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Foldern "HBTQIA+ på biblioteken
 i Borås" finns att läsa här;

Vad är queer? 

Vad är queera boktips? 

Queera boktips är tips på böcker som på olika sätt bryter
eller utmanar cis- och heteronormen. Det kan vara att boken
har ett tema som är queert eller queera karaktärer.

Varför queera boktips?

Queer är ett begrepp med flera betydelser, men i grunden
är det ett ifrågasättande av cis- och heteronorm. Queer kan
användas för att beskriva både könsidentitet och sexualitet.
Det kan även användas som ett samlat begrepp för alla
grupper som inte är cis- eller heterosexuella.

Vad gäller representation i media i stort, är cis- och
heteropersoner i en överhängande majoritet. 
I samband med Pride vill vi uppmärksamma några enligt oss
extra bra böcker som bryter denna norm. Normbrytande
berättelser kan ge ökad förståelse för hur andra människor är
och lever sina liv, men de är också för att ge viktigt
representation för queera personer.



Pappornas bebisresa av Hedvig och Adrian
van Berlekom 
Max och Bo har länge längtat efter ett barn, och
i boken Pappornas bebisresa får vi följa med när
de ska få barn. Det finns även en bok om
mammor, som heter Mammornas bebisresa. En
kort och mysig bok på rim om samkönade
föräldrar.

Krokodiljakten eller när Ester kom bort i
affären av Ylva Karlsson och Katarina
Strömgård
Ester är i affären med sina pappor och mamma
när Ester tröttnar på att kolla på kläder och går i
förväg med sin gosekänguru, snart kommer hon
till leksaksavdelningen där alla gosedjur är
rädda för den läskiga krokodilen. Hur ska detta
gå? En mysig bilderbok med Ester och hennes
familj.

Könsneutrala barn
Det finns flera böcker om för barn där
huvudkaraktären är könsneutral, exempelvis
pekboksserien Bäbis av Ann Forslind eller
bilderboksserien Busiga Bebben av Thomas
Svensson

Transbarn som huvudkaraktär
Camilla Gisslow och Klaudia Drabikowska har
skrivit tre böcker med barn som överskrider
könsnormer. Böckerna är väldigt korta och enkla
på helt rätt sätt. "Jag är Linus, pojke med
snippa", "Jag är Bella, flicka med snopp" samt
"Jag är Tintin och Elsa, både pojke, flicka och
mittemellan".

Bilderböcker



Vem är du?

Vilken bok vill du tipsa om, och varför?

 
Varför tycker du det är viktigt att belysa HBTQI+ frågor?

Mitt namn är Christina och jag arbetar som 
barnbibliotekarie på Viskafors bibliotek och 
Familjecentral Centrum i Borås.

Jag vill tipsa om boken Jag är Jazz som är
skriven av Jessica Herthel & Jazz Jennings
och illustrerad av Shelagh McNicholas.

I boken får vi följa Jazz som berättar om
sin barndom, Jazz har alltid varit en tjej,
även om det tog längre tid för personer
runt omkring henne att förstå det.
En viktig bok som en kan ha samtal
kring, men även för barn som Jazz att
kunna känna igen sig i och bli
bekräftade för den de är.

Det är viktigt att belysa HBTQI+ frågor då alla människor, vuxen som
barn och ungdom, alla är lika mycket värda, och ska alla respekteras
och bemötas på ett bra sätt.

Christina tipsar

Boktips



Text: Ebba Berg 
Bild: Carl Flint

Ett rum till Lisen av Emma Adbåge
Sommarlovet är här men Naima har tråkigt, det
bara regnar hela tiden. Men så flyttar Lisen in
och Naima får hjälpa henne välja rum, för vem
har bestämt att en inte kan sova i bastun eller
badrummet? En fin bok om den första kärleken,
en mysig högläsningsbok för de yngre barnen.

Pom och Rio - Super-vantar av Anna Hansson
De könsneutrala barnen Pom och Rio är bästa
vänner och hamnar alltid i äventyr, denna
gången har Pom hittat magiska vantar i
lekplatsen, och bara fantasin sätter gränser vad
de kan göra.

Månen, varelsen och jag av Ylva Karlsson
Månne är så trött på att alltid förklara att hen varken är
kille eller tjej, så hen vill starta en youtube-kanal. Hen
ska bli världens yngsta youtuber, men samtidigt så är
det jobbiga känslor som kommer till liv i en slemmig
varelse. En högläsningsbok om att vara ickebinär och
om känslor som inte alltid är de lättaste att prata om.

