Böcker som handlar om...
Likabehandling
Bilderböcker
Ljungqvist, TaggtrådsTim
Boken handlar om Tim som är utanför och mobbad.
Rönn, Pelle Svanslös- Våga vara snäll
Pelle har ingen svans och Måns, och hans kompanjoner Bill och Bull, tar varje tillfälle i akt att
håna Pelle för detta. Ska Pelle ge igen?
Wirsén Leka tre
En bok som handlar om att få vara med.
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Bross, Hemliga kompisen
Det är motsättningar i klassen. Alla i klassen får välja ut en hemlig kompis som man ska vara
extra snäll emot.
Halling, Ensam
Alla ska hem till någon efter fritids. Alla har någon att vara med, att leka med.
Alla utom Olle.
Johansson, Veckan före barnbidraget
Egentligen är det ingen som är taskig eller så, men det kanske kan få upp ögonen för att
vissa har det på detta sättet…
Lund, Mackan vågar
Äntligen har hans lag lyckats vinna en match. Men när tränarna berättar att det ska komma
en ny kille till klubben, förvandlas lagkompisen Ante till en riktig mobbare. För första gången
tycker Mackan att fotboll inte är särskilt kul.
Lundgren, Kompisprovet
Det kommer en ny flicka till klassen. Hon har en förmåga att få människor i sin omgivning att
göra saker som kanske inte alltid är ok.
Lundh, Min pappa tyngdlyftaren
Boken handlar om Lisa som har problem med sin omgivning. Han fantiserar om sin pappa
tyngdlyftaren som hjälper henne igenom vardagen.
Medin, Malte i skolan
En berättelse om Malte som går i särskolan.
Nilsson, Jagger Jagger
Bengt blir mobbad av barnen på gården. Han träffar en uteliggarhund som heter Jagger och
som blir en sorts vän.
Svensson, Julius och mobbarna
Ingen gillar Elena, den nya tjejen i klassen, utom Julius. Tjejerna anser att hon är kaxig och
Julius bästa kompis Isak vägrar låta Elena vara med när de två leker. Julius vill förklara att
Elena är rolig och hur cool som helst. Han vill försvara henne, men hur gör man det utan att
själv bli påhoppad?

Stenbrink, Töntiga Tobias och killgänget
Tobias blir bestulen på sin hjälm och cykel av tuffa gänget på skolan.
Diverse böcker i från Olika förlags Delfinserie och Lyckeskolan.
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Andersson, Moa (hjärta) Jesse
En bok om mobbning och kärlek.
Blutigen, Precis som alla andra
Alla andra har den nya Enigmatröjan, utom Axel, hans mamma har inte råd.
Klasskamraterna retar honom för hans secondhandkläder. Han blir taskig mot Sara för att ge
igen, men hjälper det? Sara har ju inte gjort något.
Cederberg, Hjärnpunka
Tolvåriga Leo är hopplöst kär i Isabella, världens absolut underbaraste tjej. Synd bara att Leo
är så dålig på fotboll, och att han titt som tätt drabbas av total hjärnpunka. Oddsen är inte de
bästa. Men på klassresan kan allt hända. Då sätts alla regler ur spel, sägs det. Om bara inte
Kricke hade hotat Leo med hemska grejer…..
Hallberg, Kompisboken med forts…
Böcker om relationer och elevers olika förutsättningar i klassen.
Hermelin, Lyckan kommer, lyckan går
Klara blir mobbad för sin dialekt och för att hon bor på slottet och klasskamraterna tror att
hon tror att hon är förmer än de andra eleverna på skolan.
Larsson/Korsell, Pax
Viggo och Alrik blir mobbade av Simon och hans gäng för att de är fosterhemsplacerade och
för att deras mamma är alkoholiserad, och av Träslöjds-Thomas, av samma anledning?
Lidbäck, Världens elakaste fröken
Fröken kränker eleverna och spelar ut dem mot varandra. Hur tacklar en det?
Nilsson, Brännström Klassresan
En bok om relationer mellan klasskompisar.
Nordin, Äventyrsveckan
En bok om mobbning och om en klassresa som går överstyr.
Nordin, Förlåt Elina
En bok om relationer, utanförskap och mobbning.
Olsson, Långt ifrån cool
Linnéa är elva år och hon tillhör inte de populäraste i klassen. Dessutom så ska hon få
glasögon och det oroar henne. En dag blir Linnéa bjuden på fest hos Vanessa som är
klassens coolaste tjej men Linnéa har på känn att det är något som inte stämmer.
Solberg, Kampen mot superbitcharna
Boken handlar om vänskap, mobbing, det sociala spelet i klassrummet och om att våga vara
sig själv.

Sten, Djupgraven
Tolvåriga Tuva har inte mycket gemensamt med sina klasskompisar och håller sig mest för
sig själv, men blir ändå retad och utfrusen pga av de ärr hon har på halsen.
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Chbosky, Wallflower
En berättelse i High- schoolmiljö om att vara gränsöverskridande och både känna sig
annorlunda och delaktig.
Kinsella, Var är Audrey
Boken handlar om Audrey som efter många års mobbning lider av social fobi,
ångestsyndrom och depression. En dag möter hon en person av en slump, en person som
utmanar henne att vara sig själv och inte sina sjukdomar.
Lindström, Jack
Jack har varit en mobbare. Jack har ett förflutet inom nazistiska rörelser. Jack har förändrats
men hur visar man det för någon som man älskar och som inte längre vågar lita på en?
Jack är en kärlekshistoria men också en berättelse om att sona sina brott, se framåt och att
kunna gå vidare.
Nilsson, Fågelflickan (Lättläst)
Boken handlar om Minna, en tjej som drabbats av ätstörningar och som drömmer om att bli
så lätt så att hon kan sväva iväg.
Olsson, Fulast i världen
Boken handlar om kärlek, mobbing och om att våga stå emot grupptryck.
Wooding, Färglös
Lazarus-serumet kan rädda ens liv. Uppväcka en från de döda. Det är bara det att när man
återvänder är man lite ... annorlunda. Man är en färglös. En utstött, som alla kan behandla
hur en vill i princip utan konsekvenser. Men vad händer när det är någon en känner och bryr
sig om som blir Färglös?
Faktaböcker
Lindell, Feminism pågår
Vad är feminism egentligen och var kommer de feministiska idéerna ifrån? Och varför är inte
jämställdhet en självklarhet utan något som man måste bråka om?

Länkar:
BEO – Barn-och elevombudsmannen
www.skolinspektionen.se/sv/BEO
DO – Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se
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