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Sammandrag  

Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet 

problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke 

heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs 

utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som 

analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy 

meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är primärt inga komma-ut romaner 

utan fokus ligger på hur det är att träffa första kärleken och känslorna kring det. I analysen 

framträder tre centrala teman: Identitet, homosexuellas situation och samhället och kulturens 

påverkan. Protagonisterna konstruerar sin identitet i samband med nära vänner, estetiska 

uttryck, miljö och kroppen.   

 

Arbetet har också ett didaktiskt syfte där de efterfrågats en större medvetenhet kring ämnet 

sexuell läggning och identitet i skolan och utgår från litteraturdidaktikerna Louise M. 

Rosenblatt och Gunilla Molloy. 
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Abstract  
This essay problematizes how gay guys are portrayed in youth literature. The purpose 

problematizes the dichotomy of male / female and the subject of men / women. The goal is to 

introduce a non-heteronormative perspective in youth literature research on gender and queer. 

This is based on theories of Judith Butler, Tiina Rosenberg and R. W. Connell. The books that 

have been analysed are Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska, and Ibland bara måste man 

(Boy meets boy). The novels are written in the 2000s. The novels are primarily no coming-out 

novels, the focus is what it's like to fall in love with the first person and the feelings around 

that moment. The analysis showed that three key themes: Identity, the situation of 

homosexuals and the society and culture influence. Protagonists construct their identity in the 

context of close friends, aesthetic, body and society. 

 

The work also has a didactic purpose in which they demanded a greater awareness on the 

topic of sexual orientation in the school and is based on literature didactics as Louise M. 

Rosenblatt and Gunilla Molloy. 
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Inledning 
Med hög sannolikhet är den viktigaste boken i modern feministisk teoribildning Det andra 

könet från 1949 av Simone de Beauvoir. I den ifrågasätter hon att kvinna och man skulle vara 

något man föds till, istället menar hon att det är något man blir.1 Hon startade här tanken på 

att kvinnan är det underordnade könet och genus- och jämställdhetsanalyser spred sig över 

världen. Genusanalyser brukar visa på hur pojkar respektive flickor infogas i föreställningen 

om feminint respektive maskulint, där man antigen är det ena eller det andra. Mannen och det 

manliga är norm och könen har förutbestämda uppgifter. I vårt samhälle brukar vi kalla detta 

patriarkatet. Det här arbetet tar sin utgångspunkt i detta. Det påstås att feminint och maskulint 

är en dikotomi, att det endast finns A och B. I själva verket är det inte så utan det finns 

betydligt fler delar än maskulint och feminint. Jag vill påstå att könsidentiteten istället skall 

ses som ett spektrum. 2 

 

Litteraturundervisningen i skolan är ett värdefullt verktyg. Det är bland annat ett utmärkt sätt 

för arbete med värdegrundsfrågor så som genus och identitetsskapande. I ämnesplanen för 

svenska kan man läsa att:  

 
undervisningen ska […]  leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana elever till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.3 

 

Man kan även läsa i läroplanen för gymnasieskolan 2011 att:  

 
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning […] Alla 

tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.4  

 

En viktig diskussion i sammanhanget är hur lärare kan arbeta kring ämnet sexualitet, identitet 

och sexuell läggning för att göra det som ämnesplanen menar är en av svenskämnets 

funktioner – att ge elever ökad självinsikt om sina fördomar och föreställningsvärldar.  

                                                
1 Paul Tenngart. Litteraturteori, Malmö: Gleerups, 2008, s 114. 
2 Tiina Rosenberg. Queerfemenistisk agenda, Stockholm: Atlas, 2002, s. 53-55. 
3 Skolverkets författningssamling 2010, s. 160. 
4 Skolverkets författningssamling 2010, s. 7.  
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Syftet med detta arbete är tudelat. Det första är att ta upp frågan kring hur homosexuella killar 

framställs i ungdomslitteraturen. Det andra har en queerdidaktisk ingång där målet är att vidga 

läsarens perspektiv i frågor rörande identitet, samt att dekonstruera av dikotomin manligt och 

kvinnligt. För att åstadkomma detta använder jag mig av tre samtida ungdomsromaner i 

arbete. De tre romaner jag har valt är Ibland bara måste man utgiven första gången 2003 och 

skriven av David Levithan. Den engelska titeln var Boys meets boy och romanen är översatt 

av Malin Strååth. Andra romanen är Ung, bög och jävlig kär som är utgiven 2012 och skriven 

