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OLIKA BOKTESTAR 2020

OLIKA arbetar för alla barns, ungas och vuxnas lika rättigheter – för ett jämställt 
och jämlikt samhälle där alla får plats. Vi vill att alla ska få känna, tycka, tänka, 
drömma och vara som de är och vill vara. Med våra böcker vill vi ge alla barn 
spännande och rolig läsning. Men inte bara det. Vi vill också spegla alla olika: 
hon, hen och han, olika familjeformer, kärleksformer, funktionsvariationer, åldrar, 
etnicitet, kroppar och olika hudfärger. 

Vi jobbar efter strategin att inkludera genom att normalisera. Vi granskar hela 
tiden vårt eget arbete och går igenom hur vårt sortiment ser ut, så att vi gör det vi 
säger att vi ska göra.

I vårt boktest ingår 122 barnböcker för ålder 1-12 år, som är utgivna från år 2007 
då OLIKA förlag bildades fram till idag år 2020. Vårt boktest utgår dels ifrån de 
olika diskrimineringsgrunderna och även ifrån andra viktiga normområden som till 
exempel familj och barns boende. 
 
Analysen bygger dels på huvudpersoner i böckerna och eftersom inte alla böcker 
har en tydlig huvudperson kan det totala antalet böcker som ingår i boktestet och 
antal huvudpersoner skilja sig åt. Boktestet bygger också på alla olika personer 
som finns med i böckerna och som inte är huvudperson. 

Välkommen till OLIKA:s värld!

Hållbarhet är ett ledord på OLIKA. Social hållbarhet och klimattänk går hand i 
hand. Sedan 2015 trycker vi på FSC-märkt papper och sedan 2018 är våra böcker 
svanenmärkta. Vi trycker i Baltikum för att minimera transporter. Eftersom kött har 
en stor påverkan på miljön speglar våra böcker vegetarisk mat. Böcker har många 
liv och därför har varje bok en text om hur den ska återvinnas. Det bästa är att ge 
bort de böcker som ni har läst klart till kompisar, förskolor och skolor, loppisar och 
bibliotek. Vi älskar biblioteken eftersom de möjliggör cirkulär ekonomi.

VÅRT KLIMATARBETE

Huvudperson

Fartigt med funkis

Tanter, farbröder, marfor
och morbroster

Olika hudfärg och etnicitet

Stjärnfamilj och kärnfamilj
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Personer med funktionsvariation

Äldre personer

Huvudperson med mörk hudfärg

Huvudperson med vit hudfärg

Biroll med mörk hudfärg

Biroll med vit hudfärg

Två mammor

En pappa

Hen

En mamma

Två pappor och en mamma

Två mammor och två pappor

Han

Könas inte

Två pappor

Tregenerationsfamilj

Viktiga vuxna utöver föräldrar

Extraföräldrar

En mamma och en pappa som bor ihop

Barn som bor i flera hus

Barn som bor i ett hus
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HON, HEN OCH HAN BÖCKER DÄR HUVUDPERSONEN INTE KÖNAS

Hej! 
Det är jag som 

är Kivi. Jag var med och 
sjösatte ordet HEN med hjälp 

av boken Kivi och monsterhund som 
handlar om att jag önskar mig en hund. 
Det var år 2012, och resten är historia. 
År 2015 skrevs ordet hen med i svenska 

akademins ordlista och nu är det 
självklart att vi har tre personliga 

pronomen i svenska språket. 
Hurra! 

I våra böcker finns olika pronomen, hon, hen och han, på huvudpersoner och birol-
ler. Vi använder hen för att markera könsidentitet men lika ofta för att markera att 
könsidentiteten inte är viktig, och att könsidentitet kan vara olika. 
 
En annan strategi är att inte köna, alltså att varken benämna personer som hon eller 
han. När barn benämns som barn i böcker där huvudpersonen inte könas är det fler 
barn som identifierar sig med huvudpersonen i boken och tänker – det är ju jag! Vi 
vill att alla barn ska kunna identifiera sig som huvudperson och inte bara som biroll.

