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Vem är jag? 

Mary Ingemansson är f. d. 

folkskollärare och har varit 

yrkesverksam lärare under 25 år i 

grundskolan och har även en bakgrund 

som skolbibliotekarie. Hon disputerade i 

oktober 2010 i Lund i 

litteraturvetenskap med avhandlingen; 

Det kunde lika gärna ha hänt idag”. Maj 

Bylocks Drakskeppstrilogi och 

historiemedvetande i mellanåldrarna 

(Makadams förlag 

2010). Vid Högskolan Kristianstad 

undervisar Mary I. i Barn- och 

ungdomslitteratur, i Lärar-utbildningen 

samt inom lärar- och 

skolbiblioteksfortbildning 



Principer 

• Romaner från 2000-talet. Teman. 

 

• Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Finland 
samt forskning. 

• Användbarhet, läsning, inköp. 

• Översättningar i hög grad inom Norden. 

• Manliga författare - kvinnliga författare. 

• Bilderböcker, mellanåldersböcker, ungdomsböcker. 

• Tendenser.  

• Böcker som översätts inom våra länder, eller varför inte 
läses på originalspråk i våra länder? 



”Hva sier reven?” 

 

 

• Før millioner av mennesker verden over nynnet på "The 

Fox", la Ylvis andre planer for reve-eventyret. De ville lage 

bildebok. Og mens "The Fox" har vokst seg større og 

større gjennom høsten, har bildeboka tatt form: "Hva sier 

reven" er illustrert av Svein Nyhus, en av Norges aller 

fremste illustratører. 

 

"Hva sier reven?" er intet mindre enn en 

moderne klassiker. Den er full av 

overraskelser og liv, den er sær og 

populær, ryddig og rotete, bråkete og 

poetisk, barnslig og alvorlig - alt på én 

gang. Det er en bok som kan 

syngeleses mange ganger, som det er 

gøy å lese høyt fra og tulle med. 



Nordiska rådets barn- och ungdomsbokspris 

Lotta Olsson, DN om nomineringar Nordiska 

barnbokspriset 

• Vi tror mest på danske författaren Oscar K och bilderbokskonstnären 

Dorte Karrebaek, som tillsammans har gjort boken ”Biblia Pauperum 

Nova”, med underrubriken ”ny bibel for de fattige i ånden”. En märklig, 

rolig och storslagen konstbilderbok där Nya Testamentet gjorts om till 

teater, med evangelisterna som regissörer.  

 

• Svenska Sara Lundbergs ”Vita Streck och Öjvind” borde få priset. För 

visst är ”Biblia Pauperum Nova” imponerande – men ”Vita Streck och 

Öjvind” skulle bli älskad av en massa barn i Norden, och självklart 

översättas till alla de nordiska språken. 

 

• Ingen av oss hade tyvärr läst den finska ungdomsboken ”Karikko” av 

Seita Vuorela och Jani Ikonen. Och norska Aina Bassos ungdomsbok 

”Inn i elden” om häxprocesserna.  

• Och färöiska Marjun Syderbö Kjelnaes ungdomsbok ”Skriva í sandin”.  

• Och svenska Jessica Schiefauers ”Pojkarna” är förstås lysande, den 

fick ju en August i Sverige. 



Övriga nominerade 
Övriga nominerade är: 

danske Kim Fupz Aakeson och svenska Eva Eriksson 

med bilderboken ”Söndag” 

 

isländska Birgitta Sif med bilderboken Óliver 

grönländska Nuka K Godtfredsen och Martin Appelt med 

bilderboken ”Hermelinen” 

 

norska Inga H. Saetre med den tecknade 

ungdomsromanen ”Fallteknikk” 

 

åländska Isela Valve med bilderboken ”Joels färger” 

samiska Signe Iversen och Sissel Horndal med 

bilderboken ”Mánuganda ja Heike” 

 

finlandssvenska Minna Lindeberg och Linda Bodestam 

med bilderboken ”Allan och Udo” 

och 

isländska Áslaug Jónsdóttir, svenska Kalle Güettler och 

färöiska Rakel Helmsdal med bilderboken ”Skrímslaerjur” 

(”Monsterbråk”). 



Danmark: Den  danske författaren Oscar K och bilderbokskonstnären Dorte 

Karrebaek.  



Flera författare Norden  

• Kalle Güttler, Rakel 

Heimsdal o Áslaug 

Jónsdottir 2013  

Samarbete  



Gyrid Axe Øvsteng: Førstemamma på Mars 

 2013 

Førstemamma på Mars er 

forteljinga om ei lita jente 

som nektar å innsjå at mora 

er på sjukehus. I fantasien 

lagar ho mange mulege 

versjonar av kvar mor har 

tatt vegen. Kanskje er ho på 

handletur? På røvarjakt? 

Eller rett og slett på 

Mars?Førstemamma på 

Mars er i tekst og bilete ei 

eksplosiv og sår forteljing 

om sjukdom i den næraste 

familien. 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/searchresult.aspx?search=advanced&author=Gyrid+Axe+%d8vsteng&fromproduct=true


Norge : Endre Lund Eriksen: 

Pit-Bull- Terje 
• Omåttligt populär: 
      Jim og Terje er blitt 13 år gamle, og innser at 

det er på tide å få seg dame. Siden de er to 

raringer scorer de ikke akkurat høyest på 

typetoppen, og de er villige til å ta hva som 

helst. Jim og Terje har begge foreldre som 

er like rare som dem selv. Dette har 

barnevernet fått snusen i, og det siste har de 

begynt å bli vel nærgående. Før de kan få 

seg damer blir derfor Jim og Terje enige om 

å ta kontroll over familiesituasjonen. De 

bestemmer seg for å gå til kamp mot 

barnevernet. Dette er den andre boka om 

Pitbull-Terje. 

 

 (2007)  10-12 år 

 

 



Endre Lund Eriksen 
 

 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/searchresult.aspx?search=advanced&author=Endre+Lund+Eriksen&fromproduct=true


Endre Lund Eriksen 2012, bok 4 



Bok 4 

Jim har i alle år trodd at faren var død, men 

så får han mistanker om at han kanskje 

ikke er det likevel. Pitbull-Terje tror at faren 

mest sannsynlig var en drittsekk som stakk 

med en gang Jim ble født, men Jim har 

allikevel lyst til å spore ham opp. Dette er 

den fjerde boka om Pitbull-Terje. 



Teman … och tendenser 

Teman 
1. Naturen och djuren – det gemensamt nordiska och djur. 

2. Historisk skönlitteratur. 

3. Identitet och gränsöverskridande. 

Klass och etnicitet.  

