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SAMMANFATTNING/ABSTRACT

This essay deals with non-normative gender expressions during childhood. I’m using 

narrative theory and methods to analyze autobiographical narratives. My questions 

are: 

-  What strategies does the non-normative person use to deal with his otherness? 

- Using the methodological analysis tool ”turning point”, where are the turning points 

in the narratives? Are their any common turning points in the various narratives? 

- Where is the responsibility placed in the narratives for that someone does not fit in 

by the adults/ staff at the school/kindergarten- on the non-normative person or at the 

surroundings? 

   The experiences are interpreted through theories and concepts from queer theory 

and gender theory. The study reflects the importance of an anti-oppressive pedagogy 

in school.

(gender, childhood, narrative, queer theory) 
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PROLOG

Jag minns min egen barndom. 

   Tiden innan jag började skolan framstår nu i efterhand som min tid i Eden, i 

paradiset. En värld där jag var fri att bara vara, befriad från vetskap om normer och 

ideal. Fortfarande fullständigt omedveten om att mitt sätt att vara, mitt jag, skulle 

kunna vara fel i någons ögon. 

   Jag hyste en passionerad kärlek för mina Barbie-dockor och kunde inte förstå varför 

jag som pojke förväntades sitta och brumma monotont med en leksaksbil i handen... 

varför skulle det vara bättre? Jag älskade att leka med min egen spegelbild, att få 

uppträda inför publik och jag talade tidigt om mina planer att flytta till Hollywood.  

Min mamma kallade mig ”lätt narcissistisk”, något som jag givetvis inte riktigt 

förstod innebörden av då. Jag anade att något var annorlunda med mig. Men jag 

brydde mig inte nämnvärt. På den tiden.

   Skolans värld var något skrämmande. Jag kände på mig att det skulle bli svårt. Men 

de första åren gick det ganska bra. På den lilla byskolan var jag annorlunda men 

hyfsat accepterad. Jag var jag. Retad ibland, visst, och då kallades jag ofta vid 

flicknamn. Fastän det var väntat gjorde det ändå ont. Det var ju inte riktigt flicka jag 

ville vara. Bara mig själv. Inom mig var jag övertygad (eller så var det i sig en 

överlevnadsstrategi) att jag helt enkelt var lite mer speciell än de andra barnen, ämnad 

för något helt annat. Något större. Men efter några år i skolans värld så började 

nedbrytningen. Normerna kring hur man skulle vara som kille var så starka och tillsist 

trodde även jag att det verkligen var något fel på mig. Att leka med tjejer, sjunga solo 

på skolavslutningar och experimentera med olika frisyrer, nej det var ju faktiskt inte 

okej. Jag var ett freak. En kille skulle spela hockey och tala om att ”pulla” tjejer. 

Något hade gått snett med mig. Plötsligt blev jag medveten. Och efter den insikten var 

min tid i Eden fullständigt över. 

   Högstadiet närmade sig, vilket innebar en ny skola i den närliggande bruksorten.

Detta var en erkänt problematisk skola. Mobbning, rasism och limsniffning hörde till 

vardagen. Med full kraft insåg jag att jag var tvungen att förändras om jag inte skulle 

sluta mina dagar genom dränkning på en skoltoalett. 

     Nu gick allt snabbt. Tjejkompisarna offrades för de tuffare killarna, ett 

pennalistiskt gäng, där vi fostrade varandra med slag och utfrysning. Janet Jackson 

byttes ut mot Iron Maiden. Någon "vanlig kille" trodde jag inte att jag skulle kunna 



passera som, jag var ju alldeles för obegåvad inom sport, detta som utgjorde något av 

de viktigaste kriterierna. Men att vara hårdrockare, det kunde kanske gå. Jag ville göra 

mig själv oberörbar. Jag ville vara en sådan där svartklädd person som de andra, ”de 

vanliga”, bara skulle låta passera. En sådan figur som de tänker att: honom kan man 

nog aldrig riktigt förstå sig på. Lika bra att bara lämna honom ifred. Musiken tilltalade 

mig också. Den svarade emot den ilska och ångest som växte sig allt starkare inom 

mig.

   Jag bad förtvivlat till Gud att alla skulle glömma bort mitt skamliga förflutna och 

acceptera mitt nya jag. Med osäkra steg äntrade jag högstadiet. 

   Redan efter den första skoldagen kom min äldre kompis förbi hemma hos mig och 

berättade glatt att han och hans klasskamrater sett mig i korridoren och att kamraterna 

hade fastslagit att jag hädanefter skulle kallas “Halvkönet”. Mina svarta 

hårdrockskläder och min omsorgsfullt pålagda nonchalanta attityd hade visst inte 

hjälpt.



1 INLEDNING

I oktober 2010 uppmärksammades den amerikanska kampanjen ”It Gets Better” här i 

Sverige. Den startades av Joel Burns, ledamot i Ft. Worth’s stadsfullmäktige. Han 

höll ett tal angående en våg av självmord som drabbat USA bland pojkar som 

identifierat sig, eller uppfattats som, homosexuella av sin omgivning. Han berättade 

sin egen historia; om hur han blev så retad av sina skolkamrater att han en dag 

försökte ta sitt eget liv och sedan berättade han om livet som vuxen; lyckligt gift med 

en man och accepterad av sin familj. Inspelningen av hans tal blev uppmärksammat 

på Youtube (över 2 miljoner har sett inslaget) och flera kända skådespelare och 

artister spelade också in korta filmer som uppmuntran till unga homosexuella, 

bisexuella och trans-personer (hbt) med ett budskap om att våga leva vidare; det blir 

bättre när du är vuxen och kan välja ditt eget liv. 

   I Sverige startades ett upprop inspirerat av den amerikanska kampanjen av Micke 

Kazarnowicz där människor uppmuntrades att bära något lila den 27:e oktober för att 

visa sitt stöd för unga hbt-personer.

   Av de fem pojkarna som uppmärksammades i ”It get’s better” var två stycken så 

unga som 13 år. Flertalet av dem hade inte själva kommit ut som homosexuella. Den 

egentliga anledningen till att de flesta av dem mobbades var alltså egentligen inte 

p.g.a. deras sexualitet, utan för hur de uppfattades.

   Det huvudsakliga fokuset i uppsatsen ligger på normbrytande sätt att gestalta genus. 

Sättet vi gestaltar vårt kön på tycks många gånger vara viktigt för omvärlden, redan 

från tidig ålder. Uppbundet kring vilka leksaker barnet använder, hur barnet leker och 

vilka kläder det väljer, finns det förväntningar kopplat till barnets biologiska kön.  ”It 

get’s better” fick mig att fundera på hur situationen sett ut, och ser ut, här i Sverige för 

barn och ungdomar som bryter mot existerande normer kring genus. Skolstyrelsens 

undersökning från 2010; Hon hen han, visar på att unga hbt-personer mår betydligt 

sämre än sina heterosexuella klasskamrater. Så många som en fjärdedel av de unga 

homo- och bisexuella kvinnorna i undersökningen uppger att de försökt ta livet av sig. 

Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna tillhörande gruppen homosexuella och 

bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående 

vuxen. Undersökningen visar också att det bland homosexuella, bisexuella och 

transpersoner finns ett lågt förtroende för skolan, sjukvården och polisen på grund av 

att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen (Hon hen han, Skolstyrelsen, 



2010).

En undersökning av normbrytande beteende i barndomen/ungdomstiden berör skolans 

värld. Det är den samlingsplats där barn och ungdomar tillbringar den största delen av 

sin vakna tid utanför hemmet, en plats där de fostras. De normer och värderingar som 

existerar där påverkar i allra högsta grad den enskilda individen. Läroplanen säger: 

"Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt." (Skolverket, Lpf 94, § 1.1) Detta säger Läroplanen, men är 

detta något som i realiteten präglar skolans värld? Som snart färdig lärare är jag 

intresserad av att se hur skolans personal agerar i sådana här frågor. Jag anser att det 

skulle vara av värde för alla lärare att få mer insikt om hur det kan vara för en enskild 

elev att bryta emot de existerande normer som finns gällande genus. Också att veta 

mer om de processerna som stödjer vissa sätt att vara pojke/flicka och pekar ut andra 

sätt som avvikande. Uppsatsen kan förhoppningsvis också visa exempel på olika 

sorters behandling och strategier ifrån olika skolor och lärare och hur de andra 

eleverna agerat. Genom att äga kunskap om detta är det betydligt lättare att kunna 

uppfylla de mål som nämns i läroplanen.

2 SYFTE

Syftet med uppsatsen är undersöka hur barndomen/ungdomstiden skildas av 

människor i Sverige som utmanat gällande normer kring genus, att utforska vilket 

förhållningssätt och vilka strategier de använder sig av för att existera i ett 

sammanhang där de anses annorlunda, så som i skolans värld. Det är också mitt syfte 

att undersöka hur skolans personal agerar i dessa situationer.

3 FRÅGESTÄLLNINGAR

- Vilka strategier använder den normbrytande för att hantera sitt annorlundaskap?

- Utifrån det narrativa analysverktyget ”vändpunkt” (turning point); var ligger 

vändpunkten/vändpunkterna i berättelsen? Finns det gemensamma vändpunkter i de 

olika berättelserna?

- Var läggs ansvaret i berättelserna för att någon inte passar in av vuxna/personal på 

skola/dagis - på den normbrytande eller på omgivningen?



4 MATERIAL

Såna som oss - röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap är en antologi från 

2003, av Joakim Clifton Bergman och Susanne Mobacker. Boken har sexton olika 

berättelser skrivna av femton olika författare. Texterna skiljer sig åt i berättarstil och 

ämnesval, men alla berör de på något vis människor som upplevt sig avvika från 

rådande normer kring genus och sexualitet. Tre av texterna berättar om barndomen 

och ungdomstiden mera utförligt, dessa är skrivna av Johan Hilton, Susanne 

Mobacker och Ulrika Dahl. 

      Jag får vara den jag är när jag inte blev som jag skulle (2010) är en 

självbiografisk barn- och ungdomsskildring av en Noah Widqvist; en ung kille som är 

transsexuell FtM (Female to Male). 

    Infestus (2010) är en självbiografisk monolog av skådespelaren Aleksa Lundberg, 

som behandlar hennes barndom och hennes könsbyte MtF (Male to Female). Manuset 

är inte utgivet av ett förlag utan jag fick tag på det genom att kontakta författaren som 

sedan mailade det till mig. 

   Min förhoppning var också att hitta flera texter som inte var skrivna av hbt 

(homosexuella- bisexuella- transpersoner)- personer. För det är ju inte bara hbt-

personer som riskerar att sticka ut från normerna gällande genus, utan vem som helst 

som exempelvis klär sig annorlunda eller gör någon handling som inte passar inom 

den heteronormativa genusmodellen kan pekas ut som normbrytare. I slutändan fann 

jag dock inga sådana texter.

   Jag har alltså 3 stycken kortare texter från en antologi, en monolog och en längre 

berättelse. Det kan vara problematiskt att arbeta med texter som skiljer sig åt i fråga 

om form, för givetvis är det annorlunda att analysera en berättelse på 156 sidor än en 

på 9 sidor. Noah Widqvist text sticker ut mest på grund av sin längd, medan de andra 

är ungefär lika långa. Aleksa Lundbergs text skiljer sig vidare från de andra eftersom 

den är skriven för scenen. Jag anser dock att materialet fungerar för mitt syfte, då det 

viktigaste för denna uppsats inte är formen utan vad de berättar om. Samtliga är 

självbiografiska och berör i allra högsta grad det aktuella temat. 

5 AVGRÄNSNINGAR

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka erfarenheter från personer som brutit mot 

heteronormativa genusnormerna i det svenska samhället, därför faller skildringar från 



andra länder bort. 

    De berättelser jag kommer att analysera är uttalat självbiografiska skildringar. Jag 

har i studiens startskede övervägt andra skildringar i böcker som kan antas vara delvis 

självbiografiska, men sedan valt att utesluta dem. Detta för att undvika att behöva 

spekulera kring vad som kan vara sanna erfarenheter och vad som är ren fiktion. 

    Pjäsen Infestus är den text som är mest problematisk utifrån denna avgränsning 

eftersom huvudpersonen i pjäsen (Amanda) inte har samma namn som författaren 

(Aleksa). Detta gör ju att man inte uppfattar den självbiografiskt utan det skulle kunna 

betyda att det är en rent fiktiv berättelse. ”Pjäsen handlar om hur det kan vara att byta 

kön och baserar sig på mina egna erfarenheter” berättar författaren Aleksa Lundberg 

på Unga Turs webbplats. ”Pjäsen …. bygger på Aleksa Lundbergs egna erfarenheter”

(Hellgren, Anna, 2009, s.11). Pjäsförfattaren, som jag nu har träffat, har också 

personligen intygat för mig att pjäsen handlar om hennes egna upplevelser. Därför 

anser jag att pjäsen fungerar som analysmaterial, trots att författaren använder sig av 

ett annat namn i pjäsen. 

