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Funkibator förlags sortiment har inkluderande berättelser
där funktionsnedsättning finns representerade på olika
sätt. Vi har många titlar som inkluderar både det som syns
och det som är dolt. Vi skapar ständigt nya berättelser och
temainriktade bokpaket.
Våra böcker finns som fysiska böcker, e-böcker och ljudböcker,
professionellt inläst. Vi vänder oss till bland annat bibliotek, förskolor,
näthandel och streamingtjänster, allt i syfte att nå ut till de yngre läsarna.
Funkibator förlag satsar på en genre som kallas icke kommersiella
barnböcker. Berättelser och bild har fokus på funktionsnedsättning.
Det är viktigt att dessa böcker finns där barn är; bibliotek, förskolor,
väntrum, myndigheter såsom habiliteringar och självklart hemma!
Funkibator förlag är en del av Funkibator ideell förening. Vi driver
förlaget som ett socialt företag.

På funkibatorforlag.se hittar du
också tillgängliga leksaker och
mycket annat spännande.

Funkibator ideell förening arbetar med utvecklingsfrågor inom området
funktionsnedsättning. Arbetsandan och vårt ändamål genomsyras av
nytänk, innovationer, förbättring och höjd livskvalité för människor.

– Vi förändrar världen med en bok i taget.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Sigrid är unik
Text: Lotta Lundh
Illustrationer: Nils Melander
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2020

Barnböcker med funkisfokus

Ny

Eller så är det för att hon ritar så fantastiskt
bra!
Mamma och pappa säger alltid att henne
s teckningar
är detaljerade och fantastiska. Sigrid kan
sitta i timmar
och måla på en och samma bild. Hon
kan inte
sluta förrän hon är helt klar med det
hon tänkt sig att rita. Om någon
avbryter blir hon arg. Förstår de inte
att hon måste få göra klart!? Bilden
är ju inte färdig! Kanske är det
faktiskt det som gör henne unik?

Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 28
ISBN
978-91-985654-1-6
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Sigrid är unik. Hon är inte som alla andra, säger mamma.
Men Sigrid undrar vad det är som gör henne unik. Är det för
att hon leker själv eller för att hon kan bli riktigt arg? Eller är
det för att hon ritar detaljerat eller för att hon vill ha det tyst?
Följ med Sigrid på hennes egen upptäcksfärd, om vad som

över hjälp med ganska
Kanske är det för att hon beh
er Sigrid. Hon tror inte att
mycket som hon är unik? tänk
p med tandborstning,
hjäl
r
de andra i klassen behöve
få på sig kläderna,
och
n
ette
toal
på
att duscha, gå
över hon. Hon vill fixa
beh
men det
Hon
det själv, men det går inte.
ger.
gån
a
har försökt. Fler

gör henne unik.

NPF AUTISM, ADD

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Addes bok
– De svarta fjärilarna

– Oj, det låter otäckt!
.
Adde nickar. Det är så otäckt att det gör ont i magen
fröken.
säger
a?
fjärilarn
om
mig
för
– Vill du berätta
– Jag vågar inte …

Text: Vanja Persson
Illustrationer: Jonnie Holmberg
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2020
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 30
ISBN
978-91-985652-7-0
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Bort alla fjärilar, bort! Försvinn! Rummet är fullt av stora, svarta

– Är fjärilarna
borta nu? undr
ar fröken.
– Nej, viskar
Adde. Den stö
rsta är kvar.

fjärilar. Adde blir rädd och gömmer sig under bordet. Fröken berättar
att alla har fjärilar som de tycker är otäcka. Hon hjälper Adde att
våga möta fjärilarna en i taget. Kanske är de inte så farliga ändå?
Det här är en bok om psykisk ohälsa
Addes bok ingår i Funkibator förlags serie av bilderböcker där små barn får hjälp
att förstå vad som händer när de själva eller en nära anhörig mår psykiskt dåligt.
Eftersom boken tar upp allvarliga ämnen är det viktigt att det finns en vuxen till
hands för att prata om innehållet.

Ångest, rädsla, oro
PSYKISK OHÄLSA

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Barnböcker med funkisfokus

Ny

Rymdens hjätar
– Knepiga uppdrag
Text: Stefan Johansson
Illustrationer: Jonas Olsson
Förlag: Funkibator förlag

– Ni har rest genom berget Malibolos maskhål till central
382alfa. Hissarna tar er till andra delar av rymden.
Ni själva och er utrustning kommer att förstärkas.
– Ställ fråga! sa en mekanisk datorröst.
De tre kunde knappt tro det var sant. Datorrösten
upprepade vad den sagt och avslutade åter med:
– Ställ fråga!

– Hur kommer vi hem? klämde Billy fram.
– Rymden är rund och ni behöver åka ett helt varv.
Ta första hissen och kom tillbaka. Fortsätt med nästa.
Efter fjärde hissen är ni vid destination »HEM«.
Billy förstod snabb och tog ledningen in i den första
hissen. Han tryckte på knappen och hissen började
åka.

Utgivningsår: 2020
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 33
ISBN
978-91-985653-5-5
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

– Ni har rest genom Malibolos maskhål till rymdcentral 382alfa, sa
en mekanisk datorröst. Ni kommer att bli förstärkta!
De tre kompisarna kunde knappt tro vad de såg. De hade

– Så jättemyc
ket för hjälpen
tack! Stjärnkrist
från mig. Nu ja
all gåva
g resa till mina
vänner.
De tre utbytte
blickar och kä
nde samma sa
Det var kul att
k.
hjälpa till!

I rymdcentrale
ns hiss nummer
tre, tryckte nu
rymdskeppets
takantenn in his
sknappen. Alla
skrattade högt
tre
. Billys elstol ett rymdskepp
Ellys protesbe
, och
n - en laserkan
on, var nu unive
häftigaste hjälp
rsums
medel! Dörren
öppnades och
ut. Elly trumpe
de flög
tade så skeppe
t skakade:
– Se upp!

förvandlats! Pappy hade fått röntgensyn, Billys elstol var ett
rymdskepp och Ellys ben en laserkanon. De var nu mitt ute i
rymden, men skulle inte kunna komma hem utan att först lösa de
knepiga uppdragen.

Elektrisk rullstol

RÖRELSE/SYN

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Barnböcker med funkisfokus

Ny

Aj det känns!
Text: Stefan Johansson
Illustrationer: Pia Hammargren
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2020
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år

Barnböcker med funkisfokus

Ny
Gråten kommer när du saknar.
Kanske någon inte mer vaknar.
En hund försvinner. Tårar bara rinner.
Det gör ont i hela mig. Det här är en jobbig grej.
Lilla vovve kom tillbaka, så får du godis smaka.
Hjärtat går itu. Snälla lämna mig inte nu!
Det gör ont i hela mig! Sorg.
Jag hittar
inte min hund!

Antal sidor: 32
ISBN
978-91-985653-0-0
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Aj det känns! handlar om smärtans många olika former.
Ja, i alla fall det vuxna kallar smärta. Barn har inte alltid
ett beskrivande språk för sådant som gör ont. Den här
boken tar barnet ihop med den vuxna läsaren genom olika
smärtexempel. Det beskrivande bildspråket gör det möjligt att
prata om saker som ilar, sticker, bränner, molar, kniper, hugger,
svider, krampar och annat ont.

Många olika typer

SMÄRTA

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

En vuxen sa:
inflammation
i öra.
Hjälp, vad sk
a jag nu göra
!?
Vill du vara sä
ker? Dra örsn
ibben ner.
Då det ömmar
, så mycket m
er.
Kanske till do
ktorn jag mås
te åka. Snälla
öra

Det molar oc
h bultar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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sluta bråka!

