
"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".  

Stockholms Stadsbibliotek, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
Stiftelsen Skansen och Stockholms Stads utbildningsförvaltning 

EN BOK I VÄRLDEN 2020-2021 

TEMA: FRAMTID 

TIPSLISTA FRÅN 
CIRKULATIONSBIBLIOTEKET 

Om en timme, imorgon, om tio år. När är egentligen framtiden och vems 
framtid menar vi? Min framtid, din framtid, jordens framtid? Hur kan vi 
påverka vår framtid? Är framtiden förutbestämd? Vad kan vi lära oss av 
historien för att inte begå samma misstag i framtiden?

Temat framtid går att vrida och vända på, tänka stort och tänka smått… 
Att tänka på framtiden väcker känslor som rymmer både hopp, glädje, 
oro och rädsla. Många böcker går att läsa med temaglasögonen ”framtid” 
på. Här kommer några exempel: 

Dorje – tigern utan ränder Asien/Tibet 

Dorje bor i ett buddhistiskt kloster i Himalaya och varje gång en 
tiger skjuts ihjäl eller dör av svält tappar han en rand. Till slut har 
han inga ränder kvar och framtiden för tigrarna ser mörk ut. Men så 
en dag upptäcker munkarna att Dorje fått en rand tillbaka! En bok 
om hur människan påverkar naturens framtid på ett negativt sätt 
men också att det går att göra något åt det. Åk 2-5 

Abela Afrika & Europa/Tanzania & England 

Abela bor i Tanzania och har det tufft, hennes nära dör och framtiden är 
mycket osäker. Rosa bor i England och saknar egentligen ingenting, 
eller? När Rosas mamma börjar prata om att adoptera ett barn börjar 
tankarna snurra. Hur ska det bli nu? Flickorna lever i olika världar men 
deras världar knyts allt närmare varandra och när Abela och Rosa möts, 
då finns det hopp för framtiden. Åk 6 

http://cirkbloggen.se/dorje-tigern-utan-rander/
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En nästan bakvänd historia Sydamerika/Brasilien 

De levde lyckliga i alla sina dagar… eller? Den här lite knasiga berättelsen 
börjar där vanliga sagor tar slut. Kungen upptäcker att någon stjäl solen 
varje kväll och gör det mörkt. Detta vill han förhindra och lovar en stor 
belöning inklusive prinsessans hand till den som kan fånga det ”monster” 
som orsakar mörkret. Men prinsessan vill inte giftas bort med den som 
kungen bestämmer att hon ska gifta sig med, hon vill bestämma över sin 
egen framtid. Åk 3-5 
 

Elenas serenad Latinamerika/Mexico 

Elena vill bli glasblåsare som sin far. Men alla skrattar åt henne – hon kan 
inte bli glasblåsare, hon är ju flicka. Men Elena ska visa dem, ingen ska 
bestämma vad hon ska jobba med i framtiden! Hon klär ut sig till pojke och 
åker iväg för att lära sig av de skickligaste blåsarna. En färgstark bok om att 
göra det oväntade och förändra världen. Allålders 
 

Flodvågen  

I en fiktiv (?) framtid översvämmas Europa av klimatflyktingar och 
myndigheterna kontrollerar dessa ”klimmar” hårt och det är förbjudet att hjälpa 
dem. Samtidigt stiger vattnet hela tiden, vart ska alla ta vägen? En lättläst bok 
som väcker viktiga frågor. Finns också på arabiska. Åk 6 
 

Guji-Guji Asien/Taiwan 

När Guji-Guji kläcks ur sitt ägg ser han inte ut som sina andra anksyskon. Men 
mamma Anka älskar honom lika mycket som syskonen och behandlar honom 
precis likadant. Men en dag träffar Guji-Guji några elaka krokodiler och 
upptäcker att han ser ju ut precis som dem… Vem är han egentligen? Kan han 
leva som anka när han ser ut som krokodil? Åk F-4 
 

Show way Nordamerika/USA 
En bilderbok på engelska om en familjs rötter från slaveriets dagar fram till 
idag. ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson berättar om sina egna släktingar 
och drar paralleller till sitt eget liv. Vi blir varse att det som hänt bakåt i 
historien på verkar vad som händer i framtiden. På engelska Åk 5-6 
 

Magiska godiskulor Asien/Sydkorea 

Tänk dig att få tag på magiska godiskulor som gör att du kan höra vad andra 
tänker, som hunden, soffan och din döda mormor. Detta händer den 
ensamme pojken Dongdong. De magiska godiskulorna hjälper honom att 
hitta en mindre ensam framtid. Årets ALMA-pristagare. Åk F-4 
 

Naku, Nakuu, Nakuuu! Asien/Filippinerna 

Isko är orolig inför framtiden nu när han ska bli storebror. Hur gör en mamma 
och en pappa när de får ett barn till? Som spindlarna eller hundarna? Som tur 
är träffar Isko Otep som kan berätta om hur roligt det är att ha en bror. Åk F-3 
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Azads kamel Asien/Mellanöstern, Arabiska halvön