   Jag kommer att använda mig av erfarenheter från både män, kvinnor och ifrån dem

som inte helt känner sig hemma i någon av de två kategorierna. Tidigare forskning har 

visat att normerna skiljer sig ofta åt beroende på vilket kön man har, förväntningarna 

är olika på pojkar/män respektive flickor/kvinnor. Detta skulle kunna innebära att det 

vore enklare att endast undersöka exempelvis kvinnors erfarenheter av att bryta 

genusnormen. Jag väljer trots detta att inte bara undersöka en av kategorierna. 

Inspirerad av poststrukturalistiska feminister tar socialantropologen Fanny 

Ambjörnsson (2003) i sin bok I en klass för sig upp risken med att uppmärksamma 

och fokusera män och kvinnor som två skilda kategorier. Det kan innebära att 

forskningen bidrar till att reproducera genusskillnaden snarare än att upphäva den, 

detta genom att binda vissa erfarenheter till ett av könen (Ambjörnsson, 2003, s.27). 

Detta är något jag vill undvika. Då min undersökning dessutom behandlar 

erfarenheter av att bryta mot normer och förväntningar kring genus vill jag inte börja 

med att kategorisera och utesluta vissa erfarenheter p.g.a. vilket biologisk kön 

personen har (eller har haft). Däremot så kommer jag givetvis att diskutera de 

eventuella skillnader som kan visa sig i materialet och koppla det till annan relevant 

forskning.

   Jag begränsar mig också till att behandla erfarenheter som gjorts från och med 



1970-talet för att resultatet ska kännas något så när aktuellt. 

6 METOD

Jag kommer att göra textanalyser av självbiografiska berättelser utifrån narrativ teori 

och metod. Ett metodologiskt verktyg hämtad ur narratologin är ”vändpunkt” (turning 

point). Det är ett sätt att finna berättelsernas mest kärnfulla delar, där huvudpersonen 

vinner insikt och förstår hur ”saker och ting är” (Johansson, 2005, s.319). 

“Vändpunkt” är också ett teoretiskt begrepp som jag kommer att presentera under 

teoretiska perspektiv.

   Psykologen Amia Lieblich har tillsamman med Rivka Tuval-Mashiach och Tamar 

Zilber skapat en modell för att bringa reda i den mångfald som ryms inom narrativa 

metoder. De har urskiljt två centrala och av varandra oberoende dimensioner: ”1) 

helhet versus kategori samt 2) innehåll versus form” (Johansson, 2005, s.288). Den 

första dimensionen refererar till den enhet som ska analyseras, vilket kan vara en hel 

berättelse eller en utvald del. Den andra dimensionen refererar till huruvida läsningen 

fokuserar innehåll eller form, en dikotomi som görs inom litteraturvetenskaplig 

läsning av texter. Utifrån kombinationer av dimensionerna urskiljer Lieblich/Tuval-

Mashiach/Tamar Zilbers fyra olika sätt att läsa berättelser:

1. Helhet- Innehåll  2. Helhet – form

3. Del - innehåll  4. Del- form  (ibid.)

Detta visar hur de två tidigare nämnda dimensionerna samverkar. Alla sorters 

blandvarianter av läsning förekommer dock, påpekar författarna, utefter de två 

dimensionerna.(Johansson, 2005, s.288-289).

   En läsning som fokuserar på det explicita innehållet i texten söker svar på frågor 

som ”… vad hände, varför hände det, vem deltog i händelseförloppet?” (ibid.). Med 

dessa frågor kan man undersöka berättarens perspektiv eller fokusera på det implicita 

innehållet i berättelsen (egenskaper, symbolik, motiv m.m.). Detta är den läsningen 

jag använder mig av för att analysera mitt material. Om läsningen istället fokuserar på 

formen ligger intresset på intrigens struktur, genrer, metaforer, händelsernas ordning 

m.m.

   Uppsatsen är en kvalitativ studie där jag kommer att undersöka fem självbiografiska 

berättelser. De slutsatser som dras utifrån materialet är alltså inte generaliserbara, men 

förhoppningsvis bidrar de till en djupare förståelse för, och synliggörande av, den 



aktuella problematiken. 

7 TIDIGARE FORSKNING

I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2003) är en 

kvalitativ studie där Fanny Ambjörnsson genomfört deltagande och medföljande 

observation i två gymnasieklasser under ett år. Syftet med avhandlingen är att 

"undersöka hur feminina genuspositioner skapas inom ramarna för en heteronormativ 

ordning" (Ambjörnsson, 2003, s.11). Ambjörnssons utgångspunkter finns i 

feministisk teoribildning och i queerteoretiska- och poststrukturalistiska perspektiv, 

med teoretiska begrepp som jag funnit relevanta även för min uppsats. 

Genusskapandet finner Ambjörnsson vara nära sammanflätat med den 

heteronormativa ordningen, d.v.s. ett godtagbart genusuttryck är kopplat till rätt sorts 

begär; en normerande heterosexualitet (Ambjörnsson, 2003, s.13). I boken fokuserar 

hon främst på relationer tjejer emellan (än mellan tjejer och killar) och undersöker hur 

genus skapas och upprätthålls, i de två olika klasserna, den ena en S-klass (där 

flertalet av eleverna kommer från medelklassbakgrund) och en BF-klass (där flertalet 

av eleverna kommer från arbetarklassbakgrund). I undersökningen belyses skillnader 

som finns mellan grupperna i hur de förhåller sig till den normativa femininiteten. 

Ambjörnsson försöker kartlägga hur vissa kombinationer av genus, sexualitet, klass 

och etnicitet framställs som mer normala, vilket inte helt enkelt innebär det vanligaste 

sättet att vara, utan snarare representerar en betydelsefull balansgång mellan 

normalitet och det ideala, hur man bör vara (Ambjörnsson, 2003, s.298-299). Den 

normala tjej som de flesta vill vara, är det sällan (om någonsin) någon upplever sig 

förkroppsliga (Ambjörnsson, 2003, s.28). Ambjörnsson beskriver normaliteten som 

en fetisch- "åtråvärd samtidigt omöjlig att uppnå" (Ambjörnsson, 2003, s.300) - ett 

redskap genom vilket maktrelationer upprätthålls. Jag finner det särskilt intressant att 

läsa om S-tjejernas relation till klasskamraten Johanna, en öppet lesbisk tjej som är 

accepterad i klassen men som det talas mycket om bakom hennes rygg. Det framgår 

att det inte är hennes homosexualitet som irriterar, utan hennes brist på kvinnlighet. 

Genom att ha "killskor", använda sport-bh och kortklippt hår stör hon genusnormen 

om den "naturliga kvinnan" (s.147,162-163). En kille på skolan, Hamid, trakasseras 

öppet, framför allt av andra killar, då han utpekas som bög på grund av hans påstådda 

fjollighet och omanliga beteende. Medan den lesbiska Johanna passerar förhållandevis 



obemärkt, bortsett från klasskamraternas starka önskan om att hon skulle ha en mer 

kvinnlig stil, leder alltså Hamids "fjollighet" till öppet trakasserande och negativa 

sanktioner (Ambjörnsson, 2003, s.235-236).  I en av intervjuerna konstaterar en tjej 

att det är tanken på sex som gör det mer provocerande med manlig homosexualitet än 

kvinnlig, "Det är det folk tycker är äckligt. Med tjejer är det liksom inte riktigt samma 

sak. Med dom är det liksom finare" (Ambjörnsson, 2003, s.235-236) Ambjörnsson 

konstaterar att kvinnor historiskt sett inte setts som sexuella subjekt, snarare som 

objekt i relation till det manliga subjektet, detta gör lesbiskheten mycket mer osynligt 

än den manliga homosexualiteten som existerar som en närvarande frånvaro, ett hot 

mot både den normerande manligheten och kvinnligheten (Ambjörnsson, 2003, s.236-

237). 

    Paula Arvidsson examensarbete från 2010 Det beror på - En studie om 

normbrytande genusbeteende bland gymnasieungdomar  använder sig av kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer för att försöka finna vad som identifieras normbrytande 

beteende bland gymnasieelever. De intervjuade svenska ungdomarna tycks ha 

utgångspunkten att de båda könen förväntas begära varandra och vara varandras 

motsatser, vilket kan förstås genom Judith Butlers heterosexuella matris. Ett feminint 

beteende utfört av en kille och ett maskulint beteende utfört av en tjej uppfattas som 

normbrytande. "Bög" är ett vanligt skällsord och används för att straffa normbrytande 

beteende. Detta framträder som det mest normbrytande, för en kille att kopplas till 

något feminint, att åtrå killar eller bete sig feminint. Normbrytande beteende för en 

tjej kopplas mer ihop med att vara slampig, tuff och ta mycket plats, något som 

Arvidsson kopplar till Connells begrepp “underordnad femininitet“, den femininiteten 

som vägrar stödja den hegemoniska maskuliniteten. Önskvärt beteende för tjejer 

beskrivs med ord som "mjuk" och "lagom" (s.26, 32). Arvidsson fastslår att det mesta 

som kommit fram under intervjuerna visar att ungdomarna lever inom en

heteronormativ förståelseram, även om ett fåtal uttalar sig tolerant om homosexualitet. 

Alla i omgivningen förväntas vara heterosexuella och deras beteenden förväntas 

komplettera det andra könet (s.30-31). Arvidsson har endast intervjuat 11 elever från 

en och samma klass, därför menar hon att det inte går att generalisera kring resultaten, 

undersökningen ska snarare ses som ett djupdyk i ett normklimat, just det existerande 

på denna skola belägen i en västsvensk ort (s.14).

   Homo- Bi- och Transperspektivet kvar i garderoben? En kvalitativ studie i de lägre 

skolåren  är ett examensarbete från 2007 av lärarstudenten Anna Manselin vid Malmö 



högskola. Arbetet syftar till att synliggöra normer rörande HBT- perspektiv på en 

svensk skola. Hon har intervjuat fyra lärare om hur de använder detta perspektiv i 

förhållande till sin undervisning, till barn och kollegor och till skolans styrdokument.  

Undersökningen visar att lärarna tycker att det är svårt att tala om HBT- frågor och att 

detta oftast kommer på tal i samband med att barnen använder ”bög” som skällsord. 

Manselin konstaterar att HBT-frågor och könsroller hänger samman, negativa uttryck 

begränsar pojkar och flickors sätt att vara p.g.a. rädsla för att uppfattas som bög eller 

flata (s.43). Sammanfattningsvis visar Manselins undersökning att den undersökta 

skolan inte har något HBT- perspektiv i någon större utsträckning. Detta kopplar hon 

delvis till existerande styrdokument i skolan samt till den rådande 

heteronormativiteten.

   En intressant C-uppsats som tangerar mitt ämnesval och min teoretiska 

utgångspunkt är Rubbade normer - ungdomars erfarenhet av att stå utanför 

könsnormerna av Emma Carlsson på socionomprogrammet, Göteborgs universitet. 

Hennes empiriska underlag är baserat på halvstrukturerade intervjuer genomförda i 

realtid på Internet. Respondenterna har hon funnit på Qruiser, Sveriges största 

community för HBT- personer, där hon intervjuat tjejer som beskriver sig själva som 

”grabbiga”. Uppsatsens centrala frågeställningar liknar mina, men handlar om

samhället i stort och urvalet av respondenter är specificerat för att handla om kvinnlig 

maskulinitet. Carlsson finner att rädslan för kvinnlig maskulinitet är stor i samhället, 

så stor att den får familjemedlemmar att ta avstånd från varandra (Carlsson, 2008, 

s.46) Vidare finner Carlsson att den position inom en motdiskurs som de intervjuade 

tjejerna har som ”icke heterosexuellt gångbar och avvikande från 

könsnormerna”(ibid.) rymmer en frihet. Nämligen den att ”vara hur knäpp som helst”. 

Detta innebär att de delvis slipper införliva samhällsnormerna kring kön. På så vis kan 

de också bidra till förändring på samhällsnivå (ibid.).

8 TEORI OCH METOD

I denna del kommer jag att kortfattat förklara de teorier och begrepp som är 

grundläggande för uppsatsen.

