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 ”Så lager jeg den selv”, tenkte illustratør og designer Terese Öman, 
etter hun hadde vært  i 7 dåps fester, og 8 navnedager uten å 
finne den perfekte gaven - en morsom, moderne og annerledes 
utfyllingsbok. 

Inspirasjon fra målgruppen
Målgruppen for den beste boken om meg er foreldre, hovedsakelig 
mødre, som er glade i form og farger. Boken henvender seg også 
til venner som ønsker å gi en spesiell gave til nybakte foreldre og 
besteforeldre som gjerne vil dokumentere de første årene. For å ikke 
gjette og føle seg frem til hva målgruppen ønsket, laget barnebyrået en 
fokusgruppe for å komme frem til hva som mangler i de bøkene som 
allerede var på markede. Ut i fra dette ble boken om meg til. 

Tradisjonell og moderne på samme tid
Form og språk er morsomt og moderne, boken er likevel bygget opp 
med de tradisjonelle ”første skritt”. Den begynner fra da babyen ligger 
i magen, og til den fyller fem.  

Noen av overskriftene er:

• Sånn er jeg, min personlighet fra baby til jeg er fem.

• Jeg spiser – men man kan jo ikke like alt, jeg elsker noe,  
 men nekter å spise og drikke noe.

• Mine favoritter – narresmokk eller tommeltott? Kompiser jeg liker.  
 Favoritter i klesskapet, min yndlingsbok og musikk som får meg til å  
 danse. 

• Og mye, mye mer. 

Illustrasjonen er mange tøffe og søte dyr i sterke farger som passer til både jenter og 
gutter. Et ordentlig album med spiralbinding, soft cover og tykt godt papir. Boken har 
også to plastlommer til å gjemme på tegninger og andre viktige saker.  
Veil pris 299,- NOK. 

Om terese öman
Terese er illustratør og designer utdannet ved Beckmans skole. Boken om meg er hennes 
første bok, og inspirasjonen fikk hun fra sin egen utfyllingsbok fra 70-tallet som hun 
savnet i en litt mer moderne utgave. Utgiveren av boken om meg er Fill & Tell.

Kontaktinformationer: Katrine Konar, +46-733-854046, katrine.konar@fillandtell.com

Sagt om boken: 

”Fantastisk” Samu-Jussi 
Koski, designer Marimekko. 

”Humoristisk, taktil, sterke 
farger, risiko for at man 
beholder den selv!”
Nina Jobs, designer. 

Den svenske suksess 
boken er nå  
oversatt til norsk!

boken om meg
den beste


