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Beskrivning
Författare: Åsa Karsin.
Lolly älskar att prutta med armhålan.
Pappa Peter tycker hon är proffsig. Pappa Anders har slutat med sådant.
En dag får hon följa med sin mamma på en fin fest.
Där får hon absolut inte prutta.
Kommer hon att kunna låta bli?
Boken om Lolly, hennes mamma och hennes två pappor kommer nu i en efterlängtad
nyutgåva, för att fira Olika förlags 10-årsjubileum!
OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 och Stenbecksstipendiet för sitt arbete för
jämställdhet och jämlikhet i bokvärlden. Boken är tryckt i vår geografiska närhet på
miljöcertifierat papper och tryckeri.
Sagt om boken:

Att läsa om pruttar med en nästan-fyraåring är typ det roligaste som går. Vi förfasas
tillsammans över alla pruttar överallt som Lolly fiser ur sig, får prata om saker som känns
orättvisa och hur en kan hjälpa sin förälder när det är jobbigt eller pinsamt. Det är en
underbar bok med mångfacetterad diskussionsgrund som vi gillar båda två. Från Olika
förlag såklart
365 böcker du borde läsa
Tyckte det var så roligt att smyglyssna på sonens prat med sambon för ett tag sedan. Han
upplyste sambon att i vissa familjen finns det två pappor, som en självklar grej, och sambon
funderade och sa att det nog stämde ja. Japp! Så är det, för så är det i Värsta prutten, Lolly!

Självklart, inget konstigt och färdigdiskuterat där.
Pia, läsare
Jag skulle tipsa om böckerna om UppfinnarJohanna och Lolly. Min dotter tycker att dom är
roliga och kanske är det av dessa hon inspirerats till att bygga, fantisera och busa! Fler
barn (och vuxna) borde få ta del av Olikas böcker för att få ett bredare perspektiv på hur en
kan vara som människa.
Anni, läsare
Att Lolly, som är en påhittig tjej med många egna åsikter, bor med sina två pappor är lika
självklart som att solen går upp varje morgon. Borta är det felpedagogiska, problematiska
perspektiv jag själv växte upp med. Extra plus för Frida Arvidssons detaljrika illustrationer i
vilka jag hittar något nytt varje gång jag läser boken.
Veckans recension på Bokus

Annan Information
Din sökning på "Värsta prutten Lolly! Karsin" gav 1 träffar. 1. 1-1 av 1. 154177. Omslagsbild.
Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Av: Arvidsson, Frida. Utgivningsår: 2007. Hylla: Hcf.
Medietyp: Bok. Genvägar Genvägar. Vanliga frågor · E-böcker · Om lånekortet · Tyck till om
sidan. Tyck till om sidan · Databaser. Kontakt.
Din sökning på "V rsta prutten Lolly! Karsin" gav 0 träffar. Spara sökning. Prova t ex: Har du
stavat rätt? Prova att söka med färre ord och behåll bara de viktigaste; Prova något av
förslagen nedan; Biblioteket har kanske inte det du söker. Kontakta gärna biblioteket. Prova att
söka på R dslans geografi Snellman i andra.
Värsta prutten, Lolly! Klinting. Castor syr. Knutsson. Händiga Hanna på bondgården.
Landström. Fyra hönor och en tupp. Lindenbaum. Lill-Zlatan och morbror raring.
Lindenbaum. Kenta och barbisarna. Sjögren. Den andra mamman. Skåhlberg. Junior börjar
förskolan. Skåhlberg. Prinsessan Kristalla. Lambohov - Kroppen.
Värsta prutten, Lolly! Åsa Karsin, Frida Arvidsson. Inbunden. Olika Förlag, 2017-07-14.
ISBN: 9789188613080. ISBN-10: 9188613089. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
2017. Olika Förlag. Lolly älskar att prutta med armhålan. Pappa Peter tycker hon är proffsig.
Pappa Anders har slutat med sådant. En dag får hon följa med sin mamma på en fin fest. Där

får hon absolut inte prutta. Kommer hon att kunna låta bli? Boken om Lolly, hennes mamma
och hennes två pappor…
Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Av: Arvidsson, Frida. 166280. Omslagsbild. Min nya
familj. Av: Galindo, Renata. 53182. Omslagsbild. Kim och Skrutten. Av: Frimodig, Karin. Av:
Berg, Sara. Av: Ruta, Matilda. 179254. Omslagsbild. Jag är storasyskon nu! Av: Simmons,
Anthea. Av: Birkett, Georgie. 54470. Omslagsbild.
Värsta prutten, Lolly! Author: Karsin, Åsa. Author: Arvidsson, Frida. 22185. Cover. Min lösa
tand ska alltid alltid vara lös. Author: Child, Lauren. 256703. Cover · Räkna med tvillingarna.
Author: Widerberg, Siv. Author: Torudd, Cecilia. 257720. Cover. Mormors maskin. Author:
Laajarinne, Jukka. Author: Ruokonen, Martti.