Robotens
skedenergi
Text: Tobias Nilsson
Illustrationer: Damiano Rossato
Förlag: Funkibator förlag

Mamma hade sagt
att man inte fick säg
a fula ord
eller elaka saker nä
r man blev arg. Ma
n fick inte
heller stampa i golve
t eller kasta saker om
kring
sig. Man behöver uttr
ycka sig på ett anna
t sätt.
Roboten hade kommit
fram till att hans mo
bilapp för
ljudeffekter var bäst.
Där fanns ljud som
dinosaurievrål
och skrik från skräck
filmer.

När han blev arg elle
r irriterad spelade ha
n upp en
lämplig ljudeffekt och
det hände väldigt oft
a.
Väl vid frukostborde
t startade han appe
n. Ett dånande
åskmuller fyllde hel
a köket. Sen förklarad
e han för
mamma att han var
sur för att Biologen
inte ville
släppa in honom i tid.

Utgivningsår: 2020
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32
ISBN
978-91-985654-5-4
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Milo vill kallas för Roboten. Hans energi tar slut redan efter halva
dagen. Mamma köper tio skedar till Milo, ja eller Roboten då.
Skedarna är energi, och den behöver det sparas på, förklarar
mamma. Följ med i historien om påhittige Milo och hans skedar!

er om det var
Roboten hade frågat mamma flera gång
Hon var ju så
.
syster
hans
var
gen
verkli
Lea
att
t
säker
n. Han skulle
konstig. Roboten skulle inte rädda jorde
Då skulle
raket.
en
nna
uppfi
att
m
geno
rädda sig själv,
robotfabrik.
han kunna flytta till Mars och bygga en
lyckas rädda
Det var en bra plan om Lea nu inte skulle
n.
jorde

t med andra
Milo såg fram emot att bo på en plane
rna.
rutine
hålla
att
på
bra
är
robotar. Robotar
mmet skulle
Dessutom sminkar de sig inte, så badru
vara ledigt när Roboten behövde det.

Skedenergi är framtiden! Han ska resa till mars! Där finns andra
robotar och där behöver man inte äta soppa med gaffel.

NPF-AUTISM

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Barnböcker med funkisfokus

Ny

En jättegammal gumma säger att det bor en ung flicka
i henne. Undrar hur hon kom dit?

Olidolika
Text: Stefan Johansson
Illustrationer: Tanja Russita
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2020
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32
ISBN
978-91-985653-2-4
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

En bok fylld av ”olidolika” personer som kanske egentligen inte är

Här är Rami.
Han gick, oc
h gick, och
gick. Han kom
hit för att stann
a.

så olika. Omkring oss har vi en mångfald av kroppar, etniciteter,
åldrar, familjesituationer och diagnoser. Vi kanske ser olika ut, gör
och tycker olika men inuti är vi nog ändå rätt lika. I boken möter
vi Melvin som ser personer omkring sig och slutligen ser han
även sig själv. Boken består av korta lättlästa texter med målande
tänkvärda bilder.

Mångfald

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Bus på bus
med Lilla Bus
Text: Vanja Persson

Barnböcker med funkisfokus

Ny
Det här är Oscars sys
ter Olivia, som alla
kallar Lilla Bus.
Hon är vild och gla
d och världsbäst på
hittepå.
Oscar vet inte vad ho
n gillar. Kanske att pra
ta hela
tiden, måla eller att
vara högst uppepå.

Illustrationer: Jonas Olsson
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2020
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 30
ISBN
978-91-985653-8-6
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Lilla Bus är den busigaste busungen i bushistorien! Oscar hjälper
mamma att passa Lilla Bus, men så snart han vänder sig bort är det

k, men
Åh nej! Lilla Bus ville laga ett hål i sin sittsäc
r detsamma.
Osca
e
gjord
sen
Och
fel.
klippa
e
råkad
överallt.
Det var jätteroligt att det blev vitt som snö
…
a
mamm
inte
Men det tyckte

något som händer. Vatten i hela hallen! Fest på köksgolvet! Och vad
händer med katten? Lilla Bus vill så gärna hjälpa till, men när man inte
kan kontrollera sina pulsar blir det lätt fel.

NPF-ADHD

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

Vad hittar Lilla
Bus på nu?
Kraschelibank!

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Text: Fia Sjöstrand
Illustrationer: Theo Johannesson
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019

– Hur många får jag? frågar Embla.
– Vi har hund, så de får bo någon annanstans, svarar
killen.
Isak får ännu en bra idé. Undra vad min katt Sebb
tycker om kattungar? Han skulle gilla dem!
Vad Isak glömmer bort är att Sebb verkligen
ogillar andra katter. Och hundar. Ja, även de flesta

– Pip! Pip! Ullbollarna snurrar runt i lådan och

försöker kravla sig upp. Puff! Puff! Precis innan en, två,
ja till och med tre av katterna kommer över kanten
knuffar Embla och Isak försiktigt ner dem igen.
– Låt bli mina bäbisar, jamar kattmamman högt.
Killen tar fram mobilen ur fickan och ringer.

människor.

Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32
ISBN
978-91-985260-2-8
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Åh, de är så pyttesmå, säger flickan. Under containern tittar
en kattmamma och fyra små kattungar skrämt ut. Så börjar
historien om när den busiga hittekatten Semlan flyttar in hos
Isak. Inget blir sig längre likt, och för den redan invanda
familjekatten Sebb är det en ren KATTastrof.

– Hej, vi har
hittat en över
given kattfam
till den som sv
ilj, säger kille
arat. Kan ni på
n
djurskolan hjäl
Finns det skol
pa oss?
or för djur, tä
nk
er
Isa
k. Vad får de
där? Sitta still
göra
och räcka up
p tassen?
– Jag trodde
det bara var
ba
rn som var tvun
gå i skolan, sä
gna att
ger han till Em
bla.
Embla fnissar
och säger:
– Det är en sk
ola för männi
skor. De lär sig
djur. Skolan he
ta hand om
ter natur-gym
-knasium, typ.

– Naturbruksg
ymnasium, rä
ttar killen.
Lådan han ba
lanserar är so
m en överfull
Skvalp, skvalp
vattenhink.
där de små hu
vudena sticker
guppar. De kli
upp och
ver på bussen
till djurskolan
hej då genom
och vinkar
bussfönstret. Isa
k ser dem försv
Hockeyhalsd
inna.
uken! Typiskt
också!

Manuell rullstol
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
18

19

Barnböcker med funkisfokus

KATTastrof – Godisregn
och städsugarmonster

Text: Sara Almroth
Illustrationer: Braulio Gutiérrez och
Victoria Sarria

– Astronaut!? utbrister Elsa frågande. Elrulle
n ryms
nog inte på scenen och en astronaut ska
väl vara
stark?
– Vad vet du om det!? I rymden väger
man faktiskt
ingenting, hugger Meja tillbaka och kör
högröd
därifrån. Det glada humöret är som bortb
låst. Fast lite
nöjd är hon över att ha sagt emot.

Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32
ISBN
978-91-985260-5-9

Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Meja spinner runt i gruset så småstenarna skvätter. I rymden
väger man faktiskt ingenting! Meja ska vara astronaut och styra
rymdraketen. Utomjordingarna på månen måste räddas! Elsa
kastar sura blickar på Meja och det känns konstigt. Äh, strunta i
henne, säger Mejas kompis Noor. Nu står hela klassen spänt och

fart och åhörarna följer allt
Ridån går upp! Pjäsen tar
Strålkastarna riktas mot
g.
som händer med spännin
flygandes i rymdraketen
mer
kom
uten
rampen. Astrona
fullastad med tält.
rymdfantasterna högt som
– Heja astronauten! tjoar
en gigantisk hejarklack.
Meja strålar i sin raket.

jorden och pjäsen är slut.
Astronauten återvänder till
dövande applåder.
Aulan exploderar i öronbe
till publiken, säger
a
– Fatta händerna och bug
läraren.
ja tar kvickt hennes ena
Abbe som står bredvid Me
och hon tittar lite
Elsa
står
n
hand. På andra sida
n vet riktigt vad de ska
avvaktande på Meja. Inge
göra.

väntar. Ridån går upp vilken sekund som helst.