Grattis, Svea Fors! av Ebba Berg
Svea älskar att fylla år, och vill bjuda in hela klassen,
men det blir förmånga tycker pappa. Men Svea vill
att alla ska få komma! En lättläst bok med en
transtjej i huvudkaraktär, utan att det knappt
nämns alls, på ett bra sett.

7-9 år



Häxan av Idriz Idrzi
På höstlovet förändrades allt, så när Celia återvänder
till skolan är inte Lova hennes bästa vän längre. Hon
är helt ensam i klassen, tills Nellie börjar. Nellie är lite
skum men också spännande, och en häxa. Celia vet
inte riktigt om hon tror henne, men efter en ritual
börjar saker faktiskt hända. Hur långt vill hon gå för
att få hämnd på Lova?  Om att förlora och vinna
vänner, och lite  om att komma ut.

Skarven av Sara Lövenstam
Johanna, tjejen som alla kallar Johan är så glad att få
en sommar borta från skolan, och dessutom med sin
bästa vän Ludde. Men detta är sommaren när allt
förändrats. Det slutar att bara hon och Ludde. För nu
vill Olivia vara med. Och snart snubblar de alla tre
över ett mystiskt dödsfall och blir inblandade i en
riktig mordgåta. En spännande bok om brott, vänskap
men också om att berätta sin innersta hemlighet.

Brorsan är kung! av Jenny Jägerfeld
 Malmö, här är det ingen som känner Måns, och han
kan äntligen få vara den han är. En av de första
dagarna på sommarlovet träffar Måns killen Mikkel
som ser livsfarlig ut, med arga ögon och massa
tatueringar. Men när Mikkel utmanar Måns på skate
och Måns gör riktigt bra ifrån sig så börjar en helt
underbar sommar. Men hur blir det när ens nya
kompis inte tycker att Måns varit ärlig? En somrig bok
om att vilja vara och bli accepterad.

9-12 år



Golden boy av Abigail Tarttelin  (also available in
english)
Max har det alla killar strävar efter, han har bra betyg,
är bra på fotboll, snygg och populär. Men samtidigt bär
han på sin hemlighet, han är intersex. Något han själv
inte vet så mycket om. En kväll går hans barndomsvän
från vän. till förövare och Max måste ta reda på mer
om sig själv. En fantastisk bok om familj, vänner och
hitta sig själv. 

Du, bara av Anna Ahlund
John bor för tillfället med sin syster Caroline och livet är
ganska bra, men när Caroline tar hem Frank, blir John
förälskad. Men att bli förälskad i sin systers pojkvän är
svårt, och Caroline är van att få som hon vill. En väldigt
het roman om kärlek, syskonskap, vänskap och sex.

Ganska nära sanningen av Anna Ahlund  
Nico har börjat om, hen har bytt namn, bytt stad och
färgat håret rosa. Hen blir inneboende hos sin moster
och hennes minitax i Uppsala. Nu ska äntligen Nicos
nya liv börja. Nico har börjat estet och börjat skapa,
inte bara konst, utan det liv hen vill ha. Bli den person
som folk dras till. Men att ändra sig själv är inte så lätt
som hen har trott.

Ungdom



If i was your girl by Meredith Russo(finns även på
svenska)
 Amanda has just started a new school and although she
want to make friends and fit in because of her secret,
she cant let anyone to close. But when she meets Grant
she cant help letting him through her barriers. Soon she
realises how much she has to lose when she never lets
anyone near her heart. She wants to tell Grant the truth,
but will this change his feelings about her?

Wilder girls from  Rory Power (finns även på
svenska)
 It's been one and a half year since the sickness came
to the all girls boarding school. First the teachers died,
one by one. Then some students died but others
started to change. They become more.. wild. The
school is cut off from the world, and no one dares
leave the premises, but when Hetty's best friends
disappear, everything changes. Hetty needs to find her,
and in the search after her friend she finds out that the
sickness is not what they thought

Young adult

Little Black Bird by Anna Kirchner 
Magic is dying out, but it will not disappear without a
fight. Wiktoria is a seventeen year old with a secret: she
has psychic powers. All she wants to have is a peaceful,
average life but that can be difficult though when you’ve
been cursed to destroy the magical world. Her only ally is
a boy who can read her mind and makes her question
her sexuality. Together, they face mythical creatures and
uncover ancient legends, and they soon realize that there
is no such thing as simply good or evil. Whether they
break the curse or allow it to fulfill its destiny, the magical
world will be forever changed.



Who are you?
My name is April and I'm part of the
Gurt Dog Press publishing team. We
publish Queer books that don't focus
solely on romance or coming out
stories. I'm also one half of the Read
Queerly book club which is run
between Boras libraries and RFSL
Sjuharad. So I spend a lot of time
around books! 

