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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur transbarn och personer i transbarnens omgivning förhåller sig 

till könsdysfori i barnböcker med transmotiv i ålderskategorin 6–12 år.  Vidare fokuserar studien 

på att undersöka varför barnlitteratur med transkaraktärer är relevant i undervisningen för 

årskurserna F-3 och hur man kan använda sig av de tre analyserade böckerna som 

undervisningsmaterial för årskurserna F-3. En textanalys som bygger på närläsning har använts 

som metod i denna studie. De analyserade verken är Brorsan är kung (2016), Skarven (2016) och 

George (2016). Studien utgår från ett queerteoretiskt perspektiv med fokus på att ifrågasätta 

heteronormativiteten och uppmärksamma normbrott eller det avvikande. Studien visar att det finns 

ett stereotypiskt narrativ som är återkommande i barnböcker med transmotiv i ålderskategorin 6–

12 år. Detta narrativ handlar om hur transkaraktären inte trivs med sig själv och ”kommer ut” för 

sin omgivning och på grund av detta utsätts för våld och trakasserier. Detta resulterar i att det finns 

en risk med att använda sig utav dessa barnböcker med transmotiv i undervisningen, då de 

förmedlar en bild av att alla transpersoner är olyckliga och sorgsna.                
 
Nyckelord: HBTQ, transpersoner, könsidentitet, könsuttryck, heteronormativitet, skönlitteratur 
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1. Inledning 

Den svenska skolan bygger på en demokratiskvärdegrund och under tio år har skolan i uppgift att 

förmedla till elever vikten av alla människors lika värde. Syftet är att elever ska lära sig att 

”respektera andra människors egenvärde”. Det innebär även att elever ”tar avstånd från att 

människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

hjälpa andra människor”. En annan viktig faktor är även att elever ”kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen...”. 

Så att de i framtiden aktivt kan delta i samhället och vara goda samhällsmedborgare (Skolverket, 

2018, s. 10). Om skolans arbete är tillräckligt kan ifrågasättas, då forskning har visat att allt fler barn 

och ungdomar inom HBTQ-rörelsen utsätts för diskriminering under skoltid (Bowskill, 2017, ss. 

96-98, 101-102). Detta rapporterar Folkhälsomyndigheten (2015, s. 12-13) som en av orsakerna till 

det försämrade hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Skolinspektionen rapporterar även i sin 

granskning om att skolan behöver bli bättre på att inkludera HBTQ-perspektivet i undervisningen 

(Kulturdepartementet, 2018, ss.1-2). Enligt Dee Knoblauch (2016, ss. 210, 212) är det bästa sättet 

för att skapa mångfald i undervisningen och inkludera HBTQ-perspektivet, att använda sig av barn- 

och ungdomsböcker. Hon anser att det är det bästa tänkbara medlet för att skapa acceptans bland 

människor, forma eleverna till aktiva och goda samhällsmedborgare. 

 

Därför vill den här uppsatsen granska tre exempel på barnlitteratur med transmotiv. Vidare vill 

uppsatsen diskutera varför barnlitteratur med transkaraktärer är relevant i undervisningen för 

årskurserna F-3 och hur man kan använda sig av de tre analyserade böckerna som 

undervisningsmaterial för årskurserna F-3.   
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur transbarn i barnlitteratur och personer i transbarnens 

omgivning förhåller sig till könsdysfori1 genom en textanalys av tre exempel på barnlitteratur med 

transmotiv. Vidare vill uppsatsen diskutera varför barnlitteratur med transkaraktärer är relevant i 

undervisningen för årskurserna F-3 och hur man kan använda sig av de tre analyserade böckerna 

som undervisningsmaterial för årskurserna F-3.  

Nedan följer studiens frågeställningar: 

1. Hur reagerar omgivningen på huvudkaraktärens transidentitet i de studerade böckerna?  
2. Vilka känslor upplever transkaraktären?  
3. Hur kan man använda sig av barnlitteratur med transkaraktärer som 

undervisningsmaterial i åk F-3 och varför bör man göra det?  

 

 

 

 

                                                 

 
1 Dvs att kroppen inte överenstämmer med den upplevda könsidentiteten.  
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3. Bakgrund 

3.1 Diskrimineringslagen  

Avsikten med diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är att motarbeta diskriminering och främja alla 

människors lika rättigheter i samhället, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

3.2 Skollagen   

Skollagen (SFS 2010:800) är till för bestämmelser inom skolväsendet. Skolväsendet ska enligt 

skollagen ge elever och barn möjlighet att utveckla kunskaper och värden för deras framtida roll 

som goda samhällsmedborgare. De mänskliga rättigheterna och det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värderingar ska enligt skollagen ligga till grund för utbildningen inom 

skolväsendet. Skolväsendet har i uppgift att aktivt arbeta mot alla former av kränkande behandling 

som förekommer inom skolan. Skolväsendet har även i uppgift att ta hänsyn till barn och elevers 

olika behov. Enligt skollagen ska även skolväsendet forma utbildningen med barn och elevers bästa 

som utgångspunkt. 

3.3 Svenskämnet i läroplanen  

I läroplanen i svenska för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet av Skolverket (2018, s. 

257) understryks vikten av det svenska språket. Enligt Lgr11 behöver barn och elever lära sig det 

svenska språket för att utvecklas som individer, genom till exempel att utveckla sin identitet. Det 

svenska språket är även viktigt för barn och elever att lära sig så att de kan förstå och verka i det 

svenska samhället. Det svenska språket handlar även om att förstå sig på hur man kommunicerar 

och vilka konsekvenser det kan medföra för en själv och sina medmänniskor.  

3.4 Skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet av Skolverket (2018, s. 5-7) 

ska utbildningen för svenska barn och elever vila på en demokratisk grund. Syftet med den svenska 

skolan är enligt skollagen att eleverna ska utveckla kunskaper och värden så att de i framtiden aktivt 

kan delta i samhället och vara goda samhällsmedborgare. De värden skolan har i uppgift att 

förmedla är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet samt solidaritet. Eleverna ska i sin utbildning få ta del av de mänskliga 

rättigheterna, alla människors lika värde och få möjligheten att utveckla sin egna identitet. 

Identitetsutveckling är enligt skolans värdegrund och uppdrag nära förknippat med språk och 

lärande. Elevers identitetsutveckling ska ske utan att något barn eller elev ”utsätts för diskriminering 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 
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identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande 

behandling”. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas av skolväsendet. Enligt skolans 

värdegrund och uppdrag ska elever även få kunskaper om hur könsmönster, t.ex. kvinnligt och 

manligt påverkar människors livsval och livsvillkor. 

3.5 Transpersoners hälsoläge i Sverige  

År 2015 utgav Folkhälsomyndigheten (2015, ss. 12-13) en rapport om transpersoners hälsoläge i 

Sverige. Rapporten fokuserar på faktorerna livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och livskvalité. 

Rapporten är grundad på svar från 800 transpersoner runt om i Sverige. När det kommer till 

transpersoners livsvillkor upplever över hälften av de svarande att de på grund av sitt könsuttryck 

blivit utsatta för kränkande behandling inom de senaste tre månaderna. Under de senaste 12 

månaderna har även 65 procent av transpersonerna upplevt en rädsla för att delta i sociala 

sammanhang, på grund av risken att utsättas för diskriminering. I rapporten förekommer det även 

att ungefär var femte transperson utsatts för våld på grund av sitt könsuttryck och sin könsidentitet. 

En tredjedel av transpersoner har även inom de senaste 12 månaderna utsatts för psykiskt våld och 

”30 procent har någon gång blivit tvingade till sex mot sin vilja”. Cirka hälften av transpersonerna 

kände dessutom en otrygghet att röra sig ensamma ute i samhället, ”detta på grund av rädslan för 

att bli överfallna, rånade eller ofredade”. Cirka en fjärdedel av transpersonerna uttryckte en vilja att 

förbättra sina levnadsvanor genom träning. Dock så upplevde de att de var begränsade på grund 

av sitt könsuttryck och sin könsidentitet. Under de senaste sex månaderna hade även en tiondel av 

transpersonerna någon gång använt droger. I rapporten framkom det även att cirka en femtedel av 

transpersonerna upplever sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt. Över hälften av transpersonerna 

upplever att en psykisk eller fysisk sjukdom påverkar deras förmåga att arbeta och klara av vardagen 

negativt. Under de senaste 12 månaderna har 36 procent av transpersonerna upplevt sin psykiska 

hälsa så dålig att de har övervägt att ta sitt liv. Det framkommer även att cirka en tredjedel någon 

gång har försökt begått självmord. Endast en minoritet, en tiondel av transpersonerna upplever att 

de kan leva enligt sin könsidentitet. 

 

År 2013 sökte 78 personer under 18 år vård i Sverige med anledning av könsdysfori, att de upplevde 

att deras könsidentitet inte stämde överens med deras biologiska kön (Socialstyrelsen, 2015, s. 7). 

År 2016 hade antalet personer under 18 som sökt vård för könsdysfori i Sverige ökat. Astrid 

Lindgrens barnsjukhus i Stockholm tog år 2016 emot 197 personer med könsdysfori under 18 år. 

Enligt en studie är psykiska problem som ångest, depression och självskadebeteende vanligt 

förekommande bland unga personer med könsdysfori. Detta anses bero på transpersoners utsatthet 

i samhället (Frisén, Rydelius & Söder, 2017, ss. 2-4). 
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3.6 HBTQ-frågor inom skolväsendet  

I artikeln ”Yttrande över betänkandet transpersoner i Sverige” av Kulturdepartementet (2018, ss.1-

2) uttrycker de vikten utav att skolan ska främja en trygg och stärkande miljö och arbeta mot en 

god värdegrund. Skolinspektionen är dock medvetna om att skolan inte är en trygg plats för alla 

elever, utan att det är en plats där många utsätt för kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering. Detta är dock något Skolinspektionen ser allvarligt på och arbetar för att motverka.   

 

Kulturdepartementet (2018, ss. 1-2) har granskat sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige, 

detta har skett genom kvalitetsgranskningar av 28 skolor och en enkätstudie som bestod av 450 

slumpvis utvalda skolor. En del av granskningen fokuserade på HBTQ-frågor och resultatet visade 

att undervisningen var otillräcklig inom detta område. Det var till exempel endast en tredjedel av 

lärarna i enkäten som använde sig utav HBTQ-frågor i sin undervisning. Skolinspektionen anser 

därför att det är viktigt att skolor runt om i Sverige inkluderar HBTQ-frågor i sin undervisning. 

Detta så att alla elever utvecklar kunskaper om HBTQ-frågor och känner sig inkluderade i skolan. 
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4. Forskningsöversikt   

4.1 Transpersoner och omgivningen  

I artikeln ”Transgender emotional and coping processes: facilitative and avoidant coping 

throughout gender transitioning” av Stephanie L. Budge et al (2013, ss. 605, 617-620) framkommer 

det att den främsta orsaken till transpersoners psykiska ohälsa är diskriminering. Författarna anser 

att transpersoner löper en större risk att utsättas för våld och diskriminering än cispersoner, detta 

på grund av att de anses sticka ut i samhället – att de bryter mot samhällets normer.  

 

I studien av Stephanie L. Budge et al (2013, ss. 605, 617-620) framkommer det att transpersoner 

som inte genomgått könskorrigering upplevde en brist på kontroll över sina liv och en hopplöshet 

över deras framtid. De upplevde även negativa känslor som till exempel depression, obehag, 

ensamhet, osäkerhet, självtvivel, skam, ilska, smärta och rädsla. Transpersoner upplevde ett 

dilemma med att genomgå könskorrigerande operation eller inte, på grund av om de inte gjorde 

det så kände de en hopplöshet över att om de någonsin skulle kunna identifiera sig som de kön de 

är och inte deras juridiska kön. Samtidigt som de upplevde att om de valde att genomgå 

könskorrigerande operation så var risken stor att de blev utsatta för diskriminering, isolerade från 

sina familjer eller förlorade sina jobb. Så oavsett vilket val de väljer att göra så resulterar det i 

konsekvenser för dem som individer.  

