F=
> 6 års ålder
M= 10 – 13 års ålder
G= 16 – 19 års ålder

L= 6 – 10 års ålder
H= 13 – 16 års ålder

Film- och litteraturtips

Filmer
Homo/bisexualitet

Dokumentären Väninnor
Filmen ger ett perspektiv på hur synen på homosexualitet förändrats i Sverige under de senaste årtiondena.
Fem kvinnor i åldern 60 – 70 år berättar om sina liv som unga och lesbiska.
Filmhandledning på www.sfi.se (H,G)

Brokeback Mountain
Ennis och Jack möts en sommar vid bergen Brokeback Mountain. En kärlekshistoria som sträcker sig
över 20 år mellan två män som tvingas dölja sin kärlek på grund av omgivningens intolerans.
Filmhandledning finns www.sfi.se (G)
Du ska nog se att det går över
Svensk film från 2002. En dokumentär full av humor och smärta där tre tonårstjejer med hjälp av en
videodagbok delar med sig av sin komma ut-process. Mycket sevärd, visar omgivningens reaktioner i
början av 2000-talet. Filmhandledning finns. www.sfi.se (G)
Fucking Åmål
En ömsint film om två tonårstjejer som drömmer om ett annat liv på en annan plats och där de hittar
kärleken i varandra. Filmhandledning finns. www.sfi.se (H,G)
Fire
En film om två indiska kvinnors vänskap och kärlek. Berättelsen fokuserar på förändring, att våga stå för
det man själv tror på, oavsett vad omgivning och traditioner föreskriver. (H,G)
Beautiful Thing
Filmen utspelas i en arbetarklassförort till London. Jamie och Steven umgås inte och tycks inte ha särskilt
mycket gemensamt. En kväll när Steven söker skydd från sin våldsamma familj får han sova över hos
Jamie, vilket blir början på en spirande romans mellan de unga grabbarna. www.sfi.se (H,G)
Kön och könsroller
Mitt liv i rosa
En gripande film om en pojke som väntar och längtar tills han ska bli flicka. Filmen handlar om intolerans
och brist på förståelse, om kärlek och om hur svårt det kan vara att vara förälder till ett barn som är
annorlunda. (H,G)
Tur och Retur
En tjej och en kille i 10-11 årsåldern träffas på Arlanda när de ska åka och hälsa på en av sina föräldrar. De
upptäcker att de är mycket lika och bestämmer sig för att byta familjer. Heteronormativiteten, stereotyper
och fördomar visas på ett festligt sätt. (M)
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Metodfilm
Det är självklart! Att samtala med elever om homosexualitet.
En amerikansk film som tar upp varför det är viktigt att i skolan prata om homosexualitet med
barn/ungdomar i olika åldrar. Genom att besöka olika klassrum ges tips och idéer på hur man utifrån
frågor och fördomar kan arbeta med frågor rörande homosexualitet.
Filmen vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal och andra vuxna med interesse för att utveckla
arbetet med sex- och samlevnadsfrågor. Till filmen följer ett häfte med kommentarer, diskussionsfrågor
och metodtips. www.sfi.se/självklart