Which book do you want recommend? 
 A Psalm for the Wild-Built by Becky Chambers.
If you love cosy Sci-Fi then Becky Chambers is
the author for you! This one is a novella that
focuses on a non-binary tea monk and his
travels. On the way he comes across a robot,
something this world hasn't seen for a long
time. It's slice of life in space and discusses
topics like changing career and finding what
brings you joy. 

Why do you think its important to have discussions about LGBTQI+
issues?
I think its important to do so to normalize it in daily life. We have made a
lot of progress but for some people there is still a very narrow way to live.
Having these discussions or reading books with different genders or
sexaulities can validate queer people and also bridge the gap to others
understanding the struggles many face. Seeing queer identities in media
and openly talked about is one way to expand our normal into
encompassing everyone. 

April recommends 

Book
recommendation



Vuxen

Mörkrets barn av Sofie Bjarup
Hösten 1888 är Jack the Ripper allt alla pratar om. Den
unga journalisten William Sinclair blir skickad Londons
East End för att rapportera om honom. Men det är inte
bara the Ripper som är i farten, utan fler mord sker i
London utan att någon lägger direkt märke till det. När
William träffar den radikala James ställs allt på spel och
William får känslor som han länge förstökt att gömma.

Vuxen
I slutet av regnbågen av Bitte Andersson
Pensionären Marjas lägenhet ska röksaneras och
det är med stor motvillighet hon flyttar in på HBTQ-
seniorboendet Plejaderna. Marja som mest håller
sig för sig själv, blir snart indragen i grannen
Millans kompisgäng, och mycket förändras! En
underbar berättelse om queera liv, kärlek, sorg och
vikten av att hitta hem. Även om denna grafiska
novell är en roman är den inspirerad av intervjuer
av författaren.

Frans och Lars, kärlek och klasskamp på 1890-
talet av Kalle Holmqvist
Det är i slutet av 1890-talet när Frans och Lars grips
när de har sex med varandra, i utredningen
framkommer det att de haft en relation i 10 år och
även periodvist bott tillsammans.  Samkönat sex var
förbjudet till 1944 i Sverige och jagades aktivt när
Frans och Lars grips. I berättelsen vävs även en större
berättelse in om arbetarklassen och arbetarrörelsens
framväxt i Sverige, eftersom det enligt förvattaren
inte är en slump att männen är från arbetarklassen.
När de två gardisterna upptäcker Frans och Lars mitt
i akten med frågan vad de sysslar med, svarade Lars
enkelt "Det angår er inte".



Vem är du?
Jag är Stina Nilss, ordförande för RFSL
Sjuhärad och samordnare för vårt
arbete med asylsökande och
nyanlända. Jag är även engagerad i
Ulricehamn pride och Tranemo &
Svenljunga pride.
Jag driver även litteraturföreningen
Textival.

Vilken bok vill du tipsa om, och varför?
Boken jag vill tipsa om är En stund är vi vackra på
jorden (eng: On earth we're briefly gorgeous) av
Ocean Vuong. Den är har ett fantastiskt vackert
språk och handlar om karaktären Little Dog som
delvis har biografiska drag med Vuong, bokens
form är att han skriver ett brev till sin mamma,
som inte kan läsa. Den handlar om flykt, rasism
och lyfter det amerikanska samhällets syn på
honom och hans liv. Det är också såklart en
kärleksberättelse där Little Dog träffar en
ganska stereotypisk amerikansk vit kille och de
inleder en kärleksberättelse som också är
väldigt fint skildrad. 

Varför tycker du det är viktigt att belysa HBTQI+ frågor?
För att det behövs, är det korta svaret. Det finns fortfarande förtryck, hat
och hot mot HBTQI-personer som vi behöver arbeta emot. Men jag ser
också att arbeta normmedvetet gör att du ser andra förtryck som finns i
samhället. Rättighetskampen är mycket bredare än ”bara” HBTQI frågor.
Det är livsviktigt.

Stina tipsar Boktips



Biblioteken i Borås

RFSL Sjuhärad

Byttorps bibliotek 033-35 76 31
Dalsjöfors bibliotek 033-35 87 50
Fristads bibliotek 033-35 88 09
Hässlehus bibliotek 033-35 38 91
Kristinebergs bibliotek 033-35 38 14
Norrbyhuset 033-35 32 41
Sandareds bibliotek 033-35 88 72
Sjöbo Bibliotek 033-35 76 34
Stadsbiblioteket Borås 033-35 76 20
Trandareds bibliotek 033-35 8086
Viskafors bibliotek 033-35 89 21

sjuharad.rfsl.se


