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Alla barn är lika
mycket värda
och har samma
rättigheter
Kapitelböcker
Haj-Jenny
Lisa Lundmark
Alla i klassen är som bläckfiskar.
Men inte Jenny, hon känner sig
som en haj. Hajar är tysta och
simmar omkring, de kan inte
räcka upp handen och svara på
frågor. Det finns viktigare saker.
Jordgubbsbarnen
Sara Olausson
Maria och Gabriel bor i ett
vanligt hus i en vanlig by. Förut
hade deras föräldrar jobb, men
nu är de lediga hela dagarna.
Men de har ändå inte tid att
leka. Istället sitter de och pratar
och pratar, om pengar och ett
land som heter Sverige. Till
slut har föräldrarna inget val.
De måste ge sig av för att tjäna
pengar och åker till landet i norr
där en kan plocka jordgubbar
stora som äpplen.
Lisbet och Sambakungen
Emma Karinsdotter
Konstiga djur
Lotta Olsson

Jag är jag
Emma Adbåge
Lätt att läsa – flera delar
Modigt med
Vilma & Loppan
Anneli Khayati
Barnen i Lyckeskolan
Ebba Berg
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Vem är du?
Pernilla Stalfelt
Om tolerans, likheter och
olikheter, identitet, utanförskap,
rädsla och fördomar. Leker
verkligen lika barn bäst, vem är
det egentligen som tänker rätt
och varför har vi fördomar?
Veckan före barnbidraget
Elin Johansson & Ellen Ekman
Om hur det kan vara för en
familj som har det ekonomiskt
knapert sista veckan innan
barnbidraget. Det är jobbigt när
en vill ha en stor mango eller gå
på simhall men inte kan. Men
det går att göra annat skoj som
inte kostar pengar.
Julian är en sjöjungfru
Jessice Love
På tunnelbanan får Julian syn
på dem, sjöjungfrurna med sina
långa klänningar och sitt vackra
hår. Julian älskar sjöjungfrur!
Han vill vara en sjöjungfru.
Hemma hos mormor hittar han
precis vad han behöver.
Hemma hos
Harald Henriksson
Uje Brandelius & Clara Dackenberg
De fem skavankerna
Beatrice Alemanga
Vad är ett barn?
Beatrice Alemanga
Tilly som trodde att ...
Eva Staaf & Emma Adbåge
Min familj
Anna-Clara Tidholm
Låtsasheten
Nathalie Ruejas Jonsson

Alla barn har
rätt att säga
vad de tycker
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Dom som bestämmer
Lisen Adbåge
På gården finns det dom som
bestämmer och dom som inte får
vara med. Dom som bestämmer
säger ”Gå härifrån”. De som inte
får vara med går och leker någon
annanstans. Men då kommer
dom som bestämmer och kör
bort dem igen. Och igen. Till
slut får de som inte får vara med
nog! Och säger ”NEJ!”
Doris drar
Pija Lindenbaum
Plötsligt ropar mamma att Doris
ska komma med en gång, de ska
på kalas. Men Doris bygger ju i
sandlådan, hon har inte tid att gå
på ett kalas i fjompig klänning.
Doris tröttnar på de vuxna som
alltid ska bestämma. Så Doris
bestämmer sig för att dra.
Bra bestämt!
Anders Alzén & Maria Borgelöv
Koko och Bosse vill inte
Lisen Adbåge
Vem bestämmer?
Stina Wirsén
Jag älskar inte
Vanja Burden
& Nathalie Ruejas Jonson
Bosse & Bella och
trumpna Donald
Måns Gahrton & Amanda Eriksson
Diktatorn
Ulf Stark & Linda Bondestam