 

För många transpersoner är deras största rädsla att inte bli accepterade av samhället på grund av 

deras identitet, därför förnekar många transpersoner sin transidentitet omedvetet för att skydda sig 

själva från att bli utstötta från samhället. Många transpersoner döljer även sin transidentitet genom 

att till exempel enbart klä sig i kläder som är i linje med deras könsidentitet och könsuttryck när 

ingen annan ser. Detta på grund av de skäms och är rädda för konsekvenserna om samhället får 

reda på det (L. Budge et al, 2013, ss. 605, 617-620). 

 

Syftet med artikeln ”Gaslighting in the context of clinical interactions with parents of transgender 

children” av Damien W. Riggs och Clare Bartholomaeus (2018, ss. 382-386) är att undersöka hur 

föräldrar till transbarn ställer sig till deras barns könsdysfori och hur ”gaslighting”, en form av 

psykologisk manipulation förekommer i relationen mellan förälder och barn.  

 

När ett transbarn berättar för sina föräldrar att hon eller han har könsdysfori, reagerar majoriteten 

av föräldrarna antingen negativt eller positivt. Vissa föräldrar ställer sig alltså positivt till sitt barns 

könsdysfori och väljer att stötta barnet medan en del föräldrar vägrar att acceptera barnets 

könsdysfori och distanserar sig istället från barnet. Dock så finns det vissa föräldrar som till en 

början upplevs stöttande och positiva till sitt barns könsdysfori, men vid närmare granskning så 

har det visat sig att föräldrarna egentligen inte gör något för att stötta barnet och främja hans eller 
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hennes könsdysfori. Istället blir föräldrarna ett hinder i barnets identitetsutveckling. Denna typ av 

förälder som till en början upplevs som positiv till barnets könsdysfori men som i efterhand visar 

sig ha svårt att stötta sitt barn, tar en verksam del i vad som på engelska kallas gaslightning - en 

form av psykologisk manipulation med fokus på den utsatta personens identitet. När transpersoner 

utsätts för gaslightning, utnyttjas de oftast psykiskt, känslomässigt eller ekonomiskt i förhållande 

till deras könsidentitet och könsuttryck. Exempel på detta är när någon till exempel medvetet 

använder sig av fel pronomen eller namn, kommenterar negativt om någons utseende eller kropp 

eller undanhåller pengar för vård av könsdysfori. Inom en cisnormativ värld accepteras det att 

föräldrar använder sig utav gaslightning mot sina barn med könsdysfori. Detta beror på att man 

inom cisnormativiteten antar att barn föds som cispersoner och att man till exempel kan förvänta 

sig att ett barn som föds med könsidentiteten pojke, ska agera som en pojke. Om barnet inte följer 

detta är det inom cisnormativiteten normalt som förälder att ta detta som en förlust (Bartholomaeus 

& W. Riggs, 2018, ss. 382-386). 

 

Forskning har visat att barn med könsdysfori som stöttas av sina föräldrar klarar sig bättre 

psykologiskt än barn med könsdysfori som inte får stöd av sina föräldrar. Chansen är även större 

att föräldrar agerar positivt och stöttande mot sitt transbarn om föräldrar möter vårdpersonal som 

är positiva och stöttande, gentemot vårdpersonal som ser könsdysfori som en sjukdom. I 

amerikansk forskning gällande 55 transpersoner i åldrarna 15–21 år, framkommer det även att 

tvåtredjedelar av transpersonerna som identifierade sig som pojkar fick höra av sina föräldrar att 

sluta bete sig som pojkflickor. Medan trefjärdedelar av transpersonerna som identifierade sig som 

flickor fick höra av sina föräldrar att sluta bete sig som ”fjollor”. I en studie utförd i USA har det 

framkommit att en av tio transpersoner har blivit utsatta för våld av familjemedlemmar. I en annan 

studie framkommer det att unga transpersoner blivit tvingade att genomgå terapi av föräldrarna då 

de anser att detta ska ”bota” deras barn (Bartholomaeus & W. Riggs, 2018, ss. 382-386). 

 

Syftet med artikeln ”Children’s evaluation and categorization of transgender children” av Selin 

Gülgöz et al (2018, ss. 325-328, 340) är att undersöka om barn i åldrarna 5–10 år som har en 

överensstämmande könsidentitet och könsuttryck föredrar transbarn, barn med samma 

könsidentitet som dem själva eller barn med annan könsidentitet än dem själva som kamrater. 

Undersökningen innefattade även hur barn med samma könsidentitet och könsuttryck definierade 

transbarn, om de utgick från deras könsidentitet eller könsuttryck.  

 

Enligt artikeln föredrar barn vid ca tre års ålder kamrater av samma kön före kamrater av motsatt 

kön. Detta kan bero på att barn föredrar kamrater som de kan relatera till, genom till exempel 

samma könsidentitet och liknande beteenden. Det framkommer även att barn inte föredrar 

kamrater vars könsidentitet och könsuttryck inte överensstämmer. Det har dock visat sig att barn 

är mer accepterande mot flickor som är normavvikande än pojkar. Detta har resulterat i att 
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normavvikande pojkar har svårare med kamratrelationer än normavvikande flickor. Bland vuxna 

framkommer det att de som kategoriserar transpersoner efter vilket kön de föds med istället för 

deras könsidentitet, tenderar att ha en mer negativ inställning till transpersoner (Gülgöz et al, 2018, 

ss. 325-328, 340). 

 

Resultatet av Selin Gülgöz et als (2018, ss. 325-328, 340) artikel var att cisbarn först och främst 

föredrar andra cisbarn med samma kön som kamrater. Det som har framkommit i tidigare 

forskning och som även presenteras som resultat i artikeln är att barn tenderar att föredra kamrater 

av samma kön före kamrater av motsatt kön. Det framkommer även att kategorisering av 

transpersoner bör göras efter kön och inte efter sexualitet då det tenderar att leda till en mer negativ 

syn gentemot transpersoner. 

4.2 Skam  

Författaren Simona Giordano (2018, ss. 1-2, 4-7, 13, 18) tar i sin artikel ”Understanding the 

emotion of shame in transgender individuals – some insight from Kafka” upp att många 

transpersoner någon gång har upplevt skam. Dessa situationer kan till exempel handla om att de 

kommer ut som transpersoner och upplever skam, att de känner sig skamsna över sitt juridiska kön 

eller att de upplever skam i samband med att de blir utsatta för diskriminering. Skam fokuserar på 

individen och personer som upplever skam upplever ofta sig själva som dåliga människor. När en 

person blir utsatt för skam på grund av sitt kön, är det inte bara personens kön som blir ifrågasatt 

utan individen i sig. Då kön är en så stor del av en persons identitet så resulterar det i att hela 

personens identitet och existens blir ifrågasatt. 

 

Forskning har visat att den sannolika orsaken till skam är utanförskap, på grund av till exempel 

diskriminering eller våld. Forskning har även visat att psykologiskt trauma, självskadebeteende och 

självmordstankar är mer vanligt förekommande bland transpersoner än hos cispersoner. Det 

framkommer även att personer som upplever ständig skam löper större risk för psykologiskt 

trauma, självskadebeteende och självmordstankar än personer som inte upplever ständig skam. 

Enligt vissa psykologer har skam en förmåga att få människor att känna att de vill förminska sig 

själva, att de vill försvinna. Orsaken till skam och självskadebeteenden kan vara den diskriminering 

och det våld som transpersoner ofta utsätts för (Giordano, 2018, ss. 1-2, 4-7, 13, 18). 

4.3 HBTQ och skolväsendet  

Enligt artikeln ”How educational professionals can improve the outcomes for transgender children 

and young people” av Tabitha Bowskill (2017, ss. 96-98, 101-102) framkommer det att det inom 

skolväsendet växer en oro för barn och ungdomars sjunkande psykiska välmående. Barn och 

ungdomars sjunkande välmående kan resultera i att barn och ungdomars skolgång påverkas 
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negativt. HBTQ-ungdomars psykiska välmående löper enligt forskning större risk för negativ 

påverkan än cisungdomar. Detta på grund av att HBTQ-ungdomars skolgång påverkas mer av 

negativa faktorer, som till exempel diskriminering och trakasserier. Negativa faktorer kan i sin tur 

leda till ångest, depressioner och självskadebeteenden bland HBTQ-ungdomar. I vissa fall kan även 

negativa faktorer leda till bristande närvaro, bristande självförtroende, isolerande beteende och 

sämre resultat i skolan. Ett av problemen är även bristen på utbildad skolpersonal inom HBTQ-

frågor. Skolpersonal vet inte hur de ska hantera barn och ungdomar som kommer som 

transpersoner. Den sociala skolmiljön har även en stor betydelse för transbarn och transungdomars 

skolgång, då den påverkar hur trygga eller otrygga transbarn och transungdomar känner sig med 

att öppet visa sin transidentitet. Känner sig inte transbarnen eller transungdomarna trygga med den 

sociala skolmiljön har det en förmåga att resultera i att de väljer att dölja sin transidentitet istället. 

 

Det viktigaste som vuxna, ungdomar och barn som identifierade sig som transpersoner kände att 

skolväsendet behövde utveckla var att inkludera olika könsidentiteter i skolundervisningen och att 

skolpersonal blev utbildade inom området. Alla transbarn och transungdomar ska kunna gå till 

skolan och känna att de blir stöttade och accepterade. En annan viktig faktor var att skolpersonal 

använde sig utav rätt pronomen eller rätt namn när de tilltalade transbarn eller transungdomar. 

Detta var viktigt för att transbarnen och transungdomarna skulle känna att skolpersonalen 

accepterade och stöttade deras könsidentitet. Vidare var det viktigt för deras känslomässiga 

utveckling att skolpersonalen fanns där för dem (Bowskill, 2017, ss. 96-98, 101-102). 

 

Enligt artikeln ”How educational professionals can improve the outcomes for transgender children 

and young people” av Tabitha Bowskill (2017, s. 97) upptäckte 80% av vuxna transpersoner att 

deras könsidentitet och könsuttryck var avvikande vid fem års ålder. Många transbarn intalar sig 

själva från en tidig ålder att de är ett problem på grund av sin transidentitet. Detta resulterar i att 

transbarnen väljer att dölja sin riktiga könsidentitet och istället agera utifrån sitt juridiska kön. 

4.4 Barn- och ungdomsböcker med transkaraktärer som pedagogiskt verktyg 

Syftet bakom artikeln ”Queer and trans-themed books for young readers: a critical review” av 

Robert Bittner, Jennifer Ingrey och Christine Stamper (2016, ss. 948-951) är att undersöka hur 

transkaraktärer i barn- och ungdomsböcker är porträtterade, hur legitima porträtteringarna är och 

hur dessa böcker kan användas som pedagogiska verktyg inom skolväsendet. 

 

Boken 10,000 dresses av Marcus Ewert anses vara den första bilderboken för barn med en 

transkaraktär som huvudperson. Sedan dess har antalet trans- och queerkaraktärer i barn- och 

ungdomsböcker stadigt ökat. Dock så poängterar Robert Bittner, Jennifer Ingrey och Christine 

Stamper att skillnaden mellan antalet publicerade barn- och ungdomsböcker med trans- och 

queerkaraktärer är betydligt lägre än antalet övriga publicerade barn- och ungdomsböcker per år. 
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De uppmärksammar även hur majoriteten av de barn- och ungdomsböckerna de granskar består 

utav samma narrativ. Det handlar om hur transkaraktären inte trivs med sig själv och ”kommer ut” 

för sin omgivning och på grund av detta utsätts för våld och trakasserier. Det slutgiltiga målet för 

transkaraktären är att få genomgå könskorrigerande operation för att människor i omgivningen ska 

identifiera han/hon som det kön han/hon vet att han/hon är. Narrativet handlar inte enbart om 

transkaraktären utan även om ciskaraktärerna och deras resa mot att lära sig att acceptera 

transkaraktärerna (Bittner et al, 2016, ss. 948-951). 