Johannes Sandreyo. Den tredje romanen är Regn och åska som är utgiven 2011 och skriven 

av Håkan Lindquist. Syftet till avgränsingen var att böckerna skulle handla om en eller flera 

killar i 16-19 års ålder.  Killarna i romanerna befinner sig i ungdomsvärlden och är på väg in i 

en nästan-vuxenvärld. Jag valde detta ålderspann eftersom mina framtida elever är i denna 

ålder, samtidigt som jag själv tror att jag kommer att kunna använda dessa romaner i min 

undervisning. Romanerna har först och främst inte ett ”komma-ut ur garderoben” fokus. Det 

är endast sekundära teman i böckerna. Det främsta temat i romanerna är hur det är att leva 

som homosexuell kille och bli kär i en annan kille i dagens samhälle och skola.  

 

Ur ett queerperspektiv är romanerna intressanta då de tar upp flera aspekter som är centrala 

för ungdomars identitet. Bland annat handlar de om kulturella normer, hetro- och 

homosexuella relationer samt olika miljöer som är mer eller mindre gayvänliga. Eftersom 

romanerna är skrivna för ungdomar ger de goda didaktiska möjligheter för den lärare som 

väljer att undervisa med hjälp av dem. Litteraturen gör det möjligt att på ett lättsamt sätt ta 

upp de ofta svåra diskussionerna kring sexualitet. Romanerna är också bra för att diskutera 

normer, till exempel de som knyts till kön, men också för dekonstruktionen av dikotomin som 

finns kring dessa i samhället. Det queerteoretiska begreppet heteronormativitet kommer att 

vara centralt i det arbetet. Heteronormativitet betyder att det finns en starkt rådande 

uppfattning i samhället om att det heterosexuella förhållandet är något normalt och 

eftersträvansvärt där både kvinnligt och manligt är representerat. Arbetet kommer att visa på 

att det finns möjligheter att dekonstruera även begreppet heteronormativitet med hjälp av 

litteraturläsning där dikotomin manligt och kvinnligt kan brytas ner med hjälp av diskussioner 

kring föreställningar om identitet.  

 

Det har tidigare inte gjorts några queerdidaktiska analyser av ungdomsromaner med fokus på 

killar och dess identitet. Arbetet blir då ett av de första i sitt slag och vill betona vikten av att 

se bortom våra fördommar samt dekonstruera dikotomin maskulint och feminint. Målet är att 
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vidga läsarnas perspektiv i frågor rörande identitet samt införa ett queerperspektiv i 

undervisningen på gymnasieskolan. Arbetet behövs för att ungdomar inte ska behöva känna 

sig tvingade in under etiketter och placeras i trånga kategorier.  

 

Arbetet är disponerat på följande sätt: I inledningen finns bakgrund och syfte. I teori och 

tidigare forskning skriver jag om genus-, maskulinitets-, och queerforskning och formulerar 

verktyg för de analyser av romanerna som genomförs i senare delar av arbetet. I analysen 

kommer jag att använda olika teman för att analysera framställningen av protagonisterna. 

Dessa teman är vänner och miljö, estetik och sport, tvåsamheten, kroppen och sex. Analysen 

följs utav ett didaktiskt perspektiv.  
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Teori och tidigare forskning  

För att kunna analysera vilka delar som är viktiga för protagonisterna i romanerna är några 

begrepp nödvändiga att ha med sig: genus, maskulinitet, identitet och queer. Detta avsnitt är 

uppbyggt på följande sätt. Genus och olika genusbegrepp kommer att inleda teoridelen, sedan 

fortsätter jag med queer, identitet och maskulinitet. Andra centrala begrepp som också 

presenteras är bland annat heteronormativitet och hegemonisk maskulinitet. De begrepp som 

nämns i detta avsnitt är alla viktiga delar i analysen av romanerna.   

