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Illustration: Moa Graaf ur Zozo och hunden
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OLIKA FÖRLAG 1–3 ÅR

1–3 ÅR OLIKA FÖRLAG
Zozo och hunden

På rymmen – jagad av mamma polis!

av Elina Garp och Moa Graaf

av Jonna Kilstam och Johanna Arpiainen

Känna, leka, peta
Hunden hej
Fingret fast
Nej!

Stopp! Mamma polis dyker upp igen från ingenstans.
Hjälp, hon jagar oss! Vi har inte en chans.
Hon försöker fånga mig, nu är det kris.
Men, vad gör hon? Vad är hon för tokig polis?

Zozo och hunden är i parken, känner och luktar och pillar. Pillar lite
till och plötsligt fastnar fingret. Vem ska nu hjälpa till att få loss det?

En fantasirik jakt genom en vanlig vardagsmorgon!

KOMMANDE
TITL AR I

Barnet är inte könat!
ation!
Två män i en nära rel

Ålder: 1–3 år
Inbunden: ca 32 sidor
Författare: Jonna Kilstam
Illustratör: Johanna Arpiainen
ISBN: 978-91-88613-40-0
Utkommer: februari 2019
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Jag skrev På rymmen – jagad av mamma polis!
när jag låg på sjukhus med ett av mina barn
och längtade efter vardag. För leken kan ju
uppstå mitt i alla de vardagliga sysslorna,
och göra även en så jobbig sak som att vakna
på morgonen till något roligt och spännande.
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n här boken?
Vad är OL IK A med de
tig tonårsbror!
En kärleksfull och påhit
vithetsnormen!
Representation bortom
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En mamma som är po

HA

il l u s t r a t ö r

JO

f ö r f a t t a re

MO

A

IN

G

P
AR

N

A

AR

P I A I N E N il l u

str

at

ö
r

N

IE
SAMMA SER

JO

n här boken
Vad är OL IK A med de
us!
En nyanländ familj i fok
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Serie: Zozo leker
Ålder: 1-3 år
Inbunden: 30 sidor
Författare: Elina Garp
Illustratör: Moa Graaf
ISBN: 978-91-88613-34-9
Utkommer: januari 2019
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Känslor och äventyr för de allra minsta – Zozo upptäcker på
egen hand!

OLIKA FÖRLAG 3–6 ÅR
3–6 ÅR OLIKA FÖRLAG

OLIKA FÖRLAG 3–6 ÅR

Mysteriet bland höghusen

Familjejakten

av Helen Forss och Tina Landgren

av Jesper Lundqvist och Daniel Sjö

Vems är nallen som ligger i pölen?
Det ska Vilhelm ta reda på!
Men innan han hinner, vill andra barn leka med nallen.
De vill leka begravning. Vad ska Vilhelm göra nu?

”Vet någon av er vad familjer är?”
”Nej”, säger rymdfiluren, ”men jag vill bra gärna veta.
Jag ger mig genast av för att leta!”
Var fjärde barns familj ser ut på ett olika sätt än mammapappa-barn-formen. Kärnfamiljen är fortfarande norm,
därför behöver vi förändra genom att synliggöra alla
barns familjeformer på ett självklart sätt!
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Två mammor!
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Ålder: 3–6 år
Inbunden: ca 36 sidor
Författare: Jesper Lundqvist
Illustratör: Daniel Sjö
ISBN: 978-91-88613-23-3
Utkommer: mars 2019
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Det var roligt att skriva och fundera på hur
det vore om en rymdfilur kom och hälsade
på oss på jorden. Hur skulle hen uppfatta
oss jordbor? Ibland är det bra att försöka
se sig själv lite utifrån

n här boken?
Vad är OL IK A med de
r: regnbågsfamilj,
Mängder med familje
-vecka-familj!
tregefamilj, varannan

e könas!
Utomjordingar som int
vithets-, sexualitets-,
Representation bortom
ntitetsnormer!
funktions- och könside
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n här boken?
Vad är OL IK A med de
usområde!
Utspelar sig i ett högh
jke!
h handlingskraftig po
En omtänksam, snäll oc
sa!
Ett barn som älskar ro
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Ålder: 3–6 år
Inbunden: ca 32 sidor
Författare: Helen Forss
Illustratör: Tina Landgren
ISBN: 978-91-88613-43-1
Utkommer: mars 2019
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En berättelse som skildrar grupptryck
och mod att agera!
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FAKTABOK
6 ÅR
OLIKA
FÖRLAG
LÄTTLÄST FRÅN
6–9 ÅR
OLIKA
FÖRLAG

OLIKA FÖRLAG VUXEN

Bollkoll!