Böcker
Skönlitteratur
Spelar roll
Hans Olsson
En positiv bok om en kille som lär sig att acceptera sin homosexualitet och hans start på komma utprocessen. (H,G)
Dröm att leva
Håkan Lindqvist
En vacker bok om en ung pojke vars far dör i en olycka. Pojkens väg tillbaka genom sorg och smärta till
kärleken i en dansk kille som han möter. Homosexualitet behandlas inte som ett eget ämne utan beskrivs
som självklar. (G)
I väntan på liv
Marika Kolterjahn
Marta går på ettan i gymnasiet. Ingenstans känner hon sig hemma, aldrig kan hon vara sig själv. Tills hon
förstår vad det är hon faktiskt känner för en tjejkompis. Denna roman handlar inte bara om att förstå att
man är homosexuell, det är även en berättelse tonårslivets längtan efter att det riktiga livet ska börja. (G)
Drakvinter
E B Holme
Sensuell bok som berör två flickors förälskelse. Positiv skildring av homosexualitet. (M,H)
Du och jag, Marie Currie
A R Persson
Boken handlar om Jenny 15 år som blir kär i Filippa. Skildringar av Jennys liv varvas med hennes egna
tankar kring det som händer i dagboksform till Marie Curie. (H,G)
En av dem
I Sandhagen
Sommaren då Mikael fyller femton år flyttar familjen. Han slipper sin gamla klass och är fast besluten att
få en ny start, att slippa bli mobbad för sin vekhet och sitt cellospel. Med nya - slitna - jeans, nytt svart hår,
och Mikael i stället för Micke ska han slå världen med häpnad. En vibrerande, varm och sexig tonårsroman om den allra första kärleken, den mellan två 15-åriga killar. Fast förankrad i svensk nutid och med
ett absolut gehör för människor, är hennes roman något så ovanligt som en icke problem-orienterad
”bögbok” (H).
Lätt Läst
Smaken av en kyss
Novell i novellsamlingen Våga Älska. Emma 21 år är kär för första gången. När hon tänker på sin älskade
blir hon het i hela kroppen. Men hennes mamma verkar bli ledsen när Emma berättar om sin kärlek för
henne.
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Peter älskar Christer
B.Sjöström och E.Olsson
Den handlar om Peter som är fotograf och homosexuell. I slutet av boken finns några vanliga frågor och
svar om homosexualitet. Det är en fotobok på lätt svenska.

Sagor
Malins mamma gifter sig med Lisa
A.Lundborg
En bok som handlar om hur lesbiska blir med barn och hur en sådan familj kan fungera i praktiken. (F, L)
Trollen på regnbågsbacken
B.Sjöström och Å.Öhrn
Trollen lever en bit ifrån en by och alla är rädda för dem. Men så kommer några bara dit och ser att trollen
inte alls är farliga, bara annorlunda. Läderbögen som älskar att baka är bara en av de karaktärer som man
lär känna i den här bilderboken. (F, L)
Lill-Zlatan och morbror raring
Pia Lindenbaum
Lill-Zlatan älskar sin morbror raring. När mamma och pappa är på Mallis får hon vara med honom hela
tiden. De fikar, går och simmar och gör roliga saker. Men en dag sitter någon i morbrors kök. Han heter
Steve och kommer från Trelleborg. Lill-Zlatan tycker att han kan åka tillbaka till det där Trelleborg. Men
Steve vill inte flytta på sig i första taget. Och Lill-Zlatan är svartsjuk! (F, L)
Else Marie och småpapporna
Pia Lindenbaum
Vid frukosten säger mamma något alldeles förfärligt till Else-Marie 6 år. Papporna ska hämta Else-Marie
på fritis. Papporna har aldrig visat sig på fritis tidigare och Else-Marie är rädd att det ska sluta med en
katastrof. Barnen kommer att tro att de kan ha papporna som dockor.
En underfundig bilderbok om en ovanlig familj. (F, L)
Prinsessan Kristalla
A. Skåhlberg och K. Dahlqvist
Prinsessan Kristalla bor i ett slott på kungaberget. När hon blir förbjuden att leka med flickan Vilda, för
att hon inte är av kungligt blod, slutar Kristalla att prata och skratta. Flera år senare måste hon välja sig en
prins. Han ska vara av kungligt blod, få prinsessan att skratta och döda draken. Men Prinsessan träffar åter
Vilda som nu är vuxen, då vet prinsessan Kristalla vem hon ska gifta sig med. (F,L) Finns som ljudbok
Kalle i klänning
A. Skåhlberg och K. Dahlqvist
Kalle firar sommarlov hos sina kusiner en av de varmaste somrarna på länge. När han är avundsjuk på sina
kusiners svala sommar-klänningar, får han välja en av deras urvuxna.Han ser den genast. Den rosa med
alldeles självlysande silverprickar. Och han vägrar ta av sig den. Han sover i den, äter i den, till och med
badar i den. (F, L) Finns som ljudbok
Familjeboken
Eddie Summanen och C. Kåberg
Var kommer bebisar ifrån? Hur vet man vilka som är ens familj? Och hur blev jag själv till? Familjer kan
se ut nästan hur som helst och barn kan bli till på många olika sätt. Familjeboken handlar om alla former
av familjebildningar och vidgar begreppet familj. Boken tar bland annat upp hur ett barn blir till,
insemination, sex, adoption, konstgjord befruktning samt heterosexuella, homosexuella och ensamstående
föräldrar. (F, L)
Antologier och Krönikor
Såna som oss
S.Morbacker (red)
Såna som oss är en antologi fylld av texter om att tro på gud, om att känna sig trött på gayvärlden, om det
första förbjudna kärleksmötet, om utklädningslådor och trotsiga flickpojkar och mutanter.
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Homo i folkhemmet
M. Andreasson (red)
Boken ger en samlad framställning av situationen för lesbiska, bögar och bisexuella i det moderna Sverige
från 1950-talet och framåt.
I den akademiska garderoben
A-C.Olsson och C.Olsson
Sexuell läggning och könsidentitet har en undanskymd plats i högskolan och i den utbildning och
forskning som bedrivs där. I denna antologi belyser tio forskare och praktiker svensk högskoleutbildning
och forskning utifrån ett kritiskt perspektiv och granskar den normerande heterosexualiteten.
Kärlekens pris
M.Seppänen Sterky (red)
Idag precis som under nazitiden utsätts människor för brott på grund av sin sexuella läggning eller sin
könsidentitet. Dagliga trakasserier förekommer över hela Sverige – på skolor och arbetsplatser, på stan
eller i grannskapet. Liksom under nazismen är det många som betalar ett högt pris för sin rätt att älska och
få vara sig själv.
Transpersoner
TransActions
E. Zander
En självbiografi där Erica låter oss följa med i hennes process att bli kvinna.
Facklitteratur
Homosexualitet i tredje riket
Om Nazitysklands övergrepp och mord på homosexuella.