Elektrisk rullstol
er

böck
UNIK! En av mycket få
rullstol.
med realistisk elektrisk

RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Barnböcker med funkisfokus

Utomjordingar i aulan

På rasten rusar alla ut och skolgården fylls
av stoj och
stim. Noor står på en gunga och svingar
i hög fart.
Swish, swish, swish!
– Jag vill spela utomjording i pjäsen, hojtar
Noor i
vinddraget. Vad vill du vara, Meja?
– Astronaut, svarar Meja säkert och spinn
er runt i
gruset så småstenarna skvätter.

Barnböcker med funkisfokus

Charlies bok
– När pappa blev en
utomjording

Pappa tar Charlie i
handen och går me
d stora steg mot
skoaffären. Så stora
steg att det är svårt
att hinna med.
– Halloj, allihop! säg
er pappa med hög
röst. Nu ska
min unge få snyggast
e skorna. Hit med allt
ni har!

Text: Vanja Persson
Illustrationer: Jonnie Holmberg
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32
ISBN
978-91-985652-4-9
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Flickan i affären sky
ndar sig att ta fram
en massa
skor i rätt storlek. De
tar av skor och tar på
skor
och provar och pro
var. Till slut säger pa
ppa att de
här skorna ska de ha
. Att hans bästaste ung
e så
klart ska ha de bästa
ste skorna. Och Ch
arlie är
blossande glad.

– Men vänta! Nu glömde du att betala, säger expediten.
– Betala? säger pappa förvånat. Jag tänker inte betala!
Charlie blir rädd och förstår inte alls vad som händer. Varför beter
pappa sig så konstigt? Han vägrar betala, pratar med träd, skriker
och bråkar. Ja, pappa beter sig så konstigt att Charlie tror att någon
bytt ut pappa mot en utomjording ...
Det här är en bok om psykisk ohälsa
Charlies bok ingår i Funkibator förlags serie av bilderböcker där små barn får hjälp
att förstå vad som händer när de själva eller en nära anhörig mår psykiskt dåligt.
OBS! Eftersom boken tar upp allvarliga ämnen är det viktigt att det finns en vuxen
till hands för att prata om innehållet.

PSYKISK OHÄLSA

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

Psykos, mani

pappa.
– Ja, det där trädet stirrar på mig, säger
Kolla, alla löv stirrar och skrattar åt mig.
– Men pappa … Träd kan inte stirra.
dem!
– Jo, trädet vill ha dina skor. Ta av dig
– Va? Ska jag ta av mig skorna?
– Skynda dig! Av med skorna.

– Vad glor du på? skriker pappa.
r åt, men
Charlie tittar för att se vem pappa skrike
där.
det finns ingen
– Hallå, jag pratar med dig!
…
Menar han Charlie? Nej, det ser ut som
a?
papp
t,
träde
med
du
r
– Prata

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
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Barnböcker med funkisfokus

Jättejättekul!

plaskar och leker
Vilja tycker om att vara i vattnet. Hon
ul.
ättek
jättej
inte
är
det
Men
med mamma.

Text: Vanja Persson
Illustrationer: Anders Parsmo
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 36
ISBN
978-91-985260-8-0
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Vilja är en fartfylld tjej som älskar att prova nya saker.
Klicketiklack, plask splask, dunseli dans. Vad gör hon

Vilja tycker om att rida.
Det är roligt när hästarn
a
gnäggar och slänger med
håret som kallas man.
Men det är inte jättejätte
kul.

egentligen? Följ med Vilja på hennes vilda äventyr där hon
provar både det ena och det andra! Hon vill göra något
som är jättejättekul, men kommer hon att hitta det?
En bok om att prova på för alla som går,

Manuell rullstol
få

springer eller rullar!

UNIK! En av mycket
böcker om paraspor t.

RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.
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Text: Vanja Persson

Barnböcker med funkisfokus

Sch, mamma sover

Äntligen morgon! Ella och
Alice hoppar upp ur sina
sängar.

Illustrationer: Sophie Garcia
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 28
ISBN
Det är lördag idag, deras
favoritdag! På lördagarna
leker mamma med dem hela

978-91-985259-9-1
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

dagen.

1 trött mamma + 2 vilda tjejer = världens bästa dag!
Lördagar är Ellas och Alices favoritdag – då leker mamma med dem
hela dagen! Tänk vad roligt de ska ha med spännande äventyr, roliga
lekar och massor av mys. Vems tur är det att bestämma nästa lek?
Sch, mamma sover! handlar om allt roligt som en trött mamma och
hennes två barn gör en helt vanlig lördag. Med stämningsfulla bilder
av debutanten Sophie Garcia skildras en varm berättelse av hur det
går att skapa fin familjetid trots en förälders sjukdom. Låt lekarna i
boken inspirera till att hitta på roliga saker som även en trött och sjuk
förälder kan vara med på.

PSYKISK OHÄLSA

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

Utmattning

Efter pulka ska det vara
varm choklad, bestämmer
mamma. Och spela kort,
förstås. Vilken tur att de
kan
åka pulkan nästan hela
vägen hem!
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Feya och Dex
Skogsäventyret
Text: Mike Daskalov
Illustrationer: Mike Daskalov
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 30
ISBN

d
höga skall och Feyas hun
Plötsligt bröts lugnet av
ut.
rad
ym
bek
t
cke
Han såg my
Dex kom springande.
och
n
ige
av
te
sat
Dex
f!
Vof
– Vad är det vännen?
ledde henne till hennes
Feya följde efter. Han
och
steg från både fönster
verkstad där svart rök
.
gen
ma
i
p
klum
lig
oro
skorsten. Feya fick en

978-91-984735-3-7

Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Lugnet i byn bryts plötsligt när det en dag börjar brinna!

att
lats kring verkstaden för
Byborna hade redan sam
s
var
n
me
,
stor
a
verkade var
släcka elden, som inte
nan
a förstod att det var tun
Fey
k.
tjoc
t
cke
my
var
rök
hon
e
änd
na. Tjäran anv
med tjära som börjat brin
Feya byggde inte bara
.
tak
de
kan
läc
a
lag
till att
dig på andra sätt.
hän
så
proteser utan var ock

Det är upp till mekanikern Feya och hennes bästa vän Dex att
lösa situationen, men vad de inte vet är att branden bara är
början på deras äventyr. För att rädda barnen som är skyldiga
till dådet måste de nämligen bege sig in i den farliga skogen.

Protes
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
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Att barn var i Storskogen ensamma
var inte bra!
Där lurade många faror. Någon måst
e ge sig ut och
leta efter dem! Feya och Dex bega
v sig ut och fick
sällskap av byns bästa spårare som
kände skogen
väl. De andra i byn fick i uppdrag
att hålla utkik och
meddela ifall barnen hittade hem själva
.

De gick utan att märka av de mörk
a molnen som
närmade sig. Dex ledde gruppen geno
m att sniffa
sig fram medan de andra ropade efter
barnen.
De fick inget svar och under tiden de
var ute blev
det mörkare och mörkare. Det blåst
e upp som
inför ett oväder.

instagram.com/funkibatorforlag
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Ebbas och Hugos
trippelbus
Text: Anette J Mullback
Illustrationer: Jessica Korpinen
Förlag: Funkibator förlag

Ebba tycker att hon är stor, för hon
kan rida, fast hon inte kan gå. Ebba
har en CP-skada. Det tog för lång tid
när hon föddes, hon fick inte luft.
Därför har Ebba svårt att lära sig, att
röra sig och munnen gör som den
vill. När Ebba säger bla bla bla, så
säger munnen blub, blub, blub. Men
Ebba är pigg och frisk. En CP-skada
är en skada, ingen sjukdom.

Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 28

Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

ISBN
978-91-985258-2-3
mjuk
t brukar bli en
är jag redo! De
rida. Vi
mer från skolan
, när vi ska ut och
nen
När Ebba kom
be
a
fyr
r i alla
mindre
len. Det spritte
n. När Ebba var
ge
ha
i
klapp över mu
r
åtto
r
r gö
nom skogen elle
ycket.
em
jätt
gungar fram ge
t
de
e
hon vill
en
a på mig, fast
till sist fick hon
fick hon inte rid
pade Ebba, och
hjälpa
a, försöka, uppre
arbetar med att
an
Pill
– Försöka, försök
nt
iste
s ass
ns. Så är
kar hästar. Ebba
r allt tillsamma
assistent som äls
lper vem. De gö
rig vem som hjä
Ebba. Jag vet ald
istent.
n behöver en ass
det väl, när ma

Rakt ner i den stora tvättbaljan åkte tvättmedelspaketet!
Ebba skrattade så hon kiknade. Nu fräste och sprakade det
i vattnet samtidigt som ett berg av lödder växte fram. Ebbas
häst Hugo hade lyckats med det första buset!
I berättelsen om Ebba och Hugo busas det till ordentligt.
Stackars Pillan som försöker rädda situationerna, men
Ebba och Hugo vill bara försöka mer och mer och tar sina
galenheter allt längre och längre.

Manuell rullstol
RÖRELSE/KOGNITIV

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

Efter en paus hade lugnet
infunnit sig. Pillan hade förbe
rett och hjälpte
Ebba upp på min rygg.
Nu var det ridning på prog
rammet.
– Kan själv, sa Ebba. Rida
själv!
Jag var så stolt över att ha
Ebba på ryggen. Jag försö
kte vara så
försiktig som jag bara kund
e när vi gick runt i hagen.
Jag märkte att
Ebba lutade sig framåt som
att något var på väg att
hända.
– Titta en traktor! sa Ebba
och viskade så att bara
jag hörde: Ska vi?
Hundarna brukar åka trakt
or, fortsatte Ebba.
Jag förstod vad Ebba ville!
Mer bus!
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Liam kan visst
Text: Madeleine Qvarfoth
Illustrationer: Ida Tjernell
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok

n varken gå
a år. Han ka
m. Han är fyr
Det här är Lia
eller prata.

Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 30
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

ISBN
978-91-985258-1-6

Mamma tar upp Liam
i sitt knä och hjälper hon
om på
med sina kläder. Stru
mpor, byxor och en tröja
förstås.
Liam sträcker busigt ut
armarna för att det ska
bli
svårare för mamma att
klä på honom. Men mam
ma
kittlar Liam så att han
snällt håller upp armarna
igen
och tröjan kommer på
plats.

Liam är en bestämd liten pojke som tar varje möjligt tillfälle att
busa med sin mamma. Solen lyser och fåglarna kvittrar under
deras promenad till lekparkens höjdpunkt, kompisgungan.
Men just idag är det något som händer. Något där Liam
bevisar för andra att det visst går! Boken, Liam kan visst är en
berättelse för de yngre barnen och där sidorna är fyllda med
Ida Tjernells finstämda bilder.

RÖRELSE/KOGNITIV

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

Medan mamma kör omkring Liam ser han sig nyfiket
omkring. Han gillar speciellt att titta på de fina
lamporna i parken.
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Text: Josefin Ringbom
Illustrationer: Josefin Ringbom
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 34

Barnböcker med funkisfokus

Morfarn som
aldrig blev stor

Idag låg morfar oc
h sov när jag kom,
även fast klockan
var halv två på
eftermiddagen.
Varje dag behöve
r morfar sova
middag precis so
m jag gjorde när
jag var liten. Morm
or säger att det
är för att morfar tän
ker så mycket
och då blir han trö
tt och behöver
vila. Det blir liksom
fullt i morfars
huvud. Han har så
många tankar,
men när han sover
middag är det
som att det blir pla
ts för nya.

ISBN
978-91-985092-0-5
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Lilla Qu hälsar ofta på hos morfar Röran, han heter egentligen
Göran, men rörigt är vad det är. Mormor säger att morfar är som
en liten pojke inuti. Han springer omkring och hans tankar likaså.

Det är som att morfar letar efter
sina tankar. Men hur mycket
han än letar så hittar
han inte hela tankar,
bara halva.

Mormor har sagt att när
morfar börjar flytta runt
saker är det extra rörigt
i hans huvud.

Qu funderar på om morfars tankar kan pausas. Skulle han kunna
bli mer still? Finns det några sätt…?

NPF-ADHD

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.
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Jag tänker att det måste
vara jobbigt att leta så mycket.
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ni låta så
– Jag kommer väl när jag kan! Och måste
räm själv. Den
tandk
ta
kt
faktis
kan
du
,
Maxi
?
!
et
myck
?
ligger ju här. Eller ska jag alltid göra allt
ingen
men
hårt,
för
r
tände
deras
r
Mamma borsta
säger något. Det är ingen idé.

Text: Jessica Hedberg
Illustrationer: Eva Forssell
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 35
ISBN
978-91-984735-5-1
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Lo.
– Mamma! Borsta tänderna! ropar Lilla
ar högt.
skratt
båda
och
sidan
i
Lo
Maxi petar Lilla
Mamma kommer.

Mamma är sig inte lik. Hon fräser, blir lätt arg och är alltid trött.
Hon har blivit sjuk och behöver vila. Det är liksom huller om buller
i huvudet på henne. I berättelsen får vi följa barnen Maxi och
Lilla Lo som försöker förhålla sig till sin mammas mående. Är det
deras fel att mamma är sjuk? Ska klumpen i magen någonsin
Maxi och Lilla Lo ser Mamma
allt oftare. Ibland är
hon med både vid frukost och
middag. Ibland orkar
hon följa med till biblioteket
och det är favoritdagen
för både Maxi och Lilla Lo!

försvinna? Det här är en berättelse som börjar i grått, men hur
slutar det  ?

Depression, utmattning
PSYKISK OHÄLSA

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

– En gång har Mamma sagt
att hon får göra allting
själv och tänka på allt åt alla
. Är det vårt fel att hon är
sjuk? frågar Maxi.
– Nej, det är inte någons fel,
svarar Sven. Mamma
behöver ha lugn och ro. Sen
behöver hon lära sig att
tänka på lagom många sake
r och att göra en sak i
taget.
– Det låter svårt, säger Max
i.
– Oroa er inte, fortsätter Sven
. Mamma kommer att
bli frisk. Men det kommer ta
mera tid.
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Buller om huller
i Mamma Grå

Text: Loella Fingalsson
Illustrationer: Therése Braag
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 6 år
Antal sidor: 30
ISBN
978-91-984735-6-8
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

I den djupa trollskogen bor häxan Xmaralda och trollet Truls.

el INTE okej! skriker häxan argt. De
– Att kasta pinnar på fåglar är till exemp
vad
träden får man inte heller göra! Och
kan dö! Och bryta av grenar från
ryckt upp och kastat på marken?!
har
ni
som
orna
blomm
med
tror ni händer
Det ska jag berätta för er. De dör också!
och hon är nära att explodera. Barnen
Röken väller nu ut ur Xmaraldas öron
n. De
fortfarande inte att springa därifrå
backar några steg men förmår sig
som kan hända i så fall!
vågar helt enkelt inte. Vem vet vad
och blir alldeles andfådd.
– USLINGAR! skriker Xmaralda igen
även om de inte kan fågelspråk.
Pippi skäller också, det förstår barnen
Han
ster och viskar något i hennes öra.
Plötsligt puffar pojken på sin storasy
fnittra, vilket retar Xmaralda
börjar
systern
och
käppen
vita
den
pekar på
ännu mer.