8.1 Queerteori

För att förstå queerteorins ursprung går jag tillbaka till homorörelsens historia. Under 



1950-talet började kampen för rättigheter, först försiktigt, och sedan allt mer 

utmanande mot konventionella strukturer under 1960- och 70-talet (Ambjörnsson, 

2006, s.15-16). På 1980-talet, då aids kom, förändrades livet för västvärldens 

homosexuella. Tillsammans med sprutnarkomaner och prostituerade pekades 

homosexuella män ut som syndabockar för virusets spridning och religiös fördömelse 

och våld mot homosexuella ökade i USA. Gayrörelsen började under denna svåra tid 

att fokusera på enhet och göra anspråk på en mer ”anständig” offentlig gayscen.  

Detta gjorde att många som ansågs bekräfta majoritetssamhällets fördomar kände sig 

utestängda, så som transor, butchflator och fjolliga bögar. I Sverige fördes i slutet av 

1980-talet en debatt om huruvida transsexuella och homosexuella verkligen hade 

något gemensamt. Först i USA ledde detta fram till att en kritik växte fram emot den 

egna rörelsens ”etniska identitetsmodell” och ur detta blev queer ett användbart 

begrepp. Queer gav en vidare ram inom vilken alla som ställer sig utanför den 

normerande heterosexualiteten kan samlas (Ambjörnsson, 2006, s.24-27).

   Inom akademin började man efterfråga en forskningsinriktning med bredare fokus 

på sexualiteten i samhället, både historiskt och i förhållande till makt och kön/genus. 

Med tankegångar och begrepp från poststrukturalismen och ifrån Lesbian and Gay 

studies föddes queerteorin i början på 1990-talet i USA (Ambjörnsson, 2006, s.37-

41). Den fokuserar på hur vissa sätt att organisera sexualitet priviligeras, och upplevs 

som normala, medan andra bestäms som avvikande och onormala (Ambjörnsson, 

2004, s.14). Poststrukturalismen, som uppkom under 1960- och 70-talen, beskrivs 

enligt Nationalencyklopedin vila på en stark misstro mot vetenskapens och förnuftets 

pretentioner. Europeiska akademiker/intellektuella formulerade kritiska tankar som 

var influerade av strukturalismens, som kan beskrivas som att betydelse alltid skapas i 

relation till något annat, så som vuxen/barn, kvinna/man. Betydelse är alltså beroende 

av skillnad, vilket gör den relativ till sin karaktär. ”På så sätt ruckas också den 

kunskapssyn som säger att det finns en inneboende innebörd eller essens i det vi ser 

omkring oss” (Ambjörnsson, 2006, s.41). Dessa kritiska ansatser gav ett verktyg att 

ifrågasätta den naturligjorda uppdelning mellan manligt och kvinnligt och mellan 

heterosexuell och homosexuell. Genusvetaren Tiina Rosenberg menar att gemensamt 

för all queerteori är att den kritiskt granskar det heteronormativa. Det heteronormativa 

beskrivs som de strukturer, relationer och institutioner som vidmakthåller 

heterosexualiteten som”… en enhetlig, naturlig och allomfattande 

ursprungssexualitet” (Rosenberg, 2002, s.12-13). Heterosexualiteten ses som 



historiskt, kulturellt och socialt skapad, liksom alla andra former av social 

organisering. Queerteorin intresserar sig för de hur föreställningar om normalitet och 

avvikelse uppstår och vad det får för konsekvenser. (Ambjörnsson, 2006, s.51).  

8.2 Genusteori

”För att uttrycka det mer informellt handlar genus om hur samhället förhåller sig till 

människokroppen och vilka konsekvenser detta får i både vårt privatliv och för 

mänsklighetens framtid” (Connell, 2003, s.21-22). Detta beskriver Raewyn Connell 

(tidigare känd som R.W. Connell), en australisk sociolog som skrivit en stor mängd 

böcker om genus och maskuliniteter. Den huvudsakliga poängen med att använda 

begreppet genus, och inte kön, är att skilja på kulturellt och biologiskt kön. 

Ambjörnsson (2003) menar att de flesta feministiska forskare är överens om 

förståelsen av genus som ”en kulturellt skapad maktordning relaterad till 

föreställningar om manligt och kvinnligt” (Ambjörnsson, 2003, s.12). Genus kan 

förstås som en process. Genom våra handlingar (hur vi rör oss, klär oss, genom våra 

vänskapsband osv.), skapar och återskapar vi genus (Ambjörnsson, 2003, s.12-13). 

Judith Butler, en av queerteorins mest framstående filosofer, menar att kategorierna 

man och kvinna inte existerar i sig själva, utan de blir begripliga och får mening inom 

en heterosexualiserad förståelseram, denna som hon kallar för “den heterosexuella 

matrisen“. ”Denna matris är det kulturella raster som begripliggör kroppar, genus, 

sexualitet och begär, och särskiljer maskulinitet från femininitet, för att sedan knyta 

dem samman genom det heterosexuella begärets handlingar” (Ambjörnsson, 2003, 

s.15) För att gestalta genus på ”rätt sätt” måste man ”… lyckas prestera rätt sorts 

kopplingar mellan kropp, genus, sexualitet och begär” (Ambjörnsson, 2003, s.15-16). 

Människor med bröst och vagina förväntas bete sig och klä sig på ett sätt som skiljer 

sig från de människor med penis (som i sin tur har andra förväntningar på sig). Dessa 

två sorters människor förväntas begära varandra och ha sexuella relationer. Det här 

sättet att iscensätta genus och sexualitet beskriver en heteronormativ genusordning, ett 

tvingande system där överträdelser följs av tydliga straffåtgärder. Inom denna ordning 

blir ”… vissa sexuella relationer, begär, rörelsemönster och tal mer önskvärda, 

privilegierade, meningsbärande och begripliga än andra” (Ambjörnsson, 2003, s.16). 

Ambjörnsson beskriver den heterosexuella matrisen som grundläggande för våra 

uppfattningar om vad som utgör ”normala” kvinnor och män (ibid.).



8.3 Normalisering i relation till genus

Normal, ett begrepp som Amjörnsson menar ”… avser det mest vanligt 

förekommande och det eftersträvansvärda, både det genomsnittliga och det ideala” 

(Ambjörnsson, 2003, s.21). Genom att vara eftersträvansvärt och idealt hör det på 

många sätt samman med makt vilket filosofen och idéhistorikern Michel Foucault har 

skrivit mycket om; ”hur den fungerar, befästs och undergrävs” (ibid.). Han ser en 

förändring i hur maktutövningen i västvärlden har sett ut sedan upplysningstiden. Idag 

tycks individen självmant anpassa sig till normer jämfört med förr. Under 

upplysningstiden tycks maktutövning ha skett genom materiella begränsningar, 

skrämsel och genom vapen. Anpassningen sker idag alltså inte genom hot, utan 

istället med ”… uppmaningen att man därigenom blir lyckligare” (ibid.). Från att 

tidigare ha handlat om yttre faktorer har makten kommit att verka genom inre 

faktorer; genom självsanering, självövervakning och självdisciplinering. Även 

förtrycket ändrar under en sådan ordning form, enligt statsvetaren Iris Marion Young 

(ibid.). Förtrycket är något som numera sker i vardagen, genom vardagliga möten med 

hyggliga medmänniskor, i medier och kulturella stereotyper, från att tidigare i vår 

förståelse förlagts till övergripande samhälleliga strukturer (ibid.).

  Normen finns aldrig i kraft av sig själv, den existerar snarare endast i relation till en 

tänkt och utpekad motpol. Ambjörnsson (2003) tar som exempel heterosexualiteten 

som norm: ”Vi vet att vi är heterosexuella genom insikten om vad vi inte är” 

(Ambjörnsson, 2003, s.22) Denna tilltänkta motsats är (oftast) homosexualiteten. 

Jesper Fundberg (2003) tar i sin bok Kom igen, gubbar! upp hur normaliteten 

gestaltas just genom att ta avstånd från vad man inte är. I sin studie av ett 

pojkfotbollslag finner han hur dessa etniskt svenska pojkar/män, de som i sig är 

”bärare av normalitet” (Fundberg, 2003, s.184) gestaltar sitt manliga genus genom att 

driva med och ta avstånd ifrån sin skapade ”motpol”, det de inte är, nämligen: bögen, 

kärringen och invandraren. Vad som klassas som normalt och eftersträvansvärt går 

alltså att utläsa av dessa tilltänkta antiteser.

8.4 Narrativ teori och metod

”Genom narrativiteten förstår vi vilka vi är, vi gör oss själva och andra begripliga och 

orienterar oss i tillvaron” (Johansson, 2005, s.86) Narrativa studier är numera ett 

tvärdisciplinärt forskningsfält. Inledningsvis var det främst lingvister och 



litteraturvetare som ägnade sig åt studiet i vetenskapliga sammanhang men med tiden 

har intresset vuxit inom andra humanistiska vetenskaper samt inom 

samhällsvetenskapen (Johansson, 2005, s.17). Narrativ teori och analys inbegriper en 

rad olika teoretiska traditioner så som strukturalism, psykoanalytisk teori, 

hermeneutik, diskursanalys m.m. Under 1990-talet började begreppen ”narrativ” eller 

”berättelse” förekomma allt oftare i vetenskaplig litteratur och debatt. 

   Anna Johansson, sociolog/genusforskare och författare till boken Narrativ teori och 

metod fann inte någon given definition på narrativ då hon började använda sig av 

teorierna och presenterar därför flertal definitioner i boken. Hon menar att bristen på 

samstämmiga förklaringar beror på att den narrativa teorin fortfarande är så färsk 

inom samhällsvetenskapen, den befinner sig i ett ”explorativt stadium”(Johansson, 

2005, s.121-122). Enligt Svenska akademiens ordlista betyder narrativ 

”berättande”(s.604). Narratologen Gerard Genette skiljer mellan tre olika betydelser 

av termen narrativ. I den första betydelsen refererar ordet till ”… den 

händelseutveckling som är ämnet för diskursen” (Johansson, 2005, s.130-131). Alltså, 

helheten av handlingar/situationer står i fokus, inte de medel som används för att 

förmedla helheten. En betydelse han kallar för berättelse. Genette ger Odysseus 

äventyr, från Trojas fall till hans hemkomst, som ett exempel på en sådan berättelse. 

Den andra betydelsen är den skriftliga eller muntliga diskurs som används för att 

berätta om en (eller flera) händelser, en betydelse han kallar narrativ. Detta är alltså 

formen i berättelsen/berättandet. Den tredje och sista betydelsen refererar till själva 

handlingen att berätta någonting för någon, berättande (ibid.).

    Socialfilosofen Paul Ricoeur beskriver berättandet som något betydelsefullt för 

människor. Det är något mer än bara en kronologisk redogörelse av händelser utan 

snarare ett sätt att konstruera meningsfulla helheter av osammanhängande situationer. 

Detta tycks vara en universell mänsklig aktivitet, konstaterar Johansson, som existerar 

både i kulturer med skriftspråk och inom muntliga kulturer (Johansson, 2005, s.16). 

Våra berättelser blir som ”… nycklar till kulturella betydelsevärldar”, för det är 

genom berättandet som vi konstruerar vår uppfattning om världen, om andra och om 

oss själva. Berättandet har en djup existentiell mening för oss och svarar på frågor 

som: ”Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart är du på väg?” (Johansson, 2005, s.17). 

Somers/Gibson använder sig av begreppet ”narrativ identitet” för att betona just hur 

sociala identiteter konstitueras genom narrativitet.

   Liksom den narrativa teorin inbegriper en mängd olika teorier och olika definitioner 



finns där en mängd olika sätt att genomföra narrativa analyser. 

8.4.1 Vändpunkt

Det narratologiska begreppet ”turning point”, vändpunkt, används ofta inom 

biografisk forskning/ livsberättelseforskning. Begreppet definieras av Professor 

Gerald Prince som ”… en handling eller en händelse som markerar om målet är inom 

räckhåll eller inte. Den är avgörande för händelsen, något som vänder 

intrigen”(s.319). Sociologen Norman Denzin menar att vid dessa kriser eller händelser 

ställs livet på sin spets och en individs karaktär blottläggs. Det är vändpunkter som 

delar in livet i ”före” och ”efter”, som blir en upptäckt eller insikt om hur ”saker och 

ting är” (s.319). 

   Sociologen och genusforskaren Anna Johansson (2005) menar att självbiografiska 

berättelser i västvärlden struktureras runt sådana omvälvande kriser/händelser 

eftersom de anses vara kvalitativa steg i en psykologisk utvecklingsprocess och vara 

djupt förankrade i föreställningen om ett liv. Denzin har skapat en 

fenomenologisk/hermeneutisk definition av vad en vändpunkt är, där subjektets 

tolkning är i centrum. Han avvisar utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ett 

flertal andra sätt att analysera vändpunkterna, utan propagerar för att de bör ses som 

socialt skapade och kontextuellt bundna.  ”Vändpunkterna konstrueras inom en 

specifik berättelse, i en specifik situation, med vissa berättartekniker”(Johansson, 

2005, s.320). De kan dock vara gemensamma för en viss grupps berättelser. 