Åsa Karsin: Värsta prutten, Lolly! Pija Lindenbaum: Lill-Zlatan och morbror Raring. Justin
Richardson: Välkommen Tango. Karolina Schubert: Alice och papporna åker till USA. Noras
pappor ska gifta sig - med varandra! Emil, mammorna och pappa åker på träningsläger.
Astrid, mamma och pappa. Max och Moa har två.
14 jul 2017 . Pris: 128 kr. Inbunden, 2017. Finns i lager. Köp Värsta prutten, Lolly! av Åsa
Karsin, Frida Arvidsson på Bokus.com.
1 okt 2007 . Deras två första böcker Värsta prutten Lolly och Här kommer uppfinnar Johanna
är båda två superbra och roliga! Kan verkligen rekommenderas. Böckerna hittar du på
www.olika.nu. Tänk(tvärt) om. Jättebra bok om genus och jämställdhet för elever. Mycket
intressant fakta och bra diskussionsunderlag för.
Tvillingarna Liv och Lo är deckare. Två kniviga fall har de löst, så de är verkligen värda lite
semester på stranden. När Liv och Lo plockar stenar till sin sandstad kommer de längre och
längre bort från filten där mamma och pappa ligger. Precis när de börjar tro att de gått vilse,
får de syn på filten. Men där ligger ingen mamma.
7 nov 2017 . en tur med hunden- Bente Olesen Nyström värsta prutten,lolly-Åsa Karsin.Frida
Arvidsson den vita sjöhästen-Helen Cresswell när söndag ville bli måndag och andra sagorGudrun Ericson kalle anka på bondgården skräckens hus-monstrets ring-Suzanne Weyn
skräckens hus-dödliga bett-Suzanne Weyn
Värsta prutten Lolly! är en modern och tempofylld bilderbok, i litet format, om en flicka som
lever med två pappor. En dag upptäcker hon att det är enkelt och roligt att prutta med
armhålan. Det tycker många andra också men med tider blir det jobbigt för Lolly börjar
överdriva sitt pruttande. Lolly är en färgstark tjej som vet vad.
Din sökning på "V rsta prutten Lolly! Karsin" gav 0 träffar. Prova t ex: Har du stavat rätt?
Prova att söka med färre ord och behåll bara de viktigaste; Prova något av förslagen nedan;
Biblioteket har kanske inte det du söker. Kontakta gärna biblioteket. Prova att söka på Den
magiska leksaksbutiken Carter i andra databaser.
Värsta prutten Lolly. OLIKA förlag. 2007. Klinting, Lars. Castor bakar. Alfabeta. 1996.
Knutsson, Titti. Händiga Hanna (3 titlar). Alfabeta. Landström, Lena. Fyra hönor och en tupp.
Rabén & Sjögren. 2002. Lenain, Thierry. Har Loppan Snopp/ Loppan vill ha en bebis. Rabén
& Sjögren. 2003. Lindenbaum, Pija. Gittan (flera titlar).
Din sökning på V rsta prutten Lolly! Karsin gav inga träffar. Sökning på alternativa
stavningsvarianter gav 1 träffar. 0. 1-1 av 1. Skicka Skriv ut Markera alla Avmarkera alla
Spara sökning Länka till träfflistan RSS · Markera Arena record checkbox. 453438.
Omslagsbild · Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Av: Arvidsson.
6 jul 2017 . Titel: Värsta prutten, Lolly! ISBN: 978-91-88613-08-0. Format: Inbunden Papper:
FSC-märkt. Författare: Åsa Karsin Illustratör: Frida Arvidsson Titel: Isporten Andra sidan.
ISBN: 978-91-88347-21-3. Format: Inbunden Papper: FSC-märkt. Författare: Jonna Berggren.
Utkommer: 2017 07 12. Vill du ha mer info.

Sökresultat. Din sökning på "V rsta prutten Lolly! Karsin" gav 0 träffar. Spara sökning. Prova
t ex: Har du stavat rätt? Prova att söka med färre ord och behåll bara de viktigaste; Prova något
av förslagen nedan; Biblioteket har kanske inte det du söker. Kontakta gärna biblioteket.
Värsta prutten, Lolly!: Amazon.co.uk: Åsa Karsin, Frida Arvidsson: Books.
15 jun 2012 . är en lycklig familj – fast de är så olika). Åsa Karsin: Värsta prutten Lolly! (Lolly
är en galen tjej med två pappor. Hon har just lärt sig prutta med armhålan, men det passar sig
inte alltid). Pija Lindenbaum: Lill- Zlatan och morbror Raring (En berättelse om svartsjuka.
Ellas favortimor- bror träffar en ny kille).
Första naturhjälpen räddar djuren. ROTTBÖLL, Grethe uUg, 2017, Bok eller småtryck 1 av 1.
Hej håret : om tidernas konstigaste kroppsdel. HEDIN, Annica uKt, 2017, Bok eller småtryck 1
av 1 · Värsta prutten, Lolly! KARSIN, Åsa Hcf Bild, 2017, Bok eller småtryck 0 av 1.
Superman : hur det började. MANNING, Matthew K.