Psst! Du hittar fler böcker med hen som biroll på vår hemsida olika.nu – både 
när hen används som könsidentitet och även när hen används för att visa att 
könsidentitet inte är viktigt.

Titta havet

Zozo & hunden

Vi bakar bullar

På rymmen

Tesslas mamma vill 
inte!

Titta parken

Zozo & kritorna

Vi odlar smultron

Prinsessan Victoria

Tesslas pappa vill 
inte!

Titta skogen

Zozo & nallen

Vi tvättar bilen

Syster Grön

Titta natten Var är pappas skor?

Orättvist

Vi letar skattVarför finns jag?

BÖCKER DÄR HUVUDPERSONEN HAR PRONOMENT HEN 

Kivi & monsterhund Kivi & drakbrakarenKivi & den gråtande 
goraffen

Pronomet
HEN
4%

Könas inte
17%

Pronomet
HON
58%

Pronomet
HAN
21%

Pardis Moradi är 
här!

(3–6 år) 

(5–9 år) 

(3–6 år) (3–6 år) 

(1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(0–2 år) (0–2 år) (0–2 år) (1–3 år) 

(1–3 år ) (1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) 

(0–2 år) 

Hej! 
Jag heter Svea 

och är trans. I de första 
böckerna i serien om Barnen i 

Lyckeskolan hette jag Simon. Vilka 
vi är, vilket pronomen och namn vi 

vill ha bestämmer alla
 barn själva!

Grattis, Svea Fors!
(5–9 år) 
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STJÄRNFAMILJ OCH KÄRNFAMILJ

BÖCKER MED TVÅ MAMMOR

Alla barn har rätt att få sin familj speglad i bilderböcker. Att visa alla olika 
familjer visar också på den mångfald och variation som faktiskt finns. Barn 
får själva bestämma vilka som ingår i deras familj: extra syskon, 
extra-förälder, farmor, morfar och andra viktiga vuxna, 
hamstern eller grannens katt. I Sverige finns det mer än 
1 miljon olika familjer. 20% är familjer med en föräld-
er, 70% är familjer med två föräldrar och 10% 
är familjer som har blivit ihop (SCB).

Två 
mammor

13%

Mumien på 
spökskolan

Ängeln på 
spökskolan

Spionen på 
spökskolan

Familjejakten

Allt mod jag harEtt jobb för Nora 
Henriksson

Min familjTitta havet Mysteriet bland 
höghusen

Vi tvättar bilen

BÖCKER MED EN MAMMA

Konrads klänning

Mix kör

Varför är brorsan 
rädd?

Trolleri med Karam 
Nadjar

Uppdrag: Träsktrollen

Uppdrag: Havsodjuret

Konrad och kalaset

Mix bygger

Varför är mamman 
arg?   

Vem är kär i Abel 
Svensson?

Uppdrag: Skräm-
marna 

Där norrskenet 
dansar

Konrad och karamell-
erna

Mix jobbar

Varför bråkar syrran?

Över hindret, Goliat!

Uppdrag: Rädda julen

På rymmen

Konrad lussar 

Varför finns jag?

Varför gråter 
pappan?

Skönheten & odjuret

Uppdrag: Anden i 
flaskan

Jakten

Vi letar skatt

Samlingsvolym: Bad-
bomber och simhopp 

Gå på mål, Marta

Uppdrag: Vattenhäxan

En mamma
35%

(0–2 år) 

(5–9 år) (9–12 år)
(9–12 år) (9–12 år) (9–12 år) 

(1–3 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(1–3 år) 

(1–3 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år)

(3–6 år)
(3–6 år) 

(3–6 år) (5–9 år) (5–9 år)

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år) (9–12 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) (1–3 år)
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BÖCKER MED TVÅ PAPPOR

BÖCKER MED EN PAPPA

Två pappor
8%

Zozo & hunden

Min familj

Titta skogen

Hokus Pokus:
Far och flyg

Zozo & kritorna

Vi odlar smultron

Var är pappas skor?