4. Bilderböckernas utveckling pågår ständigt. 

 

 

Tendens 
 

• Tendens: ”Vi skriver ihop” och ”Vi  skriver för olika åldrar”. 

• Tendens: Att vända på perspektiv. 

 

 



” Jag ville komma ut i skogen….” 



Allestädes närvarande, eller hur? Vi 

ska se vad som skrivs i Norge. 



Nordiskt? 

• Natur? 

• Genusperspektivet?  

• Sagor? I och utanför 

bilderböckerna? 

• Samarbete? 

• Närmare varandra än 

vi tror? 

• Identitetsfrågor i alla 

former och åldrar 

 



Maria Parr: Tonje- en ”ny” Pippi”? 

Boken om Tonje har vunnit Bragepriset i Norge, 

 slagit säljrekord och blivit nominerad till det norska  

Bokhandlerpriset som enda barnbok.  

 

 



Genrer – de blir fler:  

 

• Bilderböcker 

• Mellanåldersböcker 

• Historisk skönlitteratur? Time- slip historier 

• Magi och magisk realism 

• Fantasy 

• Realism 

• Realism och inslag av fantasy 

• Ungdomsböcker 

 



Charlotta Björnolfson  
På bokmål, danska, finska, isländska, nordsamiska, nynorska ,svenska och tyska. På 

Fimafeng. Ambition att ge ut samtryck på alla nordiska språk 

• Älvis och ElvyCharlotta bor i centrum av Göteborg under vinterhalvåret, övrig tid i de 
djupa skogarna i Bergslagen. 

 På Fimafeng kommer nu hennes bilderbok Älvis och Elvy. 

 I en skog som ännu inte förvandlats till ogenomtränglig granplantering, utan där doftande 
solstrimmor jagar varandra mellan stammarna, möts älgen Älvis och den gamla 
damen Elvy.  

Elvy, som tidigare varit rädd för älgar, övervinner sin rädsla och Älvis, som tidigare 
undvikit människor, blir nu nyfiken. Det här är en berättelse om ett möte, som ställer 
tillvaron på ända. 

 

 

 

• www.fimafeng.net 

 

 

 

 

 

http://www.fimafeng.net/


Fimafeng  

En annorlunda dag org. 2009  

 

Vad är viktigast i Henkes liv? 

Lättläst bok av Birgitta Ahlén, 

Marita Gleisner och Thomas 

Marainen. 

Bild: Philip Newth. 

Utkommer på svenska, finska, 

danska, isländska, bokmål, 

nynorsk, färöiska, 

nordsamiska, grönländska. 



Tema 1:  

• Naturen och djuren 

 
( bilderböcker blir dubbelgrupperade) 



Naturen - det mörka och det ljusa 



Stefan CASTA: naturvårdare 

• Utställning i Lund - Stefan 

Castas gröna tråd januari 

2011. 

• Carl von Linné- priset okt 2013 

 

 



Finland: The fox and the bear 

• Jukka Itkonen (född 1951) är välkänd för 
sin barnpoesi. Hans poesi har också 
tonsatts. Hans band, Z. Z. Topelius, ger en 
hyllning till Zacharias Topelius,  

• Itkonen översätter också barnlitteratur till 
finska. 



F: The fox and the bear 



Island: år  

Adalsteinn Á Sigurdsson är 

isländsk författare och låtskrivare: 

känd, läst och uppskattad för sina 

ungdomsböcker. På Island är 

Dvärgstenen (Dvergasteinn) en 

älskad klassiker som utkommit i 

flera upplagor; en sagoroman. 

 

 Idun har nu glädjen att ge ut 

Dvärgstenen på svenska i Inge 

Knutssons översättning och med 

Timo Koljonens härliga 

illustrationer. 

 
 

2010 gav Idun ut Dvärgstenen på finska 

med namnet Haltia joka kadotti 

hohtokivensä 



Adalsteinn Á 

Sigurdsson 

 

 

Ny upplaga 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/searchresult.aspx?search=advanced&author=Adalsteinn+%c1+Sigurdsson&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/organisationer/searchresult.aspx?search=advanced&author=Adalsteinn+%c1+Sigurdsson&fromproduct=true


Tema 2. Historisk skönlitteratur 

• Sverige: Maj Bylock: nyutgåva  

http://www.bok.nu/Maj_Bylock/Drakskeppet


Danmark: Skyggebjerg, 2008 



Mitt eget inlägg i bokfloden 



S: Ungdomsroman och historisk 

roman 

• En del i serien, som innehåller i nuläget 6 

delar, ska bli 12 delar och börjar med 

Siden, sammet, trasa, lump 2002 

 

Historisk skönlitteratur- läses i alla åldrar 

   Glidande mellan genrer fantasy, magi, 

historia, icke utsatt tid och realistiska 

romaner. 



2011: Revolternas år, 2012: Fyra 

systrar 

 Norska Aina 

Bassos 

ungdomsbok ”Inn i 

elden” om 

häxprocesserna.  



Teman … och tendenser 

Teman 
1. Naturen och djuren – den gemensamt nordiska och djur. 

2. Historisk skönlitteratur. 

3. Identitet och gränsöverskridande. 

Klass och etnicitet.  

4. Bilderböckernas utveckling pågår ständigt. 

 

Tendens 
 

• Tendens: ”Vi skriver ihop” och ”Vi  skriver för olika åldrar”. 

• Tendens: Att vända på perspektiv. 

 

Forskning 

 

 



Ljuset 

 



Tema 3. Identitet och gränsöverskridande - 

genus 

utvecklas nu framåt, eller? 

Familjen. 



Gränsen passerad? 

• Finland: 

http://www.totil.com/?q=node/800


Fars stora hemlighet 

Författaren och illustratören Thórarinn 
Leifssons (f. 1966) barnbok Fars stora 
hemlighet berättar om Harald och Sara, i 
vars familj döljer sig en mörk hemlighet. 
Syskonens far är nämligen en kannibal, 
som i hemlighet äter människor.  

 

Den makabra berättelsens vändningar äcklar, 
mensamtidigt lyfter den på ett förtjusande 
och hejdlöst roligt sätt fram vuxnas och 
barns gemensamma problem.  

Fars stora hemlighet utkom på Island 2007. 

  

Boken har översatts till finska av Päivi 
Kumpulainen (2010). Boken är 

också översatt till åtminstone danska och 
tyska, och har blivit en stor framgång i 
båda länderna. 



D: Mette Finderup- barnbokspris 

2012 , Orlapriset 



Identitet 



Emmy – den fedete sommer – 

or not? 
Emmy får sit livs første sommerferiejob. 