 

I boken 10,000 dresses får vi möta Bailey en pojke som älskar klänningar och drömmer om att få 

bära en specifik klänning. När Bailey frågar en familjemedlem om klänningen får han till svars att 

”pojkar har inte klänningar”. Enligt Bittner, Ingrey och Stamper kan Baileys roll utanför de 

normativa ramarna vara en bra utgångspunkt för diskussion i klassrummet om könsstereotyper. Då 

Bailey är den enda i hans familj som avviker från normen att leva och agera i linje med sitt juridiska 

kön. En annan utgångspunkt för diskussion i klassrummet som författarna tar upp är om självbild 

och identitet. Vikten av att samtala med elever om deras påverkan och makt över sin självbild och 

identitet. Detta utifrån när Bailey och hans granne Laurel tillverkar en klänning av speglar. 

Speglarna har en viktig betydelse då författarna poängterar att det är genom speglar som personers 

självbild reflekteras (Bittner et al, 2016, ss. 948-951). 

 

I artikeln ”Building the foundation of acceptance book by book: Lesbian, Gay, Bisexual, and/or 

Transgender-Themed Books for Grades K-5 Multicultural Libraries” poängterar Dee Knoblauch 

(2016, ss. 209-213) vikten av HBTQ-inkluderande mångfald bland böcker inom skolväsendet. Dee 

Knoblauch anser att det är en viktig del av undervisningen på grund av att det har framkommit i 

undersökningen Straight Education Network 2013 National School Climate Survey, att 85% av 

eleverna som identifierar sig själva som queer utsätts för verbala trakasserier i skolan. Detta har 

även resulterat i att 56% av eleverna som identifierar sig själva som queer känner sig otrygga i 

skolan. Därför anser Dee Knoblauch att skolväsendet behöver få bättre tillgång till HBTQ barn- 

och ungdomsböcker, så att de kan använda det som hjälpmedel för att främja en förstående och 

accepterande miljö gentemot HBTQ-rörelsen. Enligt Dee Knobaluch är barn- och ungdomsböcker 

bästa tänkbara medlet för att skapa acceptans bland människor. Detta för att man genom 

litteraturen på ett bra sätt kan förmedla att det inte enbart finns ett normalt sätt att vara på utan att 

vi bör sträva efter mångfald. 

 

Enligt Mary Catherine Miller (2014, s. 84) i artikeln ”Identifying effective trans* novels for 

adolescent readers” är syftet med transkaraktärer i böcker för yngre läsare att de ska kunna relatera 

till böckernas historier. Om böckerna inte förmedlar unga transpersoners liv och erfarenheter finns 

det ingen mening med att ge ut böcker med transkaraktärer, för då gör de ingen nytta för unga 

transpersoner enligt Mary Catherine Miller. 
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I artikeln ”Be who you are: Exploring representations of transgender children in picturebooks” 

analyserar Stephen Adam Crawley (2017, ss. 28, 32-34) bilderböcker för barn med transkaraktärer, 

utifrån etnicitet, samhällsklass, könsidentitet och könsuttryck. I artikeln poängteras vikten av 

tillgängligheten av barn- och ungdomsböcker med HBTQ-tema inom skolväsendet. Detta för att 

skapa en förståelse elever emellan och för att alla elever ska känna sig trygga och inkluderade i 

skolan. Forskning har även visat att behovet av barn- och ungdomsböcker med HBTQ-tema är 

stort då många barn känner att deras juridiska kön inte överensstämmer med deras könsidentitet 

och könsuttryck. Därför behövs det flera barn- och ungdomsböcker som visar på olika karaktärer 

med olika könsidentiteter. 

 

I artikeln framkommer det att majoriteten av transkaraktärer som representeras i bilderböcker är 

transtjejer. Detta resulterar i att transkillar inte har samma möjlighet som transtjejer att relatera och 

identifiera sig i bilderböcker för barn. De transtjejer och transkillar som var representerade i 

barnbilderböckerna däremot, visade en koppling mellan deras könsidentitet och stereotypa 

könsroller. Transtjejer bar till exempel klänningar och sparade ut sitt hår som stereotypa ciskönade 

tjejer. Det de däremot inte var intresserade av var att bära kläder som förknippades som killkläder 

(Crawley, 2017, ss. 28, 32-34).  

 

I alla böcker förutom en fann Stephen Adam Crawley (2017, ss. 28, 32-34) att 

familjekonstellationen bestod utav två heterosexuella, ciskönade föräldrar. Det var även vanligast 

att det var mamman i familjen som sökte hjälp för att stötta sitt transbarn. När det kommer till 

utomstående personer kring transbarnet, som till exempel lärare, så var de ofta förvirrade och 

negativa till barnets transidentitet. Det visade sig även att lärarna ofta använde sig av fel pronomen 

när de tilltalade barnet. 

 

I majoriteten av böckerna var transkaraktärerna till en början ledsna, frustrerade och isolerade. 

Däremot så omvandlades dessa känslor i slutet av böckerna till glädje, stolthet och en växande 

självkänsla. I sin analys av transkaraktärer i bilderböcker för barn upptäckte Stephen Adam Crawley 

dock risken för människor utifrån dessa böcker förknippar transpersoner med en viss olycka och 

sorgsenhet (Crawley, 2017, ss. 28, 32-34). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Queerteori  

Queerteorin bygger på att ifrågasätta samhällets normer och det påstått normala när det gäller 

sexualitet. Queerteorin fokuserar på hur genus, sexualitet, makt samt normalitet framställs i 

samhället. Begreppet queer skapades som ett kritiskt förhållningssätt till det normativa 

(Ambjörnsson, 2016, s. 16, 28). 

5.1.1 Heteronormativitet 

Historiken Jonathan Ned Katz beskriver i The invention of heterosexuality (1995) hur en ny syn på 

heterosexualitet växer fram, samtidigt som homosexualitet också blir ett begrepp. Detta resulterade 

i att heterosexualiteten ansågs vara det normala och homosexualiteten det onormala och avvikande 

(Ambjörnsson, 2016, s. 40). Detta lade grunden till vad som senare kom att kallades 

heteronormativitet. I ett heteronormativt samhälle är heterosexualitet den enda normala sexuella 

läggningen. Detta innebär även att de enda existerande könen är man och kvinna. Kvinnan 

förväntas vara feminin och mannen anses vara maskulin (RFSL, 2015). De framställs vara varandras 

motsatser och bör därför attraheras av varandra, ett slags komplementaritetstanke (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, u.å). Att följa normen i ett heteronormativt samhälle resulterar i 

samhälleliga fördelar medan att bryta mot heteronormen kan resultera i att man utsätts för till 

exempel utanförskap och våld (RFSL, 2015). 

 

Det finns inte enbart en form av heterosexualitet. Det finns till exempel kvinnor som väljer att 

skaffa barn utan att leva tillsammans med pappan och det finns även män som lever med äldre 

kvinnor och män och kvinnor som lever tillsammans i ett förhållande och skaffar barn. Det 

sistnämnda exemplet med mamma-pappa-barn är det som är stereotypen i ett heteronormativt 

samhälle och eftersträvas. Detta innebär dock att inte alla former av heterosexualitet hamnar inom 

ramen av det heteronormativa. Det finns alltså avvikande heterosexuella förhållningssätt inom det 

heteronormativa samhället (Ambjörnsson, 2016, ss. 75-76). 

5.1.2 Performativitet 

Performativitet handlar om vilken inverkan språk har på oss människor, ”hur det påverkar känslor, 

identiteter och materiella förhållanden” (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å). Judith 

Butler hävdar att kön är något som är kulturellt betingat, något som skapas och inte är något vi 

föds med (Ambjörnsson, 2016, ss. 113-114). Kön skapas genom performativa handlingar, till 

exempel när ett barn föds och barnmorskan säger ”Grattis! Det är en flicka”. Vilka performativa 

handlingar som förknippas med kvinnor respektive män styrs av tid och rum; det vill säga när och 

var du utför en viss handling. Dessa performativa handlingar upprepas gång på gång under en 
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individs livstid och detta gör att individen blir tilldelad ett kön, antingen man eller kvinna 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å). 

5.1.3 Genus 

Genus handlar om hur sociala och kulturella faktorer påverkar och formar vår könsidentitet 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å). Judith Butler anser att både kön och genus är lika 

viktiga i frågan om människors könsidentitet. Detta på grund av att hon menar att kön inte är något 

personer föds med, utan det är något som skapas av sociala och kulturella föreställningar. Enligt 

Butler representerar kön det biologiska medan genus representerar det sociala. Judith Butler tar 

även upp vad som kallas den heterosexuella matrisen, inom denna matris finns enbart könen man 

och kvinna och de anses vara varandras motsatser och förväntas attraheras av varandra och ha 

samlag med varandra. Män kategoriseras som aktiva, konkurrensinriktade tävlingsmänniskor och 

kvinnor som passiva, omhändertagande och inväntande. För att en person som identifierar sig som 

kvinna ska kategoriseras som en ”riktig” kvinna enligt den heterosexuella matrisen, krävs det att 

personen har en kvinnokropp, agerar utifrån det heteronormativa samhällets kriterier för en kvinna 

och har en heterosexuell läggning. En kvinna som följer normen för hur en ”riktig” kvinna ska 

agera uppfattas som heterosexuellt attraktiv inom det heteronormativa samhället (Ambjörnsson, 

2016, ss. 92-95, 102). För att en person ska kategoriseras som man eller kvinna krävs alltså rätt sorts 

kropp, genus och begär utifrån det heteronormativa samhällets kriterier. Dessa personer kan även 

kallas cispersoner, cis som på latin betyder på samma sida. Dessa personers juridiska kön, 

könsidentitet och könsuttryck står alltså på samma sida. Motsatsen till cisperson är transperson. 

Trans betyder motsatt sida, en transpersons juridiska kön står alltså på motsatt sida som personens 

könsidentitet och könsuttryck. Queer är samlingsnamnet för personer som vars juridiska kön står 

på motsatt sida som personens könsidentitet och könsuttryck (Ambjörnsson, 2016, s. 96). 
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6. Metod 

Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, och mot bakgrund av transbarns särskilda förutsättningar 

och villkor, har tre barnböcker med transmotiv analyserats. Den didaktiska reflektionen är 

förankrad i bland annat Dee Knoblauch (2016, ss. 209-213) och Tabitha Bowskills (2017, ss. 96-

98, 101-102) forskning om hur pedagoger kan använda skönlitteratur för att förbättra förståelsen 

för transbarn och motverka diskriminering och förtryck.  

6.1 Material och avgränsningar  

Analysen som genomfördes utgick ifrån tre barnböcker med transmotiv i ålderskategorin 6–12 år. 

Tre böcker var lagom för en fördjupad analys inom ramen för uppsatsens omfång. Kriteriet som 

urvalet av barnböcker baserades på var att bokens huvudkaraktär var en transperson och att boken 

hade publicerats inom de senaste tio åren. Urvalet av böcker skedde på ett kommunalt skolbibliotek 

i Tierps kommun. Böckerna valdes utifrån en lista av mest utlånade böcker med transmotiv i 

ålderskategorin 6–12 år i Tierps kommun. Urvalet resulterade i en bilderbok och sex kapitelböcker. 