Pinsamt värre, Krille! Åsa Karsin, Karin Bektasevic [ca 3-6 år]. Beskrivning: Krille ska åka
utomlands på semester. Men föräldrarna både fastnar i säkerhetskontrollen och skvätter ner
hotellets gäster. Pinsamt! Men väl framme på hotellet visar det sig att det är fler än mammorna
som är pinsamma … Värsta prutten, Lolly!
26 okt 2007 . Apropå vår träff igår vill jag här tipsa om ett förlags utgivning, jag glömde helt
av det när vi sågs. Det är OLIKA förlag, som har som affärsidé bland annat att läsa manus
utifrån ett genusperspektiv och endast ge ut dem som i bild och text uppvisar ett positivt
genusmönster. OLIKA vill spegla samtiden och visa.
27 apr 2015 . Välkommen Tango av Justin Richardson. Sovdags för Lydia av Moa-Lina
Croall. Jösta och Johan av Anette Skåhlberg. Mommy, mama and me av Lesléa Newman.
Punkpapporna av Liz Wennberg. Pinsamt värre Krille av Åsa Karsin. Värsta prutten, Lolly av
Åsa Karsin. Jag vill ha baklava av Kalle Güettler.
Omslagsbild. Busens hunderbara äventyr. Av Bergenstav, Jeanette. Av Blomberg, Lovisa.
284034. Omslagsbild · Värsta prutten, Lolly! Av Karsin, Åsa. Av Arvidsson, Frida. 284036.
Omslagsbild. Som ett myggbett, flera gånger om dagen – Majken får typ 1 diabetes. Av
Ludvigsen, Eva. Av Ögger, Alina. 284037. Omslagsbild.
14 maj 2007 . I slutet av april utkom nya Olika förlags första böcker Värsta prutten, Lolly! och
Här kommer UppfinnarJohanna! som rymmer både busiga tjejer, homosexuella föräldrar och
barn med olika ursprung. Lovisa Almborg har grundat Olika förlag tillsammans med Marie
Tomicic: –Vi har båda egna barn och har.
25 dec 2015 . Frukost på sängen och prassel-paket, är ju det bästa som Pyret vet. Värsta
prutten, Lolly! (inbunden). ”Värsta prutten, Lolly!” av Åsa Karsin och Frida Arvidsson (Olika
förlag) är ganska annorlunda illustrerad, mycket färgglatt och fartfyllt. En berättelse att bli glad
av. Om Lolly som lärt sig prutta med armhålan.
Lär dig färg med Dalahästen. Av: Ahlander, Tinna. 497514. Omslagsbild · Hitta på! Av:
Tidholm, Anna-Clara. 497513. Omslagsbild. Varför då? Av: Tidholm, Anna-Clara. 487143.
Omslagsbild · Julia hjälper till. Av: Eriksson, Eva. 492936. Omslagsbild. Måste du! Av:
Olsson, Lotta. 496803. Omslagsbild · Traktorn Plutt i.
Jämför priser på Värsta prutten, Lolly! (Inbunden, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Värsta prutten, Lolly! (Inbunden, 2017).
Ämne. Bilderböcker · Busiga barn · Familjen · Fisar · Homosexuella föräldrar. Visa fler.
Utökad sökning. 1. Spara länken. 46400. Värsta prutten, Lolly! Omslagsbild. Av: Karsin, Åsa.
Av: Arvidsson, Frida. Språk: Svenska. Hylla: Hcf. Medietyp: Bok. Upplaga: Originalupplaga
2007. Förlag: Olika. Logga in för att reservera titeln.
tresse. Det är också något som är gemensamt för flera av de böcker som skildrar barn i
regnbågsfamiljer. Åsa Karsins Värsta prutten, Lolly (2007) skiljer sig visserligen från

Lundborgs bok såtillvida att den över huvud taget inte kommenterar det faktum att Lolly lever
med två pappor. I stället handlar den om att Lolly kommit.
Perfekt när man vill prata kropp, funktion och respekt i en barngrupp. Det är ingen stor
dramatik som möter oss på boksidorna. Men Mia Hellquist Forss har ett osvikligt
barnperspektiv och sinne för vilka detaljer som skapar igenkänning i både text och bild. Värsta
prutten, Lolly! av Åsa Karsin och Frida Arvidsson (Olika 2011).
17 nov 2015 . Böcker med olika familjekonstellationer och bredare representation finns hos
Olika förlag. Tips är Värsta prutten Lolly, Lilla snippaboken och Lilla snoppboken, Snipp och
snopp och Pinsamt värre Krille. Ungdomsmottagningarna har också väldigt mycket
information och kunskap, umo.se. RFSU har tio.
ljudböcker, talböcker, e-medier, filmer, spel, tidningar samt en mängd andra tjänster.
www.gotabiblioteken.se. HBTQ-boktips. Familjen. Bilderböcker. Karsin: Värsta prutten Lolly
2007. Karsin: Pinsamt värre Krille 2009. Lindenbaum: Lill-Zlatan och morbror raring 2006.
Lindenbaum: Else- Marie och små- papporna 2007.
15 apr 2011 . 2011, Inbunden. Köp direkt i din butik – se lagerstatus och reservera. Köp boken
Värsta prutten, Lolly! hos oss!
