätt! : och lite
ADHD Jessica Stigsdotter Axberg

I boken berättar Sofie hur det är att leva
med tourettes syndrom. Hon har tics, dålig
impulskontroll och sensorisk känslighet.
Hon bemöts ofta med brist på förståelse
från vuxna när det gäller sina svårigheter.
Sofies styrkor som fantasi och påhittighet
beskrivs också. Längst bak i boken finns en
faktadel där verklighetens Sofi berättar om
sin bakgrund.

Sabelles röda klänning av Marina
Michaelidou-Kadi

Sabelle har flytt från sitt land och en enda
sak fick hon ta med sig. Det blev den röda
klänningen som hon fått av sin mormor. I
det nya landet talade hon aldrig om staden
som hon lämnat men hon ritade
teckningar som sattes upp på väggarna i
skolan. Till slut fick hon nya vänner i det
nya landet.

Flykten av Francesca Sanna

Ett barn berättar att kriget kommit till
deras stad. Pappan är borta och mamman
bestämmer att de måste fly. De flyr med
bil, båt och till fots genom mörka skogar.
De blir jagade av gränsvakter och slutligen
närmar de sig landet som kan ge dem
trygghet.

Pejjes många frågor, tiggare, längtan och
mobiltelefoner av Inger Ekbom

Vi letar skatt av Jesper Lundqvist och
Marcus Gunnar Pettersson

Ett barn som är sju år är med till affären
för att handla. Utanför sitter en tant och
tigger. Barnet vill gärna hjälpa till vilket
leder till en rad frågor som den vuxne inte
har svar på. Boken beskriver på ett enkelt
sätt situationen för personer som tigger.

Hej då mamma! Vi hörs! av Andreas
Hasselberg

Pejje ser flera tiggare som sitter på gatan
när han följer med sin pappa till jobbet.
Det väcker frågor och han oroar sig för
deras barn. Föräldrarna försöker svara så
gott de kan. Boken har en faktadel i slutet
där personer som befinner sig i Sverige för
att tigga beskriver sin situation.

Tioåriga Fellans mamma har dött och idag
är det begravning. Fellan är arg och vill inte
gå dit. Vad ska det tjäna till? Hon är ju
redan död. Vi får följa hur två syskon kan
uppleva en begravning.

Kapitelböcker:

Elliot möter döden av Hillevi Wahl

Elliotär sju år och ibland tänker han på
döden. Han känner en gammal tant som
heter Runa. Hemma hos henne finns
många spännande gamla saker att titta på.
Inom någon vecka efter besöket blir tant
Runa sjuk och dör. Elliot diskuterar med sin
mamma döden och varför alla inte kan få
leva för alltid

Magmammor och pungpappor : en bok
om att bo i ett familjehem av Lisbeth
Pipping

Oscar bor numer tillsammans med sin
syster i ett familjehem. Han vill att de
biologiska föräldrarna ska bli som vanliga,
men så kommer det inte att bli. I
berättelsen finns också information om
barnkonventionen, alkoholism,
utvecklingsstörning och psykisk sjukdom.

Du är modigast av Christina Wahlden
Jag har ADHD av Malin Roca Ahlgren och
Susanne Israelsson Stenberg

Knut vårdas på barnonkologen. Det är
julafton och de flesta andra barn har fått
åka hem, men inte Knut för han har fått
feber. Nu väntar han på att hans familj ska
komma till honom istället. Då knackar det
på dörren och sjukhusclownen Professor
Persson kommer in. Han behöver hjälp
eftersom han tappat sin väska. Knut följer
med och det är början på ett riktigt
äventyr.

I berättelsen får vi följa Alice under en
vecka hemma, i skolan och på
fritidsaktiviteter. Hon kan ha svårt att
förstå omgivningens reaktioner, svårt att
passa tider och hon har sämre
impulskontroll. Boken beskriver hur lätt
det är att missförstå ett barn med ADHD.

Mamman som slutade sjunga av Sofia
Weiss

Amelia går i trean och har en mamma som
är operasångerska. Plötsligt en dag låter
hon annorlunda när hon sjunger och hela
hon förändras. Amelia vet inte vad som
händer och skulle vilja be någon om hjälp.
Mamman har fått en depression och
behöver vård.

När mamma har druckit vin lagar hon inte
mat av Sara Lind

Joel är åtta år och har en mamma som
dricker och då blir oförutsägbar och elak.
Det gör Joel rädd och han undrar om det är
han som bär skulden för detta. Han har
ofta en klump i magen. Hans räddning är
en kompis med familj där han gärna får
vara. Joel vill att hans mamma ska vara
som andra mammor.

