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Normkreativa böcker 
 
Tipslista på normkreativa böcker från 
Cirkulationsbibliotekets utbud. 
 

Läs mer om böckerna på cirkbloggen.se 
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Julian är en sjöjungfru av Jessica Love  

En dag när Julian åker tunnelbana med sin mormor ser han tre 

fascinerande personer, de ser ut som sjöjungfrur med fantastiskt 

hår och klänningar med släp. De sprider en magisk stämning i 

hela vagnen. När Julian kommer hem kan han inte sluta tänka på 

mötet i tunnelbanan. Tänk att få se ut som en sjöjungfru! Med 

hjälp av mormors gardiner, halsband och krukväxter blir 

drömmen verklighet. Men vad ska mormor säga när hennes 

tulpaner blivit en vacker huvudprydnad? 

Det finns en lärarhandledning till boken.  

Grodan och kärleken av Max Velthuijs 

Grodan känner sig konstig, kall och varm, går som i en dröm, hjärtat 

klappar…vad är det med honom? Haren ställer rätt diagnos: ”Du är kär!” 

Å så skönt – inte sjuk utan kär! 

Och i vem – jo i underbara Ankan förstås. Men det går ju inte säger 

Grisen – grodan är ju grön och Ankan vit!!! Fast det struntar både 

kärleken och Grodan som tur är i. Men hur visar man kärlek? 

Max Velthuijs böcker om Grodan är både älskade och uppmärksammade 

för sitt genialiskt enkla men tänkvärda innehåll och underbara bilder. 

Alla, oavsett ålder, som en gång drabbats kan känna igen sig både i upprymdheten 

och grubblet som kärleken för med sig. Och kan man egentligen vara kär i vem som 

helst? En underbar bilderbok om kärlekens gränslöshet och kraft. 

 

Elenas serenad av Campbell Greslin 

Elenas far är glasblåsare och det vill Elena också bli. Hon är fascinerad 

av glaset som skapas när man blåser i de långa piporna. 

Men alla skrattar då hon säger det, för inte kan hon bli glasblåsare, hon är 

ju en flicka! Elena ger sig inte – hon klär ut sig till pojke och ger sig iväg 

till Monterey där de bästa glasblåsarna bor – för att lära sig i alla fall. 

En vacker, magisk, suggestiv och färgstark bilderbok om att göra det 

oväntade och förändra världen. 

 



  

Sida 3 

Guji-Guji av Chih-Yuan Chen  

Denna fantastiskt fina fula ankungen-berättelse från Taiwan är varmhjärtat och 

humoristisk. Chih-Yuan Chen står för både text och bild och vänder känslan av 

att vara annorlunda till en positiv upplevelse. Mamma Anka märker inte att ett 

nytt ägg rullar in i boet, hon läser! När äggen kläcks finns där en krokodil, han 

får  Guji-Guji. Mamma Anka älskar honom lika mycket som sina andra ankungar 

och han växer upp i tron att han är lika mycket anka som sina syskon. Men så en 

dag stöter Guji-Guji ihop med tre elaka krokodiler, de vill att han ska lura sin 

familj så de kan få sig en rejäl ankmiddag… 

Hur löser den lilla ”ankodilen” situationen? Med kvickhet och list så klart, för 

inte kan väl han vara en elak krokodil?  

 

Prinsessan som inte tyckte om prinsar av Alice Brière-Haquet 
 

Kungen tycker att det är dags för hans dotter att gifta sig så han bjuder in alla 

prinsar som bor i närheten att besöka slottet och träffa prinsessan. Någon av 

prinsarna måste väl prinsessan bli förtjust i? Många olika prinsar dyker upp, 

några häftigare än andra men prinsessan vill inte ha någon av dem. Kungen blir 

tvungen att bjuda in prinsarna från fjärran länder och många fler prinsar 

kommer för att fria till prinsessan men gillar hon någon av dem? Tyvärr blir 

inte prinsessan kär i någon av prinsarna. Vad ska kungen göra nu? Han börjar 

tappa tålamodet med sin dotter och blir till sist tvungen att tillkalla fen, hon 

kanske kan rädda situationen. 