25 sep 2007 . Vi vill bredda barnens världsbild, säger Pamela von Sabljar på nya förlaget Vilda
Förlag, som vill ”kram-märka” barnböcker. ”Värsta prutten, Lolly”, ”Så gör prinsessor”,
”Kenta och barbisarna” och ”Händiga Hanna lagar pappa”. Den senaste trenden inom
barnbokslitteraturen är skildringar av driftiga tjejer.
Pinsamt värre, Krille - Åsa Karsin Prinsessan Kristalla - Anette Skåhlberg Trollen på
Regnbågsbacken - Bodil Sjöström (1999) Vem kan älska Ella? -Anette Skåhlberg Värsta
prutten, Lolly! - Åsa Karsin (2007) HBTQ skönlitteratur för vuxna - 2016-11-22
https://tekoppenstankar.wordpress.com/hbtq-bocker/ Se även boktipsen.
Värsta prutten, Lolly! - Åsa Karsin på Ciao. Din åsikt och erfarenhet behövs. Betygsätt Värsta
prutten, Lolly! - Åsa Karsin och hjälp andra konsumenter.. Köp för 129,00 kr (12.10.17)
492936. Omslagsbild. Måste du! Av: Olsson, Lotta. 496803. Omslagsbild · Traktorn Plutt i
Lyckatorp. Av: Holgersson, Lasse. 487142. Omslagsbild. Julia är trött. Av: Eriksson, Eva.
496684. Omslagsbild · Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. 496682. Omslagsbild. Som ett
myggbett, flera gånger om dagen. Av: Ludvigsen, Eva.
Ice Lolly Collection fínns i sex olika färger. Båge med stora runda glas - stor läsyta. Utrustade
med flexande komfortskalmar som gör att de sitter skönt på huvud.
409576. Prinsessan Prutt! Cover. Author: Svensson, Thomas, 1955-. Language: Swedish.
Media class: Book. Edition: Originalupplaga 2010. Publisher: Thomas Svensson. ISBN: 97891-633-7353-4 91-633-7353-X. You must login to be able to reserve this item. Add to media
list. Recommend this. No. of reservations: 0.
13 feb 2008 . . och äventyrslystna medan tjejerna är försiktiga och moraliska och pysslar med
dockor och lull-lull. – Men historien måste alltid stå i centrum. Den är det viktigaste, säger
Marie Tomicic, och nämner fjolårsboken ”Värsta prutten, Lolly!”. Lolly bor tillsammans med
två pappor. Det diskuteras dock inte särskilt.
Author: Blanckenfiell, Sofia. Author: Holgersson, Lasse. 187587. Cover · Mallan kommer
bort. Author: Križan, Nicolas. 187586. Cover. Traktorn Plutt i Lyckatorp. Author: Holgersson,
Lasse. 174809. Cover · Klä på Herr H. Author: Virke, Emma. 17468. Cover. Värsta prutten,
Lolly! Author: Karsin, Åsa. Author: Arvidsson, Frida.
Ambulanshunden Villo rycker ut till ridhuset. Author: Rosenblad, Amelie. Author: Hillbertz,
Sofia. 298934. Cover · Dodo & Diamant städar i hallen. Author: Lind, Åsa. Author: Koort,
Malin. 298931. Cover. Samtidigt som. Author: Adbåge, Lisen. 206930. Cover · Värsta prutten,
Lolly! Author: Karsin, Åsa. Author: Arvidsson, Frida.

Värsta prutten, Lolly! (2007). Omslagsbild för Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Värsta prutten, Lolly!. Bok (1 st) Bok (1 st), Värsta
prutten, Lolly! Markera:.
Värsta prutten, Lolly! (2007). Omslagsbild för Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Värsta prutten, Lolly!. Hylla: Hcf. Bok (1 st) Bok (1 st),
Värsta prutten, Lolly! Markera:.
29 aug 2017 . Lolly tycker att det är så perkele-roligt att göra pruttar med armen. Hon pruttar
hela tiden, hemma, på förskolan - ja, överallt. Hennes pappor tycker att det är sådär efter ett
tag, för det känns lite äckligt. Och sen vill de andra barnen på förskolan också göra det. Och
så ska hon med sin mamma…
Omslagsbild. Busens hunderbara äventyr. Av Bergenstav, Jeanette. Av Blomberg, Lovisa.
284034. Omslagsbild · Värsta prutten, Lolly! Av Karsin, Åsa. Av Arvidsson, Frida. 284036.
Omslagsbild. Som ett myggbett, flera gånger om dagen – Majken får typ 1 diabetes. Av
Ludvigsen, Eva. Av Ögger, Alina. 284032. Omslagsbild.
2 sep 2016 . Åsa Karsin: Värsta prutten Lolly! Lolly är en galen tjej med två pappor. Hon har
just lärt sig prutta med armhålan, men det passar sig inte alltid. •. Pija Lindenbaum: Lill- Zlatan
och morbror Raring. En berättelse om svartsjuka. Ellas favortimor-bror träffar en ny kille. •.
Pija Lindenbaum: Else-Marie och.
