
Böcker värdegrundsarbete åk F-6 

 

HBTQ+ (böcker om könsidentitet, könsöverskridande, sexuell läggning) 
Prinsessan som inte tyckte om prinsar – Alice Briére-Haquet (Hcf) 
Punkpapporna - Liz Wennberg (Hcf) 
När mammorna blev kära – Camilla Gunnarsson (Hcf) 
Månen, varelsen och jag – Ylva Karlsson (Hcf) 
Vinterträdgårdens hemlighet – Hjerth Axelsson (Hcg) 
Vågar du Amina? – Jonasson (Hcg) 
Glitterflickan – Eriksson Sandberg (Hcg) 
Vi skulle varit lejon – Baugstö (Hcg) 
Jan Svensson – Johanna Lindbäck (Hcg) 
Hockey, bänkvärmare och bögar – Maria Skotte Pekkari (Hcg) 
Det är jag som är Mickan – Malin Nilsson (Hcg) 
Brorsan är kung – Jenny Jägerfeldt (Hcg) 
Skarven – Sara Lövestam (Hcg) 
George – Alex Gino (Hcg) 
Rick – Alex Gino (Hcg) 
Pappas hemliga dejt – Thomas Halling (Hcf) 
Ett rum till Lisen – Elin Johansson (Hcf) 
Vill du bli ihop, Katja Virtanen – Ebba Berg (Hcf) 
För att vi hör ihop – Klara Krantz (Hcg) 

Bilderböcker: 
Lill-Zlatan och morbror raring - Pija Lindenbaum  
Malins mamma gifter sig med Lisa - Annette Lundborg & Mimmi Tollerup-Grkovic  
Min familj - Anna-Clara Tidholm 
Välkommen Tango – Justin Richardson 
Jag är Jazz – Jessica Herthel & Jazz Jennings 
Jag är Linus: en pojke med snippa – Gisslow  
Jag är Tintin och Elsa: både en pojke, en flicka eller mittemellan – Gisslow 
Mammornas bebisresa – Van Berlekom  
Jösta och Johan – Skåhlberg 

Fakta barn/unga: 
Queera tider: hbtqi nu och då – Summanen (fakta uOhj) 
I mitt namn: en bok om att vara trans – Olbers Croall (fakta uOhj) 
Fakta om HBTQ – Lundborg (uOhj) 
Gay, straight eller mittemellan – Sternulf (uOhj) 

Fakta för lärare: 
Trans, kön och identitet: att arbeta inkluderande i fk-6 – Summanen 

Kön/könsroller 
Kenta och barbisarna – Lindenbaum (bilderbok) 
Julian är en sjöjungfru – Love (bilderbok) 
Jag är Jazz – Jessica Herthel & Jazz Jennings (bilderbok) 
Lea spelar hockey – Bengtsson (Hcf) 
Isabell, min bästa vän och Isabell, vara som man vill – Hallberg (Hcf) 
Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr – Angerborn (Hcf) 



Modigast av alla – Åkerblom (Hcf) 
Inte coolt, sa Bruno – Anrell (Hcf) 
Varför gråter pappan – Murray (bilderbok) 
Kalle med klänning – Skåhlberg (bilderbok) 
 

Funktionsvariation 
Vidar: en bok om ADD – Polleryd (Hcf) 
Operation vän i nöd – Pella (Hcf) 
Greta börjar skolan: en bok om Downs syndrom – Toivonen (Hcf med tecken som stöd) 
Jespers supersinnen – Bosson Rydell (Hcf) 
Min coach Melody – Lagercrantz (Hcf) 
Malte i skolan – Medin (Hcf) 
Rullstolsskolan (Hcf) 
Saskia en tjej som mig – Agardh (Hcf) 
Vad är det med Lisa – Roca Ahlgren (Hcg) 
Detta är mitt liv – Lagercrantz (uHc) 
Mysteriet med den blå flaskan: ett Aspergeräventyr – Hoopmann (Hcg) 
Mimis särskilda begåvning – Roca Ahlgren (Hcg) 
Fänrikshjärta: en bok om att vara högkänslig – Roca Ahlgren (Hcg) 
Elsa går inte till skolan – Sjöblom (Hcg) 
Coolt med ADHD – Roca Ahlgren (Hcg) 
Hamodeh-Mahmoud: pojken i tiggarnas läger – Sehlin (Hcg) 
Isas hemlighet – Pihlsgård (Hcg) 
Jag har ADHD – Roca Ahlgren (Hcg) 
Julias superkrafter: en bok om Asperger/högfungerande autism – Roca Ahlgren (Hcg) 
Magiska Maja Matterhorn – Salqvist (Hcg) 
Operation slutstirrat/Pella (Hcf) 
 