Hokus Pokus: 
Puts väck!

Zozo & nallen

Familjejakten

Vi bakar bullar?

Samlingsvolym: 
Malva och hästarna

Hokus Pokus:  
Häxa i läxa

Prinsessan Victoria

Familjejakten

En pappa
14%

Tregenera-
tions familj

16%

BÖCKER MED EN MAMMA OCH TVÅ PAPPOR
ELLER TVÅ MAMMOR OCH TVÅ PAPPOR 

Två pappor och en mamma
4%

Två mammor 

och två pappor

3%

BÖCKER MED TREGENERATIONSFAMILJ

Familjejakten Värsta prutten, Lolly!

Konrads klänning Konrad och kalaset Konrad och karamel-
lerna

Konrad lussar Min familj

Min familj

Uppdrag: Träsk-
trollen

Uppdrag: HavsodjuretUppdrag: Skräm-
marna 

Uppdrag: Rädda julen

Uppdrag: Anden i 
flaskan

Uppdrag: Vatten-
häxan

Familjejakten

(1–3 år) 

(1–3 år) 

(0–2 år) 

(3–6 år) (3–6 år) 

(1–3 år) (1–3 år)

(1–3 år) (1–3 år) (3–6 år) 

(3–6 år) 
(5–9 år) 

(5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(3–6 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) 

(3–6 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) (3–6 år )

(3–6 år )
(3–6 år) 

Samlingsvolym: Bad-
bomber och simhopp 
(3–6 år) 

Tregenerationsfamilj är en familj där det finns barn, föräldrar och gammelföräldrar, som till 
exempel en mormor.



BARNBOKSAKADEMIN

BÖCKER MED VIKTIGA VUXNA UTÖVER FÖRÄLDRAR BÖCKER MED EN MAMMA OCH EN PAPPA 
SOM BOR IHOP

BÖCKER MED EXTRAFÖRÄLDRAR

Titta natten

Pardis Moradi är 
här!

Titta parken
Orättvist!

Klara Ek och hunden 
som inte var en hamster

Klara Ek och hunden 
som inte var en 
hamster

Snygg räddning, 
Hedvig!

Du tar den, Hedvig!

Min familj
Min familj

Min familj Samlingsvolym: Bra 
bestämt!

Uppdrag: Havsodjuret Snygg fint, Therese!

Familjejakten

Viktiga vuxna  
utöver föräldrar

18%

En mamma  och en pappa
26%

Extra- 
föräldrar

8%
Du är en stjärna, 
Amy Jönsson!

Familjejakten Grattis, Svea Fors!

Rakt i krysset, Kosse!

Sätt straffen, 
Charlotte!

Vilket skott, Olivia!

Värsta målet, Kosse!

Hund på plan!

Satsa allt, Olivia!

Passa bollen! ropar 
Kosse

Ta chansen, Charlotte!

Bästa målet, Olivia!

Rött kort, Therese!

Kom igen, kämpa!

Snygg brytning, 
Behrang!

Flippa bollen, Linnéa!

Där satt den!

Backa hem, Nilla!

(3–6 år) 

(3–6 år) 

(5–9 år)

(0–2 år) (0–2 år)
(3–6 år) (3–6 år) (5–9 år)

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år)(5–9 år)(5–9 år)

(5–9 år) (5–9 år)

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) (9–12 år) 

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år)

(1–3 år)

(5–9 år)

(5–9 år) (5–9 år)

(5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år)

(3–6 år) (3–6 år) 

Samlingsvolym: Bad-
bomber och simhopp 

Samlingsvolym: Bad-
bomber och simhopp 

(3–6 år) 
(3–6 år) 

Här hittar du böcker med till exempel en farfar som är viktig i barnets liv, eller en granne.

En extraförälder kan vara en vuxen som bor tillsammans med barnet och är kär i barnets förälder. 
Bonusförälder, plastförälder – ja, kärt barn har många namn och vi kallar dem för extraförälder.

Varför gråter 
pappan?