Hun skal sælge billetter i friluftsbadet. Hun 

tror, det er den rene slappertjans, men 

desværre bliver netop denne sommer den 

rekordvarme af slagsen, alle har gået og 

ventet på.  

Jobbet betyder desværre også, hun ikke 

kan komme med, da hendes mor og 

Mogens pludselig rejser til Paris. I stedet 

skal hun passe hus med sin storebror 

Martin, og så KAN man vel godt komme til 

at holde en lille bitte uskyldig fest ... ?   



Nordiska rådets pris 2013: Blindskär  

Fler insatser för att lyfta läsning i de 

nordiska länderna 

Studier visar att barn och ungdomar i hela 

Norden läser allt mindre, och får allt 

sämre läsförmåga. Detta är en utmaning 

för regeringarna i alla Nordens länder och 

självstyrande områden. 

Priset för barn- och ungdomslitteratur är 

en del i ett lyft för nordisk barn- och 

ungdomslitteratur som sjösatts av de 

nordiska kulturministrarna under 2013.  



Finland: Karikko 



Karriko = Blindskär, Motivation 

 Seita Vuorela, Jani Ikonen 
Seita Vuorelas roman Karikko (Blindskär) är sig 

själv nog på ett bra sätt och den är medveten om 

sin egen tjuskraft. Den riktar sig till alla dem som 

inte önskar sig en färdigt tuggad läsupplevelse. I 

Finland har boken helt berättigat försetts med en 

baksidestext där den klassificeras som ett verk 

för unga och vuxna. Ifråga om sina senaste 

romaner håller Vuorela emellertid själv envetet 

fast vid beteckningen barnroman. Hon anser att 

den moderna ungdomsromanen manipulerar de 

unga genom att redan i förväg tro sig känna till 

den unga människans behov och drömmar! 

Vuorela använder sig av den internationella 

fantasyboomen för sina egna konstnärligt 

ambitiösa strävanden på ett sätt som förnyar hela 

genren. Stilmässigt hämtar hon stoff ur den 

magiska realismen och den just nu så populära 

dystopin, men Karikko innehåller också den 

klassiska ungdomsromanens grundläggande 

intrig: en ung människas frigörelse och 

upptäckten av den egna vägen i livet. Magisk 

realism. 



Iram Haqs Skylappjenta 

Iram Haqs Skylappjenta kom først som 

kortfilm og ble prisbelønnet. Nå 

foreligger verket også som barnebok, 

med regissøren og animatøren Endre 

Skandfers illustrasjoner. 

http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=

Reviews&rop=showcontent&id=701 

• Skylappjenta er en illustrert bok 
om oppvekst, pubertet og 
frigjøring. Den er basert på 
eventyret om Rødhette, 
samtidig som den er 
dagsaktuell. Boken sjonglerer 
mellom eventyr og virkelighet.  

• Skylappjenta har aldri vært 
utenfor hjemmet, og må nå 
vandre gjennom skogen til sin 
syke bestemor. På veien møter 
hun Normann som hun 
forelsker seg i og onkelen som 
vil ta henne til Pakistan og gifte 
henne bort. 

 



Iram Haq:  

• Skylappjenta er en illustrert bok om 
oppvekst, pubertet og frigjøring. Den er 
basert på eventyret om Rødhette, 
samtidig som den er dagsaktuell. 
Boken sjonglerer mellom eventyr og 
virkelighet.  

• Skylappjenta har aldri vært utenfor hjemmet, og må 
nå vandre gjennom skogen til sin syke bestemor. På 
veien møter hun Normann som hun forelsker seg i 
og onkelen som vil ta henne til Pakistan og gifte 
henne bort. 



Skylappjenta 



Tekst: Rebecca Bach-Lauritsen 

Illustrasjon: Stian Hole 

 



Danmark: Hanne Kvist: Det 

snakker vi ikke om 



2012: Vildhäxa. Viridans blod. 

• Andra delen om Clara, som egentligen 
är en helt vanlig, lite blyg och djurtokig 
tjej. Men hon har också övernaturliga 
förmågor. Hennes familj tillhör en ätt av 
vildhäxor. 

•  
Nordens fantasydrottning Lene 
Kaaberbøl skriver den här gången för 
en lite yngre läsekrets. Vildhäxa-serien 
andas natur, magi, trolldom och mystik 
men skildrar också tolvåriga Claras liv 
med skola och kompisar i den vanliga 
världen. 

 



Sverige: Flyga högt  

• Det finns koder. Vissa regler. Som när 
man kommer ny till klassen. Då 
handlar det om att inte märkas för 
mycket. Att vara lagom. Glida in och 
smälta ihop med de andra.  
 
Så gör inte Silja. Silja gör precis 
tvärtom.  
 
 
Hon tar plats och struntar helt i alla 
oskrivna regler. Hon sätter sig var hon 
vill, hon umgås med vem hon vill och 
hon verkar inte alls vilja smälta in i 
klassen. Är hon korkad, trotsig eller 
bara urstark? Ingen vet, men 
sensationen är ett faktum. Och 
plötsligt gäller inte den givna 
rangordningen, rollerna fördelas om - 
och inget är längre självklart.  
 

•  
 



S: Lisa Bjärbo: Nils H. priset okt. 2013 



S: Solveig Ohlsson-Hultgren: om 

en mamma som super. (2010) 



Norge: Kjersti Scheen- Arga Maja( Maja i 

Klakkskobakken) 2005 



Island: Vill ha fisk 

• Áslaug Jónsdottir  

(2007) 

 

• Ég vil fisk – 

översättning  

 



Ulf Stark: Kanel och Kanin 

• Beskrivning: 
• "Samtidigt har de flyttat in dem i en egen självklar värld som både är karaktärernas egen 

och vår förtrogna. Kanel och Kanin har som sagt hittat hem."  
Nu kommer tredje boken med Kanel och Kanin, Ulf Starks och Charlotte Ramels charmigt egensinniga 

figurer. Kanel och Kanin spelar ut hela sina känsloregister mot varandra och döljer inte ens sina sämsta 

sidor i den nya boken. Den innehåller fjorton roliga, rimmade verser om våra högsta och lägsta känslor 

och känsloyttringar, alltifrån avund och ilska till kärlek och ömsinthet.  

Charlotte Ramel älskar sina karaktärer och låter dem agera ut alla känslorna i de underfundigt geniala, till 

synes enkla, bilderna.  
En gång sa jag: "Dumma lort!"  

Jag ångrar mycket som jag gjort,  

nu när Kanel är väck.  

Som att jag skrek: "Vad du är tjock!"  

Och slängde lera på hans rock  

så att den fick en fläck.  

 

Och när han somnat i sin bädd  

 

så skrek jag "BU!" så han blev rädd.  

