Ljungberg, Nina: Mina föräldrar

i ett nytt hus med Paul, pappan som nog känner sig

ska skiljas. Faktabok från 7 år. Det

ensam och om pojkvännen Andreas och det hett

värsta har hänt. Föräldrarna vill inte

önskade marsvinet.

vara tillsammans längre. Men de ska
ju inte skilja sig från dig. De ska bara
komma överens om var du ska bo. Hur

Uddling, Eva: Bo här och bo där. Bilderbok från 4
år. Fias föräldrar är skilda och har delad vårdnad.

och när. Knepigt, men inte omöjligt.

Pappa har ingen egen lägenhet, så han och Fia måste

Lundberg-Hahn, Kerstin: Vitas hemlighet.

han blir glad igen. Fia målar en stor, glad sol på

Kapitelbok från 6 år. Vita Olsson är sju år och den

väggen i sitt rum.

enda i klassen som ännu inte tappat framtänderna.
Hon bor med sin mamma i ett vitt hus; hennes pappa
har flyttat till Italien och ska få en bebis med en ny
kvinna. En lillebror är ju det som Vita allra mest
längtar efter. En natt får Vita höra ylanden nere

flytta runt. Men en dag får pappa en lägenhet och

Wigelius Tin: Röda och vita hjärtan. Bilderbok
från 4 år. En kväll tar mamma Sven i knät och
berättar om röda och vita hjärtan. Först berättar
hon om vita hjärtan som beskriver relationer mellan

från pizzerian i huset där de bor…

vänner, men också mellan mamma och pappa. Vita

Moore-Mallinos, Jennifer: När mamma och pappa

- vad som än händer. De röda hjärtana symboliserar

flyttade isär: Faktabok

kärleken mellan föräldrar och barn.

från 4 år. Nellys föräldrar
är ofta ledsna och så grälar
de mycket. Och en dag
flyttar pappa från deras
hus till en lägenhet. Hur ska
det bli nu? Boken avslutas

hjärtan kan gå sönder, men det kan inte röda hjärtan

Wänblad, Mats: Den stora smällen. Bilderbok från
4 år. Skeppet Lyckan ska ut på
långresa. Mamma och pappa är
båda kaptener. Pojken och
inte enas om hur de ska styra

Nilsson, Johanna: Alva och familjen låtsas.

på en öde ö och bygger upp hus

Kapitelbok från 7 år. Alva har världens konstigaste

där. Men kan de verkligen bo i

familj. Hennes föräldrar bor inte ihop. Istället har

samma hus?

en riktig familj som inte är på låtsas. En rolig och

Från 4 år och uppåt

Apan är med. Kaptenerna kan

med en kort handledning.

hon en låtsaspappa och flera låtsassyskon. Alva vill ha

Familjer i
förändring

så de går på grund. De hamnar
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Wagner, Anke: Mammas nya vän. Bilderbok från 4

finurlig berättelse som går rakt in i hjärtat.

år. Albin gillar inte att mammas nya vän Verner ska

Nordenskiöld, Jonna: Fia plus en och ½. Kapitelbok

bättre när det bara är mamma och han. Men det visar

från 8 år. Nioåriga Fia har sommarlov och berättar

sig att Verner faktiskt inte är så dum.

komma på besök. Han tycker att det är mycket

bl.a. om sin jobbiga lillasyster Tora, mamman som bor
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Aakeson, Kim Fupz: Pappaffären. Bilderbok från 6

Edvall, Lilian: Botilda Bengtssons nya liv.

fast mamma är allergisk. Myran är också allergisk,

år. Birgers pappa har flyttat

Kapitelbok från 6 år. Botilda

fast inte mot katter utan mot bråk. Särskilt när

med två resväskor och en

Bengtsson är sex år och hennes

mamma och pappa bråkar på engelska för att Myran

racket. Han har träffat en ny

mamma och pappa ska skiljas.

inte ska förstå att de kanske vill skiljas.