vackra skogen medan Xmaralda inte alls vill ha dem där.

sent ska glömma. Xmaralda älskar att trolla och kan förvandla vem
som helst till vad som helst…

SYN

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

ju jätteroligt! Med sin käpp petar
Xmaralda på stenarna och är så nöjd
att hon nästan spricker. Uslingarna
har fått vad de förtjänade.

otäcka lilla sagohäxan visar sig vara
Barnen svarar inte, men eftersom den
plockar de upp varsin pinne från
blind, slutar de att vara rädda. Istället
n.
de vänder om för att springa därifrå
marken och kastar på henne innan

som dessutom är magisk. Truls välkomnar människor att njuta av den

Xmaralda blir sur och använder magi för att lära barnen en läxa de

– Uslingar, uslingar, ni båda två!
kan gå! Vips är barnen försvunna
Jag förvandlar er till stenar, som ej
nu två rosa stenar.
ligger
stod
nyss
de
där
marken
på
och
– HAHAHA! skriker Xmaralda i triumf.
Varför skrattar ni inte?! Det här är

– Vad är det som är så roligt?!
med
med sin lilla fot i marken. Hon hytter
Xmaralda vrålar högt och stampar
steg.
s galen ut. Pojken backar ännu ett
den vita käppen i luften och ser alldele
stern fortsätter att fnissa.
– Är du blind? frågar han medan storasy
sig illa till mods. De hör på sättet
Xmaralda och Pippi tystnar och känner
vänligt.
barnen frågar att de inte menar något
Hurså?
– Ja, det är jag! fräser Xmaralda.

Xmaralda kan inte se och för att känna sig fram har hon en vit käpp,

En dag kommer två barn som inte vet hur man beter sig i naturen.

– AAJ!
rna
a träffar henne. Hon hör hur uslinga
Xmaralda skriker högt när pinnarn
svarta.
ögon blixtrar till och blir sedan helt
gröna
häxans
lilla
den
och
r
skratta
nu kan hon inte tänka klart längre.
Uslingarna har gått över gränsen och
och riktar den mot barnen innan de
Snabbt slänger hon upp sin vita käpp
efter
Xmaralda inte kan se dem har hon
hinner springa därifrån. För även om
extra
vart folk befinner sig. Och med lite
många års träning lärt sig att höra
hon precis rätt.
hjälp av sin kusliga häxförmåga träffar

– Kom Pippi! Nu går vi
hem.
Xmaralda ser fortfarand
e ganska galen ut och Pippi
kvittrar högt och upprört.
– Man får inte förvandla
människor till stenar, hur
dumma de än har varit!
är emot reglerna! Hon hör
Det
sin vän, men förklarar att
idag
har minsann rättvisa
skipats!
– Och förresten! fortsätter
Xmaralda, de kan fortfa
rande höra! Precis som
jag…
Ett brett leende sprider sig
över häxans ansikte och
hennes ögon har slutat
blixtra. Men trots att hon
känner sig nöjd över att
ha straffat uslingarna, ryker
det fortfarande ur hennes
öron. Hon är arg över att
barnen kastade pinnar
på de små försvarslösa
fåglarna och skadade natur
en. Men också för att de
kastade pinnar på henn
e! Så oförskämt!

2.

När Xmaralda kommer
hem smäller hon igen dörre
n hårt
bakom sig. Hon är fortfa
rande så arg att hon koka
r. Truls och
de andra trollen som hon
bor tillsammans med ser
röken från
hennes öron och förstår
att det har hänt något. Med
käppen i högsta hugg
viftar hon vilt omkring sig
medan hon högt talar om
hur
besv
iken
och arg hon
är över alla USLINGAR
som förstör hennes fina
skog och skadar djuren!
Av misstag välter Xmaralda
ner ett vattenglas som står
på köksbordet så att
vatten och glasbitar stänk
er runt henne. Det gör henn
e inte gladare precis och
ännu argare stormar hon
ut genom dörren igen. Med
käppen yvigt fäktandes
utmed marken känner hon
sig fram till sin favoritstub
be vid den porlande
bäcken och sätter sig ner.
Hela vägen fram till stubb
en
spottar Xmaralda ur
sig ilskna ord vilka inte är
lämpliga att skriva ner i
den här sagan.

På vägen hem stampar
Xmaralda hårt i marken
där hon går och Pippi vet
att det inte är någon idé
att försöka få henne på
bättre tankar just nu. Och
Pippi håller med, barnen
var verkligen elaka. Jaa…
vid närmare eftertanke
så förtjänade de faktiskt
att bli förvandlade till stena
r. Nu kan de iallafall inte
skada någon.
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Xmaralda
Häxans hämnd

lda irriterat snörper på munnen.
Pippi tjattrar högt till svar medan Xmara
förklarar hon till slut med en bister
Pippi,
är
här
det
och
lda
Xmara
– Jag heter
att
ser till att skogen får vara ifred och
vi
och
tare
aktmäs
skogsv
är
Vi
min.
uslingar
alltid väldigt arg när hon stöter på
INGEN förstör den! Xmaralda blir
de är
varandra och hon känner på sig att
som beter sig illa. Barnen tittar på
obekväma.

Text: Lisa Kindberg
Illustrationer: Lisa Kindberg
Förlag: Funkibator förlag

Nej, tänker Bodil
och kryper längre
in under
filten.
– Vill du ha lite go
dis? lockar matte.
Kom nu!
Det vill jag inte, tän
ker Bodil och sucka
r tungt
inifrån sitt gömstäl
le.

Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 26
ISBN
978-91-984735-4-4
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Igår tog matte he
nne till veterinären
och hon fick
ett par hjul fastspän
da där bakbenen
hade suttit.
Det var väldigt läs
kigt. Hon vill bara
ligga här
under filten där de
t är tryggt.

Bodil har förlorat sina bakben. Det känns inte alls bra och nu

tar sats mot varsin
– Heja dig! ropar Tilda och båda
re och Bodil
forta
lite
ny pöl. Denna gång går det
.
rädd
är
e
längr
inte
märker att hon
och far iväg
– Fort, fort, fort! tjoar Tilda lyckligt,

sitter där hjul. Allt förändras när Tilda kommer in i bilden. Tilda
är grannens hund som bara skrattar och far runt som en vilding.
Tilda gör den mest gråa och regniga dagen till ett äventyr.

genom en ny pöl.
ymt när hon i
– Fort, fort, fort! upprepar Bodil uppr
pöl.
n
full fart kör genom en anna

Historien om Bodil och Tilda är en berättelse om förändring
och vänskap.

Protes
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

förundrat
– Wow! ropar Tilda, stannar och tittar
Vad coolt!
l.
Bodi
om
runt
på vattnet som faller ner
börjar
Hon
var.
det
coolt
Vad
med.
r
Bodil hålle
e.
henn
skratta igen och Tilda skrattar med
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Bodil ligger gömd
under filten. Hon
har förlorat
sina bakben och
inget är som förut.
Ho
n kan inte
hoppa som förut,
leka som hon bru
kade göra eller
springa i skogen so
m hon tyckte så my
cket om.
– Bodil! ropar ma
tte. Kom fram nu!

Bodil Basset
möter Tilda Tax

Hitta hem
Text: Görel Råsmark
Illustrationer: Theo Johannesson
Förlag: Funkibator förlag

Jag vågar inte rör
a mig. Men jag må
ste bort
härifrån. Jag får int
e bli infångad!
Till slut vågar jag
mig ut ur buskarna
. Det känns
skönt att rulla igen,
men jag vet inte hu
r långt
jag orkar när ingen
sätter fart på mina
hjul. Jag vet inte va
rt jag ska. Det gö
r mig
ledsen, men jag må
ste fortsätta.

Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 25
ISBN
978-91-984735-2-0
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Rulle älskar Titti! De rullar omkring och är alltid tillsammans.
Tills den dagen, på sjukhuset, när mättanten säger till Titti att
Rulle blivit för liten. Titti måste ha en ny rullstol. Vad ska hända
med Rulle? Snabbt smiter Rulle ut genom dörren och det är nu
som äventyret börjar!

att fälla upp så att
– Kolla Malin! ropar han. Det går
mitt ben ligger rakt.
klarar det.
Benet med gips på är tungt, men jag

på mig för att se
– Wow! säger Malin och ruckar lite
att allt är stadigt.
runt hela
Hon tar tag i mina handtag och kör
mer att vara rädd
glöm
Jag
lekplatsen. Det går undan!
hon alldeles
blir
stund
en
Efter
.
glad
för jag är så
andfådd.
– Leo, vi måste gå hem nu.
– I rullstolen, säger Leo.
– Okej, säger Malin. I rullstolen.

Manuell rullstol
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.
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Det känns som om
mina däck har sju
nkit ihop lite. Och
sitsen, där Titti bru
kar sitta, känns lät
t och konstig. Jag
är ensam och jag
vet inte var jag är.
Men jag vill inte
bli kasserad.

Text: Karin Soelberg

När han kom upp
kände han gräset
under
tassarna, vinden i
pälsen och värmen
i ansiktet.
Sagan var sann!
Mulle njöt av allt
det nya och
det kittlade till i ma
gen.

Illustrationer:
Theodore Morrissey Johansson
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 25
ISBN
978-91-984735-8-2

Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Mulle gräver under mark och kan inte se i världen där uppe.
Där finns stora, elaka djur med vassa tänder. Mulle är
förbjuden att gå upp dit, och han har lovat att inte göra det. Det

de på
Plötsligt kände han hur några nosa
honom.

här är berättelsen om hur Mulle mötte Piggis och Stickis, två
djur som just bor, där uppe…

– Hej! Vad är du för en ?
– Jag heter Mulle, sa han.
du för djur ?
– Vi heter Piggis och Stickis. Vad är
?
ni
är
Vad
– En mullvad.
– Igelkottar ser du väl, sa Piggis.
kanske de
Jag ser ingenting, tänkte Mulle, nu
sa.
ma
mam
som
mig,
äter upp
– Vill du leka med oss? pep Stickis.

SYN

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.
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Mulle Mullvad
– vad finns däruppe?

En dag när Mulle
grävde en tunnel
kände
han att jorden plö
tsligt blev tunnare.
Vips så
kunde han sticka
upp nosen genom
ett hål.
Mulle undrade: Va
d var detta? Kund
e det vara
däruppe? Det ma
mma berättat om
? Till slut
bestämde han sig
för att fortsätta up
påt.

Julia heter jag
Text: Stefan Johansson
Illustrationer: Pia Hammargren
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32
Bokserie: Första i serien om Julia

n är stylad
bb och snygg. De
Min rullstol är sna
rke
mä
ter
r satt på ett klis
helt i svart. Jag ha
pte
kö
Jag
.
ssi
nd Me
med bild på min hu
och man kunde
märket på Internet
m man ville.
få bilden precis so

ISBN
978-91-984735-0-6
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

I Julias magiska värld kan hon flyga, men i skolan får hon åka hiss.
Hemma har hon hunden Messi som älskar bollar. Sami är Julias
kompis, som hon träffat på Internet. När Julia blir stor ska hon bli
astronaut. När Messi var valp så kissade han på Julias kudde.
Trots det vill hon ha en hund till!

Jag är ofta ledsen på
insidan, men på utsidan
ler jag. De flesta runt
mig tror att jag alltid
är glad. Jag är bra på
att låtsas. De skulle
bara veta, men jag har
svårt att berätta. Det är
omöjligt att förstå, för
ingen annan kan känna
det jag känner.

Jag har inga kompisar och
jag har ingen
bästa vän. Det gör ont när
jag ser alla andra
runt mig som verkar ha så
kul. De gör saker
hela tiden. Jag är alltid ann
orlunda och olik.
Jag sitter ner och andra
står. Jag åker hiss
och andra tar trappan. Jag
får alltid sitta vid
bordets kortsida och de
andra var de vill.
Jag hade velat vara van
lig.

Manuell rullstol
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döpt
r mig och jag har
Min rullstol hjälpe
och gör
g
mi
d
me
tid
all
är
den till Julle. Den
ra med mer.
så att jag orkar va

Julias Hundskola
för barn
Text: Stefan Johansson
Illustrationer: Pia Hammargren
Förlag: Funkibator förlag

Jag vill inte, vill int
e, vill inte!
Jo, kanske förresten
. Hon är
stilla. Vad glad ho
n ser ut.
Sa hon Messi? De
t är ju jag!
Jag går fram!

Barnböcker med funkisfokus

BEMÖTANDE –
Låt hunden
komma till dig

JU LIA S TIP S
En hund kan vara
rädd och osäker.
Det
ser du på dess sva
ns
som är nedfälld. Gå
ner lågt, sitt still och
låt hunden komma
till dig.

Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 34
ISBN
– Messi !

978-91-984735-7-5
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Julias hundskola för barn passar de yngsta som antingen har

NYTTA – Serviceboende
och sjukhus

eller kommer att få hund. Vi får följa olika hundar och visar

JULIA S TIPS

exempel på träning, bemötande och hur hunden kan göra

är lugna och har
En del hundar jobbar på sjukhus. De
er och låta sig
testats så att de kan vara nära person
att ta med sin egen
klappas. Ibland kan det vara tillåtet
vård. Om du hälsar
hund till personer som är i behov av
så kan du fråga
på någon som är sjuk eller gammal,
personalen om du får ta med din hund.

att göra alla
– Jag heter Messi och är expert på
lite friskare.
glada! Jag ska göra dig glad och

nytta och hjälpa till. Julias hund Messi kan stänga lådor och
dra av strumpor. Foxy är expert på att hämta tennisbollar.
Hundar är det bästa som finns, men sen var det ju det där

schäferhund
– När jag växte upp så hade vi en
tade med
arbe
jag
när
i familjen. Senare i livet
und.
jämth
en
jag
hade
så
skogsvård

med hundbajs också…

Manuell rullstol
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
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er och
– Åh lilla hund, vad trevligt att du komm
som jag
a
hemm
hund
en
har
hälsar på mig. Jag
et.
myck
så
ar
sakn
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Julias drömsagor
Text: Pia Hammargren
Illustrationer: Pia Hammargren
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 36
ISBN
978-91-519-0035-3
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

I den gungande drömsläden ligger Julia varmt nerbäddad.

lockade på Messi
Julia var nerbäddad i sängen. Hon
i förstod
Mess
t.
genom att klappa mjukt på täcke
en och
säng
till
fram
gick
Han
direkt vad hon ville.
a benen sjönk
lurvig
korta
De
upp.
igt
smid
ade
hopp
djupt ner i det mjuka täcket.

, så där som
Messi gick runt runt på samma plats
lats. Han var
hundar gör när de förbereder sin sovp
krafsa tre
att
med
tade
avslu
i
nära Julia och Mess
la sig. Nu låg han
han
innan
n
tasse
fram
med
er
gång
ihopkurad och tryckte sig mot Julia.

