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Barndoms- och uppväxtskildringar

Hc

Alakoski, Susanna: Svinalängorna
Leena växer upp med missbrukande föräldrar. Hon hittar glädje i simningen.

Hc

Alling, Morgan: Kriget är slut
Självbiografisk roman om en barndom bland missbruk, på barnhem och i fosterhem.

Ijz

Andersson, Jessica och Swanberg, Lena Katarina: När kalla nätter plågar mig med minnen av
hur det var
En berättelse om sångerskans svåra uppväxt med en missbrukande mamma.

Hc

Andersson, Lena: Var det bra så?
Skildring av hur det kan vara att växa upp i en förort till Stockholm.

Hce Bernstein, Harry: Den osynliga väggen
Arry, en judisk pojke, växer upp i en stad i England i början av 1900-talet.
Hc

Brunner, Ernst: Svarta villan
Barnens värld i ett brukssamhälle på 1950-talet, skildrat med humor.

Hc

Dahl, Tora: Fosterbarn
Självbiografisk roman om en uppväxt som fosterbarn i dåtidens Stockholm.

Hc

Dahlin, Doris: Skammens boning
Självbiografisk skildring av det gamla Fattigsverige. Pappan är alkoholiserad.

Lz

Efendic, Negra: Jag var precis som du
Negra berättar om sin uppväxt i Bosnien och livet som flyktingbarn i Huskvarna.
(Författaren, reporter på Svenska Dagbladet, har gått på Alfred Dalinskolan och
Sandagymnasiet)

Hc

Ericsson, Ethel G.: Flickan som inte fick finnas
Ethel växer upp med en mamma med psykiska problem och en älskad pappa.

Lz

Eriksson, Therése: Vi har ju hemligheter i den här familjen
Therése berättar om sin uppväxt med en missbrukande mamma.

Hc

Feldt, Felicia: Felicia försvann

Uppfostringsexpertens Anna Wahlgrens dotter berättar om sin barndom.
Hce Ferrante, Elsa: Min fantastiska väninna
En berättelse om en ung flickas uppväxt i Neapels fattigare kvarter.
Hc

Flygt, Torbjörn: Underdog
En berättelse om att växa upp med dåligt självförtroende men med världens bästa morsa.

Hc

Fredriksson, Marianne: Simon och ekarna
Simon växer upp i Göteborgs skärgård med en stark mamma och krävande pappa.

Hce Fugard, Athol: Tsotsi
Tsotsi är en föräldralös pojke som växer upp i en kåkstad i Sydafrika.
Hc

Gardell, Jonas: En komikers uppväxt
Juhas mamma är från Finland. I skolan blir han mobbad.

Lz

Gregory, Julie: Mamma sa att jag var sjuk
Självupplevd berättelse om en mamma som skadar och sjukförklarar sitt barn.

Hc

Grimsrud, Beate: Jag smyger förbi en yxa
Lydia växer upp i en stor syskonskara. Familjens ekonomi är i botten.

uHce Grindley, Sally: Såld
Elvaåriga Lu Si-yan blir såld på en marknad i Kina. Hon får slita som en slav.
Lz

Guénard, Tim: Starkare än hatet
En sann berättelse om en gatpojke som blev boxningsstjärna.

Lz

Gustafsson, Sandra: Maskrosungen
Självbiografi. Sandra växer upp med en psykiskt sjuk mamma. Ingen mat finns i huset.

Lz

Hellquist, Hanna: Karlstad zoologiska
Självbiografi. Hannas pappa är lite speciell. Hemmet är alltid fyllt av djur.

Hc

Hetekivi Olsson, Eija: Ingenbarnsland
Berättelse om en flicka som växer upp i en förort till Göteborg.

Lz

Holmsten, Ida: Jag är Ida
Självbiografi. Ida växer upp med missbruk. Hon dras till kriminella kretsar.

Lz Holmström, Pirjo: Flashback
Holmström Pirjo berättar om sin uppväxt med en psykiskt sjuk mamma och en alkoholiserad pappa.
Hcg Holmström, Shanti: Mitt okända hemland
En berättelse om hur det är att växa upp som adopterad och skilsmässobarn.
Hc

Johansson, Elsie: Glasfåglarna
Vi får följa Nancys uppväxt i en fattig familj i 1930-talets Sverige.