 

Sagan slutar med att prinsessan till sist blir kär och lever lycklig alla sina dar 

men den hon väljer blir en överraskning för kungen. Passar för åk 1 och 2.  

 

Vem är kär i Abel Svensson av Ebba Berg 

Abel har funderat hela helgen på om det finns någon som är kär i honom. Han 

vet att han gillar Mina, Lilly och Sixten, men finns det någon som gillar 

honom? Han prövar med att söka på mammas dator och till och med att skrika 

från balkongen, men han får inga svar. På måndagsmorgonen får han en idé 

och under första lektionen skriver han en massa lappar som han sedan lägger i 

sina klasskamraters jackfickor. På lapparna står det ”Är du kär i Abel 

Svensson” och under det två rutor, en för ”ja” och en för ”nej”. Han är pirrig 

hela veckan, men det är först i slutet av veckan han får några svar och på två av 

dem är ”ja” förkryssat.  

 

Det är den första boken om barnen i Lyckeskolan och handlar om något så 

allmängiltig som att vilja ha någon som tycker om en. Utifrån boken kan man 
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fundera vidare på om det spelar någon roll om man är kär i en kille eller tjej? Boken 

passar bäst för åk 1.  

 

Monstret i natten av Mats Strandberg 

”Jag blev ett monster på min nionde födelsedag. Fast jag förstod det inte 

då”. Så börjar Frank sin berättelse om hur han förvandlades från en 

alldeles vanlig, om än väldigt ensam liten pojke, till ett monster. 

På sitt nioårskalas blir Frank biten av grannhunden och efter det börjar 

han få allt konstigare ”drömmar” där han springer runt på alla fyra täckt 

av lurvig päls. Trots att det enda hans monster-jag vill är att bli kramad, 

börjar ryktet gå och skräcken växer hos alla i staden. Det går så långt att 

invånarna vill döda honom. Han lyckas dock fly undan och till slut träffar 

han på andra monster – äntligen har han hittat sin flock! 

Monstret i natten är en berättelse om ensamhet, utanförskap och längtan.  

 

Vet du vem du vill vara? Varför det är så lätt att komma utanför om du anses som 

annorlunda? Vem är det som bestämmer om någon är annorlunda? Vem tror vi på 

när ett rykte sprids? Hur kan ett rykte sprida sig så snabbt fastän vi inte vet om det är 

sant? 

 

Boken passar för årskurserna 2 och 3 och det finns en lärarhandledning till boken. Vi 

har även del 3 i serien, Monstret och människorna.  

 

Rico, Oskar och skuggorna i gårdshuset av Andreas Steinhöfel 

Rico är ett lågt begåvat barn. Han är inte dum, han bara tänker lite 

långsammare än andra. När han blir stressad eller allting runt omkring 

honom blir för komplicerat är det som om bingokulorna i huvudet börjar 

snurra alldeles för fort och då kan något ramla ut. Vad som ramlar ut kan 

man aldrig veta och det är det som är problemet. Rico tycker om att spela 

bingo med sin mamma och kvarterets pensionärer.  

En dag möter Rico Oskar utanför sin port, Oskar som är högt begåvad. Han 

är lite yngre och går alltid omkring med en motorcykelhjälm på huvudet. 

Han är beredd för han vet att vad som helst kan hända. 

Det verkar som om Rico äntligen har fått en kompis! Men så dyker 

barnkidnapparen som härjar i Berlin upp, och Rico blir tvungen att utmana sig själv 

och göra saker som tidigare skulle varit helt otänkbara. Som att ge sig ut på Berlins 

gator alldeles själv för att försöka rädda någon som han hoppas är hans kompis. 