Varför bråkar 
syrran?

Varför är mamman 
arg?

Varför är brorsan 
rädd?(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 
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OLIKA STORA KROPPAR

VIKTIGA VEGO

Självklart är alla kroppar olika och det är viktigt att som motvikt till idealbilder ge 
fler bilder på olika stora kroppar. Helt enkelt kroppspositivism för barn!

Fler och fler väljer att äta vego. Många gör det för klima-
tets skull, andra för djurens – vissa för båda! Ända sedan 
OLIKA startade har vi bytt ut kött och fisk mot vegetariskt i 
våra böcker. Ibland är det tydligt – som falafel istället för 
köttbulle – och ibland mindre tydligt, som att korv kan vara 
både sojakorv och köttkorv. Vi hoppas det ska smaka!

Tips! 
När barn, eller 

vuxna, kommenterar andra 

människors kroppar – och säger att de 

är smala, tjocka, fina eller fula – säg att alla 

kroppar är olika! En del är stora, andra är små 

och alla kroppar är fantastiska. Kroppen gör att 

vi kan hoppa, skratta, leka, springa och ha

 roligt i livet. Det är bättre att lägga fokus 

på alla fantastiska saker som vår 

kropp gör än hur den ser ut.

Klara Ek och hunden 
som inte var en hamster

Snygg räddning, 
Hedvig!

Du tar den, Hedvig!

Min familj

Snygg fint, Therese!Schysst hörna, Linnéa!Du är en stjärna, 
Amy Jönsson!

BO I ETT ELLER FLERA HUS
En del barn bor på ett och samma ställe och en del barn bor på flera ställen, en 
del bor varannan vecka och andra hälsar på sina olika hem ibland. I Sverige bor 
cirka 10% av barnen, det vill säga 200.000 barn, på mer än ett ställe (SCB). 

Tesslas mamma vill 
inte!

Tesslas pappa vill 
inte!

BÖCKER MED BARN SOM BOR I FLERA HUS

Familjejakten

Allt mod jag har

Barn som bor 
i ett hus

88%

Barn som bor  i flera hus
12%

(1–3 år) (1–3 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år) (9–12 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(3–6 år) 

(3–6 år) 
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OLIKA HUDFÄRG OCH ETNICITET
För barn är det viktigt att få se bilder och berättelser med barn och vuxna som ser 
ut som en själv. Om vi öppnar en dagstidning så blir det tydligt hur skev represen-
tationen är när det gäller till exempel hudfärg. Enligt Svenska barnboksinstitutets 
bokprovning 2018 av bilderböcker för barn hade 91% av alla huvudpersoner vit 
hudfärg. Det vill vi på OLIKA ändra på!

Hej! 
Det är jag som 

är UppfinnarJohanna. 

Jag älskar att uppfinna och 

fixar allt! Visste du att i svenska 

barnböcker så finns det väldigt få 

barn och vuxna med mörk hudfärg? 

Snark säger jag – så gammeldags. 

Det ska vi ändra på! 

56%

Huvudpersoner med vit hudfärg

BÖCKER DÄR HUVUDPERSONEN HAR MÖRK HUDFÄRG

Titta natten

Zozo & kritorna

På rymmen Varför gråter 
pappan?

Här kommer Uppfin-
narJohanna!

Titta parken

Vi bakar bullar

Syster Grön

Varför är mamman 
arg?

Lysande Upfinnar-
Johanna!

Titta skogen

Tesslas mamma vill 
inte!

Mysteriet bland 
höghusen

Varför är brorsan 
rädd?

UppfinnarJohanna & 
skrämselmaskinen

Zozo & nallen

Tesslas pappa vill 
inte!

Prinsessan Victoria

Varför bråkar 
syrran?

Full fart, Uppfinnar-
Johanna!

Zozo & hunden

Orättvist!

Det finns  

ännu fler böcker 

på nästa sida!