Etnologen Alf Arvidsson, som jobbat med levnadshistoriska intervjuer, menar att 

vändpunkten som brukar markeras genom utvärderande kommentarer som ”… sen 

blev det annorlunda” eller ”… så var det fram tills” (ibid). I sin analys av nedskrivna 

livsberättelser finner sociologen Vanessa May att rytmen i texten ökas eller sänks då 

berättaren vill lyfta fram eller betona viktiga episoder. Hon identifierar också textens 

”tjocklek” som en identifikationspunkt för vändpunkten. En ”tjock” beskrivning ger 

mycket detaljer, en ”tunn” mindre. En sådan variation kan avläsas som att berättaren 

tillmäter vissa episoder extra vikt (Johansson, 2005, s.322). Vid en analys av ett urval 

av berättelser kan man finna vändpunkter som är gemensamma för många, detta 

eftersom en specifik kultur ofta delar synen på vad en vändpunkt kan vara. Anna 

Johansson, som bl.a. gjort en studie över nicaraguanska kvinnors livsberättelser, 

påpekar att vändpunkter som mönster är kulturellt bestämda. Detta kan innebära att 

man som läsare från en annan kulturell bakgrund kan man missa att se eller förstå ett 



mönster (Johansson, 2005, s.322-330).

8.5 Teori och metod: sammanfattning

Queerteori är ett stort forskningsområde. De begrepp och teorier som jag presenterat 

utgör min teoretiska förståelsehorisont genom vilken jag förhoppningsvis kan förstå 

och förklara det jag finner i berättelserna. Med queerteorins fokus på normer, 

sexualitet och genus är den i allra högsta grad relevant för min studie. Genusteori är 

liksom queerteori ett stort forskningsområde som jag endast kortfattat går in på.  Det 

system av tvingande kopplingar som Butler (via Ambjörnsson 2003) kallar “den 

heterosexuella matrisen” är en viktig förklaringsmodell som jag utgår ifrån för att 

förstå hur vissa sätt att gestalta kön sanktioneras och hur andra sätt framställs som 

obegripliga. I detta tvingande system följs överträdelser av straffåtgärder, just så som 

de berättelser av normbrytande som ska analyseras i uppsatsen.

   Normalisering är ett viktigt begrepp för uppsatsen eftersom det genom det begreppet 

går att förstå hur normaliseringsprocessen samverkar med genusuttryck och sexualitet. 

   Narrativ teori och metod är min väg in i textanalysen. Jag har hämtat en teori och ett 

analysverktyg därifrån: ”vändpunkt”. Genom olika forskares definitioner av begreppet 

kan jag använda det som ett verktyg för att identifiera de mest avgörande 

händelserna/insikterna i berättelserna och komma nära kärnpunkterna i berättelserna. 

Eftersom vändpunkterna i berättelserna markerar då ”… en individs karaktär 

blottläggs” (Johansson, 2005, s.319) och för läsaren in de mest avgörande insikterna 

anser jag att de är högst intressanta för min uppsats. Då dessa vändpunkter kan vara 

gemensamma för en viss grupps berättelser är det också givande att se om jag finner 

några gemensamma sådana och vad det då i sin tur berättar om den grupp jag 

undersöker.

  Lieblich/Tuval-Mashiach/Tamar Zilbers modell använder jag mig av som en metod 

för att välja fokus i min läsning av källmaterialet. 



9 RESULTAT OCH ANALYS

Jag skall nedan presentera den analys som jag gjort av fem självbiografiska berättelser 

utifrån min läsning och mitt metodologiska verktyg. Varje del inleds med ett 

sammanfattande referat av texten. Sedan presenterar jag analysen på berättelsen 

uppdelat på tre perspektiv som jag skapat utifrån mina frågeställningar: Strategi, 

Vändpunkt, Lärare/Vuxna. Slutligen redovisar jag likheter och skillnader mellan 

berättelserna i slutdiskussionen.  

9.1 Susanne

”Om en pojke” är en text ur antologin Såna som oss - röster om sexualitet, identitet 

och annorlundaskap (Bergman & Mobacker, 2003) I den skildrar Susanne Mobacker 

sin barn- och ungdomstid på nio sidor.

9.1.1 Sammanfattning

   Som barn gillar Susanne att bygga kojor, brottas och spela fotboll. Hon har 

kortsnaggat hår, vägrar bära klänning och hon har ingenting emot att bli tagen för att 

vara pojke. Över sitt huvud hör hon vuxna tala om hennes ”pojkaktighet” som ett 

snart övergående problem.

   Då Susanne i 10-årsåldern upptäcker knölar som växer under hennes hud på 

bröstkorgen är hon övertygad om att hon är döende i cancer. Hon blir inte mindre 

förkrossad när hennes mamma skrattande upplyser henne om att hon är på väg att få 

bröst. 

   Och så en dag i mellanstadiet blir det som de vuxna har sagt, Susanne beteende går 

över. Hon börjar göra som de andra flickorna. På rasterna stannar hon inne och leker 

häst istället för att spela fotboll. När pojkarna närmar sig spelar hon blyg. Håret växer 

ut till en page och hon börjar använda mascara. Susanne börjar högstadiet. Hon hatar 

sin kropp, lyssnar på sorgliga sånger och läser dikter av Karin Boye och Edith 

Södergran. Hon skriver uppsatser om kvinnor som hon beundrar och dikter, som inga 

vänner får läsa. Hon svärmar för lärarinnor. När hon är 17 år frågar hennes mamma 

om hon är lesbisk. 

   Nu följer en ny tid i Susannes liv, med flickvän och lägenhet. Hon finner en plats 

hon kan vara på utan att ständigt känna sig misslyckad över de krav som samhället 

ställer. En plats där hon möter inspirerande människor. Men någonting fattas. Hon 



inser att hon någonstans tappat bort en betydelsefull del av sig själv. En dag minns 

hon plötsligt sportbehån som hennes mor introducerade för henne för många år sedan. 

Hon köper kostymer som hon njuter av att bära. Sparar ut polisonger. Något faller på 

plats. Hon praktiserar idag rätten att få vara den hon vill. Även om hennes kropp inte 

helt harmonierar med hennes känsla av vem hon är så bär hon den med stolthet. 

9.1.2 Analys

Lärare/Vuxna: Susanne växer upp i en värld där hennes sätt att leka och klä sig 

framställs som ett problem. Detta är något som de vuxna (över hennes huvud) 

försäkrar snart ska gå över. Vilka dessa vuxna är, om det är lärare, föräldrarnas vänner 

eller släktingar framgår inte i texten. 

   Två olika exempel som lärare i intervjuer nämner som avvikande genusbeteende i 

Homo- Bi- och Transperspektivet kvar i garderoben? En kvalitativ studie i de lägre 

skolåren (2007) är dels en pojke som har långt hår, vilket uppmärksammas som 

annorlunda, samt en flicka som vill leka med pojkar och som även talat med en lärare 

om att vilja vara pojke. (Manselin, 2007, s.31) Barnet Susanne, som har kort hår och 

bygger kojor, skulle på samma vis klassas som avvikande av lärarna i den 

undersökningen. I Susannes berättelse lyser dock lärarna mest med sin frånvaro. Hon 

beskriver kort att hon svärmade för flera lärarinnor under gymnasiet (s.136). Hon 

inkluderar även lärare i meningen: ”Svart vit sa de att jag var. Lärarna, föräldrarna, 

vännerna, älskarinnorna” (s141).

   Det finns en förväntan att Susanne ska förändras, inte att omgivningen ska acceptera 

henne fullt ut. Den implicita bilden som växer fram av skolan genom texten är en 

plats präglad av en stark genusdikotomi; antingen är du tjej och då är du intresserad 

av hästar och killar, eller så är du kille och intresserad av att brottas och av att spela 

fotboll. 

Vändpunkt: Det finns två tydliga vändpunkter i berättelsen. Den första är när Susanne 

går från att vara ”pojkig” till att börja agera som de andra flickorna. Hon beskriver det 

som: ”Det var här, precis nu, som allting började. Det var här, precis nu, som allting 

slutade”(s.135) Alf Arvidsson (i Johansson, 2005) beskriver hur utvärderande 

kommentarer ofta är en indikation på en vändpunkt och det kan inte bli tydligare än 

här. Efter detta förändras allt. Under många år har hon hört hur vuxna talat över 

hennes huvud och berättat att hennes beteende snart ska gå över, snart ska hon bli som 

andra flickorna. Och så blir hon det. Det är en strategi som Susanne väljer. Hon 



beskriver det som att det var här hon ”… slutade att förstå varför man skulle göra 

saker, jag bara gjorde dem”(Bergman & Mobacker, 2003, s.135). Helt i avsaknad av 

intresse leker hon häst, skriver listor på killar och börjar använda mascara. Hon 

beskriver det som att hon låter sig ”… luras in i spelet”( Bergman & Mobacker, 2003, 

s.133) och anpassar sig till de rådande normerna kring hur en tjej ska vara.

   Susannes berättelse påminner lite om den öppet lesbiska “Johanna i S-klassen” i 

Ambjörnssons I en klass för sig. Skolkamraterna talar mycket bakom Johannas rygg 

och då är det framför allt hennes ”okvinnliga” stil det talas om. Den retar dem, 

mycket mer än vad hennes sexuella läggning gör. När Johanna under sista året på 

gymnasiet låter håret växa och börjar klä sig i mer ljusa, blommig tröjor får hon 

väldigt positiva reaktioner av både lärare och sina klasskamrater. De beskriver henne 

som "mer avslappnad", "naturlig" och "mycket mer sig själv" (Ambjörnsson, 2003, 

s.163-164). Att bryta ut från den heteronormativa genusnormen tycks skapa 

reaktioner, så även i Susannes fall. Att klä sig och bete sig mer som de andra tjejerna, 

att iscensätta rätt genus, kan ge positiv utdelning, något som även Susanne inser i 

mellanstadiet.

Men vad är det då som slutligen får henne att börja följa de oskrivna reglerna för hur 

man är tjej? Vuxna har ju redan i många år tjatat om hennes ”felaktiga” beteende. 

Det sker under mellanstadiet. Klassen har just blivit uppdelad i två grupper: rock och 

synt. Hon beskriver det som att alla snygga hamnade i rock, hon hamnade i synt. Då 

grupperna har gemensamma lektioner hör hon det viskas om hur de i rock lever helt 

annorlunda än dem, tjejer och killar träffas efter skolan och spelar dataspel, de kastar 

”kärleksgräs” på varandra. Hon står utanför. Detta sammanfaller också med den 

chock hon upplever då hon förstår att hon är på väg att få bröst. 

   Berättelsens andra vändpunkt kommer när Susanne som ung vuxen minns 

sportbehån som hennes mamma visade för henne för många år sedan. Rytmen i texten 

förändras på detta ställe, den sänks. Från att ha snabbt berättat om hennes tonårstid 

och liv som flata går tempot ned, något som sociologen Vanessa May (Johansson, 

2005, s.322) menar kan identifiera en avgörande händelser i en livsberättelse. 

Susanne beskriver hur omvälvande dagen då hon mindes var, att hon till och med 

minns det exakta datumet. Minnet av sportbehån leder henne tillbaka till något 

ursprungligt. Något som hon tappade bort längs vägen. Hon börjar klä sig i herrkläder. 

Känner sig fin. Från denna stund hittar hon tillbaka till pojken som hon lämnade i 

mellanstadiet. 



Strategi: Kombinationen av att hamna bland de fula och mindre populära i klassen, 

samt insikten om att hennes kropp ofrånkomligen håller på att förändras, leder henne 

till en strategi som jag kallar anpassning. Hon kväver sina egna impulser, byter 

intressen och ändrar sitt utseende. Hon gör nu allt för att passa in i den genusmodell 

som finns för en flicka i hennes omgivning. Susannes strategi handlar om en 

anpassning för att klassas som normal. Vuxna om kring henne har länge väntat på 

hennes förändring, att hon ska sluta vara ”sån där” och att klänningen ska åka på. I 

klassen har hon hamnat bland de fula och töntiga. Susanne förväntas anpassa sig till 

normaliteten av vuxna i hennes omgivning. Hon tycks själv föreställa sig att hon nu 

ska bli populärare bland sina skolkamrater. Foucalts beskrivning av hur makten i 

dagens samhälle verkar genom inre faktorer (självsanering, självövervakning och 

självdisciplinering), kan förstås genom Susannes förändrade beteende. Hon slutar 

tänka, leker som de andra tjejerna och låter den korta stubben växa ut till en page. 