F Silverstople

Queerkids
A.Hamrud
På 90-talet börjar bögar och flator skaffa barn tillsammans utanför garderoben. Flickorna kläs i rosa och
pojkarna i blått och de får läsa lika mycket Suneböcker som andra barn. För det gäller att inte bryta mot
några könsmönster, bögpappor är precis som andra pappor och får inga bögsöner. Queerkids är en
uppgörelse med den svenska kärnfamiljsfundamentalismen och biologismen.
Den hotfulla kärleken: Homosexualitet och vanlighetens betydelse
S. Norrhem
Norrhem har undersökt betingelserna för homosexuellt liv i Västerbotten 1950-1980. Studien behandlar
både förhållanden på landsbygden och i städerna bland både homosexuella kvinnor och män.
Undantags människor – En svensk HBT-historia

S. Norrhem, J. Rydström, H. Winkvist

Metodbok
Någonstans går gränsen
RFSL Stockholm
En lärarhandledning om kön, sexualitet och normer i unga människors liv. Finns att ladda ner på:
http://www.levandehistoria.se/documents/Nagonstans-inlaga_small.pdf
Inkluderad
En inspirationsskrift för det fackliga arbetet kring sexuell läggning. www.frittfram.se
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Länkar
www.levandehistoria.org är en webbsida till Forum för levande historia.
www.homo.se är en webbsida till tidigare Ombudsmannen mot diskriminering
på grund av sexuell läggning (HomO)
www.do.se är disrimineringsombudsmannens webbsida
www.rfsl.se är webbsidan till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
www.homestead.com/bkeery/index.html är Gay Holocaust Memorial Site
www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hsx On-line exhibition of the United Stated holocaust
Memorial Museum.
www.ytan.se projektet Under ytan
www.frittfram.se projektet Fritt Fram
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