 

Det var fräckt.  

 

Åh, vad jag ångrar allt det där!  

 

Och nu så är han inte här  

 

när jag vill be om ursäkt.  

 

 



Lin Hallberg: Heddas bok 2012  



Funderingar: från Bokprovningen 

 

• ( För) mycket ( ?) personliga katastrofer i ungdomsböcker - mer 

”gullande” och ofarligt för yngre – jfr mammors situation 

• Könsuppdelningen i böcker för mellanåldrarna (ref. Nina 

Christensen, DN)  

   2010: Nostalgins och färgernas år. 

Pojkar: action, fotboll, humor. 

   Flickor: hästar, känslor, prinsessdrömmar. 

2011: Flickors och kvinnors erfarenheter, sociala skillnader 

2012:  Identitet och gränsöverskridande 

http://www.sbi.kb.se/sv/Om-

SBI/webbfilmer/Bokprovningen/Bokprovningen-2013/ 

 

http://www.sbi.kb.se/sv/Om-SBI/webbfilmer/Bokprovningen/Bokprovningen-2013/
http://www.sbi.kb.se/sv/Om-SBI/webbfilmer/Bokprovningen/Bokprovningen-2013/
http://www.sbi.kb.se/sv/Om-SBI/webbfilmer/Bokprovningen/Bokprovningen-2013/
http://www.sbi.kb.se/sv/Om-SBI/webbfilmer/Bokprovningen/Bokprovningen-2013/
http://www.sbi.kb.se/sv/Om-SBI/webbfilmer/Bokprovningen/Bokprovningen-2013/


Färöarna: Elin Rogvi: Måneskin 

2007 (tonår, deckare,vardagsliv) 



Iqbal Farroq og den sorte pjerrot 

• Manu Sareen ( 2006), Kultur och identitet, 

vardagsliv? 

 

• ” Ja, det var faktiskt et træ, der sagtens 

kunne komme I betraktning som 

Rådhusjuletræ. Men far var jo ikke Nazem 

Farooq, søn af jaspal Farooq, for 

ingenting.” ( s. 12) 



Manu Sareen: 2011 



S: Per Nilsson 2012 



För mellanåldern… 

• En spännande och rörande bok 
om att växa och att våga. 
 
En dag står det helt plötsligt en 
ny flicka på skolgården. Hon 
verkar annorlunda. Främmande 
på något sätt. Blek och tunn 
och allvarlig men med en stark 
utstrålning. Hon börjar i Pim 
Pims klass och sakta, sakta 
börjar han lära känna henne. 
Det går inte fort, och det är inte 
enkelt. Vem är hon egentligen? 
 
Den första boken i en ny serie av Per Nilsson. 
En spännande och rörande bok om vänskap 
och om att växa, skriven av en av Sveriges i 
särklass bästa barn- och 
ungdomsboksförfattare.  

 
 



Mörkret 



Tendenser bilderboken: 

• Ulla Rhedin: bilderboksforskare Sverige 

• Bilderboken – kort karaktäristik 

• Norge: är experimentella. 

• Danmark: skildrar det fräcka.   

• Finland: skildrar gärna det groteska, även 

vardag. 

• Sverige: illustrerar ofta det naiva, blivit försiktiga. 

• Färöarna: naturorienterat, på danska eller 

färöiska. 



Teman … och tendenser 

Teman 
1. Naturen och djuren – den gemensamt nordiska och djur. 

2. Historisk skönlitteratur. 

3. Identitet och gränsöverskridande. 

Klass och etnicitet.  

4. Bilderböckernas utveckling pågår ständigt. 

 

Tendens 
 

• Tendens: ”Vi skriver ihop” och ”Vi  skriver för olika åldrar”. 

• Tendens: Att vända på perspektiv. 

 

Forskning 

 

 



Endre Lund Eriksen 

• En av Norges aller beste og prisvinnende 
barnebokforfattere samarbeider for første gang 
med en av våre absolutt beste illustratører.  

• En burlesk, morsom og underlig bildebok om 
hva som skjer når Even vil utrydde alle 
insektene i hagen sin. Inn kommer Eva med 
flammekaster, fluesnapper og sprettert. Her skal 
det utryddes! 

2011 

• Illustratör: Lars M. Aurtande 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Endre%20Lund%20Eriksen&fromproduct=true


Tema 4: Bilderböcker: Endre Lund 

Eriksen 



Färöarna: Bárđur Oskarsson 

• Ein hundur,ein katta og 

ein mús 2006 

 
• Pól, hin kuli giraffurin  



2011: Humor och sparsmakade 

bilder 
• En hund og en rotte finder en kanin på 

vejen. Den er flad. Fuldstændig flad. 

Som en pandekage. Hvad stiller man 

op med en flad kanin? 

 

»Bid mærke i navnet Bárdur 

Oskarsson. Han laver billedbøger med 

cool og lun humor, der rammer både 

børn og voksne.  

Hans bøger ligner intet andet, der udgives 

for børn. .«  

 

 



Fokus 

• Bilderböcker – utveckling: 

 

• Ulla Rhedin: ” Det finns skillnader mellan 

länderna” – intervju i svensk TV 2008. 

 

• Ulla Rhedin: Är bilderboken nationell? 2010 

i Opsis Kalopsis nr 4 år 2010. 



Finland: Havukainen, Toivonen: 

Sixten och Blixten på dagis 2008 



Exempel Norge 

• Gro Dahle, Sinna Mann 2003 : om våld i 

familjen ( enbart på norska mars 08; 

förlagsdiskussioner) 

• Gro Dahle: Håret till mamma 2007: om en 

psykiskt sjuk mamma. 

• Jfr Bokprovningen Svenska 

barnboksinstitutet.  



Sinna mann – Gro Dahle 



Roy: Gro Dahle 



Gro Dahle och Svein Nyhus är finstämda 

förmedlare av livets allvar till barn. 

• Den här gången handlar det om hunden Roy som en 
dag ligger död. Det är svårt att förstå.  

• Roy är borta för alltid, men kanske finns han här ändå, 
han är ju i mitt huvud, tänker pojken. 
 
»Roy är en märkvärdig bilderbok, så skickligt genomförd 
att dess pedagogiska och psykologiska ärende inte för 
ett ögonblick skymmer den starka berättelsens egen 
konstnärliga suggestionskraft.» 
 
/Nisse Larsson i DN 
 
 



Gro Dahle: Dikter (år 2010) 



Norge: Dahle: Håret till mamma 



Gro Dahle: Håret til mamma 2007 

• Emma har verdens peneste Mamma, 

verdens aller fineste Mamma. Mamma har 

sol i håret. Men noen ganger ligger 

Mamma bare på sofaen og er rar og redd 

og trist. […]  

• Emma børster og børster, men flokene 

sitter tett og Emma må inn i dypet av 

håret, inn der hvor det ville og farlige bor. 