Omslagsbild. Busens hunderbara äventyr. Av Bergenstav, Jeanette. Av Blomberg, Lovisa.
284034. Omslagsbild · Värsta prutten, Lolly! Av Karsin, Åsa. Av Arvidsson, Frida. 284037.
Omslagsbild. Hubbe Humla. Av Ómarsson, Ebba. 284036. Omslagsbild · Som ett myggbett,
flera gånger om dagen – Majken får typ 1 diabetes.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2007). Välj mediatyp. Bok (2007). Mer information om
Värsta prutten, Lolly! Relaterad information. Du behöver vara inloggad samt ha ett
bibliotekskort i Botkyrka för att reservera denna titel. Logga in för att göra din reservation.
Reservera.
12 nov 2015 . Vår förhoppning är att du som pedagog också ska kunna lyfta de frågor du
tycker är spännande och viktiga, och att våra handledningar fungerar som en bas, en
inspiration eller ett komplement. TVÅ FRÅGEOMRÅDEN. ETT NORMMEDVETET
PERSPEKTIV. Åsa Karsin Frida Arvidsson Värsta prutten, Lolly!
Vecka 11. Värsta prutten, Lolly! av Åsa karsin och Frida Arvidsson Det fanns mycket att
diskutera och fundera kring. Till exempel hur det kan komma sig att Lolly har två pappor och
varför Lollys mamma bor i en annan stad. Lolly fick följa med mamma på en stor fin fest.
Fick barnen göra det förr i tiden?
Author: Blanckenfiell, Sofia. Author: Holgersson, Lasse. 187587. Cover. Mallan kommer bort.
Author: Križan, Nicolas. 187586. Cover · Traktorn Plutt i Lyckatorp. Author: Holgersson,
Lasse. 174809. Cover. Klä på Herr H. Author: Virke, Emma. 17468. Cover · Värsta prutten,
Lolly! Author: Karsin, Åsa. Author: Arvidsson, Frida.
117667. Prinsessan Prutt! Omslagsbild. Av: Svensson, Thomas, 1955-. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Upplaga: Originalupplaga 2010. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: Thomas
Svensson. ISBN: 978-91-633-7353-4 91-633-7353-X. Logga in för att reservera titeln. Lägg i
minneslista. Antal reservationer: 0. Var finns titeln?
201959. Omslagsbild. Värsta prutten, Lolly!Karsin, ÅsaArvidsson, Frida. Värsta prutten,
Lolly! Av: Karsin, Åsa. Av: Arvidsson, Frida. 200821. Omslagsbild. Saker ingen serAhlund,
Anna · Saker ingen ser. Av: Ahlund, Anna. 201582. Omslagsbild. Hata GustavsbergLindström,
Agnes. Hata Gustavsberg. Av: Lindström, Agnes.
Sen har ju "Olika Förlag" en hel del böcker som inte bara visar upp en heteronormativ värld.
för den ålder kanske "Värsta prutten Lolly" passar bra? Lolly har 2 mammor och 2 pappor, så

det är ju inte exakt som dina vänner, men ändå inte mamma + pappa = barn. 2013-03-21.
solskensmamman. Svara. Rapportera. Tack fär.
15 mar 2010 . Idag fick jag hem ett paket från OLIKA innehållandes tre böcker. Två av
böckerna köpte jag för halva priset på deras bokrea: Jonathan och kroppen och Magic, Cilla
och baby. Dessutom köpte jag Värsta prutten, Lolly! som jag skrev mitt examensarbete om,
men som min skrivarkompis har tagit till hennes.
15 apr 2013 . Olika förlag grundades 2007 i och med att boken ”Här kommer
uppfinnarJohanna” och ”Värsta Prutten, Lolly” släpptes. Listan med boksläpp sedan dess är
lång och har involverat både barnböcker och metodböcker. Ekonom i botten.
Norrköpingsfödda Marie bytte bana då hon för några år sedan halkade in.
1 sökträffar på: Värsta prutten Lolly! Karsin. 1. 1-1 av 1. Skicka Skriv ut Spara sökning Spara
länken (högerklicka). 126292. Omslagsbild. Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa.
Utgivningsår: 2007. Medietyp: Bok. Lägg i minneslista. Logga in. bibl.kort/personnr
(ÅÅMMDDXXXX). PIN-kod. Glömt lösenord? Glömt PIN-kod?
15 dec 2010 . Här kommer lite tips: Bílderböcker: Lill-Zlatan och morbror raring - Pija
Lindenbaum (2006) Malins mamma gifter sig med Lisa - Annette Lundborg & Mimmi
Tollerup-Grkovic (1999) Trollen på Regnbågsbacken - Bodil Sjöström (1999) Kenta och
barbisarna - Pija Lindenbaum (2007) Värsta prutten, Lolly!
27 mar 2008 . Den gemensamma nämnaren för böckerna är att de ska innehålla det som
grundarna kallar »positiva genusmönster«, och bland titlarna som kommit hittills finns Här
kommer Uppfinnarjohanna och Värsta prutten, Lolly! Böckerna säljs i ett femtiotal pressbyråer
runt om i landet. Även Teskedsorden – en.