44%

Huvudpersoner 
med mörk hudfärg

Rödluvan Skönheten & odjuret

(0–2 år) (0–2 år) (0–2 år) 

(1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(3–6 år) (3–6 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) 

(1–3 år) 
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Hokus Pokus:
Häxa i läxa

Hokus Pokus: 
Far och flyg

Hokus Pokus: 
Puts väck!

Över hindret, Goliat!

Rekord, Fatima! 

Snygg brytning, 
Behrang!

Gå på mål, Marta Spionen på Spökskolan

Samlingsvolym: 
Malva och hästarna

Uppdrag: Träsktrollen Uppdrag: HavsodjuretUppdrag: Skrämmarna Uppdrag: Rädda julen

Uppdrag: Vatten-
häxan

Uppdrag: Anden i 
flaskan

OLIKA HÖGTIDER, RELIGION OCH TRO
Barn tänker stora tankar och ställer stora frågor. I Sverige är ungefär varannan 
person troende. Gemensamt för olika högtider och religioner är att det ger oss 
möjlighet att fira och filosofera över livet och vad som är viktigt. 

Jul Lysande, Uppfinnar-
Johanna!

Familjejakten

BÖCKER SOM SPEGLAR KULTUR,
RELIGION OCH TRO

Alla dör

Prinsessan Victoria

Kroppens ABC

Konrad lussar

Koll på fotboll

Uppdrag: Rädda julenÖver hindret, Goliat!Rekord, Fatima!

Vem är kär i Abel 
Svensson?

Trolleri med Karam 
Nadjar

Pardis Moradi är 
här!

(5–9 år) 

(5–9 år) 
(5–9 år) 

(5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) (9–12 år) (9–12 år) 

(5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) 

(0–2 år) (1–3 år) (3–6 år) (3–6 år)

(5–9 år) 

(5–9 år) 
(5–9 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år)

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) 

(5–100 år) 

Samlingsvolym: Bad-
bomber och simhopp 
(3–6 år)

(5–9 år) 

Högtidsboken
(metodbok) 

I de här böckerna finns det med bilder och symboler från olika religioner och 
kulturer som till exempel radband, kippa eller en luciakrona.



BARNBOKSAKADEMIN

24%

Personer med 

funktions-
variationer

FARTIGT MED FUNKIS
Alla funkar olika. Funktionsvariationer kan vara mer 
eller mindre synliga. Samhället är ofta utformat som 
om alla skulle funka likadant. Genom att synliggöra 
olika funktionsvariationer kan vi öppna upp och 
vara mer inkluderande.

Nej!

På rymmen

Samlingsvolym: Vad 
vill du bli när du blir 
stor?

Kroppens ABC

Familjejakten

Alla dör Kluriga ordens ABC

Högtidsboken

Timmy Kent och de 
mystiska morötterna

Klara Ek och hun-
den som inte var en 
hamster

Samlingsvolym: 
Modigt med Vilma 
och Loppan

BÖCKER MED PERSONER MED OLIKA 
FUNKTIONSVARIATIONER

Mix kör Mix bygger Mix jobbar Varför gråter 
pappan?

Varför är mamman 
arg?

Varför är brorsan 
rädd?

Varför bråkar 
syrran?

Kivi & monsterhund

Kivi & drakbrakarenKivi & den gråtande 
goraffen

Tips! 
Använd ordet 

funktionsvariationer 
istället för funktionshinder. De 

olika hindren finns i omgivningen 
och genom att anpassa den så 
kan vi alla funka oavsett våra 

olika funktionsvariationer.

Konrads klänning Konrad och kalaset Konrad och karamell-
erna

Konrad lussar 
(1–3 år) 

(1–3 år) 

(1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) (3–6 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(3–6 år) 

(3–6 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(3–6 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) 

(metodbok) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) 
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Titta natten

Varför gråter 
pappan?

Varför bråkar 
syrran?

Titta parken

Varför är mamman 
arg?

På rymmenZozo & nallen

Varför är brorsan 
rädd?