Det sista urvalet gjordes sedan utifrån vilka tre av de sju böckerna som hade blivit utlånade flest 

antal gånger. Nedan presenteras de tre böckerna som analysen fokuserar på.  

 

Brorsan är kung (2016)  

Författare: Jenny Jägerfeld 

Boken handlar om Måns som tillbringar sitt sommarlov tillsammans med sin mamma nere i Malmö. 

Där träffar han på Mikkel, som delar hans intresse för att åka skateboard. De blir snabbt 

blodsbröder och spenderar all vaken tid tillsammans. En dag får Mikkel dock reda på att Måns är 

född flicka, Mikkel blir besviken och känner att Måns har ljugit för honom. Men Måns har aldrig 

varit så ärlig som med Mikkel, han är född flicka men Måns är ingen flicka han är en pojke, en 

transpojke.  

 

Skarven (2016) 

Författare: Sara Lövestam  

Boken handlar om vännerna Johanna, Ludvig och Olivia som tillbringar sitt sommarlov ute på ön 

Sländö. Tillsammans startar de en detektivbyrå och dras in i en mystisk mordgåta på ön. 

Huvudpersonen är Johanna som alla kallar Johan. Hon samlar mod till att berätta för sina vänner 

vem hon verkligen är, en transtjej som heter Johanna och inte Johan.  

 

George (2016)  

Författare: Alex Gino  

Boken handlar om George, en transtjej som tampas med hur hon ska berätta för sin omgivning om 

sin transidentitet. I skolan är det dags för den årliga skolföreställningen och George övar för att få 
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spela den åtråvärda huvudpersonen Charlotte. Men att få spela en tjej på scen betyder så mycket 

mer för George, för henne kanske det betyder att hennes mamma äntligen inser vem hon är. Att 

hon är en transtjej och ingen pojke.  

6.2 Analysmetod   

Den analysmetod jag använt mig av är inspirerad av modeller som förekommer i Queera läsningar, 

där Mia Österlund (2012, ss. 257-258, 261, 269) skriver om queera barnböcker. Analysen utgår från 

vad Österlund anser fokus bör riktas i en queer analys av barnlitteratur. Därför utgår analysen från 

att ifrågasätta heteronormativiteten och uppmärksamma normbrott eller det avvikande. Österlund 

påpekar även hur en queeranalys även vänder fokus från huvudkaraktären mot omgivningen, något 

som denna analys även fokuserar på. 

 

Analysen utgick ifrån tre barnböcker med transmotiv. Dessa böcker har närlästs utifrån olika 

kriterier. Jag har granskat hur omgivningen skildras och deras reaktioner gällande 

transkaraktärernas normbrott och avvikande beteende utifrån ett heteronormativt samhälle. Sedan 

skiftades fokuset till transkaraktärens känslor och vad hen upplevde under bokens gång. Slutligen 

har jag reflekterat kring didaktisk potential och didaktisk tillämpning. Didaktisk potential fokuserar 

på om verket i fråga har ett innehåll som är relevant enligt Lgr11, då denna faktor avgör om det är 

ett lämpligt undervisningsmaterial eller inte. Didaktisk tillämpning fokuserar snarare på hur 

undervisningen ska gå till, hur materialet i fråga ska användas på bästa sätt. Resultaten från analysen 

granskas sedan kritiskt och ställs mot varandra och jämförs för att komma fram till mönster och 

skillnader verken emellan.  
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7. Analys 

7.1 Brorsan är kung av Jenny Jägerfeld   

Boken Brorsan är kung av Jenny Jägerfeld (2016, ss. 1-144) handlar om Måns som tillbringar sitt 

sommarlov tillsammans med sin mamma nere i Malmö. Där träffar han på Mikkel, som delar hans 

intresse för att åka skateboard. De blir snabbt blodsbröder och spenderar all vaken tid tillsammans. 

En dag får Mikkel dock reda på att Måns är född flicka, Mikkel blir besviken och känner att Måns 

har ljugit för honom. Men Måns har aldrig varit så ärlig som med Mikkel, han är född flicka men 

Måns är ingen flicka han är en pojke, en transpojke.  

7.1.1 Hur reagerar omgivningen på Måns transidentitet?   

Stephen Adam Crawley (2017, s. 34) nämner i sin artikel ”Be who you are: Exploring 

representations of transgender children in picturebooks” att i majoriteten av de böcker han 

analyserade bestod familjekonstellationen av två heterosexuella, ciskönade föräldrar. Detta är även 

fallet i boken Brorsan är kung av Jenny Jägerfeld, där huvudkaraktären Måns är en transpojke som 

lever med sina två heterosexuella, ciskönade föräldrar. Föräldrarna till Måns lever efter de 

heteronormativa samhällets regler och normer. Relationen mellan Måns och hans mamma skildras 

tidigt i boken som stark trots att Måns upplever sin mamma som ständigt pinsam. Hans pappa 

däremot är till en början inte närvarande och förklaringen som ges till detta är att pappan måste 

fokusera på sitt jobb, som kräver mycket tid för tillfället. Det framkommer dock att Måns mamma 

är arg på Måns pappa, till en början får man inte reda på anledning till detta men det visar sig att 

även Måns är arg på sin pappa. Orsaken till konflikten är att Måns mamma har accepterat att Måns 

inte är en flicka som hans juridiska kön säger utan en pojke, medan Måns pappa inte har accepterat 

att Måns är en pojke och anser att han fortfarande är en flicka. Måns och hans mamma är alltså 

arga på Måns pappa för att han ännu inte har accepterat Måns för den han är, en pojke.  

 

I artikeln ”Gaslighting in the context of clinical interactions with parents of transgender children” 

av Damien W. Riggs och Clare Bartholomaeus (2018, ss. 382-386) nämner de att majoriteten av 

föräldrar till transbarn som kommer ut, antingen reagerar positivt eller negativt. Som Måns 

föräldrar gör i detta fall. Måns mamma reagerar positivt, medan Måns pappa däremot reagerar 

negativt och distanserar sig från Måns och istället fokuserar på sitt jobb.  

 

När jag väl hade sagt allting, allt det som måste komma ut, var det pappa som såg illamående ut. 

Rädd. Han var tyst. Mitt hjärta slog så hårt där i bröstet. Vilt och förhoppningsfullt först. Men sen. 

Allt långsammare. Hans ansikte. Munnen ett hårt streck. I ögonen något slags panik. Han kunde 

inte ens se på mig. Inte möta min blick. Vad gör man när någon inte svarar? Vad gör man när ens 

pappa inte svarar? Inte kan möta ens blick? Hjärtat förvandlades till bly. Det blev så tungt att bära. 

Det orkade nästan inte slå. (Jägerfeldt, 2016, s. 58) 
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Föräldrar som reagerar negativt till att deras barn kommer ut som transbarn, har en förmåga att 

distansera sig från sina barn enligt Damien W. Riggs och Clare Bartholomaeus (2018, ss. 382-386). 

Något som även brukar förekomma bland föräldrar som reagerar negativt till att deras barn 

kommer ut som transbarn är gaslightning, som är en form av psykologisk manipulation. Detta är 

något Måns pappa men även Måns farmor använder sig av när de kallar Måns vid hans födelsenamn 

Michelle eller för hon. Om det är medvetet eller omedvetet av Måns pappa och farmor att utföra 

denna form av gaslightning framkommer inte i texten. Däremot så framkommer det att både Måns 

pappa och farmor tror att Måns beteende är en fas som Måns kommer växa ur inom sinom tid och 

då återgå till Michelle. Till slut inser Måns pappa att det inte bara är en fas utan att hans dotter 

numera är hans son, Måns. Detta är en insikt som Måns pappa upplever som en förlust. Följer inte 

barnet cisnormativitetens normer och regler är det normalt för föräldrarna att ta detta som en 

förlust. 

 

Istället för en dotter har Måns föräldrar fått ett barn som identifierar sig som en pojke och uttrycker 

sig som en pojke. Han borde alltså inom heteronormativiteten klassas som en man. Det 

framkommer även i boken att Måns blir kär i en flicka vars namn är Jasmine. Måns är alltså 

heterosexuell2. Det borde resultera i att Måns klassificeras som en man inom heteronormativiteten, 

då män förväntas attraheras av kvinnor och kvinnor förväntas attraheras av män. Inom många 

delar av samhället accepteras Måns som en pojke/man men inom vissa delar av samhället 

accepteras inte han som en pojke/man på grund av att hans kropp inte överensstämmer med hur 

samhället anser att en pojkes/mans kropp ska se ut.  

 

Under sommaren i Malmö träffar Måns på Mikkel, deras vänskapsrelation börjar lite skakigt men 

de blir trots det snabbt bästa vänner. De blir blodsbröder och lovar varandra att aldrig ljuga för 

varandra. I artikeln ”Children’s evaluation and categorization of transgender children” (2018) av 

Selin Gülgöz et al nämner de hur barn främst föredrar kamrater av samma kön. Mikkel säger upp 

vänskapen då han får veta att Måns är född tjej, anledningen är att han upplever det som att Måns 

ljugit om vem han är. Måns svek Mikkel genom att bryta löftet som han hade med honom. Därför 

ville inte Mikkel längre vara vän med Måns. När Måns väl har förklarat sin situation för Mikkel om 

hur han är en pojke men född som en flicka, förlåter Mikkel Måns för att han ljög. Han väljer att 

acceptera Måns för den han är och berättar hur modig han tyckte Måns var som till slut berättade 

som det var. För de är ju bröder trots allt, blodsbröder.  

 

Jämförs böckerna emellan så upplevs Måns vara den som har tillgång till mest stöd i sin omgivning, 

då hans mamma tidigt finns vid hans sida och stöttar honom. Sedan har han även till slut sin pappa 

                                                 

 
2 För begreppet heterosexuell, se RFSL (2015) Begreppsordlista.  
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vid sin sida som stöttar honom. De visar sitt stöd genom att till exempel ta hjälp av sjukvården, så 

att de tillsammans kan prata om Måns identitet och eventuellt till sluta besluta om han ska genomgå 

könskorrigerande operation eller inte. Sedan får även Måns stöd från skolan och hans lärare är inte 

den stereotypa läraren som är förvirrad och negativ gentemot transbarn som Stephen Adam 

Crawley nämner i sin artikel ”Be who you are: Exploring representations of transgender children 

in picturebooks” (2017). Måns lärare visar sitt stöd genom att kalla honom för Måns istället för 

Michelle och han istället för hon. Läraren meddelar även hans klasskamrater om hans könsidentitet 

och att han numera kallas Måns. Hon ändrade även hans namn till Måns i klasslistan. Majoriteten 

av eleverna i klassen accepterar att Michelle numera är en pojke och heter Måns och hjälps åt att 

påminna varandra om hans korrekta könsidentitet och namn.  

7.1.2 Vilka känslor upplever Måns?  

Måns såg verkligen fram emot att få tillbringa sommaren i Malmö, för där visste ingen vem han 

var. Han kunde äntligen vara Måns och inte Michelle. Om det var något som Måns hatade så var 

det hans passbild, för passet representerade Michelle och inte Måns. Passet var från den tiden innan 

hans föräldrar visste om att Michelle egentligen var Måns. Helst av allt vill han glömma sitt 

födelsenamn Michelle, men det finns kvar, som till exempel på hans pass. Att ständigt påminnas 

om sitt födelsenamn är något som Måns upplever som oerhört jobbigt. Samtidigt som han inte kan 

anklaga sina föräldrar för att de gav honom ett tjejnamn, för de flesta som födds med en snippa är 

tjej. När Måns var liten påpekade han dock till sina föräldrar om att han var en pojke och inte en 

flicka, men båda hans föräldrar tog inte honom seriöst vid dessa tillfällen. När han till exempel sa 

till sin mamma att han hette Måns, trodde hans mamma att han skämtade så hon började att skratta. 