 

Begreppet genus 

Begreppet genus har under en lång period varit ett hett ämne.  Det har utvecklats flera typer 

av feministiska inriktningar som alla tolkar ordet på olika sätt. Filosofen och 

litteraturprofessorn Judith Butler tillhör queerfeminismen och hävdar att en dekonstruktion av 

dikotomin man och kvinna är nödvändig och en av de viktigaste delarna för att särskåda en 

verklighet och ge individer chans till en egen identitet. Enligt Butler finns det inget biologiskt 

kön, vilket de heller inte borde finnas ett behov av. Hon menar att vårt kön är sociala 

konstruktioner som samhället har skapat.5 Butler menar att kön inte är något man är utan 

något man gör. Genom att utföra vissa handlingar som samhället och kulturen har knutit till 

ett visst kön befäster man ”det socialt etablerade sätt att vara man eller kvinna”.6 Detta visar 

citatet ur Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda prov på här under.  
 

Butlerismen kännetecknas av två centrala tankegångar som vanligen sammangattas i rubrikerna 

genealogi och preformativitet. Ett genealogiskt förhållningssätt innebär att kategorierna kön/genus 

inte förs tillbaka till påstådda ”naturliga” skillnader mellan kvinnor och män, inte heller till något 

mystiskt ursprung eller urtillstånd. Preformativitet betyder i sin allra enklaste form att kön/genus 

inte i första hand är vara utan göra. Ingen är kvinna eller man per någon automatik utan görs till 

kvinna eller man.7  

                                                
5 Judith Butler. Gender trouble: Femininism and the subversion of identity. Taylor & Francis 
Ltd: Routledge. 1999 s. 75. 
6 Jonathan Culler. Litteraturteori: En mycket kort introduktion. Studentlitteratur: Lund. 2011, 
s. 104. 
7 Rosenberg 2002, s. 70. 
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Butler menar att kulturen, samhället, klass och sexualitet stundtals är betydligt mycket 

viktigare än kön. Ett av butlerismens mest kända begrepp tros vara den heterosexuella 

matrisen. ”en […]  modell av genustydligheter som förutsätter att begripliga kroppar måste 

utgå från ett stabilt kön (det maskulina uttryckt i manlighet, det feminina kvinnlighet) som 

definieras genom motsattser.”8 Enligt Butler är inte kroppar begripliga utan sitt sammanhang. 

Utan ett samhälle med kultur och normer är kroppen ingenting, vilket visades prov på i 

blockcitatet ovan.  

För att komplettera Butlers syn på kropp och individ använder jag mig av R. W. Connell. Han 

menar att en medvetenhet om det fysiska perspektivet, så som lust, fysik och 

utseendebeskrivningar är viktigt för identiteten och identitetskapandet hos människan. R.W. 

Connell diskuterar genusbegreppet i sin bok Gender in world perspective där också den 

kroppsliga medvetenheten är i fokus. Enligt Connell är könsroller hur man ser på män och 

kvinnor. Det är i ständig dynamik och förändras hela tiden. Den polariserade bilden som har 

funnits där män och kvinnor är en dikotomi har långsamt börjat suddas ut. Under 1800- och 

1900-talet har två kategorier om hur man kan se på genusroller vuxit fram. Dessa är ”the body 

as a machine” eller ”body as a canvas”.9 Kroppen-som-en-maskin ser som det låter till 

skillnaderna mellan män och kvinnor, till exempel fysisk- och psykisk styrka, sexuell lust, 

fritidsintressen, karaktär med mera. Den bygger på att det finns en dikotomi som upprätthålls 

mellan könen, samt att den patriarkala ordningen i världen är naturlig. Kroppen-som-en-

målarduk modellen hävdar istället att kroppen och människan skapas med hjälp av sociala 

konstruktioner och att man som person är en passiv mottagare som klär sig i de av samhället 

förutbestämda mönster. Kroppen fungerar som en symbol för det omvärlden tillskriver oss, så 

som man/kvinna, heterosexuell/homosexuell med mera. Dessa klasser hålls statiska genom 

social kontroll eller som Connell beskriver det” ”these categories are interwoven with 

techniques of social discipline that police their bodies”.10 I motsats till förra teorin som 

fokuserade på det biologiska könet ligger här istället fokus på genus, eller det kulturella 

könet. Båda dessa sätt att betrakta kön, kropp och genuskonstruktioner är alltför 

generaliserande, påstår dock Connell. Dessa två skapar endimensionella bilder av människan, 

antingen är man en passiv mottagare eller så styr vårt DNA vem vi blir. Enligt teorierna är 

detta inget vi själva kan vara med och påverka. Enligt Connell bör man, istället för att 

