Persson, Weiwei, superhjälte

En flicka har en hemlighet som
inte mamma eller storebror vet
om. Hon är faktiskt en
superhjälte – med dräkten på
kan hon göra vad som helst.
Drick mjölk fast det inte är gott.
Men så vänder man till sista sidan och hur är
det med att vara flicka och få göra vad
man vill? Från 6 år.

Åkerblom, Gull: Modigast av alla
I Lydias klass lottas det fram
vem som skall vara årets
Lucia. I år blir det Nizan.
Några protesterar med
Lydia blir stolt över Nizan,
att han vågar och han
sjunger bäst i klassen. Men
på själva Lucia-dagen så ser Nizan inte
lika glad ut, kan han få fram en ton. Från
6 år.
Faktaböcker
Breen, Maria: Kvinnor i kamp!
För 150 år sedan såg män och
kvinnors liv helt annorlunda ut.
Kvinnor hade ingen möjlighet
att bestämma över sina egna
kroppar eller någonting alls.
Det var först när kvinnor
började organisera sig som det började ske
en förändring. Från 12 år.

Brooks, ben: Sagor för pojkar som vågar
vara annorlunda 2
Sanna berättelser om
fantastiska pojkar som
förändrade världen utan att
behöva döda drakar. Det är
okej, coolt och öppensinnad
att vara annorlunda. Från 9 år.

Könsroller

Henry, Clara: Mot framtiden, en simpel
guide till att krossa patriarkatet

Vad är feminism och varför
behövs det? Har feminismen
gått för långt? (Svar: Nej). Efter
2017 globala omskakande
#metoo-rörelse har denna en
naturlig plats på
nattduksbordet. En överlevnadsguide för
alla som någonsin varit utsatta för eller
funderat på strukturella sexismen i samhället.
Från 13 år.

Nessvold, Hampus; Ta det som en man
Hampus ger oss en ny manlighet, där
killar skall bejaka sin känslosida
och göra ett försök att få killar
att överge den destruktiva
och begränsande
manlighetsnormen. Från 15 år.
Pankhurst, Kate: Fantastiska fenomenala
kvinnor som förändrade världen
Denna fakta- och bilderbok är
fylld med kortare berättelse om
kvinnor som gjorde skillnad. Från
6 år.

Alla tre bibliotek har regnbågspåsar att
låna ut.
Varje påse
innehåller böcker
och arbetsblad m
ed tips på hur ma
n kan jobba med
böckerna, för att
bryta normer,
fördomar och ge
kunskap och intolerans för ett jämlikt
samhälle.
Påsarna är gjorda av Daglig Verksamhet
Linkärven.
Cronstam,Tony: Snipp och Snopp – en
annorlunda saga
Snipp och snopp tycker alla
sagor är likadana. De
bestämmer sig för att göra en
annorlunda saga. Från 3år.

Ericson, Elias, Blompojken

Blompojken är fin och snäll. Han
tycker om fina saker och
blommor. Inte stor och stark, men
annars väldigt bra. Författaren vill
förmedla att det aldrig är offrets
fel och pojken skall fortsätta vara
normbrytande. Från 3år.

Gunnarsson, Camilla, Viktors nya tröja

Viktor ska köpa en ny tröja, hans pappa är
med. Pappan visar upp mörka
tröjor på pojkavdelningen men
Viktor får syn på en rosa tröja
med en mjuk katt på som han
vill ha. Pappa blir lite osäker på
om det är rätt, tänk om han blir
retad. Varför skulle han bli det frågar Viktor?
Från 3 år.

Herthel, Jessica & Jennings Jazz
Jazz visste hela tiden att
hon inte var som andra
barn. Hennes identitet var
en flicka men kroppen en
pojkes. Från 3 år.
Jacov, Karin, Malte Modig och
glitterhästen
Malte Modig ska köpa en
present till hans bästis Märta. I
leksakas affären letar Malte
och hans pappa länge, till slut
står den där, en glitterhäst
med regnbågsman och snälla
ögon. Men när de slår in den så undrar
Malte hur han ska kunna skiljas ifrån den som
han alltid velat ha utan att veta om det?
Från 3 år.

Jansson, Alexander & Jensfelt Sofia:
Askungen
Askungen-sagan i modern
tappning. Askungen sliter
hemma i denna saga hos
två kusiner. En dag bjuder
prinsessan i slottet in till bal
som Askungen skulle vilja gå
på men kommer hon hinna iväg. Vem är
den mystiska dansande främlingen?
Prinsessan i slottet blir så nyfiken så
skickar iväg sin specialstyrka med
främlingens tappade glassko för att leta
rätt på främlingen. Från 3 år.
Lundqvist, Jesper: Kivi & drakbrakaren

Kivi ligger i badet och inte
hör familjen som står utanför
dörren och behöver komma
in. Tillslut bryter de upp
dörren med lass av glass i
famnen till Kivi. De plaskar, plumsar, simmar
och stimmar tills karet inte klarar mer. Från 3
år.

McNamara, Margaret:
Dinosauireexperten

Kim älskar fossiler och dinosaurier
så hon ser verkligen fram emot
skolutflykten till naturhistoriska
museet. Det blir en dag där hela
klassen lär sig o m dinosaurier
och sig själva. Kim kommer också
på vad hon vill bli när hon blir stor. Från 3 år

Magnusson, Ann-Christine: Full fart,
uppfinnarJohanna
När Johanna och hennes
småsyskon ska gå hem, så tar
deras ork slut. Ska de vara så
hela livet? Johanna säger
såklart inte och Simsala kanin
– en slippa-gå-maskin. Från 3
år.

Mendel-Hartvig, Åsa, Konkrads klänning
Hedvig har fått en glittrig
klänning. Får Konrad låna
klänningen? Jovisst, men
bara en stund. I boken
återfinns syskonsrelation och
barn som vill vara fin och ha
något som någon annan inte
har. Från 1 år.

Pelger, Susanne: Hästen & Husse (Finns
fler böcker)

När man är som man är. Då är
man bäst, tycker Hästen och
Husse. Hästen beter sig som en
hund och husse beter sig som
en matte. Från 3 år.