Hon skalar bort det ”felaktiga” i sig själv och disciplinerar sig själv till rollen av en 

”normal” tjej.

  Vändpunkten då Susanne minns sport-bh:n gör att hon helt och fullt överger sin 

anpassningsstrategi. Hon väljer istället att bejaka sina egna impulser. Vilket kön 

omvärlden tror att hon har bryr hon sig inte längre om. Vad det är som gör att Susanne 

slutligen vågar hitta tillbaka till den del av henne själv som hon kallar pojken, 

beskriver hon: ”Jag mötte andra som var som jag och framför allt mötte jag sådana 

som åtrådde och sökte det jag var”( Bergman & Mobacker, 2003, s.137 

  Att bära en annan sorts kläder och klippa sig på ett annat sätt än normen säger för 

tjejer, blir alltså betydelsefullt i berättelsen. Liksom tjejerna i Rubbade normer 

(Carlsson, 2008) finner Susanne en frihet i en position utanför den heterosexuella 

begärsmarknaden. En plats där hon slipper införliva samhällsnormerna kring sitt 

biologiska kön. Genom de yttre förändringarna finner Susanne en viktig del av sig 

själv som hon förtryckt, hon blir starkare och mår bättre. Det är inte man hon vill 

vara, liksom det aldrig var pojke hon ville vara i barndomen. Med hennes egna ord; 

”Jag ville bara bygga mina kojor i mina slitna jeans” (s.139). 



9.2 Noah/Vera

Jag får vara den jag är när jag inte blev som jag skulle är en självbiografisk roman på 

156 sidor av Noah Widqvist. Boken är utgiven 2010. 

9.2.1 Sammanfattning

Till formen växlar den mellan att berätta i jagform om barndom och tonårstid samt att 

berätta om Vera som går en eftergymnasial teaterutbildning. (Jag följer berättelsens 

benämningar av könstillhörighet och skriver “hon” om Vera och byter till “han” då 

Vera blir Noah.)  

   Berättelsens “jag” växer upp i ett litet samhälle i Östergötland med mamma, pappa, 

syster och två vuxna syskon som hon träffar ibland. I skolan är hon mycket begåvad, 

hon tycks ha fotografiskt minne. På rasterna spelar hon boll och leker kull, alltid i 

killarnas lag. Detta accepteras i några år men då hon är i 9-årsåldern stöts hon bort 

från killarna. Så Vera bestämmer sig för att ”bli” kille eftersom hon tror att hon då ska 

accepteras. Hon klipper sig och börjar bära ”killigare” kläder. Detta leder dock inte 

till att hon accepteras bland kilarna utan hon blir retad, utpekad som ”konstig” och 

”äcklig”. Årkurs 4 börjar bra men Vera hamnar snart i konflikt med två lärare och 

byter efter ett tag skola. Hon anstränger sig för att vara ”perfekt” från första dagen på 

den nya skolan så ingen ska kunna kritisera henne, hon gör lite väsen av sig, bär flätor 

och ”tjejiga” kläder. Hon låter också bli att visa sin fulla potential på 

idrottslektionerna för att inte väcka killarnas irritation. Men efter något år börjar flera 

elever att terrorisera Vera. Hon vågar då vara lite mer sig själv eftersom det ändå är 

”kört”. I slutet av 6:an drabbas hon av bacillskräck vilket leder tvångshandlingar, 

fobier och panikångest. Detta är något som kommer att följa henne genom resten av 

boken. Hon får stöd av psykologer och läkare och sätts på starka mediciner (s. 25-

68). 

   På högstadiet accelererar mobbingen. De kritiserar hennes utseende, kallar henne 

missfoster och frågar varför hon överhuvudtaget finns (s.73). Vera får stora problem 

med matallergier, snart finns det nästan ingenting hon kan äta.  Hon har ingen energi, 

sover upp till 12 timmar per natt. I 8:an startar en mobbningsutredning men ingenting 

blir bättre. Socionomen som leder samtalen anser att Vera ”… klär sig för mycket 

som en pojke och därför blir utsatt” (s.92-93).

   När högstadiet närmar sig slutet söker hon ett estetiskt gymnasium i Stockholm som 



passar för hennes växande intresse för skådespeleri. Hon trivs på skolan och får så 

småningom en speciell relation till en teaterlärare, P. Då han medverkar till att starta 

en HBT-grupp på skolan deltar Vera som ”stöttande straight” men inser då hon hör 

beskrivningen av vad en transperson är att hon just hört något som i allra högsta grad 

berör henne.  Hon hamnar i en identitetskris. Inför en roll klipper hon håret kort och 

känner sig mer som sig själv. Börjar sträcka på sig en aning och skrattar oftare. Efter 

några år inser Vera att hon vill byta kön. I enmansshow på en teaterskola, presenterar 

han sig för omvärlden, sin process och sitt nya namn: Noah (s.93-156)  

9.2.2 Analys

Lärare/Vuxna: Skolans värld (under grundskolan) sedd genom Veras/Noahs ögon 

tycks vara en plats starkt präglad av en heteronormativ genusindelning, och ingenting 

av Läroplanens ord om att ” Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt." (Skolverket, Lpf 94, § 1.1) verkar 

praktiseras. 

   Då Vera blir ledsen när killarna slår henne och fryser ut henne från att spela fotboll, 

uppmuntrar läraren Vera att istället vara med flickorna och hoppa hopprep (Widqvist. 

2010, s.26). När Vera vill vara stjärngosse i luciatåget i 3:an säger fröken nej, trots att 

ingen av killarna vill. (s.28). Många år senare saknas det killar i en skoluppsättning av 

Carmen, Vera vill gärna spela en av de manliga huvudrollerna men hon får det inte 

för läraren (som i slutändan ger rollen till en tjej som gnäller över att behöva spela 

kille) (s.85).     

  Under slutproduktionen i 9:an, då det återigen saknas killar, plockar läraren in Veras 

två ledande mobbare utifrån (trots protester från både Vera och andra skolkamrater) i 

två roller hellre än att låta någon av tjejerna göra de manliga huvudrollerna (s.95-97)

   Den bild som växer fram av gruppen grundskolelärare genom läsningen av boken är 

att de fyller en funktion som en slags väktare mellan könsgränserna. De ser till att 

inga överträdelser sker. Hellre ingen stjärngosse alls än att en tjej får vara det. Hellre 

plocka in killar utifrån än att låta en tjej ta en manlig huvudroll. Det anses också 

klokare att uppmuntra Vera till att vara med tjejerna och leka än att faktiskt ta tag i 

situationen som uppkommit mellan henne och killarna, en situation som innefattar 

både slagsmål och utfrysning. 

   Ansvaret för att Vera inte passar in hamnar på henne själv. Det är hon som ska 

ändra på sig. Detta uttalas tydligt. I 8:e klass, efter år av mobbing har en utredning 



slutligen satts igång angående Veras situation. En socionom, Vera och en av de 

mobbande killarna sitter i ett möte. Killen erkänner att de retat Vera någon gång, detta 

eftersom hon ser ut som en kille och är ”helt konstig”. Socionomen vänder sig då till 

Vera och säger: ”Men då är det nog så att du helt enkelt klär dig för mycket som en 

pojke och därför blir utsatt. Du klär dig på ett sådant sätt som får dig att bli 

mobbad”(s. 91-92). Vera uppmuntras att ta och tänka över detta faktum. Hon bär själv 

skulden för att hon mobbas eftersom hon uppfattas vara för ”killig”. Detta är något

både många barn och flera vuxna är eniga om på skolan. Vera lyckas inte iscensätta 

rollen som den ”normala” tjejen och detta blir en anledning att reta henne. En 

anledning som alltså legitimeras genom socionomens ord. Både inför mobbarna och 

inför Vera själv.  

   Från gymnasietiden finns mer positiva skildringar av vuxna i skolan i berättelsen. 

Speciellt Teaterläraren P som kommer att betyda mycket för Vera. Under hennes 

identitetskris är han hennes stora stöd, även långt efter att han slutat vara hennes 

lärare. 

Strategi: Under de första skolåren trivs dock Vera bra. Hon har lätt för skolarbetet och 

hennes önskan att alltid få vara i killarnas lag accepteras, utom just då det kommer till 

”pussleken” (s.26). Men efter ett par år förändras det. De börjar störa sig på henne. 

Vad är det som gör att det som gör att Veras närvaro i killarnas lag går från godkänd 

till utstött? Från att ha varit en etablerad del i killarnas gemenskap blir det så 

småningom viktigt att hon inte hör hemma hos dem. Ingen förklaring ges i 

berättelsen. 

   Susanne Mobacker (redaktör till antologin Såna som oss - röster om sexualitet, 

identitet och annorlundaskap) beskriver i artikeln ”En krigares bekännelser” att ”Jag 

hade bara inte fattat att klättra i träd hade ett kön” (Dagens nyheter, odat. 2003) om 

barndomen som en tid då kön görs och kroppar formas. Vera hade vid den här 

tidpunkten ännu inte fattat begränsningarna som rymdes i samhällets definition av att 

vara flicka eller insett hur våra handlingar ”bekönas”. 

Nu följer en intressant del i berättelsen sett utifrån genusteorier om hur vi skapar 

kön/genus, då Vera efter att ha stötts bort från killarna bestämmer hon sig för att ”bli 

kille”. Utifrån hennes perspektiv är det inte svårare än att hon klipper sig och börjar 

bära ”… snäppet killigare kläder och så var jag kille” (Widqvist, 2010, s.27). 9-åriga 

Vera förstår könsidentitet som något föränderligt, alla har möjlighet att bli ett visst 

kön genom att förändra sitt utseende. Hon tror att hon nu ska bli emottagen som kille, 



men det visar sig att detta är början på många år av mobbning. Hon konfronteras för 

första gången med att hon är annorlunda. ”Det var första gången som jag 

konfronterades med det faktum att jag ansågs vara annorlunda, ansågs vara konstig 

och i vissa fall till och med äcklig, minns tydligt hur chockad jag kände mig” 

(Widqvist, 2010, s.28) (Detta blir också en vändpunkt i berättelsen). Efter detta börjar 

Vera intala sig själv att hon inte vill bli kille.  Hon inser att det är inte är normalt att 

vilja vara kille om man är tjej. Den förändringspotential som hon uppfattade fanns i 

könen försvinner, hon inser att det inte är något man bara kan bestämma sig för så 

som hon trodde. Efter denna insikt förändras livet fullständigt för Vera, det kommer 

att dröja över ett decennium innan hon åter vågar möta dessa funderingar kring 

könstillhörighet igen. 

   Fanny Ambjörnsson (2003) beskriver, utifrån Butlers teorier från 1990, och det 

poststrukturalistiska perspektiv som influerat henne, hur det inte existerar något genus 

(eller andra dimensioner av identitet) bortom de handlingar vi dagligen utför. ”Det 

finns alltså inget biologiskt eller naturligt kön som bestämmer våra identiteter som 

kvinnor och män” (Ambjörnsson, 2003, s.12). Att sitta bredvid en tjejkompis och 

fnissa, att sätta upp håret i en tofs, detta är handlingar som bidrar till att skapa genus (i 

detta fall ett feminint genus). Men det räcker inte med att göra dessa handlingar en 

gång utan det måste ”ständigt återskapas för att vara övertygande” (s.13). 

    9-åriga Veras synsätt är på många sätt nära detta tänkande, hon ser genus som en 

process. Då hon stöts bort från killarnas gemenskap tänker hon att hon ska bli 

accepterad som kille genom att förändra sitt utseende för att se mer ”killig” ut. Det 

hon har missat är att klasskamraterna och lärarna är betydligt mer fokuserade på 

biologiskt kön än vad hon är. För dem blir hennes uttryckssätt fel. 

   Vera väljer här en strategi att först anpassa sitt utseende efter hur en kille ska se ut 

eftersom det är där hon känner sig mest hemma. Då strategin misslyckas och hon blir 

mobbad väljer hon istället att anpassa sig till de förväntningarna som finns kring 

hennes biologiska kön och försöker på så vis få bort sitt annorlundaskap i förhållande 

till de andra på skolan.

   Då hon börjat en ny skola i 4:an anstränger sig Vera för att vara en ”perfekt” flicka 

(d.v.s. ha långt hår, bära flickiga kläder, inte ta så mycket plats och inte vara så duktig 

på idrott). Hon har lärt sig att hennes riktiga jag skapar problem (s.48). Då hon tycks

accepteras på skolan gör hon små steg mot att vara sig själv; hon bär lite mindre 

flickiga kläder och vågar göra lite mer ”killsaker” på rasterna och idrottslektionerna. 



