
 

 
 
"Barn och böcker" är ett projekt som syftar till att stimulera barns läslust och språkutveckling. Det är ett samarbete mellan Stockholms stads 
utbildningsförvaltning, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). I tävlingen "En bok i 
världsklass" deltar barn från Stockholms grundskolor (åk F–6). Tävlingsbidrag ställs ut på Stockholms stadsbibliotek och vinnarna presenteras på 
Skansen under programdagarna "Barn och böcker".  
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PRISTAGARE I TÄVLINGEN EN BOK I VÄRLDEN 2022 

TEMA: HOPP 

FÖRSKOLEKLASS 

 

3:e pris: Midsommarkransens grundskola, Förskoleklass A Utter 

Ansvarig pedagog: Vera Forsby 
Genom geniala uppfinningar ges kreativa lösningar på stora problem i detta hoppfulla 
bidrag. 
Bok: Gatans prins (Kongo-Kinshasa) 



 
 
  

 

2:a pris: Kungsholmens grundskola, klass FC 

Ansvarig pedagog: Evelyn Virgo 
I en finurlig komposition med fokus på klimat och miljö ger de fantastiskt gulliga 
djuren oss hopp om en bättre framtid. 
Bok: Mitt Bottenliv – av en ensam axolotl (Finland) 

 

 

1:a pris: Bagarmossens skola, Förskoleklass Månen 

Ansvarig pedagog: Ida de la Cruz Hellström 
Ett färgsprakande bidrag med härlig berättarglädje, uttrycksfulla illustrationer och 
massor av fantasi. 
Bok: Nokos överarraskningskalas (Sydafrika) 
 



 
 
  

ÅRSKURS 1 

 

3:e pris: Hägerstenshamnens skola, klass 1C 

Ansvarig pedagog: Anna Rosqvist 
Ett bidrag där färg och form är i harmoni och där lek med olika material skapar en 
intressant helhet. 
Bok: Mamy Wata och monstret (Elfenbenskusten) 

 

 

3:e pris: Hägerstenshamnens skola, klass 1B 

Ansvarig pedagog: Sarah Viklund 
Olika material skapar en bra rytm och riktning i bilden, som visar att livet för Gatans 
prins rymmer både förtvivlan och hopp. 
Bok: Gatans prins (Kongo-Kinshasa) 
 



 
 
  

 
 

2:a pris: Kristinebergsskolan, klass 1D 
Ansvarig pedagog: Annika Wendel  
Elevernas viktiga röster får ta tydlig plats i detta kreativa bidrag som visar att det trots 
stora problem alltid finns hopp. 
Bok: Möt fjällräven (Sverige) 
 
 

 
 

1:a pris: Hägerstenshamnens skola, klass 1A 
Ansvarig pedagog: Louise Turesson 
Ett välbearbetat konstverk med en imponerande komposition och ett passande 
materialval, där vi får åka med på tåget mot ett bättre liv. 
Bok: Marias docka (Sydamerika) 
 

 



 
 
  

ÅRSKURS 2 

 

3:e pris: Lugnets skola, Ängen 2 Meteorerna 

Ansvarig pedagog: Johan Vaara 
Ett visuellt starkt bidrag som genom placeringen av temat visar att precis som i 
boken är hopp något som vi ibland måste leta efter. 
Bok: Det röda trädet (Australien) 

 

 
 

2:a pris: Mälarhöjdens skola, klass 2A 
Ansvarig pedagog: Lotta Sjögren 
Ett genomarbetat verk med detaljrika lager som låter betraktaren öppna dörren till en 
färgrik och hoppfull värld. 
Bok: Vem ska trösta knyttet? (Finland) 
 



 
 
  

 

1:a pris: Gullingeskolan, klass 2-3d 

Ansvarig pedagog: Kristina Lövgren 
Ett egensinnigt bidrag som charmat oss med sitt tydliga engagemang kring temat och 
som visar att fantasin inte har några gränser. 
Bok: Dorje – tigern utan ränder (Tibet) 
 
 

GRUNDSÄRSKOLA 

 
 

2:a pris: Solbergaskolans grundsärskola, Mockasinen klass A 

Ansvariga pedagoger: Åsa Badel, Katica Stazic 
Högt uppe bland stjärnorna hittar vi hoppfulla porträtt i detta färgglada bidrag med fint 
integrerat bildstöd. 
Bok: Min systers sagokista (Palestina) 
 



 
 
  

 
 

1:a pris: Gullingeskolans grundsärskola, Tellus 

Ansvarig pedagog: Roxanne Irlander 
Ett lekfullt och fantasieggande bidrag som är fullt av olika intressanta kopplingar till 
både tema och bok. 
Bok: Bockarna Bruse  
 
 

ÅRSKURS 3-4 

 

3:e pris: Abrahamsbergsskolan, klass 3A 

Ansvarig pedagog: Paulina Söder 
Ett taktilt och tankeväckande bidrag som visar att det är vi själva som väljer framtid 
och att det finns hopp om vi väljer rätt.  
Böcker: Dorje- tigern utan ränder (Tibet), Möt fjällräven (Norge/Sverige), Mitt 
Bottenliv (Finland) 
 



 
 
  

 
 
2:a pris: Karlbergs skola, åk 3 

Ansvariga pedagoger: Filip Vikander, Carola Wallin, Johan Gavelius, Carolina 
Nilsson, Malin Abrahamsson 
Stark koppling till boken med målerisk precision och fullt av egna tankar om temat, 
som förstoringsglaset hjälper oss att se. 
Bok: Jag talar som en flod (Kanada) 

 

 

1:a pris: Mälarhöjdens skola, klass 3A 

Ansvarig pedagog: Åse Varg 
Ett välarbetat bidrag med djup som sprider hoppfull optimism och där det finns 
mycket att upptäcka i detaljerna.   
Bok: Fredens trummor (Ghana) 
 
 



 
 
  

ÅRSKURS 5-6 

 

3:e pris: Askebyskolan, åk 6 

Ansvarig pedagog: Susanna Arbinge 
I detta avskalade och koncentrerade format tydliggörs de gripande texterna som talar 
direkt till bokens huvudperson och vi blir berörda. 
Bok: Sadako och de tusen papperstranorna (Japan) 

 

 
 

2:a pris: Kungliga svenska balettskolan, åk 5 

Ansvarig pedagog: Kerstin Maly Kinman 
Tänkvärda och starka reflektioner lyfts i balans med genomarbetade illustrationer i 
detta färgstarka och drabbande bidrag. 
Bok: Den osynliga flickan (Afghanistan) 
 



 
 
  

 
 

1:a pris: Gröndalsskolan, 5A 

Ansvarig pedagog: Linda Samuelsson 
Ett visuellt starkt och mycket vackert bidrag som genom komposition och riktning 
fyller betraktaren med hopp. 
Böcker: En syrsas memoarer (Vietnam), Sadako och de tusen papperstranorna 
(Japan) 
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