Lz

Johansson, Iris: En annorlunda barndom
En självbiografi om hur det är att växa upp med autism.

Hc

Johansson, Kjell: Huset vid flon
Två barn berättar om hur det är att leva i en ovanlig familj under 1950-talet.

Hc

Kadefors, Sara: Kast med liten kniv
Jonas blir som vuxen och etablerad tvungen att blicka tillbaka på sin barndom.

Hc

Khemiri, Jonas Hassen: Ett öga rött
Halim berättar om sin värld och sin pappa. Han är en ung man i kris.

Hce Knausgård, Karl Ove: Min kamp
En vuxen man ser tillbaka på sin uppväxt i norska kustlandet.
Hc

Krusenstjerna, Cecilia von: En spricka i kristallen
En berättelse om en uppväxt där allting i familjen kretsar kring fadern, företagsledaren.

Hc

Larsson, Morgan: Radhusdisco
En humoristisk berättelse om att växa upp på 1980-talet.

Lz Linderborg, Åsa: Mig äger ingen
And..Åsa berättar om uppväxten med sin älskade pappa som hade svårt att ta vuxenansvar.
Lz

Lewis, Kevin: Ungen
Självbiografi om Kevin som växer upp med gräl och misshandel i en Londonförort.

Hc

Lodalen, Mian: Dårens dotter
En berättelse om Connie och hennes pappa i 1970-talets Jönköping.

Lz,u Lundberg, Patrik: Gul utanpå
Patrik är adopterad från Korea. Han blir kallad kinesjävel.
Hc

Martinson, Harry: Nässlorna blomma
En klassisk skildring av livet som utauktionerat fosterbarn i början av 1900-talet.

Hc

Martinson, Moa: Mor gifter sig
En klassisk berättelse om Mia som växer upp med en ogift mamma på 1930-talet.

Hc

Mendel-Enk, Stephan: Tre apor
En berättelse om en judisk pojke och hans familj i Göteborg.

Hc

Nyqvist, Anders: Hatet
Anders växer upp med en pappa som håller hela familjen i ett skräckgrepp.

Lz

Nyqvist, Michael: När barnet lagt sig
Skådespelarens berättelse om sin uppväxt och hur han fick veta att han är adopterad.

Hce Oz, Amos: En berättelse om kärlek och mörker
I romanens form berättar författaren om sin barndom i Israel.

Hc

Palmkvist, Conny: Två hus vid slutet av en väg
Gustav växer upp med en psykiskt sjuk mor och en misshandlande far.

Lz

Pipping, Lisbeth: Kärlek och stålull
Lisbeth skildrar sin uppväxt med en utvecklingsstörd mamma.

Hc

Rapp Johansson, Sofia: Tills skulderbladen blivit vingar
En verklighetsbaserad berättelse om en syskonskara som far illa i hem och fosterhem.

Hc

Rådström, Niklas: Spårvagn på Vintergatan
En vuxen man tänker tillbaka på sin uppväxt och sin frånvarande pappa.

Rbz Sjöberg, Patrik: Det du inte såg
Höjdhopparen berättar om sin barndom och de övergrepp han utsattes för.
Hc

Strindberg, August: Tjänstekvinnans son
En riktigt klassisk uppväxtskildring. Strindberg var rädd och hungrig som barn.

Lz

Svensson Richter, Olga: Flickan på två stolar
Olga berättar om sin uppväxt som hörande barn till två döva föräldrar.

Hc

Thorsén, Lotta: Aldrig som hon
Ester tänker tillbaka på en uppväxt med övergrepp och en psykiskt sjuk mamma.

Lz

Trotzig, Astrid: Blod är tjockare än vatten
Astrid är adoptivbarn och berättar om kluvenheten man kan känna under uppväxten.

Hc

Tunström, Göran: Prästungen
En berättelse om en pojke som växer upp i Sunne i Värmland.

Hc

Wahl, Hillevi: Kärleksbarnet
En kvinna ser tillbaka på sin uppväxt i ett missbrukarhems inferno.

Ijz

Åkerström, CajsaStina: Du och jag, farsan
CajsaStina berättar om uppväxten med sin pappa musikern Fred.