                                                
8 Rosenberg 2002, s. 71. 
9 R. W. Connell. Gender in world perspective, Cambridge: Polity, 2009, s. 34.  
10 R. W. Connell, Gender in world perspective, 2009, s. 37. 
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fokusera på det naturliga eller det kulturella närma sig genusstudier på ett annat sätt. Han 

kallar det ”social embodiment”.11 Med detta menar han att kroppen inte kan separeras från 

kulturella konstruktioner men inte heller kan de sociala konstruktionerna separeras från 

kroppen. Han menar att genusbildandet sker i en kombination av kropp och kultur. Kroppen 

är både objekt och agent för sociala konstruktioner av kön och identitet. Synen på kroppen 

och genus är dynamiskt och förändras ständigt över tiden. Det viktigaste är att se till 

könslikheterna och inte könsskillnaderna, som den moderna populärvetenskapen har en 

tendens att göra eftersom skillnaden inom en grupp alltid är större än mellan två olika 

grupper.12  

 

Queer är ett brett uttryck som kan betyda flera olika saker. I grunden är det ett ifrågasättande 

av både heteronormen och dikotomin manligt och kvinnligt, vilket är det jag har fokus på i 

detta arbete. Många väljer också att se sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. I 

den meningen brukar queer åsyfta en önskan om att inkludera alla kön och sexualiteter eller 

att inte behöva definiera sig.  

 

För att sammanfatta det hela vill jag påpeka vikten av att ha en medvetenhet om att sociala 

interaktioner i allra högsta grad är sammanvävda med kroppsliga funktioner som till exempel 

lustkänslor. Ovan har jag fokuserat på hur en genuskonstruktion i grova drag kan konstrueras 

med nästa avsnitt fördjupas förståelsen för hur konstruktioner kan påverkas av sociala normer 

på både samhälls- och individnivå.  

 

Verktygslåda 

Centralt i analysen är Butlers teori om den heterosexuella matrisen. Som jag nämnt tidigare 

går den ut på att det finns vissa kriterier i samhället som sätter upp begränsningar för vad som 

är normalt eller naturligt. Den här matrisen bygger på att män är maskulina och kvinnor 

feminina, att mannen är överordnad kvinnan och att det finns en obligatorisk heterosexuell 

attraktion mellan dessa två.13 Matrisen är påtaglig i sociala interaktioner mellan människor 

och påverkar i allra högsta grad det egna performativa genusarbetet i och med att den 

genererar sociala normer i samhället. Dessa normer sätter upp gränser för hur man som 

                                                
11 R. W. Connell. Om genus, Göteborg: Daidalos, 2009, s. 36-40. 
12 R. W. Connell. Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, 2008, s. 47-52.  
13 Tiina Rosenberg. Könet brinner, Stockholm: Natur och kultur, 2005, s. 45. 
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medborgare i samhället kan tillåtas agera innan samhället reagerar och hos individen finns 

alltid dessa normer närvarande. Normerna kring sexuell läggning och könsidentitet brukar 

kallas heteronormativitet. I vårt samhälle finns denna norm överallt och hos nästa alla. Precis 

som den heterosexuella matrisen sprids heteronormativitet via saker vi gör och säger, 

medvetet eller omedvetet. Exempel på detta är barnböcker där tuffa prinsar med svärd i blått 

räddar försynta prinssessor i höga torn från eldsprutande drakar. I dessa beskrivs det hur 

flickor respektive pojkar skall vara. Enligt konventionen i vårt samhälle förväntas alla vara 

heterosexuell. Först när man själv markerar att man avviker från normen uppfattas man som 

icke-heterosexuell.14 Det heteronormativa begreppet kommer att vara centralt i arbetet 

eftersom romaner som behandlas skiljer sig åt i förhållande till begreppet. Paul Tenngart 

menar att heteronormativiteten är kulturellt betingad och de egenskaperna vi tillskriver könen 

endast ”är en metafysisk föreställning som samhället egentligen bör lösa upp till en mångfald 

av genuspositioner.”15 Detta stämmer väl överrens med Butlers resonemang kring 

dekonstruktionen av maskulint och feminint.  