Sverige: Pia Lindenbaum 

• Siv sover Vilse 



Populär i Sverige. 

 Sven Nordqvist: Var är min syster? 

2007. 
• Fick Augustpriset 2007 

• Plötsligt är storasyster borta! Lillebror ger sig ut för att leta efter 
henne.  

• Till sin hjälp har han minnen från tidigare utflykter och vad systern  

• brukar berätta om. Letandet går genom luften i en luftballong s 

• om bärs av ett upp och nedvänt päron. Landskapen är fantasifulla  

• och fyllda av detaljer; kor som dricker öl, en groda som spelar  

• pingis med en gumma, en hög av älgar som sover i en soffa,  

• indianer som rider på en snok och annat finurligt. Tittar man  

• noga så kan man kanske se systerns gula kalufs lite här och där. 



Sven Nordqvist: Var är min syster? 

2007 



Danmark: Oscar K, Idiot 



Oscar K( Ole Dalgaard), Dorte 

Karrebæk, Idiot 
• Oscar K. og Dorte Karrebæk tør, hvor andre tier og 

griber med en ny billedbog for store børn og voksne endu en 
gang fat i et tabubelagt område og hylder det anderledes.  
 
Når August og hans mor går gennem byen, råber børnene: 
»Hallo idiot! Normal kalder.« Og August ved godt, at han er 
anderledes: At han er åndssvag og en, de andre ikke gider lege 
med. Men August og hans lille Uhyre kan heldigvis så meget, 
ingen andre ser.  
 
Oscar K. og Dorte Karrebæk har sammen skabt en 
billedbog, der med stor energi og nænsomhed indlever sig i en 
anderledes bevidsthed.  
 
 



Fi: Tove Appelgren: Vesta - Linnea 



Martin Widmark 



Populär … i Norge och Sverige 

• Marit Nicolaysen: Sven och råttan i 

solsystemet 

• Norsk serie – sticker ut …. 

• Priset Teskjekjerringpriset 2007 för Svein 

og rotta.  

 



Marit Nicolaysen: Kloakturen – med 

Svein og Rotta 2007 – M  



Georg og Gloria: En fortelling om 

kjærligheten 

• Tormod Haugen: 

2005 – Norge – L , M 

 



Och  

I Danmark: Mysterier och 

vardagsböcker 

 



Danmark: J. Ottesen: Enya- 

böckerna 



Tendens: En ny generation författare 

 

som skriver i många genrer och för olika åldrar 

och ofta i identitetsfrågor OCH med andra 

författare. 

Norge: Kersti Scheen 

Sverige: Petter Lidbeck 

Danmark: Lene Kaaberbøl 



Teman … och tendenser 

Teman 
1. Naturen och djuren – den gemensamt nordiska och djur. 

2. Historisk skönlitteratur. 

3. Identitet och gränsöverskridande. 

Klass och etnicitet.  

4. Bilderböckernas utveckling pågår ständigt. 

 

Tendens 
 

• Tendens: ”Vi skriver ihop” och ”Vi  skriver för olika åldrar”. 

• Tendens: Att vända på perspektiv. 

 

Forskning 

 

 



Det har kommit en komet : 2003 

• Lyriksamling: samarbetsprojekt. 

 



I: Áslaug Jónsdottír 



I: Sagan af bláa hnettinum 

 



I: Sagan af bláa hnettinum 

 
• Á bláum hnetti lengst úti í geimnum búa ótal börn sem 

fullorðnast ekki. Þetta eru eiginlega villibörn því enginn 
skipar þeim fyrir verkum. Börnin sofna þar sem þau 
verða þreytt og borða þegar þau eru svöng en leika sér 
þar sem þeim dettur í hug. Eitt kvöldið þegar Brimir og 
Hulda eru stödd í Svörtufjöru birtist stjarna á himni sem 
stefnir beint á þau! Stjarnan lendir í fjörunni með mikilli 
sprengingu en í reyknum mótar fyrir skuggalegri veru 
sem starir út í myrkrið. Þá hefst hættulegt ævintýri sem 
leiðir börnin um myrka skóga, djúpa dali og loftin blá. 
Reynir þá sem aldrei fyrr á vináttu og ráðsnilld barnanna 
á bláa hnettinum. 



Sagan af bláa hnettinum: Sagan 

om den blå planeten 

• Sagan af Bláa hnettinum er komin út á 12 
tungumálum. Leikritið var sýnt í Þjóðleikhúsinu 
árið 2001 við mikla vinsældir og verður sett upp í 
Toronto 2005.. 

• Sagan af bláa hnettinum hlaut íslensku 
bókmenntaverðlaunin árið 1999, Janusz 
Korczak honorary award 2000 og Vestnorrænu 
Barnabókaverðlaunin 2001. 

• Hún er fáanleg á þessum tungumálum: Íslenska, danska, sænska, 
eistneska, júgóslavneska, taílenska, grænlenska, franska, spænska, 
ítalska, færeyska og kóreska. 

 

http://edda.is/Net/products.aspx?pid=686


Tendens: Vi skriver ihop 

• Andri Snaer Magnason 

• Áslaug Jónsdottír 

 

 

Katarina Kieri/Per Nilsson: 



Tendens: Vi skriver för olika 

åldrar 

Áslaug Jónsdottir Island 

Gerd Rindel Danmark 

Kersti Scheen Norge 

Katarina Kieri/ Per Nilsson Sverige 



När dimmorna skingras 



Trött? 



Kim Fupz Aakeson, llustrationer  

Per Dybvig  



Engelbert og den sidste chance 

• Gud er virkelig træt af at høre om krig og elendighed og 
forurening. Gud kalder den engel, der hedder Engelbert 
H, ind på sit kontor og siger til ham, at han skal tage ned 
på jorden og redde den.  
 
Det skal være slut med krig og ballade. Engelbert H får 
syv dage og en mobiltelefon med sig, og hvis ikke han 
kan få ændret på klodens tilstand, vil Gud lade jorden gå 
under og starte forfra med en helt ny verden. På månen! 
Og kun med rare bibliotekarer og kattekillinger! 

• 2006 



( Judith Langer)The four stances:  

• being out and stepping into an 

envisionment, orienteringsfas. 

• being in and moving through an 

envisionment, förståelsefas. 

• stepping out and rethinking what one 

knows,återkopplingsfas. 

• stepping out and objectfying the 

experience, översiktsfas. 

 



Och fegvarianten? 