ÅSa Karsin, "Värsta prutten, Lolly!" Anna Höglund och Gunnar Lundkvist, Igelkotten och
Mullvaden-böckerna Malins mamma gifter sig med Lisa Astons Stenar av Lotta Geffenblad
Värsta Prutten, Lolly! av Åsa Karsin och Frida Arvidsson Barbro Lindgren, "Gogos vita barn"
Gunilla Bergström, Bill och hemliga Bolla. Jesper.
Karsin, Åsa & Bektasevic, Karin – ”Pinsamt värre, Krille!” 2012. Karsin, Åsa & Arvidsson,
Frida – ”Värsta prutten, Lolly!” 2013. Lindeberg, Minna & Bondestam, Linda – ”Allan och
Udo.” 2011. Lindenbaum, Pija – ”Lill-Zlatan och morbror raring.” 2006. Lundborg, Annette –
”Malins mamma gifter sig med Lisa.” 1999. Lundqvist.
"Riddaren utan namn" av Cornelia Funke "Sagan om prinsessan Bulleribång" av Lena
Frölander-Ulf "Fru Sunesson och den stora vågen" av Quentin Blake "Kan man…?" av Petter
Lidbeck "Värsta prutten, Lolly" av Åsa Karsin Böckerna om "Pippi Långstrump" av Astrid
Lindgren "Miranda är skeppsbruten" av James Mayhew
Pinocchio. Av: Dragone, Stephanie. Av: Poh, Jennie. 170853. Omslagsbild. Odd är ett ägg.
Av: Aisato, Lisa. 170219. Omslagsbild · Utslängd från zoo. Av: Everett Skarsgård, Megan.
169305. Omslagsbild. Lejoparden. Av: Bergenholtz, Björn. 171022. Omslagsbild · Värsta
prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Av: Arvidsson, Frida.
Folke är morrig. Author: Karsin, Åsa. 31863. Cover. Solvej och häxan. Author: Karsin, Åsa.
62479. Cover · Lilla Lena är sportstjärna. Author: Karsin, Åsa. 64048. Cover. Var är mina
skor? Author: Karsin, Åsa. 76685. Cover · Lilla Lena är polis. Author: Karsin, Åsa. 58694.
Cover. Värsta prutten, Lolly! Author: Karsin, Åsa. 78864.
Max och Moa har två mammor, två pappor och ett alldeles eget hus! Av: Schubert, Karolina.
Av: Hermann Lundberg, Johanna. Av: Nygårds, Anneli. 95963. Omslagsbild. En
fågeldagLindström, Eva. En fågeldag. Av: Lindström, Eva. 189287. Omslagsbild. Värsta
prutten, Lolly!Karsin, ÅsaArvidsson, Frida · Värsta prutten, Lolly!
13 feb 2012 . Allan och Mike på promenad. Tora von Platen och Emili Svensson. Tillsammans
med Vilma och Loppan. Enneli Khayati och Mikael Sjömilla. Värsta prutten, Lolly! Åsa Karsin

och Frida Arvidsson. Hjälte med hjärta. Anette Jahnke. Här kommer UppfinnarJohanna! AnnChristine Magnusson och Lovisa Lesse.
barn i första klass, haft ett boksamtal om boken Värsta prutten, Lolly! Vårt övergripande syfte
har varit att ge barnen tillgång till andra kategorier kring genus- och sexualitetsnormer än de
som dominerar idag, för att kunna teoretisera kring de processer som skapas i samtalet med
oss. Resultatet visar att barnen närmar sig.
24 aug 2016 . En humoristisk historia om kroppens alla märkliga förmågor, om stolthet och
om glädje. Lolly kan nämligen prutta med armhålan! Tyvärr är både bild och text i boken en
smula platta. Men det kompenseras av en bra historia, en välskriven huvudkaraktär och inte
minst den självklara skildringen av Lollys.
Karsin, Åsa, 1969- (författare); Värsta prutten, Lolly! / skrivit: Åsa Karsin ; ritat: Frida
Arvidsson; 2007. - 1. uppl. BokBarn/ungdom. 11 bibliotek. 2. Omslag. Åsa Karsin (författare);
Värsta prutten, Lolly! [Elektronisk resurs]; 2014; E-bokBarn/ungdom. 0 bibliotek. 3. Omslag.
Karsin, Åsa, 1969- (författare); Värsta prutten, Lolly!
HBTQ. Hcf, 6-9 år. Ceder, Djurfiket m.fl. Briere-Haquet, Prinsessan som inte tyckte om
prinsar. (bilderbok). Hjertzell, I love you Viktoria Andersson. Karsin, Värsta prutten, Lolly!
(bilderbok). Lindenbaum, Lill-Zlatan och morbror Raring (bilderbok). Lundborg, Malins
mamma gifter sig med Lisa (bilderbok). Richardsson.
6 mar 2011 . Ni brukar tipsa mig om boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2”. Jag
har den nu. Tack för tipset! Men visste ni att samma förlag ger ut barnböcker? Vi läste en som
hette ”Värsta prutten, Lolly” i fredags, och den var genial. Den lyckades förena två viktiga
saker: Pruttar och att människor är olika.