Då Vera blir mobbad i slutet av mellanstadiet inser hon att hon ”… inte har någonting

att förlora” (s.54) på att vara sig själv i högre grad. Hon är ju redan mobbad. Så hon 

tacklas på idrotten och ryter ifrån. 

Vändpunkt: Berättelsens stora vändpunkt inleder bokens första sidor. Detta är då Vera 

helt och fullt inser att hon vill vara en kille, att han är en kille. Boken som helhet 

cirkulerar kring detta, en identitetsproblematik som präglat Noahs/Veras liv. Efter 

detta blir livet aldrig mer detsamma, det finns ett ”före” och ett ”efter”, en sådan 

betydelsefull insikt, detta som Sociologen Norman Denzin definierar som en 

vändpunkt (Johansson, 2005, s.319). Som berättarteknik kan det vara effektfullt att 

låta läsaren komma in i ett sådant tillfälle direkt, för att sedan gå tillbaka i tiden och 

berätta förhistorien. Längre fram i berättelsen framgår det att Vera under flera år 

innan insikten funderat i sådana banor. Hon har kommit i kontakt med en HBT-grupp 

på skolan, varit på RFSL:s ungdomsverksamhet, talat med sina föräldrar om sig själv 

som någon form av transperson. Hon har också träffat personer som varit i en process 

av att byta kön men inte känt sig berörd av deras tal om operationer och hormoner. Så 

det blir ändå en stor vändpunkten i berättelsen, då den fulla insikten slår Noah/Vera 

och hon inser att hon verkligen vill byta kön. Att hon är en kille. En han. 

   Berättelsen andra vändpunkt inträffar i den del av berättelsen som jag diskuterade 

under Strategi då Vera som barn inser att hon inte kan ändra sitt genus på det sätt hon 

föreställde sig och hon konfronteras med insikten att hon anses annorlunda. 

9.3 Johan

“Nå hela vägen fram” är en text på 11 sidor av Johan Hilton ur antologin Såna som 

oss - röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap (Bergman & Mobacker, 

2003). 

9.3.1 Sammanfattning

Johan växer upp under 1980- och 1990- talet i en mellanstor svensk stad. Han 

beskriver sig själv som oerhört frustrerad, just över det faktum att han är barn och 

därför inte själv får bestämma vad han vill göra. De tidiga åren på dagis fungerar bra, 

han upplever inte samma tvång från personalen men relationerna barnen emellan är 

kvävande och ju äldre han blir desto mer krymper hans kompisskara. Föräldrarna är 

länge omedvetna om vad det är som gör att kompisar börjar undvika honom och vad 



som gör att det under dagisets julfikor har börjat skvallras om Johans ”konstiga lekar” 

bland andra föräldrar och dagisets personal. En oroad förälder informerar slutligen 

Johans föräldrar om att han inte beter sig som de andra grabbarna då han gärna vill 

vara kvinnliga karaktärer under lekar. De anser att Johan alltför ofta klär ut sig till fin 

dam och fnissar alldeles för flickigt. Föreståndaren på dagiset kallar familjen till möte 

och Johan tvingas svara på frågor om huruvida det är så att han hellre vill vara tjej och 

varför han inte tycker om att sparka boll. Han konstateras lida av att ha alltför för 

mycket fantasi och får diagnosen ”könsförrvirring” (Bergman & Mobacker, 2003, 

s.48) och Johans föräldrar får rådet att läsa socialrealistiska böcker för honom samt 

sätta tydliga regler för honom vad han som pojke får och inte får göra.  Föräldrarna 

faller till föga och Johans ”tjejiga” leksaker försvinner och han tvingas under en 

period att spela fotboll och ishockey. Han anpassar sig ganska snart då han förstår att 

den han är och vad han gör inte går ihop med bilden av en ”normal grabb” (Bergman 

& Mobacker, 2003, s.49). Han låtsas att han är som några av de andra grabbarna i 

klassen: bråkar, retas och jagar tjejer. Så småningom lär sig Johan spelets regler och 

är nära nog en av grabbarna. Men en tanke börjar lura i hans huvud redan i 10-

årsåldern, en tanke som först senare tar den sig till ytan: han är bög. I tonårstidningar 

står det att sådana tankar kan försvinna och Johan hoppas att heterosexualiteten snart 

ska övermanna honom. Han väljer nu sina kompisar med stor omsorg, de ska vara 

uppkäftiga, ha tjejtycke och vara böghatare. Då kan ju ingen misstänka honom själv 

för att vara ”fjolla”.

  Då han kommer över en Sex Pistols skiva i fjortonårsåldern blir det början till en 

vändning i Johans liv. Han finner musik där han kan få utlopp för sin frustration, han 

omfamnar subkulturer och finner nu nya vänner. Ingen där förväntar sig att Johan ska 

prata om sport eller tjejers bröststorlekar och han upplever det som att han hamnat i 

en frizon. 

   Fortfarande idag, som vuxen och med massor av frigörelseförsök bakom sig, kan 

Johan känna hur gamla attityder och föreställningar sitter djupt rotade i honom. 

Skammen att vara någon som andra skäms över. Johan uppmuntrar alla att göra 

motstånd mot alla krav, uttalade och outtalade, kring hur man ska bete sig för att vara 

en kille/tjej/whatever. Han avslutar texten med en hälsning till alla föräldrar, 

skolpersonal och fotbollstränare som la sig i under hans uppväxt, att deras så kallade 

omtanke var fullständigt meningslös. Johan är varken transa eller dragshowartist idag. 

Och om han så hade varit det, varför skulle det ha varit så snuskigt? 



9.3.2 Analys Johan

Vändpunkt: Jag finner två vändpunkter i Johans berättelse. Den första är då Johan får 

en insikt i spelet, då han förstår hur han ska göra för att passera som en ”normal 

grabb” (Bergman & Mobacker, 2003, s.49). 

   Den andra vändpunkten kommer då Johan finner en frizon ibland nya vänner som 

delar ett intresse för icke-kommersiell musik. Han beskriver det själv som ”… en 

slags vändning för mig” (Bergman & Mobacker, 2003, s.52) och ”… ett vägskäl” 

(Bergman & Mobacker, 2003, s.54). Det blir en väg ut ur den roll han lärt sig att spela 

och en väg mot något mer autentiskt. Berättelsen andra vändpunkt blir alltså 

inledningen på Johans väg ut ur det spel han gav sig in i under den första 

vändpunkten.

Strategi: Föräldrarna har gömt undan handväskan och alla prinsessan Leia figurer då 

Johan på dagisfrökens ordination ska fostras till en ”normal” pojke. De har satt honom 

att träna sporter såsom fotboll och ishockey. Men eftersom Johan är helt obegåvad 

inom sporterna hjälper det knappast. Det är Johans egen insikt som för honom emot 

målet att lyckas bli en av grabbarna. Som han beskriver det; sättet att ”… klara sig 

helskinnad till prispallen” (Bergman & Mobacker, 2003, s.50) Nämligen insikten om 

att han kan låtsas. Genom att gå in i rollen, att härma de tuffa killarna i sin klass, lär 

han sig hur man ska vara: ”… grabbig, flabbig och ständigt beredd att springa efter 

tjejerna” (ibid.). Han lär sig att ljuga, att buffas och bråka och att dölja sin förkärlek 

för hopprep och dockor. Dra flickorna i håret och slå dem med pinnar tills de grinar. 

När de leker familjen Macahan förstår han nu att det är Luke han ska vilja vara, inte 

moster Molly eller Laura (Bergman & Mobacker, 2003, s.50) Johans strategi att 

anpassa sig till rollen som kille genom att härma några av killarna i klassen blir på sätt 

och vis en framgångsrik strategi. Han lyckas så småningom smälta in bland killarna 

och åren som ”flickpojke” bleknar bort. 

    När Johan får en ny vänskapskrets i slutet av högstadiet finner han ett gäng där det 

är okej att var ”flippad”. Det är okej att inte vara pojke på samma sätt som alla andra 

pojkar. Han hittar en frizon där han kan fundera över de värderingar som hittills 

omgett honom. En plats där han kan testa gränser. Under denna tid överger Johan steg 

för steg sin tidigare anpassningsstrategi till normen. Han revolterar genom att gå in i 

en undergroundkultur där man klär sig och agerar annorlunda än de flesta andra på 

hans skola. På en festival möter Johan en kille som identifierar sig själv som bög och 



han inser själv att det är lika bra att acceptera sig själv som den han är.

Lärare/Vuxna: Johan och hans föräldrar blir tidigt uppmärksammade av flera vuxna i 

omgivningen på att Johan inte beter sig som en pojke förväntas bete sig. ”Normer är i 

praktiken sociala regelsystem som ofta förblir osynliga ända tills något/någon bryter 

dem” (Rosenberg, 2002, s.101) menar genusvetaren Tiina Rosenberg. Johan blir den 

som bryter normen och synliggör det som annars bara är. Det är oroade föräldrar på 

dagiset, Johans kompisars mammor och pappor, som uppmärksammar Johans 

föräldrar på ”problemet”. Ansvaret för Johans annorlundaskap faller alltså delvis på 

hans föräldrar av omgivningen. De förväntas ta tag i situationen. Förändra något som 

de inte tidigare reflekterat över som ett problem.

   Dagis- och skolpersonal återkommer flera gånger i berättelsen. Kompisarnas 

föräldrar informerar också om att Johan drar till sig ”äcklade blickar”(Bergman & 

Mobacker, 2003, s.48) från fröknarna. Om det är så att dagispersonalen äcklas av 

Johan får vi aldrig veta, men dagisföreståndaren ser i alla fall Johans problem som 

allvarliga, så pass allvarliga att hon kallar till ett möte med Johans föräldrar. Hennes 

diagnos kallar Johan idag för ”pseudopsykologisk”(Bergman & Mobacker, 2003, 

s.48). Fler vuxna omnämns som deltagare i den kollektiva grabbfostran: 

Fotbollstränaren försöker fostra Johan med orden ”Bete dig inte som en liten 

flicka…”(Bergman & Mobacker, 2003, s.49). Johan skickar en hälsning till ”… alla 

idioter till lågstadielärare” vilket tyder på att han upplever sig blivit illa behandlad 

(Bergman & Mobacker, 2003, s.57) 

   Ovan nämnda människor försöker hindra Johan från att agera på ett sätt som de 

uppfattar som feminint och försöker få honom att göra genuset pojke på det sätt som 

de anser vara rätt. Johan vittnar i berättelsen om att det de främst lyckades med, var 

att förstöra hans självförtroende under många år.

    Omgivningen tycks alltså se Johans uttryckssätt som något föränderligt, om 

föräldrarna drar gränser kan han utvecklas mot ”det rätta” könsuttrycket.

Pojkigheten/maskuliniteten ses alltså som något som inte alla pojkar har lika starkt 

från början men som kan träda fram om man upprättar gränser mot det feminina. 

9.4 Martin/Amanda (Aleksa)

Infestus är en monolog på 5 A4-sidor skriven av Aleksa Lundberg. Huvudpersonen i 



berättelsen heter Martin men längre fram i historien blir Martin Amanda efter ett 

könsbyte. 

9.4.1 Sammanfattning

Martin är fyra år då berättelsen inleds. Helst av allt skulle Martin vilja ha ett 

flicknamn eftersom han förstått att det passar bättre till hans personlighet. Han älskar 

att leka prinsessa, att få bära tyllkjol och tiara. Ofta hör han hur föräldrarna grälar om 

honom, om hans sätt att vara. Martin leker med både flickor och pojkar men tycker 

mest om att pussas med pojkarna vilket Martins mamma förklarar att han inte får. När 

lekisgruppen ska separeras mellan pojkar och flickor vet inte Martin var han ska vara. 

Han vet att pojkar har snopp. Och det har ju han också. Men är han inte flicka ändå? 

Han vill vara det. Vänner har han i båda grupperna. Slutligen springer Martin efter 

tjejgruppen men stoppas av personalen och får gå till pojkgruppen. 

   I nästa scen går Martin på högstadiet. När han var barn fick han bära tjejkläder och 

klackskor ibland men nu var det många år sedan. Han har för länge sedan förstått att 

han inte är tjej. I skolan tittar folk på honom med hånfulla blickar och ibland ropar de 

”bögdjävel” efter honom. Han har inga kompisar och ibland byter folk bord då han 

sätter sig vid dem i matsalen. Killarna i hans klass spelar biljard och snackar porr,

Martin passar inte alls in. Han kan inte svara på vilka porrstjärnor han tycker är 

snygga. Han tänder inte på tjejer ens. Ibland kollar han på killarna i duschen och 

drömmer om att de skulle vilja ha honom. Men det kommer aldrig att ske. Martin är 

en kille och dessutom en tönt.