Ett annat exempel från när Måns var liten var när han skrek: ”JAG ÄR EN POJKE JAG ÄR EN 

POJKE JAG ÄR EN POJKEEE!”, hans pappa svarade och sa: ”Nej det är du inte, för pojkar har 

snoppar och det har inte du” (Jägerfeld, 2016, s. 57). Dessa former av kommentarer från hans 

föräldrar hatade Måns, han mådde så dåligt inombords av att får höra att han inte var en pojke när 

han visste att det var just det han var. Som Dee Knoblauch (2016, ss.209-213) nämner i sin artikel 

”Building the foundation of acceptance book by book: Lesbian, Gay, Bisexual, and/or 

Transgender-Themed Books for Grades K-5 Multicultural Libraries” så utsätts många HBTQ-

personer för trakasserier, något som även Måns utsätts för i skolan och som påverkar hans 

välmående mot det sämre.  

 

Måns mamma insåg till slut att hennes dotter egentligen var en son, hon valde att acceptera honom 

för den han är. Måns kände sig lättad över att hans mamma äntligen såg honom för den han är. 

Hans pappa däremot hade svårt att acceptera att hans dotter Michelle numera var Måns.  

 

Pappa grät i flera dagar. Det var extremt jobbigt. Jag kände att det var mitt fel. Att det var 

jag som hade gjort honom ledsen. Det bara värkte av ångest i min mage. Jag tänkte att jag 
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skulle ta tillbaka allting. Han ville ju inte ha mig som jag var. Men hur det än var så gick det 

liksom inte. För det skulle bara vara ljug. (Jägerfeldt, 2016, s. 59) 

 

Han grät i flera dagar och klarade inte av att kolla på Måns ens. Detta fick Måns att må jättedåligt 

då han kände att det var hans fel att hans pappa var så ledsen. Under denna period levde han med 

en ständig ångest på grund av hans pappas beteende. Det gick så långt att han övervägde att ta 

tillbaka allting och ge upp sin identitet eftersom att hans pappa inte ville ha han om han var Måns 

och för att han inte ville se sin pappa ledsen mer. Det resulterade i att hans föräldrar blev oense 

och bråkade om situationen. Detta påverkade Måns välmående negativt då han klandrade sig själv 

för att föräldrarna bråkade och han trodde även att de skulle skiljas på grund av honom. Trots att 

han vet att det aldrig är barns fel att föräldrar skiljer sig. Måns trodde att allt skulle lösa sig och att 

han skulle må bättre när han hade berättat för sina föräldrar om sin transidentitet men så blev inte 

fallet, han mådde istället sämre efter att han hade berättat.  

 

Stephanie L. Budgee et al (2013, ss. 605, 617-620) konstaterar i sin artikel ”Transgender emotional 

and coping processes: facilitative and avoidant coping throughout gender transitioning” att 

negativa känslor är vanligt förekommande bland transpersoner. Några av de vanligaste 

förekommande negativa känslorna är depression, obehag, ensamhet, osäkerhet, självtvivel, skam, 

ilska, smärta och rädsla. 

 

En av orsakerna till att Måns valde att berätta för sin omgivning om sin transidentitet, var för att 

han kände sig ensam och för att han trodde att han skulle må bättre av att berätta. Han kände att 

ingen förstod sig på honom, eftersom de inte visste vem han egentligen var.  

 

Ibland har jag mått så himla dåligt. När jag höll allt för mig själv, när ingen visste och ingen 

förstod. Men det jobbigaste var att jag på något vis hade trott att jag skulle må bättre när jag 

hade pratat med mina föräldrar. Och så hände det här! (Jägerfeldt, 2016, ss. 59-60) 

 

Samtidigt som när han väl bestämde sig för att berätta för omgivningen om sin transidentitet 

uppstod en känsla av rädsla. Han var rädd för att hans föräldrar inte skulle acceptera honom för 

den han är, att de skulle tycka att han var konstig. Känslorna depression, ilska och smärta uppstod 

i och med Måns pappas reaktion på hans transidentitet. Han blev deprimerad och kände en smärta 

inombords på grund av hans pappas negativa inställning till hans transidentitet. Det resulterade 

även i en ilska riktad mot hans pappa, han kunde inte förstå varför han inte kunde acceptera honom 

för den han är. Omgivningens reaktioner gentemot hans transidentitet fick honom även att känna 

en viss osäkerhet och självtvivel. Han började ifrågasätta sig själv och sin transidentitet, om han 

skulle ge upp sin identitet för att till exempel vara sin pappa tillags. Varje dag levde Måns med 

känslan av obehag över sin kropp. Att ständigt påminnas om att hans kropp inte stämde överens 
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med hans könsidentitet. Detta resulterade även i att han kände skam över sitt juridiska kön, någon 

som enligt artikeln ”Understanding the emotion of shame in transgender individuals – some insight 

from Kafka” av Simona Giordano (2018, ss. 1-3, 4-7, 13, 18) är vanligt förekommande bland 

transpersoner. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015, ss. 12-13) lever en av fem transpersoner med 

ett dåligt allmänt hälsotillstånd, utifrån faktorerna ovan upplevs detta stämma överens med Måns. 

Dock så förbättras hans hälsotillstånd i och med att hans pappa väljer att acceptera hans 

transidentitet. Han upplever att andra transpersoner har haft det sämre när de kommit ut som 

transpersoner.  

 

Genom artikeln ”Queer and trans-themed books for young readers: a critical review” upptäckte 

Bittner, Ingrey och Stamper (2016, ss. 948-951) att det förekom det stereotypiskt narrativ i 

barnböcker med transkaraktärer. Det handlade om att transkaraktärerna inte trivs med sig själva 

och ”kommer ut” för sin omgivning och på grund av detta utsätts för våld och trakasserier. Sedan 

förekommer det även ett bakomliggande narrativ, ciskaraktärernas resa mot att lära sig att acceptera 

transkaraktärerna. Detta narrativ stämmer överens med boken Brorsan är kung (Jägerfeldt, 2016, 

ss.1-144) och huvudkaraktären Måns.  

7.1.3 Didaktisk reflektion   

Vad?  

Utifrån boken Brorsan är kung av Jenny Jägerfeldt kan man inom skolväsendet till exempel arbeta 

med självbild, identitet, könsnormer och könsstereotyper.  

 

Varför?  

Denna bok är relevant som undervisningsmaterial då det i Läroplanen för grundskolan, förskolan 

och fritidshemmet står att elever ska genom sin utbildning lära sig om alla människors lika värde 

samt få möjligheten att utveckla sin egna identitet (Skolverket, 2018, ss. 5, 257). Inom svenskämnet 

står det även att det är viktigt att elever lär sig det svenska språket för att de ska kunna utvecklas 

som individer, att deras identitetsutvecklings ska fortskrida. För att ge barnen språk att förstå och 

kunna tala om erfarenheter som faller utanför heternormen är det viktigt att de får möta alternativa 

sätt att vara i skönlitteratur. 

 

Hur?  

Utifrån boken Brorsan är kung (Jägerfeldt, 2016, ss. 1-144) kan man som lärare arbeta med dessa 

kriterier. Man kan då till exempel prata om huvudpersonen Måns och ställa frågor som till exempel 

är Måns en pojke eller flicka? Vad tror ni? Varför tror ni det? Vet vi säkert? Då Måns till en början 

i boken framställs som en pojke genom pronomen han, sin könsidentitet och sitt könsuttryck. Till 

slut får vi däremot reda på att Måns inte är född pojke utan att hans juridiska kön är flicka, då kan 

man diskutera med eleverna hur det påverkar Måns kön. För vem bestämmer egentligen vad man 
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är och hur man ska bete sig? Är det ens kompisar, föräldrar, vi som individer eller någon annan? 

Om eleverna tar upp att kön bestäms utifrån ens kropp kan man nämna att det inte alltid går att se 

på en kropp vad man är. Insidan kan skilja sig från utsidan, att de inte alltid stämmer överens. Man 

kan ta upp att ibland räcker det inte enbart med könen pojke eller flicka, utan vissa kanske känner 

sig som både pojke och flicka, eller inget av könen och att det är okej för vi alla är lika mycket värda 

oavsett. Utifrån detta kan eleverna uppnå ett av de övergripande målen i Läroplanen för 

grundskolan, förskolan och fritidshemmet: ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation 

och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen...” (Skolverket, 2018, s. 10). Man 

kan även inom detta område ta upp könsnormer och könsstereotyper, som manligt och kvinnligt. 

Att prata om vad som är manligt och kvinnligt och varför det är det. Till exempel varför klänningar 

förknippas med kvinnligt och inte manligt, och samtala om alla människors lika värde oavsett om 

de följer samhällets könsnormer eller inte. Att det är du som individ som bestämmer vem du är 

och hur du ska vara och att du har rätten att bli accepterad för den du är.  

7.2 Skarven av Sara Lövestam   

Boken Skarven av Sara Lövestam (2016, ss. 1-220) handlar om vännerna Johanna, Ludvig och Olivia 

som tillbringar sitt sommarlov ute på ön Sländö. Tillsammans startar de en detektivbyrå och dras 

in i en mystisk mordgåta på ön. Huvudpersonen är Johanna som alla kallar Johan. Hon samlar mod 

till att berätta för sina vänner vem hon verkligen är, en transtjej som heter Johanna och inte Johan.  

7.2.1 Hur reagerar omgivningen på Johannas transidentitet?  

Johannas familj består av Johanna själv och hennes två heterosexuella, ciskönade föräldrar. Som 

Crawley (2017, s. 34) påpekat, innehöll majoriteten barnböcker med transbarn 

familjekonstellationen två heterosexuella, ciskönade föräldrar. Johannas föräldrar lever som Måns 

föräldrar i enighet med det heteronormativa samhället. Detta innebär att Johannas föräldrar 

uttrycker och identifierar sig som sina juridiska kön, man och kvinna (Ambjörnsson, 2016, ss. 75-

76). Det som skiljer Johannas situation från Måns är att båda Johannas föräldrar reagerade negativt 

till att deras son kom ut som en transtjej. Detta kan resultera i att Måns kommer att må bättre 

psykologiskt än Johanna. Som Riggs och Bartholomeus (2018, ss. 382-386) visat, mår transbarn 

som stöttas av sina föräldrar bättre psykologiskt än barn som inte stöttas av sina föräldrar. Johannas 

föräldrar insisterar på att det Johanna genomgår enbart är en fas och att det inte kan vara deras fel 

för de har varit bra föräldrar till Johanna. De uttrycker även att de skäms över Johanna och att de 

inte vill prata med andra om henne då andra människor inte förstår att det är en son de har, utan 

många tror att Johan (Johanna) är en tjej. Något som föräldrarna tycker medför skam över familjen 

och är oerhört jobbigt.  

 

- Jag hatar det! Okej? Jag är inte ens någon kille! Så. Hon sa det. Tystnaden efteråt är spänd, 

för mamma och pappa, inte för henne. För hon ska ändå dö.  
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- Ni kan kolla upp det, säger hon. Ni kan googla vad trans betyder. Jag heter i alla fall Johanna 

nu.  

Pappa drar djupt efter andan, som om han försöker kontrollera sig.  

- Du har uppenbarligen inte förstått ett enda ord jag har sagt, säger han. Jag och din mamma 

är alltså oroliga för att du väljer att spöka ut dig och göra bort dig på det här sättet, och du 

svarar med det här? Inte ”nej, jag förstår det, jag tänkte inte så långt”. Utan ”det skiter jag i, 

förresten ska jag byta kön”.  

Tonen i pappas röst är grov, den är en varning.  