Barn på flykt
har rätt
till skydd
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Pudlar och Pommes
Pija Lindenbaum
Ullis, Ludde och Katta måste ge
sig av över havet för att hitta ett
nytt ställe. Där de bodde har
potatisen tagit slut, huset har
blivit skruttigt och poolen är
trasig. De reser länge. Till slut
kommer de till pudlarna. Där är
allt bra. De har både fina hus och
pommes frites. Vissa av pudlarna
blir glada när de kommer, men en
blir sur och vill inte dela med sig.
Åka buss
Henrik Wallnäs & Matilda Ruta
“Jag vinkade till farmor. Vi var
tvungna att åka långt, långt
bort”. Ett barn åker med sin
mamma i en buss. Det blev för
farligt att stanna. Men pappa
och farmor blev kvar. Resan är
lång. Vart är de på väg och får de
träffa pappa och farmor igen?
Pojken i taket
Viveka Sjögren
En dag flyttar antilopen Sesam
hem till en älgfamilj. Älgbarnen
har gjort i ordning fint och
visar Sesam allting. Men förstår
Sesam vad de säger?
Vi och dom andra
xx Anrell & Anna-Karin Garhamn
Lasse
Flykten
Francesca Sanna
Stjärnorna ser
likadana ut överallt
Marjan Svab & Saga Bergebo

Alla barn
har rätt till
sitt språk
och sin kultur
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Pimpelfiske
Ann-Helén Laestadius
& Jessika Berglund
Malte ska pimpelfiska för första
gången. Han följer med mormor
och morfar ut på isen. De borrar
hål i isen och Malte får ett fint
rött blänke till sitt fiskespö.
Eid, en festdag
Eva Susso, Jali Madi Susso
& Matilda Ruta
Eid Mubarak! Glad fest! Malik
och Sibou har fått fina kläder
och efter moskén ska det bli fest.
Moster Jojo travar pirogerna på
fatet. De är så frasiga! De doftar
så gott! Sibous mage kurrar.
Jag och alla
Ylva Karlsson & Sara Lundberg
Musse ligger på en ko som är
mjuk och varm. Hjalmar åker
tåg och ritar. Viola är på samma
tåg, hon har tråkigt och är arg.
Magdalena tänker på en vit katt
som är död, Nikki åker lastbil
och Alex ligger i sängen och är
sjuk. Alla funderar på hur det
skulle vara att vara någon annan.
Badbomber och simhopp
Marin Salto
& Marcus-Gunnar Pettersson
En dag i livet
Matt Lamothe
Morfar flyttar in
Eva Susso, Jali Madi Susso
& Marcus-Gunnar Pettersson

Alla barn har
rätt till lek,
vila och fritid
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Kapitelböcker
Det fina med Kerstin
Helena Hedlund
Bilderböcker
Vi måste till jobbet
Pija Lindenbaum
Om tre barns lek. Racersnabbt
kör de den röda bilen till
sjukhuset där de jobbar. De
opererar en patient. Blodet ger
de till vargarna. Sen måste de
handla och hinna med tåget.
Sagor om natten
Kitty Crowther
Mamma Björn berättar tre
godnattsagor: om Nattvakten
i skogen, om Zhora som sover
över hos fladdermusen och om
fabror Bo som inte kan sova.
Gropen
Emma Adbåge
Vi smular
vi härmar en gök
Lina Ekdahl & Emma Hanquist
Mycket att göra hela tiden
Eva Lindström
Alla tre vilar
Maria Nilsson Thore
Nu leker vi!
Sara Bergmark Elfgren
& Maria Frölich
Kalle och Elsa rymmer
Jenny Westin Verona & Jesús Verona
Sovdags för Lydia
Moa-Lina Croall & Klara Persson

Barnböcker
Rätt lätt 1. Om barnets
rättigheter 1 till 6 år
Susann Swärd & Tina Landgren
Rätt lätt 2. Om barnets
rättigheter 6 till 9 år
Susann Swärd & Tina Landgren
Alla barns rätt:
en bilderbok om
Barnkonventionen
Pernilla Stalfelt
Alla har rätt: FN:s
allmänna förklaring
om de mänskliga
rättigheterna i bild
John Burningham

För mer tips kontakta oss gärna på:
info.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se

Barnkonventionen finns här:
unicef.se/barnkonventionen

Böcker om
Barnkonventionen