 

I frågor kring identitet är grupper med människor viktigt. Grupper skapas ofta genom att 

samhället ser något som kulturellt och socialt dominerande, som heterosexualitet. Tiina 

Rosenberg skriver att de som då inte finner sig i den formen lätt börjar känna sig uteslutna. 

Efter ett tag drar de sig till varandra och en ny kollektiv grupp har skapats. Där skapar de en 

gemensam identitet, något man kan identifiera sig med, till exempel HBTQ.16 Att öppet och 

högt våga berätta vem man är viktigt för alla människor, men kanske extra viktigt för 

homosexuella och deras gemenskap. Att ha en grupp människor man känner att man tillhör 

och kan identifiera sig med är betydelsefullt för alla marginaliserade grupper. För de är i dessa 

grupper vi har chansen att hitta vår identitet. Vår identitet utvecklas hela tiden tillsammans 

med omvärlden där vi försöker skaffa oss en plats i den sociala gemenskapen, menar 

Rosenberg. 

 

I skolväsendet överlag kan litteraturundervisningen utgöra ett bra verktyg för genusarbetet, 

och då framförallt som stöd för det emancipatoriska perspektivet, som skrivs fram i 

ämnesplanen. Frågan, eller snarare frågorna, är hur man som lärare effektivt kan arbeta för att 

förändra föreställningsvärldar och för att dekonstruera föreställningar om dikotomin 

                                                
14 Rosenberg 2002, s. 100 f. 
15 Tenngart 2008, s. 123. 
16 Rosenberg 2002, s. 52. 
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maskulint och feminint. Målet är att ifrågasätta tanken på att män och kvinnor ses som 

homogena subjekt. Genom att lyfta dessa frågor i klassrummet visar man vägen för en större 

öppenhet och förståelse gentemot andra människor och deras livssituationer. Detta kopplat 

samman med begreppet intersektionalitet skapar en bredare förståelse för människor identitet. 

Feminismen har många gånger kritiserats för att endast kämpa för vita västerländska kvinnor. 

Det är därför jag har valt fokus på queer, identitet och män. Begreppet intersektionalitet kan 

ses som ett redskap för att analysera makt. Syftet är att väva in flera maktnedsättande attribut 

och egenskaper för att få en bättre helhetsbild. Det kan till exempel vara etnicitet, ålder, 

hudfärg och/eller klass, ett exempel är att könsdiskriminering och klassdiskriminering 

samanfaller också förstärker varandra. ”Intersektionalitet finns till för att synliggöra hur olika 

maktordningar sammanflätas för att på olika nivåer, såsom det politiska, det 

representationella, eller det strukturella.”17 Tiina Rosenberg ifrågasätter också vårt sätt att se 

att identiteter alltid är uppbyggt kring dikotomier. ”Jag är inte man, alltså är jag en kvinna, 

eller: Jag är inte heterosexuell alltså är jag homosexuell.”18  

 

Maskulinitet  

Maskulinitet och vad det är utgör en viktig del för analysen. Därför är det också viktigt att 

veta vad som menas med maskulinitet. Connell definierar maskulinitet som ”masculinity, to 

the exent the term can be briefly defined at all, is simultaneously a place in gender relations, 

the practice on bodily experience, personality and culture”.19 Generellt kan man säga att 

maskulinitetsbegreppet bygger på ett par olika grundprinciper, varav en är att det finns en 

dikotomi mellan maskulinitet och femininitet. ”the concept [of masculinity] is also inherently 

relational. Masculinity does not exist except in contrast with femininity”.20 I likhet med 

Butlers teori om den heterosexuella matrisen finns det en normaliserande syn i samhället där 

en maskulin man anses överordnad en feminin kvinna och där man kan säga att 

maskuliniteten i sig själv har den högsta positionen i en tänkt genushierarki.  