- Sånt jävla TRAMS. (Lövestam, 2016, ss. 175-176) 

 

Så trots att Johannas föräldrar har fått en förklaring till Johannas beteende så väljer hennes föräldrar 

att inte acceptera Johannas förklaring, att hon är en transtjej. Hennes föräldrar fortsätter att 

poängtera att det måste vara en fas hon genomgår och att det inte är något de kommer att acceptera 

(Lövestam, 2016, ss. 173-176). 

 

Det som märks tydligt i Johannas situation är att hennes föräldrarna lever efter cisnormativitetens 

normer och även förväntar sig att Johanna ska göra det. Dock så följer inte Johanna dessa normer 

och regler för pojkar då hon känner sig som en tjej och beter sig därefter som en tjej. Så hon följer 

istället det heteronormativa samhällets regler då dessa regler innebär att en människas könsidentitet 

ska stämma överens med dennes könsuttryck. Det innebär att om man identifierar sig som en tjej 

ska man sedan bete sig som en tjej, feminint (RFSL, 2015).  På grund utav att Johanna inte följer 

cisnormativitetens normer som föräldrarna lever efter, uttrycker speciellt Johannas pappa sin 

missnöjdhet mot detta genom att använda sig utav gaslightning. Johannas pappa använder denna 

form av psykologiska manipulation genom att kalla Johanna för sin son, grabben och hennes 

födelsenamn Johan. Han uttrycker även missnöje över Johannas utseende, hennes långa rosa hår 

och hennes målade naglar. Då det enligt honom är alldeles för ”tjejigt” för en pojke som hennes 

pappa anser att hon är. Han tycker rent ut sagt att Johannas beteende är ”fjolligt” (Lövestam, 2106, 

ss. 28, 152, 174). 

 

I slutet av boken visar det sig att Johannas föräldrar till slut har börjat inse att deras son Johan 

egentligen är deras dotter Johanna. Pappan erkänner att han har svårt att acceptera saker som inte 

blir som han har tänkt sig, som att hans son egentligen är en dotter. Det är inga stora gester från 

Johannas föräldrar som sker men de visar att de är villiga att förbättra sig och sitt beteende 

gentemot Johanna. De ifrågasätter dock en sista gång om det är Johanna hon verkligen vill vara 

och Johanna insisterar att det är en tjej hon är. Trots att Johannas föräldrar enbart har tagit ett litet 

steg i rätt riktning så är Johanna mer än nöjd, att äntligen få höra sina föräldrar kalla henne för 

Johanna. I jämförelse med Måns och George är Johanna den som upplevs få minst stöd från sin 

omgivning, då båda hennes föräldrar länge väljer att inte acceptera henne. Dock när de väl har 



 

 27 

accepterat Johanna så förekommer det inga handlingar som styrker deras stöd gentemot Johanna. 

Som till exempel Måns föräldrar som tar hjälp av sjukvården för att komma vidare i hans 

identitetsutveckling.  

 

I boken framkommer det att Johanna har två vänner, Ludvig och Olivia. Till en början känner 

varken Ludvig eller Olivia till att Johanna är ett transbarn. De känner Johanna som Johan vars 

juridiska kön är pojke/man. Utifrån detta och vad Selin Gulgöz et al (2018, ss. 325-328, 340) visat 

kan man anta att Ludvig och Johanna är vänner på grund av att de är av samma kön. Även om 

Johanna och hennes kompisar är äldre, kan man fundera kring vänskapen mellan dem. Det 

konstateras nämligen hos Gulgöz et al (2018, ss. 325-328, 340) att barn från tre års ålder främst 

föredrar kamrater av samma kön före kamrater med motsatt kön. Detta anser de beror på att 

barnen relaterar bättre till varandra om de är av samma kön. Det vi får reda på om Johannas och 

Ludvigs vänskapsrelation är att de blev vänner baserat på att båda två inte var bekväma med att 

bada, på grund av deras kroppar. Så i detta fall verkar inte Selin Gülgöz et al (2018) studie stämma. 

Däremot skulle Johannas och Olivias vänskapsrelation kunna klassificeras som en relation som 

bygger på att de är av samma kön och kan relatera till varandra. Då Johanna och Olivia inser mer 

och mer under bokens gång hur mycket de har gemensamt och blir bättre och bättre vänner.  

 

Innan Ludvig får reda på att Johan egentligen är Johanna reagerar han inte på att Johannas 

könsidentitet inte stämmer överens med hennes könsuttryck. Att han är en pojke men som 

uttrycker sig som en tjej. Dock så fann Ludvig och Johanna varandra genom att deras livssituation 

var relativt lika varandra. De upplevdes båda två av omgivningen som annorlunda i jämförelse med 

andra barn och blev på grund utav detta utsatta för diskriminering och våld. Så i Ludvigs värld 

upplevdes Johanna som en likasinnad, då han redan stod utanför det heteronormativa samhället. 

Olivia däremot reagerade på Johannas könsuttryck, hon uttryckte flera gånger att Johanna såg ut 

som en tjej, var flickaktig och att hon antagligen var gay. Orsaken till att Ludvigs och Olivias 

reflektioner skiljer sig åt kan bero på att Olivia var accepterad av det heteronormativa samhället 

medan Ludvig däremot inte var det. Olivia upplevde att Johanna stack ut gentemot normen medan 

Ludvig upplevde henne som någon han kunde relatera till då båda två var ”outcasts” i samhället.  

 

Johanna tar sig till slut mod att berättar för Ludvig och Olivia att hon är en transtjej. Ludvig och 

Olivia reagerar positivt till Johannas nyhet. De frågar till exempel vad de kan göra för att stötta 

henne och hon berättar då att de kan börja kalla henne Johanna istället för Johan. Något som båda 

hennes vänner tar till sig och följer. Trots att Ludvig och Olivia har accepterat Johanna för den tjej 

hon är så finns det ett scenario i boken där Ludvig och Olivia kräver något utav Johanna som inom 

ett heteronormativt samhälle skulle förknippas med manligt och inte feminint. De hamnar i en 

situation där de måste bada men varken Ludvig eller Johanna har badkläder med sig, det är bara 

Olivia som hade turen att ha badkläder på sig redan. I denna situation uttrycker Olivia att hon 
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tycker att Ludvig och Johanna kan bada i sina kalsonger. Detta är något både Ludvig och Johanna 

reagerar starkt på då de inte är bekväma med att visa sina kroppar offentligt. Ludvig väljer till slut 

att bada trots det och tycker Johanna ska göra detsamma men Johanna vägrar. Hon känner sig 

kränkt med tanke på att både Olivia och Ludvig vet att hon är en tjej och tjejer brukar inte bada i 

kalsonger. För kalsonger förknippas med killar och manlighet. I efterhand inser både Olivia och 

Ludvig att deras sätt att hantera badsituation inte var okej gentemot Johanna. De ångrar sig och 

förstår varför Johanna tog illa upp av deras beteende, att hon inte är bekväm att visa sig i kalsonger 

 

När Johannas vänner väl är medvetna om hennes transidentitet så försöker de göra allt för att visa 

sitt stöd för henne. Den enda situationen som vännernas stöd brister är badsituationen men i 

efterhand inser de hur fel det blev och hur illa de behandlade Johanna. Istället visar de sitt stöd 

genom att i vissa situationer, ta upp att det inte enbart behöver handla om en kille eller tjej utan det 

skulle även kunna handla om en transperson.  

 

Han kan ha varit full när han gjorde det, då blir man oförsiktig.  

- Eller hon, säger Johanna.  

Ludde ser upp.  

- Bra! Det kan mycket väl ha varit en kvinna! Eller som du fast tvärtom. En man som är en 

kvinna.  

- Ser ut som en kvinna, säger Johanna.  

Hon blir upphettad inuti, generad. Hon får säga åt honom att inte prata sådär, när andra hör. 

Samtidigt gillar hon det. Han säger det inte på något dåligt sätt, inte som hon föreställer sig 

att hennes pappa skulle säga det, eller folk i skolan. (Lövestam, 2016, ss. 149-150) 

 

De tilltalar även Johanna med hennes nya namn Johanna och inte Johan. Olivia uttrycker även hur 

modig hon tycker Johanna är som vågar berätta för dem att hon är en transperson.  

7.2.2 Vilka känslor upplever Johanna? 

I boken framkommer det att Johanna är väldigt lättad över att det är sommarlov, för hon hatar att 

gå i skolan. Detta beror på att hon dagligen utsätts för diskriminering och våld på grund av sitt 

könsuttryck i skolan. Att HBTQ-personer utsätts för diskriminering och trakasserier i skolan, är 

enligt Tabitha Bowskill (2017, ss. 96-98, 101-102) vanligt förekommande. Enligt Bowskill döljer 

ofta transpersoner sin transidentitet om de känner sig otrygga i skolan. Detta kan vara en av 

orsakerna till att Johanna tvekar att berätta för sin omgivning om sin transidentitet. Då hon är rädd 

för hur omgivningen ska reagera, då de redan har utsatt henne för diskriminering och våld. Hon 

upplevs vara rädd för att det ska bli värre när hon kommer ut som transperson. Samtidigt som 

Johanna är den som har minst stöd från sin omgivning i jämförelse med Måns och George. Hon 

har inga föräldrar som stöttar henne, utan hennes pappa utsätter henne istället för psykiskt våld. 
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Enligt Riggs och Bartholomaeus (2018) så utsätts en av tio transpersoner för våld av en 

familjemedlem. Något som var vanligt förekommande bland transtjejer var att de fick höra att de 

skulle sluta bete sig som ”fjollor” (Riggs & Bartholomaeus, 2018, ss. 382-386). Att hon skulle sluta 

bete sig som en ”fjolla”, var något hon ofta fick höra av sin pappa. Hennes pappa rättfärdigade 

detta med att förklara att det är för Johannas bästa, för då kanske hon slipper att bli mobbad i 

skolan.  

 

Johannas livssituation präglades av negativa känslor, något som enligt Stephanie L. Budge et al 

(2013, ss. 605, 617-620) är vanligt förekommande bland transpersoner. Några av dessa negativa 

känslor var till exempel depression, obehag, ensamhet, osäkerhet, självtvivel, skam, ilska, smärta 

och rädsla. Majoriteten av dessa känslor växte fram på grund av allt våld och diskriminering hon 

dagligen utsattes för. Detta resulterade i att hon blev deprimerad och upplevde en stor ensamhet. 

Hon kände att ingen förstod sig på henne och ensamheten upplevde hon som väldigt jobbig. Hon 

började även nedvärdera sig själv på grund av den osäkerhet och självtvivel hon upplevde. Som 

författaren Simona Giordano påpekat är skam ett vanligt förekommande fenomen bland 

transpersoner. Dessa känslor växte fram i och med att samhället stötte ut Johanna på grund av 

hennes könsuttryck. Den största påverkan var hennes föräldrar. Att hennes föräldrar skämdes för 

henne och detta resulterade i att hon själv kände skam över sin identitet och började ifrågasätta sig 

själv som person. Simona Giordano (2018, ss. 1-2, 4-7, 13, 18) påpekar även risken för att känslan 

av skam till slut kan leda till självmordstankar.  

 

Familjen Jansson sitter i strömmingsoset och mosar fiskkött i sina munnar. Mamma, som 

läser husmorstips på nätet. Pappa, som önskar sig ett annat barn. Johanna, som är en skam 

för sin familj och har en livshotande varning under huden. (Lövestam, 2016, ss. 152-153) 

 

Detta blev fallet för Johanna, hon mådde till slut så dåligt att hon fick självmordstankar. Dock så 

upplevde hon en form av lugn med tanken att avsluta sitt liv. En annan orsak till Johannas 

självmordstankar var hennes syn på framtiden, hon kände en hopplöshet över den (Lövestam, 

2016, ss. 111, 151-154). 

