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Fläckfri och Busfröt 

Nyckelord: #Lekfullhet #Vänskap 

#Livslust #Fantasi #Möjligheter  

ISBN 978-91-85903-90-0 

Målgrupp: 1-3/3-6 år 

Tema: Ensamhet, vänskap och äventyr. 

Sammanfattning: Fläckfri är en ensam 

giraff som inte passar in någonstans. Han 

har inte ens några fläckar som andra 

giraffer. Han är melankolisk och utanför 

och önskar sig högst av allt en vän. Som 

”gubben i lådan” dyker spralliga, glada och 

äventyrliga Busfröt upp och förverkligar 

Fläckfris högsta önskan om ömsesidig 

vänskap.  

Budskap: Ingen behöver känna sig ensam. 

Men vänskap kan se olika ut. Man kan hitta 

samhörighet med ett djur, ett annat barn, en 

vuxen, ett syskon, en nalle eller vad som. 

Allt är okej. Alla är lika fast olika.  

Tillvägagångssätt: Johanna tänkte ut ett 

händelseförlopp och illustrerade det. 

Därefter har Anders umgåtts med bilderna 

och känt in historien innan han författat. När 

texten blev klar fullföljde Johanna det sista 

med illustrationerna. Ett ömsesidigt 

skapande utifrån bildlighet, i både 

illustration och text.  

Författare: Anders Jacobsson, född i 

lejonets tecken och topp 5 som mest 

utlånade författaren på våra svenska 

bibliotek. Där bland ”Sune” och ”Berts 

dagbok”. Han har varit verksam som 

författare i över 30 år och tänker fortsätta 

minst 40 år till och sålt ca 12 miljoner 

böcker.  

Illustratör: Johanna Sandberg, född i 

skorpionens månad och har tidigare 

medverkat vid ett 20-tal böcker. Utöver 

författande och illustrerande arbetar hon 

deltid som konstterapeut och bildlärare med 

barn och ungdomar som har neuro-

psykiatriska funktionsvarianter.  
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Isa Oriabure Andersson, Växternas 

hemligheter ISBN 978-91-85903-76-4 

Barnbok 

Boken ger varje växt en personlighet och en 

liten saga som gör att man minns växtens namn.  

Boken har korta lättlästa meningar och passar 

bra som en börjaläsasjälvbok. 

6-10 år  

 

_____________________________________________________________________________ 

                  

 

 

Ulrika Hjorth, Elsa Lejon och hålet 

i örat ISBN 978-91-85903-79-5 

 

 

I Elsa Lejons klass har nästan alla tagit hål i 

öronen. Värsta hål-i-örat-febern har brutit ut! 

Elsa vill också ha hål i sina öron men 

problemet är att mamma och pappa säger nej-

de tycker att Elsa är för liten. Hur ska Elsa få 

dem att ändra sig? 

"Elsa Lejon och hålet i örat" är den första 

boken i en planerad serie om känslostarka Elsa 

Lejon och spännande läsning för alla 

nybörjarläsare som drömmer om att ta hål i 

öronen. För hur känns det egentligen att ta 

hål? Bara som ett myggstick eller kanske som 

ett pistolskott...? 

 

Ulrika Hjorth är journalist, författare och 

mamma till fem barn mellan 3-16 år. 

Berättelserna om Elsa är baserade på ämnen 

som varit viktiga för hennes egna barn och 

deras kompisar. De varma humoristiska 

illustrationerna är gjorda av illustratören 

Emelie Engblom Mohlin. 

 



 

 

Karin Linderoth, Decemberäventyret ISBN 978-91-85903 

                                          

  

I Decemberäventyret förirrar sig två vättar. De 

far i sin luftballong, som de själva har byggt, 

genom Sveriges alla landskap innan de slut-

ligen hittar hem. De besöker ett landskap om 

dagen från första december fram till julafton och 

därför kan boken användas som advents-

kalender. Spännande, rolig och lärorik bok.  Det 

kommer också ev. ut en sådan som kan inför-

skaffas som komplement. Man läser dagens 

saga och sedan öppnar man kalendern. 

__________________________________________________________ 

Karin Linderoth Våra svenska landskapsdjur och landskapsblommor  

ISBN 978-91-85903-88-7 

  

Här finns möjligheter för hjärnträning. 

Barnen lär sig Sveriges landskap och 

samtidigt dess djur och växter.  

Varje växt och varje djur har en egen 

faktaruta som   ger möjligheten att lära mer.  

Ett memoryspel där man parar ihop växt, 

djur och landskap planeras också.

___________________________________________________________________________

__ 



Karolina Magnusson, Pella och gågatans monster ISBN 978-91-85903-84-9 Barnbok 6-10 år 

I boken om ”Pella och gågatans monster” får vi möta Pella som på vägen hem till sin farmor stöter på 

faror. Farorna finns på gågatans olika plattor och vid övergångsstället och i Pellas tankar. Hon får verklig 

ångest och kämpar med sina inre demoner för att vinna över känslan. Hon ser både skäggubbar, lurviga 

spindlar och tjuvar. Hon balanserar för att klara sig över gågatan men snubblar och ramlar ner i ångestens 

svarta hål. Pella vet att hon är stark, det har hon lärt sig. Till slut lyckas hon hiva sig upp från ångestens 

djupa svacka och når sitt mål, farmors hus. Där får hon äntligen känna sig stärkt. Hon klarade det.  

Boken behandlar psykisk ohälsa och ångest ur ett barnperspektiv och är tänkt verka igenkännande för 

alla de barn som går och bär på ångest. Berättelsen är djup och emellanåt tung, likt ångest och depression, 

men visar också på styrkan och tron på sig själv i jobbiga situationer. Boken är tänkt som bilderbok för 

barn i tre till sexårsåldern och fyller ett tomrum på marknaden. Med stigande antal barn som mår dåligt 

i psykisk ohälsa är det av största vikt att hjälpa och stärka på alla sätt, och precis där passar denna 

berättelse in.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Karin Sandström, Micke och Tisse är bästa vänner  

Micke önskar sig en katt, men han kan inte få någon för han är allergisk. Men det 

ordnar sig….    0-4 år 

ISBN 978-91-85903-89-4 

 

Hanna Zetterlund   Pappa är rädd 

ISBN 978-91-85903-91-7  

2-5 år. 

Sammanfattning: Ombytta roller. Här är pappan rädd för precis allting. Ända tills allt vänder…   

Budskap: Man behöver inte vara rädd. 



 