 

                                                
17 Ulrika Dahl. Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten 
gör. Från hatbrott och homofobi till heteronormativitet och intersektionalitet – En 
kunskapsinventering och situering av forskning. Stockholm: Forum för levande historia, s. 21-
22. 
18 Rosenberg 2002, s. 54. 
19 R. W. Connell. Masculinities, Enskede: TPB, 2006, s. 71. 
20 R. W. Connell, Om genus, 2009, s. 68. 
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En aspekt av maskuliniteten är hegemonisk maskulinitet (eng. hegemonic masculinity) vilken 

består av de kulturella idealen i kombination med institutionell makt som kommer ifrån 

patriarkatet. I en tänkt genushierarki bland män finns det en högsta position åt den 

hegemoniska maskuliniteten. Den som besitter dessa egenskaper blir den som får högst 

position och mest inflytande i samhället. Maskuliniteten har en överordnad position i vårt 

samhälle blir den en förebild för hur man bör vara och agera. Men för att det skall finnas 

något överordnat måste det finnas något underordnat.21 En av dessa underordnade grupper är 

homosexuella män som alltid är underställda den heterosexuella mannen och är längst ner i 

hierarkin, tillsammans med manliga transvestiter, transsexuella och queerpersoner. Men också 

den mesiga mannen, nörden, tönten med mera är underordnad den hegemoniska 

maskuliniteten. Även det feminina underordnas den hegemoniska maskuliniteten.22 I detta 

arbete är det centralt att ha med sig polariseringen mellan de olika maskuliniteterna, men 

också mellan feminint och maskulint. En stark maskulin identitet är nödvändigt för att en man 

inte ska marginaliseras. Det vill säga att en persons betydelse och inflytande minskar i den 

homosociala miljön, jämfört med den hegemoniska maskuliniteten.   

 

Urvalsdiskussion  
Jag har valt att inte närmare studera de genuskonstruktioner och de subjekt som tjejerna 

tillskrivs i romanen, utan bara se till dem när de påverkar protagonisterna. Detta för att 

protagonisterna i romanerna är killar och det är deras tankar och identiteter som är i fokus. 

Det kunde dock vara av intresse hur den kvinnliga konstruktionen går till i romanerna, och 

vilket subjekt tjejerna tillskrivs från samhället. Jag har också valt att inte ta med externa 

faktorer som författarinformation eller att fokusera på den samtida kontexten, då detta inte 

medför en större förståelse för protagonisterna som gestaltas i romanen.  

 

                                                
21 Connell. Om genus, 2009, s. 21. 
22 Connell. Om genus, 2009, s. 106 f. 
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Analys 

Som nämnts tidigare handlar romanerna i första hand inte om hur det är för en ung kille att 

berätta för världen att han är homosexuell, en komma-ut process. Böckerna beskriver istället 

protagonisterna som individer, med fokus på kärlek mellan människor. Analysen kommer att 

handla om protagonisterna, hur de identifierar sig och hittar sig själv och sin sexualitet i 

förhållande till olika personer i deras omvärld. Men den kommer också synliggöra killarnas 

syn på kroppen och dess betydelse. Analysen är indelad i olika avsnitt där först böckerna kort 

presenteras var för sig, för att sedan analyseras utifrån några specifika teman.  

 

Ibland bara måste man (Boy meets boy) av David Levithan, utgavs för första gången i USA 

2003. Boken handlar om Paul och hans liv på en gymnasieskola. Romanen återger något utav 

en utopivärld i HBTQ-frågor. Detta blir tydligt då staden i romanen ständigt ställs i kontrast 

till grannstaden där HBTQ inte är accepterat. I grannstad bor Pauls vän Tony som också är 

gay vilket då naturligtvis är ett ”problem” i romanen. För att illustrera att HBTQ-frågor är en 

ickefråga är nästkommande citat bra. Det är hämtat från inledningskapitlet i boken där Pauls 

uppväxt beskrivs. Här uttalar sig Pauls förskolelärare om honom skriftligen inför ett 

utvecklingssamtal: ”PAUL ÄR UTAN TVEKAN GAY OCH HAR EN MYCKET GOD 

SJÄLVKÄNNEDOM, stod det klart och tydligt på […] omdömeslapp”.23 I vår värld är nog 

detta inget man reflekterar över vid fyra års ålder. Men redan här förstår Paul, hans 

förskolelärare och Pauls föräldrar att han är gay och det är inget konstigt. Berättelsen om när 