Min familj

Mix jobbar 

BÖCKER MED ÄLDRE PERSONER

TANTER, FARBRÖDER, MARFOR 
OCH MORBROSTER
Åldrande är en del av livet och vi vill självklart spegla alla olika människor i alla olika 
åldrar i våra böcker. Vi vill förändra och visa att det är självklart att äldre människor, 
tanter, farbröder, marfor och morbrostrar är aktiva subjekt. Marfor och morbrostrar 
är nya ord från böckerna med vår hjälte Kivi för att 
kunna inkludera äldre transpersoner!

Äldre 
personer

26%

Alla dör

Kivi & drakbrakaren Kroppens ABCKivi & den gråtande 
goraffen Kluriga ordens ABC

Kivi & monsterhund

Koll på fotboll

Hokus Pokus: 
Puts väck!

Pardis Moradi är här!

Uppdrag: Träsk-
trollen

Uppdrag: Havsod-
juret

Uppdrag: Skräm-
marna 

Uppdrag: Rädda julenUppdrag: Vatten-
häxan

Uppdrag: Anden i 
flaskan

Familjejakten

Konrads klänning Konrad och kalaset Konrad och karamell-
erna

Konrad lussar 
(1–3 år) 

(0–2 år) (0–2 år) 

(1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (1–3 år) 

(1–3 år) (1–3 år) (3–6 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 

(3–6 år) (3–6 år) (3–6 år) 
(3–6 år) 

(3–6 år) 

(3–6 år) 

(5–9 år) (5–9 år) 

(5–9 år) 

(5–9 år) 

(5–100 år) 

(5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) (5–9 år) 

Samlingsvolym: 
Malva och hästarna
(5–9 år) 

Samlingsvolym: 
Modigt med Vilma 
och Loppan (5–9 år) 



BARNBOKSAKADEMIN

SAMTYCKE FÖR ALLA BARN
År 2018 fick Sverige en samtyckeslag. Syftet med lagen är att verka normerande 
och förändra attityder och värderingar. Helt enkelt att göra det tydligt att varje 
människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sin kropp. Det bästa 
med den nya lagen är att vi fått en ny positiv 
norm i samhället: samtyckesnormen!

Plus! Såklart har vi en jättesnygg affisch 
med Alvdis och Hamsa så det ska vara 
enkelt att lära sig samtycke.

BÖCKER MED SAMTYCKE

Varför är brorsan 
rädd?

100 möjligheter 
istället för 2

Varför bråkar 
syrran?

LÄSLUST + NORMKREATIVITET = SANT
Att läsa med barn är fantastiskt. Förutom att det är roligt och en mysig stund tillsammans 
så stärker det barns ordförråd och utveckling. Högläsning gör att barn vid fem års ålder 
har hört 1,4 miljoner fler ord än barn som inte har fått tillgång till böcker och läsning 
(Jessica Logan Ohio 2019). Böcker är också ett utmärkt verktyg för att skapa jämställd-
het, jämlikhet och förebygga kränkningar och mobbing. Vårt mål på OLIKA är att alla 
barn ska kunna känna igen sig i våra böcker och att samhällets mångfald ska vara 
representerad. För att framtiden ska bli jämlik! 

En spännande berättelse som berör och engagerar skapar läslust. Bred representation 
skapar igenkänning och öppnar nya fönster för olika sätt att vara, känna, tycka, tänka 
och drömma. Ett barn som bor med två mammor blir glad av att läsa en bok med två 
mammor, just för att hen känner igen sig. På samma sätt kan ett annat barn tycka att det 
är spännande att se en familj med två mammor, när hen själv kanske bor med sin pappa. 
Vi vet att det spelar roll vad vi väljer för böcker till barnen och att vi genom att spegla 
alla olika bidrar till att skapa läslust! 

Vill 

du göra ett eget 

boktest? Du hittar checklista 

för en normkreativ bokhylla 

på vår hemsida. Perfekt att göra 

tillsammans med kollegor, barn och 

familj för bokhyllan 

hemma, på förskolan, skolan 

eller biblioteket!

(3–6 år) (3–6 år) 

(metodbok)