 

Hon funderade på hur det skulle vara. Om hennes eget liv slutade här, efter tretton och ett 

halvt år på jorden. Tanken är lugnande, det har den alltid varit. Det är inte första gången hon 

tänker den. (Lövestam,  2016, s. 154)  

 

 

 

 

 



 

 30 

Johannas vänner Ludvig och Olivia är de som får henne att vilja fortsätta att leva. Innan hon 

träffade Ludvig trodde hon inte att hon kunde ha vänner, men han fick henne att inse att hon också 

kunde ha vänner och vara omtyckt. Detta var en oerhörd lättnad för Johanna och ett lugn inföll i 

henne. För numera hade hon vänner och de var vänner som accepterade henne för den transtjej 

hon är.  

 

Som i de tidigare böckerna bygger Skarven (Lövestam, 2016, ss. 1-220) på ett stereotypiskt narrativ, 

som Robert Bittner et al (2016, ss. 948-951) påpekat är vanligt i barnböcker med transmotiv. 

Narrativet handlar om Johannas dåliga självbild som försämras på grund av våld och diskriminering 

som hon dagligen utsätts för. Sedan fokuserar även narrativet på de ciskaraktärer som finns i 

Johannas omgivning, deras resa för att lära sig acceptera Johanna som en medmänniska, trots 

hennes transidentitet.  

7.2.3 Didaktisk reflektion  

Vad? 

Utifrån boken Skarven av Sara Lövestam (2016, ss. 1-220) kan man inom skolväsendet till exempel 

arbeta med psykisk ohälsa bland elever. Då detta är något som huvudkaraktären Johanna i Skarven 

lider av. Inom detta område kan man även samtala om olika former av stödorganisationer inom 

psykisk ohälsa, vad som kan orsaka psykisk ohälsa och vad man kan göra för att förhindra psykisk 

ohälsa.  

 

Varför?  

Många av dagens elever mår allt sämre i skolan och många elever upplever skolan som en otrygg 

miljö. Dessa faktorer har visat sig påverka elevers prestationer i skolan negativt (Bowskill, 2017, ss. 

96-98, 101-102). Därför är det viktigt att vi som lärare gör det vi kan för att motverka psykisk ohälsa 

i skolan. Detta kan vi göra genom att informera våra elever om att det är vanligt förekommande 

bland elever och att det finns hjälp att söka. Även att det finns sätt att förebygga psykisk ohälsa, 

hur man kan hjälpa andra som lider av psykisk ohälsa och att det är inget man ska behöva skämmas 

över.  

 

Hur?  

Boksamtal är en lämplig arbetsmetod till boken Skarven (Lövestam, 2016, ss. 1-220). Innan man 

börjar att läsa boken kan man fråga eleverna om vad psykisk ohälsa är. I de lägre årskurserna kan 

psykisk ohälsa vara ett för avancerat begrepp, då kan man istället fokusera på vad som får en att 

må bra och dåligt. Sedan kan man antingen välja att eleverna under en period läser boken själva 

eller att man har den som högläsningsbok och du som lärare läser den. Fördelen med individuell 

läsning är att det övar eleverna på att ansvara över sitt egna arbete. Däremot så riktar sig boken till 

åldrarna 9–12 år så elever i årskurs F-1 klarar troligtvis inte av att läsa boken individuellt. Den kan 
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även vara för svår för vissa elever i tvåan beroende på läsförmåga. Därför är högläsning ett bra 

alternativ och ingen i klassen riskerar att hamna efter i läsningen. En annan fördel med högläsning 

är att du som lärare i förväg kan förbereda frågor till boken som du ställa till eleverna. Utifrån 

boken Skarven kan man till exempel fråga eleverna hur de upplever Johannas hälsotillstånd och vad 

som påverkar det. En följdfråga till detta skulle kunna vara hur stöttar man någon som lider av 

psykisk ohälsa på bästa sätt. Vad tror ni? Att eleverna får komma med egna idéer och lösningar. 

Detta skulle även kunna resultera i att eleverna får komma med förslag på hur man skulle kunna 

motverka psykisk ohälsa i skolan, som skulle kunna leda till en form av temaarbete kring psykisk 

ohälsa. Något som framkommer i boken är att Johanna skäms över sig själv och sina negativa 

tankar. Detta är något som är viktigt att ta upp med eleverna, att man inte ska behöva skämmas 

över att man mår dåligt. Att trots att många tror att de är ensamma om att uppleva psykisk ohälsa 

så är det inte fallet, många har någon gång upplevt psykisk ohälsa. Därför är det bra om man kan 

stötta varandra. Samtidigt som det är viktigt att poängtera att alla hanterar saker olika och det är 

okej. Men att det finns många olika sätt att få hjälp på om man behöver det. I Johannas fall beror 

hennes psykiska ohälsa på grund av andras negativa handlingar gentemot henne. Detta är en viktig 

faktor att ta upp och samtala om. Att vi måste tänka på hur vi behandlar varandra. Att även om vi 

inte menar illa så kan andra personer ta illa upp av dina handlingar, så det är viktigt att vi tänker på 

vad vi säger och agerar. Samtidigt som det absolut inte är okej att behandla någon illa med mening 

som Johanna på grund av hennes transidentitet.  

7.3 George av Alex Gino  

Boken George av Alex Gino (2016, ss. 1-187) handlar om George, en transtjej som tampas med hur 

hon ska berätta för sin omgivning om sin transidentitet. I skolan är det dags för den årliga 

skolföreställningen och George övar för att få spela den åtråvärda huvudpersonen Charlotte. Men 

att få spela en tjej på scen betyder så mycket mer för George, för henne kanske det betyder att 

hennes mamma äntligen inser vem hon är. Att hon är en transtjej och ingen pojke.  

7.3.1 Hur reagerar omgivningen på Georges transidentitet?  

I boken George får vi möta George som är född pojke men som egentligen är en flicka. Georges 

familjekonstellation skiljer sig i jämförelse med Måns och Johannas då hans två heterosexuella, 

ciskönade föräldrar är separerade och hans pappa inte är närvarande, förutom under två veckor 

på sommarlovet. Så George lever enbart tillsammans med sin mamma och sin storebror Scott. 

George föredrar att vara med kamrater som har samma könsidentitet som henne själv, alltså 

tjejer. Hon föredrar även att läsa tjejtidningar om skönhet och mode, som hennes mamma 

upptäcker och tycker är opassande för George, då mamman anser att hon är en pojke. Men 

egentligen faller George in i normen för en stereotypisk tjej. Dock så har inte George berättat för 
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sin mamma att hon egentligen är en tjej samtidigt som hans mamma aldrig har frågat om Georges 

könsidentitet.  

”Jag ska vara uppriktig, George. Jag är orolig för dig. Det finns många killar som Jeff, och 

en hel del som är ännu värre.” Mamma blåste ut luft så att hennes lugg fladdrade. ”Alltså, att 

vara gay är en sak. Ungdomar kommer ut mycket tidigare nu än när jag var ung. Det blir inte 

lätt, men det klarar vi. Men att vara gay på det viset?” Mamma skakade på huvudet. ”Det är 

något helt annat.”  

”Jag är inte gay på något vis alls.” Det trodde i alla fall George att hon inte var. Hon visste 

faktiskt inte vilka hon gillade, om det var killar eller tjejer. (Gino, 2016, s. 125)  

Georges mamma anser dock att George är en annorlunda pojke och misstänker att George är 

homosexuell men är rädd för hur samhället ska bemöta George (Gino, 2016, s. 125). George vet 

inte om hon är intresserad av tjejer eller killar, men hon vet i alla fall att hon är en tjej. När 

George väl berättar för sin mamma att hon är en tjej och inte en pojke, blir hennes mamma lättad 

men insisterar dock på att hon är en pojke då hon var med när hon föddes och hon vet att 

George har ett manligt kön. Georges mamma påpekar även att George är för liten för att veta 

vem hon är ännu och att hon är rädd för att George ska ångra sig i framtiden.  

”För att jag är tjej.”  

Mammas ansikte slappnade av och hon gav ifrån sig ett kort skratt. ”Är det vad det handlar 

om? Å, Gee, jag var med när du föddes. Jag har bytt blöjor på dig, och jag lovar: du är hundra 

procent pojke. Dessutom är du bara tio år gammal. Du har ingen aning om hur du kommer 

att känna om några år.”  

Georges mod sjönk. Hon kunde inte vänta flera år. Hon kunde knappt vänta en minut till. 

(Gino, 2016, ss. 125-126)  

Georges mamma tycker även att det är onödigt av George att göra sitt live svårare än det behöver 

vara, detta genom att vara en transtjej istället för en kille som George är född som. Detta kan 

bero på att Georges mamma är rädd för att George ska utsättas våld och diskriminering på grund 

av sin transidentitet. Orsaken till att transpersoner utsätts för våld och diskriminering anses vara 

på grund av att transpersoner anses sticka ut i samhället i jämförelse med cispersoner (Budge et 

al, 2013, ss. 605, 617-620). 

Georges mamma upplevs till en början i boken som stöttande, då hon uppmuntrar George att 

prata med henne om det är något och påpekar att hon alltid kommer att stötta George oavsett. 

Dock så upplevs Georges mammas inställning till Georges könsdysfori negativ, då hon försöker 

förklara bort det och insistera på att George är en pojke och inte en flicka. George påpekar även 

sin könsidentitet till sin mamma ett flertal gånger efter att hon har berättat men hennes mamma 

försöker oftast att undvika samtalet. Till slut inser dock Georges mamma att George verkligen är 

en flicka och det är det hon vill vara. Hon har valt att acceptera Georges könsidentitet. Trots att 



 

 33 

Georges mamma sagt att hon alltid kommer att stötta henne, så sker inget konkret som visar på 

att hon verkligen stöttar George och vill främja hennes könsidentitet som transflicka. Enligt 

Riggs och Bartholomaeus (2018, ss. 382-386) blir istället dessa föräldrar en form av hinder i 

barnets identitetsutveckling. Dock så verkar Georges mamma inse att hon hämmar sin dotters 

identitetsutveckling, då hon föreslår att de ska gå och prata med någon kunnig inom området om 

det, då hon anser att de båda behöver det. Så Georges mamma får hjälp med hur hon ska hantera 

situationen och så att George får den stöttning hon behöver. Hon påpekar även till sist hur stolt 

hon är över George att hon vågar vara den hon är oavsett vad andra tycker om henne.  

Knoblauch (2016, ss. 209-213) nämner att skolan är en plats där många transpersoner utsätts för 

trakasserier på grund av sin könsidentitet och sitt könsuttryck. Detta är något som även George 

utsätts för, trots att hon inte kommit ut som en transtjej. Utan hon trakasseras enbart på grund av 

sitt könsuttryck. Hon blir kontinuerligt kallad för tjej, där förtryckarna använder det i syfte att 

nedvärdera George (Gino, 2016, s. 17). 

I boken framkommer det att George har en vän, hon heter Kelly. Kelly stöttar George när hon 

tror att George är en pojke och hon stöttar henne lika mycket när hon får reda på att George 

egentligen är en transtjej. George är hennes vän oavsett om hon är en tjej eller en kille. När 

George berättar för Kelly att hon vill spela en tjej i skolpjäsen, huvudpersonen Charlotte, anser 

Kelly inte att det är något konstigt med det, utan tycker varför inte, ”Du gör så stor grej av allt. 