   Sedan är Martin Amanda. Hon har bröst och rumpa och höfter och en vagina. Hon 

är stolt över sin kropp. Mycket av hennes tid går åt till att bli accepterad som kvinna, 

hon tänker hela tiden på hur hon står, går, sitter och hur hon pratar. Mest söker hon 

bekräftelse hos heterosexuella killar. Hon kan bli uppraggad om hon spelar sina kort 

rätt. 

   Amanda berättar om hur hon blivit misshandlad då hon var på en fest då en kille 

provocerades av hennes närvaro.

   En annan gång, tidigt i könsbytarprocessen, stod Amanda med sin gymnasieklass i 

en tunnelbanevagn då hela vagnen började titta, några pekade och skrattade. Just i 

tunnelbanan har Amanda haft flera jobbiga upplevelser.

   Hon har också blivit attackerad av nazister under att cafébesök.



9.4.2 Analys Aleksa/Amanda

Lärare/Vuxna: De vuxna i Martins omgivning försöker få honom att bete sig på det 

sättet de förväntar sig att en pojke ska. En enda gång i berättelsen nämns skol-/dagis 

personal i berättelsen. Detta är då lekispersonalen (det står lekis, trots att han ska vara 

4 år i berättelsen, kan det vara ett misstag?) delar upp i två separata grupper; pojkar 

och flickor för sig. När Martin vill vara med flickorna skickas han genast tillbaka till 

pojkarna. Det tycks inte finnas utrymme för flexibilitet. Frågan är vad personalen ser 

som faran i att låta Martin vara med i tjejgruppen när han nu så gärna vill det? Kanske 

föreställer de sig att skulle göra honom (mer) förvirrad angående sin könsidentitet. 

Kanske föreställer de sig att flera i gruppen skulle vilja byta då. Kanske föreställer de 

sig att han missar att lära sig det korrekta beteendet för en pojke och riskerar att bli 

retad. 

   Ambjörnsson beskriver Butlers teorier om vikten av att iscensätta genus på rätt sätt 

som ”… en slags överlevnadsstrategi i ett tvingande system”(Lundberg, 2010, s.15-

16). Martin lyckas inte, varken som barn eller som ung vuxen, att förena den kroppen 

han har med det maskulina uttryckssättet eller med den förväntade heterosexualiteten 

(sett utifrån det biologiska könet).

   Martins föräldrar grälar om hur de ska uppfostra honom. Som 4-åring får han leka 

med olika sorters kostymer, bära klänning och ha handväska. Men hans pappa är rädd 

att det gör honom skada. Martins mamma säger åt honom att han inte får pussa på 

pojkarna, det är tjejerna som ska. Föräldrarna försöker fostra honom till ett 

heteronormativt tänkande. 

Ju äldre Martin blir desto farligare blir prinsesskläderna, de ses som ett hot av 

omgivningen mot hans utveckling till en ”normal” pojke.

Strategi: Under denna första del av berättelsen, då Martin är fyra år, tycks det som att 

han delvis lever i ett parallellt universum där han är en prinsessa som heter Aurora 

och alla tycker att hon är jättespeciell och vacker. Barn har ofta tunnare gränser 

mellan fantasi och verklighet än vuxna men det kan också vara så att Martin inte helt 

och fullt vill förstå den verklighet som omger honom eftersom den inte 

överensstämmer med hans känslor och impulser. Det skulle betyda att han inte vill se 

verkligheten utan går in i fantasierna och i förnekandet som en strategi, eftersom han 

hela tiden blir uppmärksammad av vuxna på att han gör fel då han följer sina 

impulser. Men troligtvis är det helt enkelt så att han fortfarande är så liten att han inte 



förstår hur vuxna delar in världen.

   När Martin har blivit tonåring är texten oerhört mörk. Han har inga vänner. Folk 

undviker honom eller ropar bögjävel efter honom. Martin tycks inte kunna anpassa sig 

till att vara en ”normal” kille. 

   Martin frågar sig själv varför han inte bara kan låtsas vara en kille. Spela med. Lära 

sig svara rätt svar på frågorna. Martin önskar att han kunde spela rollen som en 

normal kille, även om han nu inte är det. Det är en strategi som han ser som möjlig, 

att anpassa sig, även om det kräver att han spelar en roll som är främmande för 

honom. Men han lyckas inte att vare sig anpassa sig eller heller revolterar han mot sin 

omgivning.

   Till det yttre har han manchesterbyxor och t-shirt som många andra killar. Klänning 

har han inte använt på många år. Men det räcker inte för att passera som en normal 

kille. Martin ska t.ex. också helst kunna redogöra för vilken porrtjej han tänder på 

inför killarna i klassen. Sett genom Butlers Den heterosexuella matrisen (Butler via 

Ambjörnsson, 2003, s.15-16), att göra rätt kopplingar mellan kropp och begär, 

förväntas Martin kunna manifestera sin heterosexualitet för att passera som en vanlig 

kille. En ”normal” kille ska vara heterosexuell. Annars är hans manlighet ifrågasatt. 

Men Martin svarar att han inte tittar på porr, vilket blir fel och detta förstärker Martins 

utanförskap, eftersom detta är vad en kille på hans skola förväntas göra. 

   Vid ett tillfälle har Martin satt upp håret i en hög hästsvans med en rosa snodd. Hans 

pappa säger till honom: ”… det där är ju en tjejfrisyr. Killar har raka hästsvansar” 

(s.2).

   Det är intressant att se hur små saker som gör skillnaden. Det framgår av

Ambjörnssons studie från 2003 att tjejerna anser att en kille som ansar sin behåring 

genom att plocka ögonbryn eller raka bort kroppsbehåring tenderar att framstå som 

"bögig" vilket är synonymt med "omanlig". Trots detta uttrycker många av tjejerna 

äckel inför kroppsbehåring hos killar. Flera av tjejerna plockar sina pojkvänners 

ögonbryn för att de ska se mindre "turkiga" ut. Men det är alltså en riskabel 

sysselsättning. Om det försvinner några hårstrån för mycket, och ansträngningen blir 

uppenbar, så äventyrar alltså en kille sin position som heterosexuell kille rejält

(Ambjörnsson, 2003, s.147-149). Paula Arvidssons intervjuar en grupp ungdomar i 

sin uppsats Det beror på bl.a. angående vad som kan vara ett normbrytande utseende 

för en kille. Kille 3 säger: ”Det beror ju på, är man värsta hårdrockaren och har det på 

ett snyggt sätt (långt hår och smink som kille) så är det mer ok…” (Arvidsson, 2010, 



s.19). Det kan alltså finnas de som får göra undantag utifrån den heteronormativa 

genusordningen, men så som i detta fall gäller det alltså om man är ”värsta 

hårdrockaren”, vilket kan tolkas som att den intervjuade menar en tuff kille med en 

hög status. 

För Martin, som kallas ”bögjävel” och är ensam och osäker finns inte samma 

möjlighet att leka med smink och hår. Genom att fästa svansen högre upp på huvudet 

bryter Martin den heteronormativa genusordningen, det blir det ”tjejigt”. Både tjejer 

och killar kan ha långt hår, under vissa förutsättningar. Det finns gränser. Som till 

exempel hur högt uppe på huvudet en svans får sitta. Tjejer kan ha sin svans på 

oräkneliga sätt men killar ska ha raka hästsvansar (i alla fall under denna tidsperiod). 

Annars vet både pappan och Martin själv att han riskerar att bli retad. 

   Kanske är det så att Martin vill sätta svansen högt uppe på huvudet just för att det 

markerar femininitet, vilket också den rosa färgen på snodden gör. Han känner sig ju 

som en tjej. 

   Slutligen gör Martin ett könsbyte och blir Amanda. Könsbytet är en strategi då 

kroppen justeras för att passa den könsidentitet som Martin/Amanda redan upplever 

sig ha. Att byta kön ändrar inte bara kroppen utan Martins/Amandas sexualitet går nu 

från att ha klassats som homosexuell till att vara heterosexuell. 

Vändpunkt: Detta är berättelsens vändpunkt, könsbytet, en händelse som förändrar 

livet radikalt och inget blir någonsin detsamma. Martin blir Amanda. Barndomens 

önskan slår in. 

Innan det här stycket blir det extra tydligt att texten är skriven för scenen, vilket är 

problematiskt för min textanalys. Det finns en scenanvisning där det beskrivs hur 

Martin/Amanda leker med rösten och med kroppen, växlar mellan maskulina och 

feminina kvaliteter. Något som förstås inte kommer fram genom några rader text utan 

som måste gestaltas. Men denna sceniskt gestaltade splittring leder in till 

vändpunkten. 

   I texten efter det stycket är rytmen mycket snabb då Amanda exalterat redogör för 

sin nya fantastiska kropp.  Hon talar om hur hon arbetar för att bli accepterad som 

kvinna, hur hon är medveten i allt hon gör. Texten är tjock, rik på detaljer. Sociologen 

Vanessa May, vars definition av begreppet vändpunkt är av strukturell karaktär, 

menar att dessa förändringar i texten kan markera en avgörande händelse i en 

berättelse (Johansson, 2005, s.322). 



9.5 Ulrika

”Utklädningslådan” är en 10 sidor lång text av Ulrika Dahl som ingår i antologin Såna 

som oss (Bergman & Mobacker, 2003).

9.5.1 Sammanfattning

I en garderob i 70-tals villan någonstans i Norrland  finns Ulrikas källa till glädje, en 

utklädningslåda. Det är en skatt, fylld till brädden av gamla klänningar, skor, smink 

och smycken. Ulrika beskriver femininiteten som ryms däri som en maskeraddräkt att 

leka med; en fantasi, en show. Under många år skapar den magi i hennes liv men när 

hon närmar sig tonåren hamnar utklädningslådan i skymundan. Plötsligt är allt på 

allvar. Ulrika försöker anpassa sig till den norm som råder, hon köper kläder som alla 

andra har, bantar och permanentar håret. Men det känns aldrig rätt. 

   Under senare delen av högstadiet stärks Ulrika i umgänget med en grupp vänner. På 

fritidsgårdens våravslutning får de ett diplom där de förklaras lida av hybris. De 

förstår att det inte är något bra pris de fått. De är tjejer som anses ha allt för mycket 

attityd. Skolan håller i en talangjakt i 9:an och eftersom de tillåts repa under 

mattelektionerna ställer Ulrika och hennes vänner upp. De har inga särskilda talanger 

men uppfinner en egen sorts magdans som de framför med blonderat hår och blå 

mascara. Bland rockband och dansgrupper blir de ”ufon”. Hon beskriver det som att 

något var fel, och hon anar att det handlar om att leken med femininiteten blivit farlig. 

Ulrika inser att hon hela tiden identifierar sig med ”fel” kvinnor. Hon inspireras av 

sexiga, utmanande och starka kvinnor som vägrar vara offer.

   Hon lämnar Norrland dagen efter studenten, övertygad om att det fantastiska livet 

finns i storstaden. Sökandet fortsätter i USA, där hon kommer ut som flata. Eftersom 

hon är feminist drar hon slutsatsen att hon måste sluta raka benen och att sminka sig. 

Men under den lesbiska uniformen kliar det och hon längtar tillbaka till 

utklädningslådan. Hon hittar slutligen en subkultur och ett namn för en sådan som 

henne själv: femme. Det går att vara både feminist, flata och femme. Hon skaffar sig 

en ny utklädningslåda och ägnar sig åt femme drag, något hon beskriver som både ett 

slags konstprojekt och ett politiskt statement. 

   När hon många år senare möter en väninna i hemstaden blir Ulrikas sexuella 

identitet nyckeln till väninnans förståelse kring varför Ulrika var annorlunda under 

tonåren, till varför hon inte trivdes så bra med sig själv under skolåren. Men Ulrika 



själv håller inte med.

9.5.1 Analys Ulrika

Strategi: I slutet av mellanstadiet börjar Ulrikas väg mot att ”… bli en riktig kvinna” 

(Bergman & Mobacker, 2003, s.66). Genom texten kan vi förstå hur vägen mot att bli 

en kvinna i Ulrikas omgivning handlar om en anpassning till en viss modell av 

kvinnlighet. Den anpassningen går igenom att kontrollera kroppen (genom att banta, 

raka sig, permanenta håret) och köpa samma kläder som alla andra har. Men Ulrika 

känner sig inte bekväm.