14 jan 2010 . samhället vi är intresserade av att skildra såväl i uppsatsen som i det egna
manuset. Värsta prutten Lolly! av Åsa Karsin och Frida Arvidsson valdes till såväl analys som
kvalitativ undersökning eftersom den har en rolig handling samtidigt som den tydligt skildrar
en homofamilj. Lill-Zlatan och morbror raring.
Välkommen Tango – Richardson, Justin. 2012. Värsta prutten, Lolly! – Karsin, Åsa. 2007.
Kapitelböcker 9–12 år. Bert och Tant Börje – Olsson, Sören. 2016. Brorsan är kung! –
Jägerfeld, Jenny. 2016. Dennis hemlighet – Walliams, David. 2013. Det värsta med min syster
– Wilson, Jacqueline. 2013. Det är jag som är Mickan!
OLIKA förlag AB Hertig Karlsgatan 2 582 21 Linköping www.olika.nu info@olika.nu 0733382427 böcker ut & in - ut med stereotyper - in med möjligheter. Arbetsblad. Värsta prutten,
Lolly! Frågor att ställa barnen och samtala kring: 1. Lolly är jättebra på att prutta med
armhålan! Vad är du bra på? 2. Har du gjort saker som.
Nej! Tesslas mamma vill inte gå hem.Hon vill inte gå upp för trappan. Inte äta. Inte tvätta
håret.Och absolut inte borsta tänderna eller sova!Det här är en varm och humorfylld berättelse
där både barn och föräldrar lätt känner igen sig i vardagens trixande.OLIKA förlag tilldelades
Rättvisepriset 2012 för sitt arbete för.
2 pappor och barnen byter namn. Lolly med 2 pappor + 1 mamma - och barnen har fått nya
namn i Isportenböckerna! Veckans nya böcker ger fler möjligheter genom normmedvetehet!
Lolly och hennes två pappor och mamma skildrar en familjeform utanför normen i "Värsta
prutten, Lolly!" Medan nya boken "Isporten Andra.
Värsta prutten, Lolly! / Åsa Karsin, Frida Arvidsson. Cover. Author: Karsin, Åsa 1969-.
Publication year: 2007. Language: Swedish. Media class: Book. Edition: Andra utgåvan, första
upplagan. Category: Fiction. ISBN: 978-91-88613-08-0. Notes: Bakre omslag: "Barnböcker ut
& in ut med stereotyper - in med möjligheter!".
OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 för sitt arbete för jämställdhet och jämlikhet i
bokvärlden. OLIKA trycker på FSC-märkt papper på FSC-certifierade tryckerier i Baltikum

för att minimera miljöpåverkan. Lolly älskar att prutta.
Klicka på Reservera för att ställa dig i kö på det som är utlånat eller för att beställa sådant som
finns inne. När det du reserverat finns att låna får du en avisering via brev, e-post eller sms.
Uddevalla stadsbibliotek. Södergatan 26; Uddevalla; 0522-69 65 00;
stadsbiblioteket@uddevalla.se · Mer information om Uddevalla.
Utförlig information. Utförlig titel: Värsta prutten, Lolly!, Åsa Karsin, Frida Arvidsson;
Medarbetare: Arvidsson, Frida. Språk: Svenska. ISBN: 9185827010 9789185827015
9789185845620 9185845620 9789188613080 9188613089. Klassifikation: Hcf(yb) Bilderböcker
och kapitelböcker på svenska för små barn. Ämnesord:.
Här tipsar vi om böcker för barn som tar upp genus, könsroller, hbtq, stjärnfamiljer och
regnbågsfamiljer. Böcker om att bli acceperad som man är. Kanske skulle de kunna kallas
regnbågsböcker? Regnbågen är en symbol för allas rätt att vara just som de är och älska vem
de vill. Det går att söka på ordet regnbågsböcker i.
Här kommer UppfinnarJohanna, UppfinnarJohanna och skrämselmaskinen, Värsta prutten,
Lolly! och Cirkus Bestivus. Till de mindre barnen finns bland annat Micklan letar, Micklan
målar, Var är kaninen?, Godnatt Tyra! och Vovven Moa går på toa. OBS: För att vi ska kunna
välja så bra böcker som möjligt är det viktigt att du.
126471. Bok:Värsta prutten, Lolly!:Originalupplaga 2007 Värsta prutten, Lolly! Omslagsbild.
Av: Karsin, Åsa. Av: Arvidsson, Frida. Språk: Svenska. Hylla: Hcf. Medietyp: Bok. Upplaga:
Originalupplaga 2007. Förlag: Olika. Inne: 5. Antal reservationer: 0. Var finns titeln? Logga in
för att reservera titeln. Lägg i minneslista. Tipsa.
Ett fel har uppstått - vänligen prova igen lite senare. Tillbaka. Andra titlar av samma författare.
6. 290989. Omslagsbild · Emil, mammorna och pappa åker på träningsläger. Av: Schubert,
Karolina. Av: Hermann Lundberg, Johanna. Av: Nygårds, Anneli. Mer om titeln. 290990.
