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inte så lite kaxig!

– Då gör jag en själv, tänkte illustratören och formgivaren Terese 
Öman, när hon efter 7 dop & 8 födslar gett upp hoppet att hitta den 
perfekta babypresenten, en rolig och modern fyll i-bok utan alltför 
mycket gulligull.

Inspiration från målgruppen
Målgruppen för Bästa boken om mig är föräldrar, framförallt mammor 
som är intresserade av färg, form och inredning. Boken riktar sig även 
till vänner som är ute efter en rolig present, till mor- och farföräldrar 
som gärna ser att de första åren dokumenteras. För att inte bara 
gissa och känna vad målgruppen vill ha genomförde Barnbyrån 
fokusgrupper för att få fram vad som saknades i de böcker som finns 
på marknaden. Utifrån detta togs ”Bästa boken om mig – inte så lite 
kaxig” fram.

Traditionell och modern på samma gång
Formspråket och tilltalet är roligt och modernt men boken är uppbyggd 
runt de traditionella ”första stegen”. Boken sträcker sig från tiden i 
magen fram till fem år. Några av rubrikerna är:
•  Sån är jag – min personlighet från bebis till 5-åring. Vad fajtas vi  
 mest om när jag är trotsåldern?
•  Jag äter – man kan ju inte gilla allt precis. Jag älskar vissa saker  
 men vägrar bestämt att äta och dricka andra!
•  Mina favoriter – napp eller tumme? Kompisar och andra jag gillar.  
 Favoriter i garderoben, på TV, film och i leksakslådan. Mina   
 favoritböcker. Och musik så klart.
•  Och mycket mer…

Illustrationerna är många tuffa men snälla djur i glada färger som passar både för 
pojkar och flickor. Ett rejält album med spiralbindning och tjockt obestruket papper.
Två plastfickor att spara teckningar & andra grejer i. Rek pris i butik: 349 kr

Om terese öman
Terese är illustratör och formgivare utbildad på Beckmans Skola. Bästa boken om mig 
är hennes första bok och inspirationen fick hon av sin egen fyll i-bok från 70-talet som 
hon saknade i modern tappning. Utgivaren av ”Bästa boken om mig – inte så lite kaxig” 
heter Barnbyrån.

För mer information, bilder och ett eget exemplar av boken, vänligen kontakta:
terese öman, författare och illustratör  +46 (733)85 40 46 terese@barnbyran.se

Våra läsare tycker:

”Humoristisk, taktil, 
skön form, aptitretande 
färgskala. Risk att man 
behåller den själv!” 
Nina Jobs, designer

”Wonderful” 
Samu-Jussi Koski, 
designer Marimekko

Bild- & textmaterial
finns här också:
www.barnbyran.se

Ett alldeles färskt 
fyll i-album om 
barnets första 5 år!