Räven Rödtotts dröm
hydda

Det susande ljudet mot den frasiga snön gör Julia väldigt
trött. Renen Fredrik vet precis vart han ska dra släden för att
komma till drömmarnas land. Följ med i magins tecken där du

Messi och Julia kom in i
höstens dal. Trädens löv
hade
gulnat och fallit av. Den
lövfyllda marken var gnis
trande
och alldeles guldfärgad.
Messi var överförtjust i alla
löven som han nästan dru
nknade i.

Det stod en korg full av
väldoftande äpplen på
marken. Räven Rödtott
hoppade fram och på
huvudet hade han ett
blänkande durkslag.

även får träffa Räven Rödtott och fluffhunden Messi. I den här
boken får du ta del av tre sövande drömsagor som alla slutar
med gäspning och tunga ögonblock.

– Välkommen till min
dal, sa han. Vill ni ha
varsitt äpple?

Manuell rullstol
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
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Text: Stefan Johansson

Livet och människan
bara sex av
Det finns 118 grundämen, men det behövdes faktiskt
celler, bakterier,
dessa legobitar för att livet skulle uppstå. Det uppstod
och djur.
svampar, plankton och sen större organismer som växter

C)
KOL (

Illustrationer: Pia Hammargren
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
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Julia presenterar:
Kom igång med vetenskap

Inte utan kol, fru
CHNOPS, och jag har
den sista burken.

SYRE
(O)
E
VÄTH)
(

Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 36
kan minnas, tänka
Du är också ett djur, men ett välutvecklat sådant, som
hör och gör. Ja, du
och prata. Du lär av föräldrar, lärare och allt du ser,
till och med lär ut vad du själv kan till andra.

KVÄVE
(N)

ISBN
978-91-985259-6-0
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

ger syre att andas.
Växter och djur samverkar och lever i balans. Växter
, ett lösnings- och
Djur ger koldioxid tillbaka. Vatten som är en byggsten
näring från jorden
transportmedel, är en förutsättning för liv. Växter får
och djur från mat. Solens strålar ger energi.

SVAVEL
(S)

Genier i vete
nskapen

F OS F O R
(P)

Följ med Julia, expert på det magiska, när hon förklarar
spännande vetenskap för barn! Vi får höra om allt från de
pyttesmå kvarkarna till de jättestora galaxerna. Liv har skapats

Stephen Ha
wking
studerade sva
rta hål, sådana
där som drar
till sig allt. Ja,
till
och med ljus
så att de blir
helt
mörka. Hawk
ing kom på att
svarta hål fak
tiskt och ovän
tat
avger en strå
lning.

Max Planck
studerade de
t väldigt
lilla i partikelv
ärlden. Han la
grunden
till det kända
Max Planck-i
nstitutet
i Tyskland. Pla
nck la grunden
för
kvantteorin oc
h alla minimala
kvantpartikla
r.

Inte ens lju
set
slipper ut

genom bara sex grundämnen. Ljud och ljus är vågrörelser. Energi
kan inte försvinna. Jupiters röda fläck är en storm som pågått i
hundratals år. Våra första satelliter som skickades upp 1977 har
nu lämnat solsystemet. Följ med i boken på en inspirerande resa
Uran

som gör läsaren än mer nyfiken!

Manuell rullstol
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

Albert Einste
in utvecklade
relativitetsteori
n som använd
si
beräkningar
av det jättestor
a.
Hans teori gö
r att tiden
ses som relati
v, att den på
olika sätt sätt
påverkas av
hastighet och
gravitation. De
t
var Einstein so
m kom på de
n
kända formeln
E=mc2.

Lise Meitne
r var den som
fick oss att för
stå gåtan
om atomklyv
ningen och
all energi som
frigörs då.
Det här kalla
s fission och
är motsatsen
till fusion
som sker i solen
. Lise hade
funderat på de
t här i 30 år.

Min klocka
är
13:08:21

Marie Curie
studerade
radioaktivitet
och upptäckte
röntgenstrålnin
gen. Den
gör att vi idag
kan se om
någon skelettde
l är bruten.
Röntgenstrålar
na går igeno
m
kroppens mjuka
delar men
skuggas av ske
lettet.

Jaha, men
min klocka
är
13:08:22

Isaac Newto
n utvecklade
kunskapen om
rörelse och
gravitation dä
r han utgick frå
n
vad han såg
omkring sig hä
r på
jorden. Det sä
gs att han fick
idén om
gravitation då
ett äpple dunsa
de
ner på marke
n, samtidigt so
m han
satt i djupa tan
kar.
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Text: Pia Hammargren,

Isak provar. Han
välter framåt och
ser golvet komma
närmare. I sista stu
nd kryper han iho
p som en boll och
landar mjukt på ma
drassen! Det var lite
läskigt, men
han är glad att ha
n klarade det.

Sara Hansson och Jenny Tollstern
Illustrationer: Theo Johannesson
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 29
ISBN

Tip

978-91-984735-9-9
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Rullstolsskolan stod det på datorskärmen och det var så det
började. En månad senare sitter Isak utanför idrottshallen och
ska lära sig hur man kör rullstol. Där får han lära sig hur man
åker slalom, åker upp-och nerför backar och hur man tar sig
upp för en trottoarkant. Följ med Isak när han lär sig mer om
sin rullstol och andra roliga saker.

Kim visar hur man
gör:
1) man tar emot
sig med armarna
2) man vrider på
sig så man landa
r på axeln
3) man kryper iho
p till en boll

Isak väljer en
De kommer fram till glasskiosken och
n.
mitte
i
sylt
strut med jordgubbs
or till Isak när han
– Vad duktig du är! säger en farbr
kör förbi.
ute och går på
– Och vad duktig farbror är som är
s efter.
preci
stan, säger Janne som kommer
inte veta vad han
r
verka
och
ut
nad
Farbrorn ser förvå
bt därifrån.
snab
sig
ar
skynd
rorn
Farb
.
säga
ska

psk
ydd

– Alla som sitter i
rullstol kan kanske
inte ta emot sig,
säger Janne. Vissa
kan ha svårt att rör
a på armar och
överkropp. Men att
ha tippskydd är ett
bra tips till alla.
lärt er så mycket!
– Nu har ni klarat slutprovet. Ni har

säger Janne och Kim.
De ser stolta ut.
man inte är sin
– En sista grej att komma ihåg är att
det möjligt
gör
Den
l.
mede
hjälp
ett
är
rullstol. Den
ar och
bänk
runt
för oss att åka över trottoarkanter,
säger
stan!
på
glass
äta
kan
vi
att
upp för backar. Så
och Kim.
sig
till
glass
n
varsi
ar
hämt
och
e
Jann

Manuell rullstol
RÖRELSE
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Rullstolsskolan

Janne kommer me
d en hög madrasse
r.
– Första lektionen
handlar om vad ma
n ska tänka på
om man ramlar me
d rullstolen, säger
han.

Barnböcker med funkisfokus

Bland brädor
och kladdkakor
Text: Therese Sturebrand
Illustrationer: Love Nordmark
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 31
ISBN

även
Cissi gillar att leka ute
vill
pa
Pap
r.
när det regna
n tycker
Ha
e.
inn
a
lek
lre
hel
ma ner
det är jobbigt att kom
len.
sto
rull
d
me
an
för trapp
l för en
Pappa fick sin rullsto
r inte
vecka sedan och ha
n tar sig
ma
hur
sig
t
lär
igt
rikt
Trappan
.
än
r
förbi alla hinde
r en
ha
si
Cis
n
me
st,
är vär
a.
överraskning till papp

978-91-985259-3-9

Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

– Jaaa! Jag vet hur jag kan hjälpa pappa! utropar Cissi.

Morfar och Cissi backar
några steg. De tittar på den
färdiga rampen.
– Den blev fin, säger mo
rfar.
– Nja. Den skulle behöva
lite färg, säger Cissi.
Morfar nickar.
– Jag tänkte inte på det,
säger han.
– Om du köper färg kan
vi måla den i helgen. Jag
tänker gröna och röda rän
der, säger Cissi.