Omslagsbild · Noras pappor ska gifta sig - med.
Frimodig, Karin – Kim & Skrutten (2009). Gavander, Kerstin – Loppan och Isprinsessan
(2003). Güettler, Kalle – Jag vill ha baklava (2010). Gustavsson, Per – När prinsessor går på
zoo (2013). Gustavsson, När prinsar råkar i äventyr (2012). Karsin, Åsa – Värsta prutten Lolly!
(2007). Karsin, Åsa –Pinsamt värre Krille (2009).
Värsta prutten Lolly, Åsa Karsin & Frida Arvidsson. 8. Vad gillar du att göra? Pamela von
Sabljar & Janette Bornmarker. 9. Vilken är din favoritsak? Pamela von Sabljar & Janette
Bornmarker. 10. Min familj, Anna-Klara Tidholm. 11. Här kommer UppfinnarJohanna! AnnChristin Magnusson & Lovisa Lesse. 12. Pappa hämtar!
Värsta prutten, Lolly! (2007). Omslagsbild för Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Värsta prutten, Lolly!. Reservera. Bok (2 st), Värsta
prutten, Lolly! Bok (2 st) Reservera. Markera:.
7 nov 2017 . I bilderboken Värsta prutten, Lolly! är det humoristiska i centrum då
protagonisten Lolly gärna visar upp sin talang, som består i att göra pruttljud med armhålan.
Till en början tycker hennes två pappor och alla på förskolan att det är roligt, men efter ett tag
börjar de tröttna på det ständiga pruttandet och blir.
Värsta prutten, Lolly! av Åsa Karsin Frida Arvidsson (Bok) 2007, Svenska, För barn och
unga. Ämne: Fisar, Busiga barn, Familjen, Homosexuella föräldrar, Bilderböcker, Fester,
Regnbågsfamiljer,.
Previous. 487143. Omslagsbild. Julia hjälper till. Av: Eriksson, Eva. 496803. Omslagsbild ·
Traktorn Plutt i Lyckatorp. Av: Holgersson, Lasse. 496684. Omslagsbild. Värsta prutten, Lolly!
Av: Karsin, Åsa. 496682. Omslagsbild · Som ett myggbett, flera gånger om dagen – Majken
får typ 1 diabetes. Av: Ludvigsen, Eva. 495936.
19 dec 2007 . Kanske känner sig flickor (alla de fyra böcker man hittills gett ut handlar om

flickor) inspirerade och bekräftade av de lite tokroliga smarta, starka och roliga hjältinnorna,
men de båda böcker jag last, Värsta prutten, Lolly, av Åsa Karsin och Frida Arvidsson, Här
kommer UppfinnarJohanna, av Ann-Christine.
10 maj 2013 . Lolly älskar att prutta med armhålan. Pappa Peter tycker hon är proffsig. Pappa
Anders har slutat med sådant.En dag får hon följa med sin mamma på en fin fest. Där får hon
absolut inte prutta. Kommer hon att kunna låta bli? Provläs Värsta prutten, Lolly! Värsta
prutten, Lolly! finns också som bilderpocket!
Värsta prutten, Lolly!?. Flickorna sätts i huvudrollen och tillåts prutta i armhålan och vara
uppfinningsrika, framåt och roliga. ? Vi har fått väldigt positiv respons och det känns att vi är
inne på rätt spår, säger Lovisa Almborg. ? ?Äntligen? har föräldrar sagt till oss. De är trötta på
att sitta och konstruera om förlegade sagor.
22 sep 2009 . I våras skrev jag, tillsammans med Pernilla, c-uppsats inom ämnet
genuspedagogik. Vi hade ett boksamtal med en grupp barn i 7-årsåldern och de fick fritt tolka
och diskutera kring boken Värsta Prutten, Lolly! När vår uppsats har publicerats elektroniskt
och ligger ute i www-världen tänkte jag länka till den,.
22 jul 2017 . Mitt tips är att kolla på Hallongrottans hemsida. Därifrån har jag beställt många
bra böcker. Olika förlag har många bra böcker. Ex på bra böcker är Familjeboken(min son
gillar den skarpt*L*), Kim & Skrutten, Malins mamma gifter sig., Värsta prutten Lolly. Vet att
det finns en bok som heter Homofamiljer.
Prinsessan som inte tyckte om prinsar Brière-Haquet, Alice. Sovdags för Lydia. Croall, MoaLina. George. Gino, Alex. Jag vill ha baklava. Güettler, Kalle. Jag är Jazz. Herthel. Värsta
prutten, Lolly. Karsin, Åsa. Lill-Zlatan och morbror raring. Lindenbaum, Pija. Malins mamma
gifter sig med Lisa. Lundborg, Annette. Kivi och.
Värsta prutten, Lolly! (2007). Omslagsbild för Värsta prutten, Lolly! Av: Karsin, Åsa. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Värsta prutten, Lolly!. Hylla: Hcf. Bok (7 st) Bok (7 st),
Värsta prutten, Lolly! Markera:.
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