Vem bryr sig att du inte är tjej?” (Gino, 2016, s. 27). Kelly försöker stötta George, detta är innan 

George berättar för Kelly att hon egentligen är en transtjej. Kelly upplever inte Georges 

könsuttryck som annorlunda, som många andra i Georges omgivning gör. Kelly står även upp för 

George mot de som mobbar George och förtrycker henne, hon säger till exempel emot när de 

kallar henne tjej och äcklig tjej. För det hon vet är att George är en pojke, detta är ännu en 

situation innan Kelly får reda på att George är en transtjej. När George till sist berättar för Kelly 

att hon är en transtjej så ser Kelly det som en självklarhet att hon ska se George som en tjej och 

inte en pojke. Hon tar även reda på information om transpersoner för att hon ska kunna stötta 

George på bästa sätt. Hon stöttar även George genom att till exempel uppmana henne att spela 

Charlotte istället för henne i en av föreställningarna. Då hon har insett att George behöver göra 

det för att få hennes mamma att inse att George är en transtjej och inte en pojke. Hon uppmanar 

även George att vara sitt rätta jag genom att ta med henne på en utflykt till ett ställe där ingen 

känner henne, där hon har möjlighet att klä sig som en tjej och vara sig själv, som Melissa och 

inte George. Utan att någon dömer henne utifrån hennes könsidentitet eller könsuttryck.  

7.3.2 Vilka känslor upplever George?  

George tyckte det var oerhört jobbigt att vara transtjej i hemlighet, då hon tyckte det var väldigt 

jobbigt att bli kallad pojke eller speciellt man, då hon inombords egentligen ville bli kalla tjej och 

heta Melissa. Hon avskydde även situationer då hon påmindes om att hon var född en pojke, till 
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exempel när hon behövde gå på toaletten, killtoaletten. Hon undvek hellre att gå på toaletten på 

grund av hur psykiskt dåligt det fick henne att må. Att gång på gång påminnas om att hennes kropp 

inte stämde överens med hennes könsidentitet och könsuttryck. Hon tyckte även att det var jobbigt 

att behöva låtsas att hon var en pojke (Gino, 2016, ss. 21, 41). 

 

Som Stephanie L. Budgee et al (2013, ss. 605, 617-620) konstaterat är det många transpersoner som 

känner att de inte kan uttrycka sin sanna könsidentitet offentligt genom till exempel kläder, då de 

är rädda för vad omgivningen ska tycka om dem. Många skäms även på grund av omgivningens 

åsikter. Detta verkar även vara fallet i Georges situation, då hon inte vågar klä sig i tjejkläder 

offentligt, då hon är för rädd för reaktionerna som kan uppstå och hon upplevs även skämmas 

över sin situation som transtjej på grund av samhällets syn av transpersoner. Detta kan även bero 

på att Georges mamma har uttryckt att det inte är okej att hon bär tjejkläder och att hennes mamma 

endast ansåg att det var gulligt och accepterat när George var liten men inte längre (Gino, 2016, ss. 

93-94). 

 

Obehag, ensamhet, osäkerhet, självtvivel, skam, ilska och rädsla är några av de negativa känslor 

som George upplever. Denna sorts känslor är enligt Stephanie L. Budgee et al (2013, ss. 605, 617-

620) vanligt förekommande bland transpersoner. George känner till exempel obehag över sin 

kropp som hon känner inte stämmer överens med hennes könsidentitet och könsuttryck. Hon 

känner sig även väldigt ensam i sin situation, att inte ha någon annan transperson i sin närhet. Hon 

önskar även att hon kunde hitta en plats där hon skulle känna sig trygg med sin transidentitet. En 

stor orsak till att George har svårt att berätta för sin omgivning om sin transidentitet, är att hon är 

rädd för deras reaktioner. Då transpersoner anses som avvikande i samhället och på grund av detta 

riskerar att utsättas för våld och diskriminering. Samhällets negativa syn på transpersoner har även 

medfört att George lider av osäkerhet och självtvivel (Budge et al, 2013, ss. 605, 617-620).  Till slut 

resulterar det även i att George upplever ilska, denna ilska baseras på ensamheten hon känner, att 

hon upplever att ingen förstår sig på henne. Den baseras även på all diskriminering och våld hon 

utsätts för dagligen i skolan. Slutligen upplever George skam, i likhet med vad Giordano (2018, ss. 

1-2, 4-7, 13, 18) beskriver som vanligt bland transpersoner. Orsaken till att George känner skam, 

uttrycker hon i boken bero på att hon skäms över sin transidentitet, att hon skäms över sig själv 

för att hon inte vågar komma ut som transperson på grund av reaktionerna som kan uppstå.  

 

Något som däremot gjorde George lycklig var tanken av att få spela Charlotte i teaterföreställningen 

som klassen skulle framträda. Det kändes så naturligt för henne att spela Charlotte, detta på grund 

av att hon relaterade till Charlotte som person och för att hon äntligen kunde vara sig själv, en tjej. 

Hon blev även väldigt lättad och glad när hon hade berättat för sin bästa vän Kelly om sin 

transidentitet, för Kelly accepterade George som tjej och valde att stötta och hjälpa henne med 

hennes situation. Flera av Kellys handlingar gentemot George påverkade hennes välmående 
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positivt. Som till exempel att hon fick George att känna sig verklig när hon accepterade henne för 

den hon är och började kalla henne för tjej istället för pojke. Ett annat exempel är när hon lät 

George ta hennes roll som Charlotte i en av teaterföreställningarna. Kelly stöttade även sin vän 

genom att anordna så att hon kunde vara sig själv för en dag, en tjej, utan att någon skulle ana att 

hon var något annat. För George betydde denna handling oerhört mycket, för när hon tittade sig 

själv i spegeln med tjejkläder såg hon äntligen sitt riktiga jag, Melissa.  

7.3.3 Didaktisk reflektion  

Vad? 

Utifrån boken George av Alex Gino (2016, ss. 1-187) kan man inom skolväsendet till exempel 

arbeta med mobbning på grund av könsöverskidande identitet. Då George utsätts för flera fall av 

diskriminering och misshandel på grund av sin könsöverskridanden identitet. Inom detta område 

kan man även arbeta med livsfrågor, som till exempel hur en bra vän är. Då boken påvisar vilken 

inverkan både bra och dåliga vänner har på Georges liv.  

Varför?  

Denna bok är relevant som undervisningsmaterial då mobbning är ett ständigt aktuellt ämne i 

skolan samt att den mobbning som George utsätts för utspelar sig i skolan. Då forskning har 

visat att det är viktigt att barn och ungdomar kan relatera till böcker som de läser, annars utgör de 

ingen nytta (Miller, 2014, s. 84). Denna bok är även relevant då ett av skolans uppdrag är att 

aktivt motverka alla former av diskriminering, som inkluderar mobbning (Skolverket, 2018, ss. 5-

7). 

Hur?  

Boken George (Gino, 2016, ss. 1-187) kan man som lärare både använda som högläsningsbok samt 

som tystläsning till eleverna. Fördelen med att använda den som högläsningsbok är att man då 

kan använda den i F-3, medan som tystläsning upplever jag den för svår för de yngre årskurserna 

och lämpar sig bäst för de äldre årskurserna, i tvåan och trean. Använder man boken som 

högläsningsbok, är det en fördel om man läser boken själv innan så man är insatt i den. Så att 

man kan planera ett upplägg till boken, till exempel att man konstruerar följdfrågor till ställen i 

boken där man sedan under läsningen stannar upp och samtalar med eleverna. Man kan även 

konstruera arbetsuppgifter till eleverna utifrån händelser och dilemman i boken. 

Utifrån boken George (Gino, 2016, ss. 1-187) kan man som lärare till exempel börja med att samtala 

med eleverna om vad mobbning är. Fortsättningsvis kan man föra in samtalet på varför George 

mobbas och vem som bestämmer till exempel hur man ska vara och inte vara. Då orsaken till att 

George utsätts för mobbning är för att andra barn i hennes klass anser att hennes sätt att vara inte 

är okej i deras ögon, de tycker att hon är konstig eftersom hon inte är som dem. Sedan kan man 

även komma in på livsfrågor som till exempel hur en bra vän är. Då boken både tar upp bra och 
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dåliga vänner. Följdfrågor till eleverna kan till exempel vara, vilka tycker ni är bra vänner i boken? 

Varför tycker ni det? Finns det någon som inte är en bra vän? Varför är inte personen en bra vän? 

Sedan kan man även ta upp hur man ska agera om man märker att någon inte är en bra vän. Låt 

eleverna komma med egna lösningar och förslag men sedan kan man fylla på med egna förslag om 

de inte redan tagits upp. Man kan till exempel informera eleverna om att de alltid kan prata med en 

vuxen på skola om de känner att de behöver prata med någon. Det är även bra att ta upp att det är 

bra om de säger till sina vänner när de behandlar andra illa, men att man poängterar att det är viktigt 

hur man säger det. Att man är snäll och förklarar vad personen gjort för fel och vill den inte lyssna 

då kan man berätta för en vuxen och be den prata med eleven istället. Man kan även be eleverna 

komma med förslag hur de tycker skolan ska arbeta för att motverka att mobbning förekommer 

på skolan. Samt vad de som elever kan göra för att motverka det. När man samtalar om ämnen 

som berör individers sätt att vara är det viktigt att man poängterar, att i skolan så accepteras alla 

för den de är, vi diskriminerar ingen på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning.  
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8. Avslutande diskussion 

Något som jag kunde konstatera tidigt i arbetet var vilket begränsat utbud det fanns av barnböcker 

med transmotiv. Sammanlagt fick jag tag på endast sju böcker med transmotiv och utav dessa valde 

jag att analysera tre. Av dessa tre böcker så visade alla en tendens på samma fokus: och det handlade 

om hur transkaraktären led av en negativ självbild och när hen kom ut till sin omgivning eskalerade 

problemen på grund av diskriminering och våld som hen då utsattes för. Sedan riktades även fokus 

mot omgivningen, hur de kämpade för att lära sig att acceptera transkaraktären. Robert Bittner et 

al (2016, ss. 948-951) har konstaterat att detta narrativ var stereotypiskt för barnböcker med 

transmotiv och det var även fallet i min analys. Nackdelen med detta narrativ är att det förmedlar 

en bild av att alla transpersoner är olyckliga och sorgsna. Det är tydligt att dessa böcker fokuserar 

på problemen och inte i lika stor utsträckning på att skildra de transpersoner som 

Folkhälsomyndigheten (2015, ss. 12-13) nämner har det bra. Detta resulterar i att det finns en risk 

med att använda sig utav dessa barnböcker med transmotiv i undervisningen. Risken är att 

transidentitet uppfattas som synomynt med att vara avvikande och bli utsatt för mobbning och 

besvikna föräldrar. Samtidigt visar forskningen att transpersoner i högre grad än andra lider av 

psykisk ohälsa, och att litteraturen uppmärksammar detta är därför också viktigt. Då Mary 

Catherine Miller i sin artikel ”Identifying effective trans* novels for adolescent readers” konstaterat 

att det inte finns någon mening med att ge ut böcker med transmotiv om inte barn- och ungdomar 

kan relatera till dem (Miller, 2014, s. 84). Men oavsett ens egna erfarenheter av trans kan dessa 

böcker vara bra att använda i undervisningen för att göra elever medvetna om elevers olikheter och 

förutsättningar och hur det påverkar oss. Att vi lever i ett samhälle där alla inte blir accepterade gör 

att det är viktigt att vi bygger upp en förståelse för varandra och kunskap för att kunna göra något 

åt situationen och förbättra den. En annan fördel med böckerna är att de förmedlar vikten av hur 

vi människor påverkas av handlingar och ord. Att det är viktigt att vi tänker oss för innan vi gör 

eller säger något. För vi vet aldrig hur någon annan upplever vårt agerande. Därför skulle dessa 

böcker vara relevanta i undervisningen då det är viktigt att elever lär sig dessa förmågor då vi i 

skolan ska motverka alla former av diskriminering (Skolverket, 2018, s. 5). 
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