Paul ”kommer-ut” för sin omvärld ges lite utrymme i romanen vilket också tyder på att fokus 

är på något annat. Det viktiga är kärleken mellan människor i olika former. Pauls relationer är 

i fokus, men de är inte bara kärleksrelationer utan också vänskapliga. Förutom HBTQ-frågan 

så vrider och vänder romanen även på andra strukturer i samhället, till exempel har de 

spelningar/discon i bokhandeln, transvestiter som spelar kvartsbackar i amerikansk fotboll 

och avslutningsdanser på en kyrkogård. Miljön framställs som HBTQ-vänlig: ”Vilken 

planhalva tror du han spelar på då? frågar Joni […] Jag [Paul] tror att folk spelar lite var som 

helst nuförtiden.”24 Romanens inriktning är att sätta fördomar på prov och utmana våra 

föreställningsvärdar och normer.  

 

                                                
23 David Levithan, Ibland bara måste man, Huddinge: Pocketförlaget, 2010 s. 123. 
24 Levithan 2010, s. 12. 
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Ung bög och jävligt kär (2012) av Johannes Sanderyo beskriver en förort till Stockholm. 

Enligt baksidestexten får vi möta: 

 
Filip i en av Stockholms betongförorter och får följa hans fight för kärleken […] Vi träffar också 

värstingen och fotbollsspelaren Emilio i hans jakt på respekt, identitet och sanningen om sig 

själv.25  

 

Här beskrivs ett grått Sverige där det är lätt att känna igen sig i normer och fördomar mot alla 

typer av avvikelser från den heteronormativa mallen. Protagonisten Filip är gay och har haft 

en tuff uppväxt, med en mamma som dött och pappa som dricker och inte accepterar Filip för 

den han är. Samhället kring Filip är multikulturellt och många lever under krassa 

förhållanden. Miljön är inte HBTQ-vänlig och homosexuella beskrivs allt som oftast som 

”värsta bögäcklet”26. Trots detta växer ändå en stark kärlek fram mellan Filip och Emilio, 

vilken beskrivs som både vacker, kärleksfull och intim. Under romanens gång har Emilio 

svårt att acceptera den han är.  

 

Regn och åska handlar om två killar som av slump träffar varandra och blir kära.27 Rein är 

från Tallinn där halv boken utspelar sig. Oscar är från Visby där andra halvan av boken 

utspelas. Boken är utgiven 2011 och författaren heter Håkan Lindquist. Romanen tar avstamp 

i den första förälskelsen mellan två människor som uttrycks varmt, intimt och känslosamt.  

Bokens titel och namnet på huvudkaraktärerna har ett samband.  

 
Vad heter du […] Oscar, svarade jag, och det kändes som om det hade gått en evighet sedan han 

frågade. Och du, då? Rein, svarade han […]Som det engelska ordet rain, även om mitt namn stavs 

med e. Thunder, mumlade jag, och mötte Reins undrande blick. […] Jag menar… mitt namn låter 

nästan som åska. Det är det svenska ordet för thunder. Regn och åska. Rain and thunder.28 

 

De lever enligt sig själva i parallella världar. De är födda samma dag, har samma intresse för 

litteratur, poesi och konst, deras båda morbrödrar arbetar som lektorer på universitet i estetik. 

”Vi lever parallella liv, skrattade Rein. Som i såna där science fiction-historier  […] där allt 

                                                
25 Johannes Sandreyo. Ung bög och jävligt kär, Färjestaden: Vombat förlag, 2012.  
26 Sandreyo 2012, s. 241. 
27 Håkan Lindqvist. Regn och åska, Älvsjö: Charlie by Kabusa, 2011. 
28 Lindquist 2011, s. 15.  
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har sin motsvarighet i den andra världen.”29 Miljöerna karaktärerna rör sig i är gay-vänliga 

men sätts på sin spets en gång under romanens gång.  

 

Vänner och miljön  
I alla tre böcker som jag arbetar med finns det tjejer som är av stor betydelse för historiens 

gång och för protagonisten. Däremot skiljer sig tjejens roll åt något i de olika romanerna. 

Tjejen är en av protagonistens bästa vänner och relationen med personen är viktig. Dessa 

tjejer utgör en trygghet för protagonisterna eftersom de delar mycket med varandra. Att alla 

författare har valt tjejer som närmsta vän menar jag är intresseväckande. 