SLUT 

• Läs nu ….. och njut! 

• Hvem ved …vad du hittar? 

• Norge                     Färöarna 

 



Iggi og sídasti ísjakinn 
6-9 år 

av  

Morten Durr och GerdKkatin Nordlund 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/content.aspx?type=cat&typeid=2&age=30
http://www.adlibris.com/se/organisationer/content.aspx?type=cat&typeid=2&age=30
http://www.adlibris.com/se/organisationer/content.aspx?type=cat&typeid=2&age=30




OCH mer att studera själv… 

samt referenser 



Fler tendenser? 

• Fler äldre människor i kapitelböcker: M. 

Widmarks deckare 

• Magi och realism blandas ex. 

   Bylock: Fågelprinsen 2007 

• Unga mödrar: ex. Katarina von Bredow, 

Som jag vill vara  

• Miljöskildringar. 

 

 



Fler glädjeämnen 

• Spännande konstnärer. 

• Bilderboksvärlden expanderar – nästan allt är 
”tillåtet”. 

• Stor lyrikutgivning för barn (särskilt Finland; ref. 
Kaisu Rättyä; DN) 

• Långa serier: hur bra är det? 

• Unga debutanter. 

• Mellanåldersböckerna växande kategori ( 
2007!!). 

• Organisation: Regnhlif -  stärka och sprida 
barnlitteratur samt stärka upphovsrätt. 



Norsk forskningstidskrift  

 
• Norska barnboksinstitutet satsar på 

forskningstidskrift 

• BLFT Barnelitterært forskningtidsskrift heter en ny 
forskningstidskrift som ges ut av Norska 
barnboksinstitutet. 

• Redaktionsrådet består av Kristin Ørjasæter, Norska 
barnboksinstitutet, Birgitte Eek, Norska 
barnboksinstitutet, Nina Goga, Universitetet i Bergen, 
Elina Druker, Stockholms universitet, Nina Christensen, 
Danska barnboksinstitutet, Ingeborg Mjør, Universitetet i 
Bergen   

• Till BLFTs 
hemsida http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft 

http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft


Översikt i Danmark 

• Værker i 

børnelitteraturen: 

100 danske 

børnebøger 1555-

2008 / Kari 

Sønsthagen & 

Torben Weinreich. 

Kbh.: Høst, 2010. 

 

 



OCH så ”Billedromenen” 

• Billedromaner i brug er en samling 
artikler til alle 
børnelitteraturinteresserede der ønsker 
at vide mere om bøgerne og serien 
Billedromaner til mellemtrinnet.  
Billedromaner i brug indeholder BL.A 
følgende artikler:  
 
- Børn, bøger og billeder - i historisk 
perspektiv af Torben Weinreich  
 
 
- Analyse af tre billedromaner af Stine 
Reinholdt Hansen  

 
- Billedromanerne - titel for titel.  
 
Billedromaner i brug er en 
inspirationsbog der har som ambition - 
med forskellige danskfaglige indgange - 
at være igangsættende og stimulerende 
for læsningen og undervisningen i 
billedromaner. 



Norge 

• http://barnebokinstituttet.no 

 

• Ger ut Årboka, litteratur for barn og unge 

http://barnebokinstituttet.no/


Danmark  

• Center for børnelitteratur 

 

• www.dpu.dk/site.aspx?p=15992 

 

• Ger ut Nedslag i børnelitteraturen 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=15992


Svenska barnboksinstitutet 

• http://www.sbi.kb.se 

 

 

Ger ut Barnboken, tidskrift för 

barnlitteraturforksning 

http://www.sbi.kb.se/


Finska Barnboksinstitutet 

• http://www.lastenkirjainstituutti.fi/ 

 

• http://www.lastenkirjainstituutti.fi/pa-

svenska/ 

 

 

http://www.lastenkirjainstituutti.fi/
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/pa-svenska/
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/pa-svenska/
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/pa-svenska/


Finska barnboksinstitutet  

• www.tmapere.fi/kirjasto/sni 



Mitt eget inlägg i bokfloden 



Slut Föreläsning – bonustext 

nedan 



N: Jon Ewo 

• Vikingabok - mellanåldrarna 

• Sola er en feit Gud - ungdomsbok 



Samisk barnebokforfatter hedret 

   av författarföreningen för färöiska, samiska 
och grönländska böcker – Nordiska 
ministerrådeta avdelning för barn- och 
ungdomsböcker - Nordbuk 

 

    Risten Sokki: 

• Mu átregis eallin på norska: Mitt gode liv 

• Ges ut på samiska, 
norska,færøysk,grønlandsk og dansk 



Mauri Kunnas 

faktaböcker är humoristiska och har fina 

illustrationer. Viikingit tulevat! Dvs. The Vikings 

are Coming!, Otava, 2006) and Koiramäen 

lapset ja näkki = ‘The children of Dog Hill and 

the water sprite’, Otava, 2007) .  

”Mauri Kunnas is the highest-selling and most 

translated author of Finnish children’s 

picture-books. ” 



Jostein Gaarder 



Fler danska böcker och författare: 

• Bogh Andersen, Antboy: pissmyrans bett. 

• Carstensen, Hans. Stand-up pscyho. 

 

• Rekommenderas varmt: 

• Författare: Cecilie Eken, Iben Hansen, 

Søren Jessen 

 

 

 

 

 

 



Tor Age Bringsværd 



2008: Klabert 

• Hvem er det som passer på alle eventyrene? Har du 
noengang lurt på hvem det er som passer på at alt går 
riktig for seg i eventyrene? Hvem som sørger for at dyr 
og mennesker er på rett plass til rett tid, så handlingen 
kan gå som den pleier? Det er Klabert! Tenk deg for 
eksempel at Snøhvit går seg bort, og ikke finner huset til 
de syv dvergene, eller at Prinsen tar med seg feil sko, en 
sko som ikke passer Askepott i det hele tatt! Det er da 
Klabert må til pers og rydde opp. Og i dag kan du få 
være med! 

• Ålder klass 1-7 

• ( ”Barnhagen upp till 10 år”) 



Ännu fler referenser 

• Tidningsartiklar Dagens nyheter Sverige 

• Egen personlig forskning – licentiatavhandling 

   Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos   

barn i mellanåldrarna 2007 

• Bent Rasmussen, Børne- og ungdomslitteratur. 

Portrætter af danske forfattere 2005 

• Årboka 2008, Litteratur for barn og unge red. 

Per Olov Kaldestad, Karin Beate Vold, Norge 



LÄS! 

• Barnboken;  

   Tidskrift för barnlitteraturforskning 

   Nr 1 2008 – har tema Norden. 