Högtidsboken

av Jennifer Wegerup

Johanna Ivarsson, Karin Salmson, Emil Åkerö och Maija Hurme

Varför får någon rött kort och vad betyder egentligen
off-side? Perfekt bok för dig som spelar fotboll eller
för dig som vill börja spela. Passar även utmärkt till
alla vuxna som följer med sina barn på fotboll och
vill kunna följa med i spelet och ha roligare. Enkelt
förklarat av sportjournalisten Jennifer Wegerup.

Vill du fira högtider som du inte har firat förut?
Vill du hitta nya roliga sätt att arbeta inkluderande?
Vill du ha fantasifulla förslag för att uppmärksamma viktiga årsdagar?

Barn tänker stora tankar och ställer stora frågor. Gemensamt för
många olika högtider, både religiösa och kulturella, är att de
ger oss möjlighet att filosofera tillsammans. Det kan vara kring
tacksamhet, barns rättigheter, ljusets återkomst på våren eller en
bra skörd. Att uppmärksamma olika högtider är ett sätt att fira
den mångfald som finns i Sverige. Den här boken vill inspirera
till hur vi kan göra vardagen festlig och inkluderande!

Häng med! Bollen är rund!

tt a

re

Jennifer Wegerup är journalist och bland annat
Sveriges Televisions medarbetare i Italien. Bollkoll
är hennes 14:e bok. För OLIKA har hon tidigare
skrivit skönlitterära barnböcker om fotbollsstjärnorna
Charlotte Rohlin, Olivia Schough och Hedvig Lindahl.

n här boken?
Vad är OL IK A med de
väl till barn som
Rolig fotbollsfakta, så
till vuxna!
m vidgar normer!
Normkritiska bilder so
bollsvärlden!
Driver jämställdhet i fot

Genre: metodbok
Inbunden: ca 250 sidor
Författare: Johanna Ivarsson, Karin Salmson, Emil Åkerö
Illustratör: Maija Hurme
ISBN: 978-91-88613-12-7
Utkommer: mars 2019
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Vi får inte glömma att fotboll också är makt.
Många viktiga handslag sker och stora beslut tas,
i och runt fotbollen. Nätverken är mäktiga, på allt
från kommunal till internationell nivå. Jag skulle
önska att fler kvinnor klev in i fotbollens värld,
både lokalt och högre upp. Och fick ta del av
magin, men också makten. Den här boken är till
dem och alla andra som vill lära sig mer om den
här underbara sporten.
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En inkluderande metodbok som påminner om det gemensamma
i våra högtider och vad det innebär att vara människa!
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Genre: fakta
Ålder: från 6 år
Inbunden: ca 130 sidor
Författare: Jennifer Wegerup
ISBN: 978-91-88613-13-4
Utkommer: juni 2019
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n här boken?
Vad är OL IK A med de
ativt sätt!
Högtider på ett normkre
r för alla olika!
Inkluderande övninga
rbete på förskolor!
Insikter till värderingsa

VI VILL GÖRA DET ENKELT FÖR DIG ATT
HÅLLA DIG AJOUR MED VÅR UTGIVNING
Du hittar alla våra nyhetskataloger på olika.nu/forlag.
Där listar vi också alla våra titlar utifrån vilket år de kom ut.

Vill du ha en katalog över hela vårt sortiment?
Mejla oss på info@olika.nu så skickar vi den!

BOKSAMTAL

Följ OLIKA i sociala medier!
www.facebook.com/olikaforlag
www.instagram.com/olikaforlag

Att ställa frågor som vidgar
normer utan att förstärka dem
kan vara en utmaning.
Ta hjälp av våra
normkreativa frågor!

Illustration: Maija Hurme ur Högtidsboken

olika.nu/bokhandledningar

Ut med stereotyper – in med möjligheter
www.olika.nu