Det här är en fin berättelse skriven i dagboksform om att vara annorlunda och längta 

efter vänskap. Författaren är Andreas Steinhöfel, tysk barn- och ungdomsförfattare. 
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Den där Jonny Jonsson Johnsson Av Elin Lindell 

Heter man Jonny är det kört. I alla fall om man ska tro på klassens största idiot 

Nicolai, som hört ryktet om att personer med namn som slutar på y brukar hamna 

i fängelse. Dessutom kunde Jonnys föräldrar inte komma överens om någonting, 

inte ens vad han skulle heta i efternamn, så han fick bådas namn. Jonny Jonsson-

Johnson fick det alltså bli. Som tur är så är hans föräldrar skilda, men Jonny inser 

med fasa att det verkar som om de kanske ska bli ihop igen och det får bara inte 

hända! Till råga på allt bor han granne med Krister Pettersson och en dag 

befinner sig plötsligt Jonny i dennes kök ätandens skumtomtar medan de lyssnar 

på hårdrock. Och som om inte det är nog ska han ”hjälpa” sin bästis Elias att bli 

ihop med klassens populäraste tjej – men det blir absolut inte som någon av dem 

har tänkt sig. Och dessutom råkar han säga högt till hela klassen att han är en 

åsna…  

 

Den här boken får vara med på den normkreativa listan eftersom det är härligt att läsa 

om en huvudperson som trots misslyckanden och pinsamma situationer behåller en 

tro på sig själv och att han är bra. Det är fint att läsa om Jonnys vänskap med sin 

bästa vän Elias och hur de vågar erkänna att de inte har någon koll alls på t.ex. kärlek 

och hur man blir ihop med någon. Jonny är en förebild för alla som inte måste vara 

coolast i klassen. En tokrolig berättelse som ändå har ett djup och uppslag att 

diskutera. Passar för årskurs 5 och 6. 

 

Brorsan är kung av Jenny Jägerfeld 

Måns åker med sin mamma till Malmö under sommarlovet. Förväntningarna är inte 

så höga – men det blir så mycket bättre än han kunnat föreställa sig. Han träffar 

Mikkel, först helt bokstavligt med brädan i huvudet, sen i en revanschmatch i 

skaterampen i en park i Malmö. 

Det är en vänskap som betyder mycket för Måns. Man förstår genom små 

antydningar att något jobbigt hänt tidigare som förändrat relationerna i familjen 

och till skolkompisarna. Men med Mikkel kan Måns koppla av och vara sig 

själv – nästan. Han är ändå lite på sin vakt och undviker vissa situationer. Det 

finns en hemlighet som inte får avslöjas – då kan allt bli förstört. Men plötsligt 

händer det – Mikkel råkar få se Måns pass och upptäcker hemligheten, på passet 

står det nämligen att Måns är född som tjej.  

Håller blodsbrödraskapet för sanningen eller går allting sönder nu? 

Brorsan är kung av författaren Jenny Jägerfeld, är en fin, häftig, rolig och orolig 

berättelse om vänskap och ärlighet och att våga lita på varandra. 

Vad är ärlighet? Kan man samtidigt vara helt sann och ändå dölja en viktig sanning 

om sig själv? Ska man ljuga om vem man är för att få behålla vänskap och 
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tillhörighet? Är det verkligen vänskap om den förutsätter en lögn? Passar bra för åk 5 

och 6. Det finns en lärarhandledning till boken.  

 

Pssst av Annette Herzog 

Detta är en bok full av frågor: Varför är jag den jag är? Vad var jag innan jag föddes? 

Skulle jag vara jag om jag såg annorlunda ut? Viola är den som ställer alla 

frågorna och hon funderar över sitt eget liv, sin vardag och om både stora och små 

frågor som rör oss alla. Genomgående är temat förstås identitet: Vem är jag 

egentligen? Det är vanliga undringar i både mellanålders- och ungdomsböcker. 

Men även andra funderingar får ta plats, om familj och relationer med mera. Och 

åh, vad bra och väl genomfört detta är! Boken är en seriebok, den är vacker och 

välkomponerad med längre text på vissa uppslag och fina illustrationer. Danska 

Kulturministeriet gav den 2013 års illustratörspris, texten har Annette Herzog 

skrivit och Katrine Clante står för illustrationerna och den grafiska formgivningen. 

Vi tror att det här är en riktigt bra samtalsbok för alla mellan tio och fjorton år. 