 

   Och tänk på hela vår gemensamma 

sagoskatt! 



Thorarinn Leifsson was born in Reykjavik, 

Iceland in 1966.  

 

http://grandmotherslibrary.com/node/54


Reykjavik literary award 2010 

 

 

I april 2010 fick Thorarinn Leifsson ”the Reykjavik 
city education council children books prize” för 
"Grandmother's Library" , som han också 
illustrerade.  

Kommentar från juryn: [..] a solid, original, funny 
and not least educating story. "Grandmother's 
Library" is therefore an excellent choice when 
the aim is to inspire children to read good 
books." 

http://grandmotherslibrary.com/


Översättningar: Bokprovning 2010 

Utgivningen av de japanska tecknade serierna, 

mangan, har minskat kraftigt och därmed är inte 

längre japanskan det näst största språk varifrån 

översättningarna hämtats. 2010 var danskan 

det näst största språket, men antalet 

översättningar från engelskan är fortfarande 

ojämförligt störst. 

Flera förlag som Turbine, Nypon och Fimafeng 

satsar på översättningar från våra nordiska 

grannländer.  

 



2010: ”Allt går igen” 

Bland ungdomsböckerna märks flera skildringar av livet efter 
katastrofer -  

pandemier eller klimatförändringsrelaterade översvämningar . 

 

I böckerna skapar ungdomar nya strategier för överlevnad och därmed 
är skildringarna inte enbart dystopiska utan erbjuder även hopp. 

 

Tidigare Bokprovningar: många exempel på gestaltningar av 

dysfunktionella föräldrar, främst mödrar i den samtidsrealistiska 
ungdomslitteraturen.  

 

2010 finns 

emellertid påfallande många varma, och nyanserade föräldraporträtt i 
just ungdomsböckerna, parallellt med flera skildringar av 
dysfunktionella mammor. 

 



Dværgstenen.  

Fortælling fra Island. 
•  

 
Pigen Ugle er på ferie hos sin farmor. Her opdager hun, 
at den store sten i farmorens baghave er beboet af 
dværge, og da Ugle en nat finder en magisk Glimmer-
sten, bliver hun på forunderlig vis draget ind i dværgenes 
verden.  
 
Ugle opdager, at der knytter sig både en forbandelse og 
en tragisk historie til Glimmer-stenen, og at det er op til 
hende og hendes nye legekammerat Falke at få stenen 
tilbage til dens retmæssige ejer, før det er for sent. 

2000 



G. Rindel: Allemands dotter 

• Beskrivning: 

• Den forældreløse Marie, der bliver et omgangsbarn, da 
hendes mor dør ved fødslen, og ingen mænd i fiskerlejet 
vil vedkende sig faderskabet. Maries storebror er på 
havet det meste af tiden, og hun er overladt til andres 
forældre og mest af alt til sig selv. Men Marie er en 
overlever, og da hun er tolv opsøger hun sin ukendte 
moster, der er kokkepige på det fornemme gods 
Frydenlund, hvor den excentriske Carl Adolf Boheman 
siges at gemme et fornemt skrin, der skulle stamme fra 
den afdøde franske dronning Marie Antoinette. Marie 
udforsker sammen med sin ny ven Anders de 
underjordiske rum og gange under Frydenlund, der 
gemmer på flere gådefulde ting end det skjulte skrin. 



Svåra val - ungdomar - 2008 

• Också i Cannie Möllers Gömmarna, 

AnnikaThors Vad skulle du ha valt?  

 

och i Christina Wahldéns Det dina ögon ser 

betonas individens svåra val. 



N: Kjersti Scheen: Sommer og 

Sønnavind 2006 
• Det er sommer på Sørlandet, og Sandra ligger i 

hengekøya og gråter. Hun er på ferie hos tanten sin, 
men foreldrene hennes skal skilles, og hun har ingen 
venner. Lars-Erik og Isabell er også feriegjester. De er 
søsken, nokså velstående og har hytte på stedet. 
Sirianna er derimot fastboende. Hun er kjæreste med 
Johnny og søsteren til Jim, som jobber på den lokale 
bensinstasjonen. De seks ungdommene opplever mye 
sammen, både forelskelse og vennskap, men 
sommerdagene byr også på intriger og sjalusi. I tillegg 
blir de vitne til en smuglersak. 
 
 



S: Solveig Ohlsson-Hultgren Bara vara JENNIE 

• Jennie ska börja trean. Och hon har köpt nya fina, lila byxor att ha på sig. 
Mamma har lovat att sy upp dem, så att de passar Jennie. På morgonen 
börjar allt fel, Jennie försover sig och mamma har inte sytt upp byxorna för 
mamma håller aldrig vad hon lovar. Istället ligger hon i sängen med tovigt 
hår och luktar kräk. 

• Jennie träffar Monika, en ny tjej i klassen. Först blir Jennie arg på henne, 
arg för att Monikas mamma har följ med henne till skolstarten och för att 
Monika har fina kläder. Och Jennie väver in sig i en väv av lögner, för hon 
vill inte vara sämre. 

 

• ”Bara vara Jennie handlar om att vara ett barn till en 
alkoholiserad mamma och hur Jennie gör för att klara av 
det. Det handlar också om utanförskap och att vara 
annorlunda och att bli vuxen. Alldeles för tidigt. Boken är 
skriven för barn från 8 år, men jag rekommenderar även 
vuxna att läsa den. ” 

http://www.opal.se/index.php?p=pres&isbn=9789172994010


2012: Vildhäxa. Viridans blod. 

• Oscar stannade tvärt. Han stirrade på rökridån som bara hade svalt hans hund. 
Ett svagt skall hördes inne i den märkliga dimman. "Luffe!" ropade han 
förtvivlat och begav sig ut på vildvägen. 
"Gå inte in där!" försökte jag skrika. Men jag var jag inte själv med i min dröm. 
Jag kunde inte stoppa honom. 
 
När Oskar försvinner kan polisen inte hitta honom. Clara är säker på att de inte 
känner till vildvärlden och de farliga fiender man kan råka ut för där. Hon är inte 
själv någon riktig vildhäxa än, långt ifrån, men hon måste göra någonting, trots 
att hon snart inser att Oskar bara används som lockbete för henne själv ... 
 
Andra delen om Clara, som egentligen är en helt vanlig, lite blyg och djurtokig 
tjej. Men hon har också övernaturliga förmågor. Hennes familj tillhör en ätt av 
vildhäxor. 

•  
Nordens fantasydrottning Lene Kaaberbøl skriver den här gången för en lite 
yngre läsekrets. Vildhäxa-serien andas natur, magi, trolldom och mystik men 
skildrar också tolvåriga Claras liv med skola och kompisar i den vanliga 
världen. 