En rik shejk upptäcker att Azad är en riktig balanskonstnär och vill göra 
honom till kamelryttare. Azad är föräldralös men den rike shejken 
övertalar Azads farbror att han ska få ta med sig pojken. Azad hamnar 
på ett slavliknande ställe där han tränas hårt. En dag upptäcker han att 
hans kamel Asfur inte heller vill vara kvar och springa kamelkapp-
löpningar. Tillsammans bestämmer de sig för att rymma och ta 
framtiden i egna händer. Åk 1-3 

Karamellens ord Afrika/Saharas öken

Kori är döv och bor i Saharas öken. Han har inte många vänner, men han tyr 
sig till en kamelunge - Karamellen. Han tycker sig kunna läsa på Karamellens 
läppar och förstå vad kamelen säger. Karamellen hjälper Kori att få ett språk. 
Men så en dag får Kori veta att Karamellen måste avlivas. Hur ska framtiden 
bli? Åk 4-5 

Lila och regnets hemlighet Afrika/Kenya 

Solen gassar, det bli torrare och torrare och regnet kommer inte. Lila 
längtar efter regn och hör en berättelse om regnets hemlighet - gå upp 
på det högsta berget och berätta för himlen om det sorgligaste som 
finns. Lila gör det och till slut kommer regnet. En bok om att längta och 
verkligen behöva något i en nära framtid.  Allålders 

Fru Meier - koltrasten Europa/Tyskland 

Fru Meier bekymrar sig över mycket till skillnad från herr Meier som inte 
oroar sig alls. När fru Meier hittar en lite koltrastunge som måste tas om 
hand börjar hon oro sig för hur det ska gå för ungen i framtiden? Men 
allteftersom koltrastungen växer börjar fru Meijer slappna av och le allt 
mer. Till slut är det herr Meier som börjar oro sig, men bara lite. Åk F-3 

Räven och musen letar ny lya Europa/Ungern 

När någon hugger ner skogen måste Räven och Musen hitta någon 
annanstans att bo, de måste hitta en ny lya. De följer Rävens karta och 
hamnar i staden med alla dess konstigheter. Hur ska de göra för att hitta 
någonstans att bo i framtiden? Allålders 

Flyg örn, flyg Latinamerika/Mexico

Framtiden är vår! Desmond Tutu skriver i förordet till denna nybearbetning av 
en afrikansk fabel att vi människor är skapade för frihet, glädje, kärlek och 
evighet och att vi måste sträva efter att bli det vi är skapade till. Vi måste följa 
den uppstigande solen, kasta oss ut och flyga. Även om vi ofta känner oss 
som höns är vi örnar som kan lyfta till oanade höjder. Allålders 

Det röda trädet Oceanien/Australien

Med helt unika, starka, mångbottnade och vackra bilder med mycket 
sparsmakad text berättar denna bilderbok om att även om allt kan kännas 
ensamt, deppigt och mörkt finns det ändå hopp. Det röda trädet finns där, 
någonstans. Allålders 
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Isbjörnsungen som blev en pojke Europa/England (Alaska) 

Här står samhörighet mellan djur och människor i fokus. En isbjörnsunge förs 
bort av en korp och blir förvandlad till människa och växer upp hos en 
inuitfamilj. Men en dag återförenas pojken med sin isbjörnsfamilj som känner 
igenom honom fast han har mänsklig skepnad. Vad ska pojken välja – att leva 
som människa eller isbjörn? Vilken framtid vill han ha? Åk 2-6 

Gatans prins Afrika/Kongo-Kinshasa

Det gäller att vara uppfinningsrik om man ska klara sig som föräldralös i 
staden Kinshasa. Det är Shégué. Av material från soptippen skapar han nya 
leksaker och annat som han sedan säljer på marknaden och får pengar till 
mat. Hoppfullt även om livsvillkoren är tuffa och det handlar om att klara 
morgondagen. Åk F-3 

Sabelles röda klänning Europa/Grekland 

Sabelle måste fly från sitt hem och får bara ta med sig en enda sak. Hon 
väljer sin röda klänning, den hon fått av mormor som inte kan följa med utan 
måste stanna kvar. Sabelle saknar sitt gamla hem och sin mormor så mycket 
att hon har svårt att trivas i det nya landet. Men en dag är klänningen för liten 
och Sabelle är redo att ta sig an en ny framtid. Åk F-3 

Vänner Asien/Japan 

Egentligen är det bara en sak vi vet helt säkert om vår framtid och det är att 
vi en gång ska dö. De tre vännerna Kiyama, Yamashita och Kawabe är tre 
tolvåriga pojkar som grubblar mycket över döden och livet. När de hör att det 
bor en gammal man på gatan som snart ska dö börjar de spionera på honom, 
men den gamle mannen upptäcker dem och sakta växer en ny vänskap fram. 
Åk 5-6 
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