kvinna som han tycker bättre

Botilda förstår inte varför

om. Birger och hans mamma

mamma och pappa inte kan bo

gråter hela kvällen. Till slut

tillsammans bara för att de inte

säger Birgers mamma: ”Vi behöver en ny pappa.” Det

älskar varandra. Om hur ett

är inte Birger så säker på. ”Var hittar man en sån?”

barn kan känna det när man

snyftar han. ”I pappaffären”, säger Birgers mamma.

plötsligt ska flytta till två olika lägenheter med

Gustafson, Anders: Felicias
storverk. Kapitelbok från 7 år.
Hemma hos Felicia dyker det en dag
upp en ande ur olivburken. Han heter
Archimedes och lovar att uppfylla

mamma och pappa var för sig.

Felicias alla önskningar. Eftersom

från 5 år. Handlar om en flicka som väntar förgäves

Eliasson, Sari: Tönten. Bilderbok från 4 år. Simon

isär, vet hon vad hon ska be anden att hjälpa henne

vecka efter vecka på sin pappa, som lovat att hämta

är sex år och bor med sin mamma. Men så träffar

med.

henne till sig över helgen men aldrig kommer. När hon

mamma en man. En tönt. Tönten kommer oftare och

väntar har hon på sig en grön kofta som pappan köpt

oftare. Simon gör det inte lätt för honom. Vem

till henne. Så småningom, när flickan slutat vänta, tar

behöver en tönt? Fast han vågar ju åka pulka från

mammans nya kille på ett positivt sätt över rollen

högsta toppen på backen... det vågar inte ens mamma.

som pappa till flickan.

Kanske är tönten bra att ha?

vecka i det gula huset, varannan i

Dahle, Gro: Kriget. Bilderbok från 7 år. Kriget

Gesén, Pernilla: Alva blir storasyster. Kapitelbok

emellan, kortare om hon tar

flyttat in hemma hos Inga: Mammas och Pappas krig.

från 7 år. Det är sommarlov och

genvägen. En kväll råkar Siri se en

Ett krig som förändrar hela tillvaron för Inga, vardag

Alva ska vara hos pappa och

annan man med mamma. Hur ska

som helgdag, och tvingar henne att välja sida. Men

sedan med mamma och Fabians

det bli?

vad gör man om man inte vill välja sida?

familj på landet. Men det blir

Chabbert, Ingrid: Den gröna koftan. Bilderbok

Duedahl, Marie: Ninas nya syster. Lättläst från 6
år. Ninas mamma har träffat en ny
man. Han har en dotter som heter
Tuva. Kanske kan Tuva och Nina bli
som systrar? Men Tuva verkar mest

inte som Alva tänkt sig. Pappas
och Cathrines bebis kommer
alldeles för tidigt och när hon
ska vara med mamma dyker en
ny kille upp.

hennes föräldrar nyss har flyttat

Holmberg, Bo R: Sju tusen steg. Kapitelbok från 7
år. Mamma och pappa har
separerat. Siri bor varannan
det grå. Det är sjutusen steg

Landmér, Rebecca: Io längtar. Bilderbok från 4 år.
Io bor hos sin mamma. En vecka. Och hos sin pappa.
En vecka. Han har två hemma. Det går bra! Men jo,
det finns dagar av längtan, det är inte alltid lätt.
Lindahl, Inger: Pappa kommer. Bilderbok från 4 år.

arg, vill varken äta tillsammans med

Gottfridsson, Linn: En myras liv. Kapitelbok från 7

familjen eller leka. Och ute på

år. Oftast är Myran glad, men det är jobbigt när

tomten bråkar Tuva och Nina så de

Henry leker med Felicia i klassen. Då är det tur att

ramlar i dammen. Det måste bli en

Diego har flyttat in i lägenheten ovanpå. Han är sju

hemlighet. En syskonhemlis.

år och säger att Myran visst kan få en egen katt,
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Axel packar sin väska. Imorgon ska han till sin pappa.
När man väntar på någon man tycker om kan det
kännas som en evighet. Och när sen pappa äntligen
kommer, då blir Axel arg. Först. Men sen blir de som
tur är vänner igen.