Medmänsklighet 
Barnen i Kramdalen 2 – Sjölander (Hcf) 
Noelias revansch – Engvall (Hcg men kan passa från åk 2) 
Jordgubbsbarnen – Olausson (Hcf) 
Grodan och främlingen – Velthuijs (Bilderbok) 
Flykten – Sandberg (Hcf) 
Den dag du börjar – Woodson (Bilderbok) 
Resan – Salinas (bilderbok) 
Pricken – Rey (bilderbok) 
Haj-Jenny – Lundmark (Hcf) 
Laleh, flickan som var rädd för stjärnorna – Gelotte (bilderbok/biografi) 
Den osynliga flickan – Ellis (Hcg) 
Min vän Skuggan – Morpurgo (Hcg) 
Som om jag vore något mycket dyrbart – Waldvik (Hcg) 
Undret – Palacio (Hcg) 
Hamodeh-Mahmoud: pojken i tiggarnas läger – Sehlin (Hcg) 
Eldens hemlighet – Mankell (Hcg) 
Tutu och Tant Kotla – Grähs (bilderbok) 

Samtycke 
Vilda säger nej + lärarhandledning – Bossom Rydell (för förskolan men kan funka i F-klass och ev åk 1) 
Barnen i Kramdalen 1 – Sjölander (Hcf) 



Noelias hemlighet – Engvall (Hcg men kan passa från åk 2) 
Bara den som vill – Magnusson (bilderbok) 
Lilla nej-boken – Sjögren (bilderbok) 
Stopp! Min kropp! : En kul och viktig handbok om kroppen, känslor och hemligheter – Blackberg 
(fakta) 

Etnicitet 
Jordgubbsbarnen – Olausson (Hcf) 
Citronlemonaden – Henriksen (Bilderbok) 
Flykten – Sandberg (Hcf) 
Den dag du börjar – Woodson (Bilderbok) 
Dubbeltrubbel för Anna Hibiscus – Atinuke (bilderbok) 
En dag i livet: En vanlig dag hos sju barn på olika platser i världen – Lamothe (fakta) 
Dansbus och kaktrubbel mfl – Salto (Hcf) 
Laleh, flickan som var rädd för stjärnorna – Gelotte (bilderbok/biografi) 
Eldens hemlighet – Mankell (Hcg) 
Morfar flyttar in – Susso (Hcf) 
Barnen i Lyckeskolan: Trolleri med Karam Nadjar, Pardis Moradi är här, Vem är kär i Abel Svensson – 
Berg (Hcf) 
Abdi och bokhunden, Abdi och valparna – Öhnell (Hcf) 
Sjalen – Bluitgen (Hcg) 
Baddräkten – Storck (Hcf) 
Falafelflickorna – Wahlden (Hcg) 
Katitzi – Taikon (Hcf, Hcg, uHc) 
Papa Diops taxi – Epanaya (bilderbok) 
Kwela Jamela, Söta Salma mfl – Daly (bilderbok, Hcf) 
Om jag får stanna – Gordan (Hcg) 
Tutu och Tant Kotla – Grähs (bilderbok) 
Rekord Fatima – Salto (Hcf) 
Spring Amina – Drewsen (uHc) 
Hjälp-böckerna – Salmson (Hcf) 
Den riktiga solen - Mollazehi (Hcg) 

Förtryck 
Dom som bestämmer – Adbåge (bilderbok) 
I min farmors hus – Wikland (bilderbok) 
Vi måste fly – Eggens (Hcf) 
Bröderna Lejonhjärta – Lindgren (Hcf) 
Mio min Mio – Lindgren (Hcf) 
Den osynliga flickan – Ellis (Hcg) 
Min vän Skuggan – Morpurgo (Hcg) 

Trosuppfattning 
Ardo och Mire firar Eid – Musa M (bilderbok) 
Eid – en festdag – Susso (bilderbok) 
Dags för Ramadan – Cekic (Hcg) 
Avgång 9:42 till nya livet – Kadefors (Hcg) 
Sova över – Cekic (Hcg) 
Falafelflickorna – Wahlden (Hcg) 
Baddräkten – Storck (Hcf) 
För alltid vi två – så det så – Kuijer (Hcg) 



Sjalen – Bluitgen (Hcg) 
Finns även faktaböcker, främst på avdelning C och M, som kan passa här. 

 