   Ulrika blir normbrytande gällande genusuttryck i slutet av högstadiet. Hon är då inte 

en ensam normbrytare utan delar sin revolt tillsammans med en grupp tjejkompisar. 

Deras attityd och lek med kläder, smink och dans blir i omgivningens ögon 

provocerande. Det är de som borde anpassa sig. Genom att riskera att stämplas som 

lösaktiga och oseriösa av omgivningen förväntas flickorna själva förstå att de måste 

anpassa sig, alltså genom själsanering och självdisciplinering. 

   Paula Arvidssons undersökning från 2010 visar att normbrytande beteende för en 

tjej kopplas mer ihop med att vara slampig, tuff och ta mycket plats. Detta kopplar 

Arvidsson kopplar till Connells (1996) begrepp underordnad femininitet, den 

femininiteten som vägrar stödja den hegemoniska maskuliniteten.(Arvidsson, 2010, 

s.26, 32). Att vara tuffa och våga ta mycket plats stämmer in på Ulrika och hennes 

vänner i berättelsen, och även på de kvinnor som hon har som förebilder.

    Via Ulrikas möte med en gammal klasskamrat kommer det fram att kompisen 

uppfattade det som att Ulrika inte mådde bra under skoltiden, i kompisens ögon får 

detta en förklaring då hon får veta att Ulrika är lesbisk. Men detta kan inte Ulrika 

hålla med om. Det framställs i berättelsen som att det Ulrika inte alltid trivdes med 

under skoltiden var den norm som hon förväntades anpassa sig till. Hon vill inte vara 

en välanpassad tjej i kofta, så som de flesta tjejerna var på skolan. Ulrikas sätt att 

uttrycka sig kan uppfattas som en revolt mot detta ideal. Hon revolterar genom en lek 

med kvinnligheten, på hennes egna villkor, en lek som i omgivningens ögon riskerade 

att gå för långt.

Vändpunkt: Berättelsens vändpunkt ligger i när Ulrika hittar en subkultur där hon kan 

få ihop sitt feministiska engagemang, sin sexualitet och sitt intresse för feminin 

utklädnad. Att Ulrika kommer ut som lesbisk är ingen större grej i berättelsen. Det är 

när hon finner en subkultur som passar henne som vändpunkten kommer. Olika delar 



av hennes personlighet och olika erfarenheter finner en plats att samlas på. Hon inser 

att hon kan acceptera sig själv så som hon är. Att hon uppskattar att leka med 

feminina attribut gör henne inte på något sätt till en sämre feminist. För Ulrika är 

femininet ingen fälla, utan ”en hög klackspark mot förtryck” (Bergman & Mobacker, 

2003, s.68). Det är ett erövrande av femininitet, en möjlighet att fylla den ”… med 

vad den betyder för oss”(Bergman & Mobacker, 2003, s.74). 

Lärare/Vuxna: Berättelsen rymmer inte mycket information om hur personalen på 

skolan förhåller sig till Ulrikas (och hennes vänners) normbrytande beteende. Tjejerna 

i Ulrikas gäng tillåts delta i en talangjakt med sin egen uppfunna magdans och tillåts 

även skolka från matten för att öva. 



10 Slutdiskussion

I berättelserna försöker samtliga huvudpersoner under en period av livet att anpassa 

sig till den heteronormativa genusnormen. Johan lär sig ”spelet” och lyckas ganska 

bra med att bli en av grabbarna. Ulrika köper liknande kläder som de andra tjejerna 

bär och går in för projektet att bli en ”riktig kvinna”. Susanne ”slutade att tänka” och 

bara ”gör som de andra tjejerna”(Bergman & Mobacker, 2003, s.135). Dessa tre 

lyckas alla ganska bra med att under en tid att smälta in i normen. 

   Efter att Vera (Noah) blivit införstådd med att hon anses ”konstig” låter hon håret 

växa ut och försöker att medvetet inte visa sin begåvning i fotboll och andra sporter. 

Hon lyckas dock inte med att under någon längre period passera som en ”vanlig tjej”, 

utan blir mobbad under nästan hela sin skoltid främst för att hon anses vara för pojkig 

i många klasskamraters ögon. Martin (Amanda) får också svårigheter med att anpassa 

sig till förväntningarna kring hur en pojke ska vara. I fyraårsåldern tycks han 

accepteras precis som han är av sina kamrater, för att senare i högstadiet bli utfryst 

och retad, trots att han försökt anpassa sig till rollen som en ”normal” kille. 

   Samtliga personer i undersökningen väljer alltså att medvetet under en period 

anpassa sig som strategi för att inte sticka ut från normen alltför mycket. Detta 

förändras dock i samtliga fall i ett senare skede. Ulrikas berättelse skiljer sig från de 

andras i den meningen att hon inte är normbrytande på det sättet att hon anses vara för 

mycket som det motsatta könet, utan för att hon gör femininitet på ”fel” sätt. Hon 

revolterar, omedvetet eller medvetet, mot rollen som ”välanpassad” flicka i slutet av 

högstadiet och beskriver sig senare i livet sig själv som femme, flata och feminist. Då 

Johan finner frizoner bland nya vänner börjar han att ifrågasätta de osynliga regler 

han anpassat sig efter och försöker befria sig från gamla föreställningar och genus-

och sexualitetsnormer. Susanne återkopplar till sin inre pojke som hon under många år 

förtryckte och uttrycker som vuxen sin personlighet bortom den heteronormativa 

begärsmarknadens ideal. Veras/Noahs och Martins/Amandas strategier blir att 

genomgå könsbyten.

  Berättelsernas vändpunkter bär för vissa av huvudpersonerna gemensamma drag. 



Såväl i Susannes som i Johans och Veras/Noahs berättelser blir anpassningen till 

normen en vändpunkt och kommer att förändra livet drastiskt för dem, bland annat 

genom förnekande och offrande av egna behov, intressen och personliga uttryck.  I 

både Veras/Noahs och Martins/Amandas berättelser utgör deras könsbyten 

vändpunkt. Gemensamt för Johan och Ulrika är att deras vändpunkter äger rum i 

mötet med grupper som delar deras intressen och tillåter deras personligheter att 

komma till uttryck. För Susanne blir minnet av sport-bh:n en vändpunkt som på ett 

liknande sätt leder henne till att våga praktisera rätten att vara sig själv.  

    Ansvaret för huvudpersonernas svårigheter med att anpassa sig till rådande normer 

i berättelserna blir av omgivningen lagt på dem själva. I Johans berättelse faller dock 

ansvaret också till viss del på hans föräldrar som får tips och råd av både 

dagispersonal och kompisars föräldrar om hur de ska få honom att bli mer som de 

andra pojkarna. I både Johans och Veras/Noahs berättelser är de vuxna på dagis och i 

skolan aktiva i att försöka förändra dem i deras sätt att vara. De blir ett slags 

genusnormens väktare som ser till att inga överträdelser sker.

   I de andra berättelserna berättas det väldigt lite om vuxna på dagis och skola och 

deras agerande. Varken Susanne, Johan, Martin/Amanda eller Ulrika nämner någon 

vuxen i den miljön som stödjer dem.        

   Värt att notera är att Noah Widqvist är född i slutet på 1980-talet, vilket innebär att 

hans svåra erfarenheter av grundskolan ägde rum under senare hälften 1990-talet och 

under 2000-talet. Aleksa Lundberg är född 1981. De andra författarna är 

huvudsakligen födda i slutet av 1970-talet och i början på 1980-talet. Min poäng med 

detta är att vi bör vara aktsamma med att tala om förtryck av hbt-personer och unga 

individer med normbrytande genus såsom tillhörande historien. Visserligen kan man 

inte dra några generella slutsatser utifrån denna analys, men Skolstyrelsens 

undersökning om unga hbt-personers hälsa från 2010, som jag nämnde i uppsatsens 

inledning, ger en dyster bild.   

   ”Det vore på tiden att anpassa normerna efter människorna, istället för att tvinga in 

människor i kategorier som inte fungerar för dem” skriver Tiina Rosenberg i Queer 

feministisk agenda (Rosenberg, 2002, s.15). Genom att försöka tvinga in barn och 

ungdomar i en norm som beskär deras autentiska uttryck riskerar man att ödelägga 

deras självförtroende så som Johan Hilton vittnar om: ”Ni föräldrar, dagislärare och 

fotbollslärare förstörde så oerhört mycket för mig i så oerhört många år. Inte minst 

mitt självförtroende” (Bergman & Mobacker, 2003, s.57). Noah Widqvists skriver i 



sin bok: 

När man lärde sig att man inte duger när man var tio duger man inte när man är tjugo. När 

man lärde sig att man är ful när man är elva är man inte vacker när man är tjugo. Hatar man 

sig själv vid tretton års ålder älskar man inte sig själv vid tjugo (Widqvist, 2010, s.154-155).

   Baserat på tidigare forskning, ovan nämnda statistik och på min egen undersökning 

menar jag att dagis och skola behöver jobba med normkritisk pedagogik, för att skapa 

en plats där barn och ungdomar kan uppmuntras att finna sin identitet och egenart

bortom snäva normer. Det tar tid att förändra världen, men skolan är en bra plats att 

börja på. Normkritisk pedagogik är något som bl.a. RFSL (Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande) Stockholms utbildningsverksamhet arbetar med. ”Vi väljer att 

belysa och ifrågasätta de normer gällande kön och sexualitet som gör att vissa 

människor ses som ”normala” och andra människor ses som ”avvikare” ”(RFSL 

Stockholm 2010). Friends, en icke-vinst drivande organisation som arbetar mot

mobbning, gav 2008 ut boken I normens öga, framtagen utifrån ett treårigt 

forskningsprojekt om hur normer skapas och upprätthålls i skolans värld.  De 

uppmanar alla som jobbar inom skolan att ”… utmana de normer som begränsar 

elevers möjligheter att utvecklas” (Friends, 2008). Boken ger praktisk vägledning för 

normkritiskt arbete i alla skolämnen och fokuserar på normer kring genus, sexualitet, 

funktionsförmåga, etnicitet och religion. Anna Andersson har i sitt examensarbete i 

specialpedagogik från 2010 undersökt om normkritisk pedagogik kan vara en väg mot 

en skola för alla. Hennes slutsats är: ”… normkritisk pedagogik, både som perspektiv 

och metod, kan vara ett kraftfullt redskap för att minska och förklara kränkningar” 

(Andersson, 2010, s.45). Skolverket har föreslagit regeringen att införliva det 

normkritiska perspektivet i lärarutbildningarna (Skolverket, 2009).

   Göran Hägglund, Sveriges socialminister och partiledare i Kristdemokraterna, 

målade i sitt tal om ”Verklighetens folk” upp en bild där det vanliga folket hotas av en 

kulturvänster ifrån storstaden. Dessa propagerar för ”… dekonstruktionen av könet” 

och med en förskola där ”… lekarna måste vara könsrollsneutrala”(Tal av Göran 

Hägglund i Almedalen den 2 juli 2009). Sverigedemokraterna, som lyckades komma 

in i riksdagen 2010, vill se ”… en avveckling av det skattefinansierade stödet till

genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i 

verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på 

våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet”(Jämställdhet och ökad 



trygghet för landets kvinnor, 2010).

   Det som sker i en värld där människor tvingas in i kategorier som inte fungerar för 

dem är för mig att experimentera med barn och ungdomars psykiska hälsa. 

Normkritisk pedagogik kan vara en väg utmana de normer som begränsar elevers 

möjligheter att utvecklas.

    



EPILOG

Under en SO-lektion i årskurs 7 kom vår lärare av någon anledning plötsligt in på 

ämnet homosexualitet. Jag minns tydligt hur han böjde sig fram över katedern, tittade 

ut över klassen och sa "Men några såna, det har vi väl ändå inte här?". Det blev

dödstyst i klassrummet. Ingen rörde sig och ingen tog ögonkontakt med någon annan 

då läraren långsamt svepte med blicken över klassrummet och synade var och en av 

oss. Vi var nog alla rädda för att agera misstänksamt eftersom det inte bara var han 

som hade gjort det klart för oss att homosexuell, det var det absolut sista i världen 

man skulle vilja vara. 

    Idag bor läraren en liten bit bort från mina föräldrars hus. Han är nybliven 

pensionär och har med åren dragit på sig en massa sjukdomar, men han försöker trots 

detta att ta sig en promenad varje dag. I sällskap med en granne traskar han runt på 

min barndoms gator.

    Jag ser honom passera fönstret där jag sitter och jag tänker att en vuxen förebild 

som han var kanske det sista jag behövde när jag började 7:an.
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