Finland: Mörkerboken: Mikaela Taivasalo Hannele 

 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Mikaela%20Taivasalo%20Hannele&fromproduct=true


Finland: Mörkerboken 2007 

• Mörkerboken är som en gammaldags saga i 
modern tappning. 
 
En svulstig saga i svartvitt, ett frosseri i ord och 
bilder, om prinsessan Liten på sitt alltmer hotade 
slott. Hon går ut i skogen, ut i mörkret, men hon 
är inte rädd. Är man rädd är allt farligt. Är man 
inte rädd, kan det vara vackert. 
 
Hannele Mikaela Taivassalo har skrivit och Lena 
Frölander- Ulf har ritat en härligt farlig och kuslig 
högläsningsbok som ändå slutar lyckligt.  



Norge: Kjersti Scheen: 

• Øyenvitnet 2005 – 

Norge – M 

 



Marit Nicolaysen: Himmelsnørr og 

Kjærlighet 2008 – Norge - M 



N: Spännande författare igen 

• Torun Lian 

 

• Frida – ungdomsbok 1990  

• Frida - med hjertet i hånden  

• Bare skyer beveger stjernene – ungdomsroman 

• Ikke naken ikke kledt – ungdomsroman 2000 

• Adam den tredje i fjerde – barnebok 2005 

 



Danmark: Glenn Ringtved: Lovedrug 2004 

• Selvfølgelig, mand. Hvor fanden tror du, jeg får al den energi fra? 
Jeg har aldrig haft det bedre, end jeg har det lige i øjeblikket. Jeg 
kan bare klare det hele. Alt sammen ved hjælp af sådan en snoldet 
lille pille. Det er fantastisk, ikke?« 
 
Dennis er kørt godt og grundigt surt i sit liv. Han føler sig ikke 
hjemme blandt ´de selvglade røvhuller´ på gymnasiet, og det går 
støt ned ad bakke med karaktererne. I årevis har han brugt al sin 
fritid i bokseklubben; men han er ved at være træt af alting, fordi han 
skal holde sig i form. En aften render han ind i sin gamle ven, Jonas; 
og Jonas ved, hvordan man lever livet på den fede måde. Lige 
præcis, hvad Dennis har brug for. Indtil han opdager, at det fede liv 
har en pris. Bogstaveligt talt. 
 
 



Vesta-Linnea 

•  Efter ett syskongräl sitter Vesta-Linnéa på sin egen privata sten i 
vassruggen invid sommarparadiset och tänker svarta tankar. 
Plötsligt känns det nämligen som om hon är den minst speciella och 
viktiga i familjen, eftersom hon bara är ett mellanbarn och alla de 
andra barnen antingen är förstabarn eller söta och runda bebisar. 
Inte ens mamma bryr sig om henne! 

• I sin fjärde bok om Vesta-Linnéa skriver Tove Appelgren på ett 
varmt och inkännande sätt om ett barns upplevelse av att vara 
oälskat. Känslan må vara hur kortvarig eller obefogad som helst, 
men då den infinner sig är den överväldigande.  

• "Man märker snabbt när en bok blir för uppslukad av sin egen 
påhittighet. Tove Appelgren har aldrig problem med det där, hon 
talar tydligt och rakt och det är också därför hennes böcker blir 
gripande. Det finns inga adjektiv som kommer i vägen för 
möjligheten att - tillsammans med sina barn - leva sig in i den 
dramatiska konflikten. Det personligt upplevda blir allmängiltigt." 

• Hufvudstadsbladet 



Jag diskuterar också historiska 

romaner för barn  
• i relation till andra genrer, och analyserar i synnerhet 

trilogin i undersökningen, Maj Bylocks Drakskeppet, Det 
gyllene svärdet och Borgen i fjärran.  

 

• Bylock, vars långa verklista omfattar såväl historiska 
läroböcker som omtolkningar av klassiker, har i sin 
Drakskeppstrilogi skildrat en forntida flickas väg från 
utsatthet och främlingskap till styrka och självkänsla.  

 

• Flickan skapar sitt empowerment, litteraturforskaren 
Judith Langers begrepp, och ökar därmed sitt 
självbemyndigande.  



Island sagt 2007:  

Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur 

har nästan fördubblats under de senaste 

tio åren och omfattar nu 18 procent av den 

totala utgivningen. Läroböcker står för fem 

procent. 



Dansk uppmärksammad bilderbok 

• Cecilie Eken : Aksel Å mangler ord  2004 

   Illustrationer av Charlotte Pardi 

 



Anna Gullichsen 

• Finlandssvensk författarinna som skirver 

om trädgården och att ta hand om 

blommor. Saga Blom (Söderströms, 2008) 

illustread i färg av Cara- Maria 

Knuutinen. 

  



 

Havukainen, Toivonen 
Sixtens & Blixtens skruvade sovbok. 

 

• Finskt författarpar med sinne för det galna 

• Aino Havukainen (född 1968) och Sami Toivonen (född 1971) är 
gifta och arbetar som illustratörer, grafiska formgivare och författare.  

 

• Aino Havukainen och Sami Toivonen gör tillsammans böckerna om 
Sixten och Blixten, två helgalna, smått anarkistiska killar som provar 
på allt från dagis till smarta uppfinningar och spännande arbeten. 
Böckerna om Sixten och Blixen är hittills utgivna i Danmark, Japan, 
Lettland, Litauen, Sverige m.fl. länder. 

 

• Författarparet har fått många priser för sina illustrationer och böcker 
hemma i Finland. 

 

 



Kjersti Scheen: 

• Ønskestjerne 2003 – Norge – M, U 

 

• ” Helt klart en av de beste bøkene jeg har 

lest!” 

• Smalenenes avis. 



Stora monster gråter inte = Stór skrímsli 

gráta ekki 

 
• Áslaug Jónsdóttir tók á síðasta vetrardag á móti 

Barnabókaverðlaunum menntaráðs Reykjavíkur annað 
árið í röð. Að þessu sinni hlaut hún verðlaunin fyrir 
bókina Stór skrímsli gráta ekki sem hún myndskreytti 
og skrifaði ásamt sænska rithöfundinum Kalle Güettler 
og færeyska rithöfundinum Rakel Helmsdal. Því miður 
gat hvorugt þeirra verið viðstatt athöfnina í Höfða. 
Formaður úthlutunarnefndar, Guðrún Pálína Ólafsdóttir, 
gerði grein fyrir vali nefndarinnar og afhenti verðlaunin, 
en auk hennar sátu í úthlutunarnefndinni Sigrún Elsa 
Smáradóttir og Lilja Margrét Möller. 
 
 