Snabbt ringer hon efter morfar som kommer med verktyg och
ett släp lastat med brädor! Nu ska det byggas och det gäller
att hinna klart i tid. Men vad bygger de och hur kommer det
sluta? Kan morfar verkligen bygga som han sa? En sak är
iallafall säker, han är expert på att baka kladdkaka.

Manuell rullstol
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.
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Cissi läser högt från datorn
. Det kommer ta ganska
lång tid att bli klara.
– Tänk om vi inte hinner,
säger Cissi.
– Vi hinner, säger morfar
.
De jobbar så snabbt de
kan men är ändå noga med
att göra rätt. Snart börjar
både Cissi och morfar
svettas. De turas om att tork
a svetten på en handduk.
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Text: Ann Carlsson
Illustrationer: Theo Johannesson

Barnböcker med funkisfokus

De provade att ge sig upp igen och den
gick det bättre.

Vingliga vingar
– Ett flygäventyr

här gången

mot den blå
Propellern gjorde att Buzze snabbt steg
och krängde
himlen. Det ryckte lite i selen och det slet
skrattade
Han
!
lycklig
var
Buzze
både hit och dit, men
styra.
kunde
själv
han
att
insåg
han
då
t
förtjus

Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32

Allt var
Buzze tittade fascinerat ner mot marken.
m
hono
tagit
hade
llern
så litet där nere. Prope
Buzze
och
re
tidiga
nsin
någo
än
upp
högre
hade aldrig sett någonting liknande.

ISBN
978-91-985259-0-8

Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

ut
De var nu uppe i det blå! Buzze sträckte
a
fluffig
och
vita
de
vid
handen för att röra
molnen, men de löstes upp och försvann.
De kom fram och mamma kram
ade om Buzze. Hon
sade åt honom att han inte had
e någonting att vara
orolig för. Hon skulle vara med
honom hela tiden.
Kanske skulle han få nya vänn
er. De öppnade dörren
och gick in i lekrummet. Där
inne var det fullt av
lekande barn som flög omkring
och gjorde konster.
Buzze släppte mamma och flög
försiktigt in i rummet.

SMACK! Flugsmällan ven genom luften. Smack igen! Buzze
duckade och kom med nöd och näppe undan med livet i behåll.
Aj aj aj, kved Buzze som hade blivit träffad över ena vingen.
Han var skadad och kunde inte lyfta. Hur ska detta sluta och
kommer Buzze någonsin kunna flyga igen? Vingliga vingar

Han såg sig nyfiket omkring
och såg
att alla hade någon form av
sele som
de fått genom olika typer av
skador.
Några selar såg ut som han
s medan
andra var helt annorlunda.

– Ett flygäventyr är en söt honungsgul berättelse om att hitta
uppfinningsrika lösningar och nya kompisar.

Protes
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.
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Rut och oljuden

– Sluta, det låter illa! skriker Rut.
n alltid
Rut står mitt på golvet i köket. Hon är nästa
et ljud.
glad. Utom ibland. Ibland blir det för myck

Text: Jenny Fröjdlund
Illustrationer: Jenny Fröjdlund
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 30
ISBN
978-91-985258-7-8

net. Klirret
Pappa Odd diskar och det klirrar i porsli
hennes
is,
Hund
har
hon
att
tur
gör ont i Rut. Det är
in.
almat
gosed

Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Idag ska Rut och farmor på tivoli och åka berg- och dalbana.

Nu är Rut redo för tivoli!

Klirr, brak, bom, dån. Ja, till och med ett knastrande knäckebröd
kan störa Rut som hör allt. Av farmor har Rut fått hörlurar, men de
har hon inte på sig när en liten hund plötsligt blir rädd och börjar
skälla. Hjälp, vart tog farmor vägen!?

NPF-AUTISM/HÖRSEL

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

De åker stora berg- och dalb
anan sju gånger,
karusellen fem eller sex gånger
och de snurrande
tekopparna säkert tio gånger.
Efter det mår både Rut
och farmor illa, men det går
över ganska snabbt. Sen
äter de chokladglass och sura
remmar.
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Malibolo
– Ett hissnande äventyr
Text: Stefan Johansson
Illustrationer: Jonas Olsson
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2019
Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Från 3 år
Antal sidor: 32
ISBN
978-91-985652-1-8
Boken finns även som
LJUDBOK / E-BOK

Ett rop på hjälp! Någon har ramlat ner! Nu förvandlas
bergsbestigningen till en räddningsaktion. De tre kompisarna
Billy, Pappy och Elly möter flera utmaningar på väg till Malibolos
topp. De skulle ju bara hälsa på den gamla mannen, men oj
vad mycket annat som händer. En berättelse om överraskningar,
hjälpsamhet och vänskap.

n.
Allt hade börjat med en utmaning i skola
hur det kan
ut
tänk
och
svårt
t
väldig
t
någo
på
– Kom
lösas, uppmanade läraren.

och Elly märkte
Det tog inte lång tid innan Billy, Pappy
t med den
berge
olo,
Malib
sak.
a
samm
på
tänkt
de
att
högsta toppen!
lektionen
– Ni har en månad på er, sa läraren innan
var slut.

Både Billy och Elly tittade und
rade på varandra. De
hade inte hört något.
Pappy må se dåligt, men hörs
eln, ja den var utöver
det vanliga!
– Det är någon som ropar på
hjälp där nere! sa
Pappy. Skynda!
Mycket riktigt! Ropet hördes
när de kom närmre. Nu had
e
deras uppdrag blivit till en
räddningsaktion!

Elektrisk rullstol
RÖRELSE/SYN

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

facebook.com/funkibatorforlag
www.funkibatorforlag.se

instagram.com/funkibatorforlag
62

63

Text: Stefan Johansson
Illustrationer: Joel Petersson
Förlag: Funkibator förlag
Utgivningsår: 2018

eträdda
lda längs ob
kan ligga do
fantasin,
Lösningarna
a
nd
vä
an
att tänka,
s av
vägar. Genom
och inspirera
n, prata med
sova på sake
tt.
tar vi rä
andra, så hit
det tid!
e upp och ge
målet, ge int
Ha fokus på
g går
– He he ja
runt istället
inte...
– Det går

Boktyp: Bilderbok
Ålderskategori: Vuxna
Antal sidor: 66
ISBN
Boken finns även
som E-BOK

978-91-984735-1-3

Pyret är en liten filur som vrider och vänder på begreppen,
normerna och tankesätten. Vi ska utkämpa små snälla krig,
undvika möten och ta oss över de där pucklarna.

En sak är säker – Du som ger dig på
förändring, kommer att möta på motstånd.
Det finns en osynlig lag där allt vill vara som
det alltid varit.
Förändring, sätter strukturer i darr.
Människors tillvaro rubbas och världsbilder
blir ifrågasatta. Det är smärtsamt och ett
automatiskt självförsvar aktiveras.
Håll ut, håll ut, ge inte upp!
– Å så utkämpar jag
små snälla krig

I bilderboksform förmedlar Pyret alternativa sätt att göra.
En perfekt gåva till någon du vill få att le!

Entrepernörskap
RÖRELSE

Bokens berättelse, karaktärer och/eller illustrationer lyfter
fram och synliggör en eller flera funktionsnedsättningar.

ana har vi
r du möta för såd
Fördomar komme
de värsta
på
hål
k
stic
och
alla. Ta fram en nål
er.
het
ktig
fela
blåsta
ballongerna av upp
inte bundenhet.
En rullstol skapar
ET!
Den skapar FRIH
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Pyret som ville
förändra världen

g
vä
s
t
e
Pyr
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