 

I två av romanerna finns det med killar som vänner. Det är i Regn och åska och Ibland bara 

måste man. Den omgivande miljön i dessa romaner är gay-vänlig och HBTQ-frågor är 

accepterat i den omgivande miljön. I Ung, bög och jävligt kär har dock inte protagonisten 

Filip någon killkompis. Är det för att man tar en alltförstor risk som heterosexuella i denna 

icke gay-vänliga miljö att då bli utpekad som homosexuell?   

 

I boken Ibland bara måste man har karaktären Joni en viktig roll för protagonisten Paul. När 

karaktärerna presenteras i början av boken får man reda på att Joni och Paul har känt varandra 

sedan de var små och varit bästa vänner sedan dess. I citatet under går de på lågstadiet och har 

träffats hemma hos Paul för att leka. 

 
Joni kom av sig. Först trodde jag att jag hade vunnit. Men så lutade hon sig fram och slöt ögonen. 

Hon doftade av tuggummi och cykelolja. Innan jag visste ordet av var hennes läppar nära mina. 

Jag blev så förskräckt att jag satte mig upp. Eftersom vi fortfarande var under sängen smällde jag 

huvudet i sängbotten. Hon öppnade snabbt ögonen. Varför gjorde du så för? skrek vi båda på 

samma gång. Tycker du inte om mig? frågade Joni, uppenbart sårad. Jovisst, sa jag. Men jag är 

gay förstår du. Åhh. Coolt. Förlåt […] I det ögonblicket visste jag att Joni och jag skulle vara 

vänner väldigt länge.30 

 

I citatet ser vi prov på både bästa tjejvännens betydelse samt att HBTQ är en ickefråga. Paul 

har inga som helst problem med att berätta för Joni om sin sexualitet samt Jonis reaktion 

menar jag visar prov på att det är en ickefråga. Joni är en stor del av Pauls liv och de delar 

uppväxt och skolgång ihop. Eftersom den heterosexuella matrisen inte råder i denna roman 

                                                
29 Lindquist 2011, s. 29. 
30 Levithan 2010, s. 20.  
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behövs inte Joni för att Paul skall våga stå upp och för att vara gay. Jonis funktion är snarare 

den som en bästa vän har, någon att tala med om problem och känslor vilket är nog så viktigt, 

och framförallt för Paul. Det uppstår dock problem mellan Joni och Paul, mycket på grund av 

att Joni träffar och blir kär i Chuck. Chuck spelar amerikans fotboll, gillar hård musik och 

passar i den heterosexuella matrisen. Enligt Paul träffar Joni alltid fel killar och Chuck är 

enligt Paul: ”ett psykfall”31. Chuck är inte trevlig mot Pauls vänner, bland annat talar han illa 

om dem. Detta, samt ett dåligt förflutet gör att Paul och Chuck inte kommer överens vilket 

bidrar till att Joni och Paul blir osams.  

 

Paul har också en killkompis vid namn Tony. Han bor inte i samma stad som Paul och Joni 

gör utan lever i en miljö som inte är HBTQ-vänlig. Hans föräldrar är djupt religiösa och 

accepterar inte Tonys sexuella preferenser. Trots detta är Tony och Paul väldigt goda vänner 

som citatet nedan visar: 

 
Du vet att jag älskar dig, säger jag till Tony nu, och det är inte första gången jag säger det. Du är 

verkligen en av dom finaste människor jag känner. Tony, som har svårt att ta komplimanger, får 

här den bästa av alla. […] Jag är glad att vi är här, säger han. [Tony]32 

 

I kontrast till den miljön Paul lever i blir Tonys värld rena skräckexemplet. Detta bidrar till att 

Pauls del av romanvärlden uppfattas än mer öppensinnad. Tenngart skriver i Litteraturteori 

om tankar kring genuspositioner som en mångfald, vilket denna roman belyser. I citat och 

exempel hämtat från romanen i detta arbete kommer man se att människor inte beskrivs 

utifrån sitt kön, utan från ett spektrum där maskulint och feminint är ytterligheterna.33 

Dekonstruktionen av dikotomin kvinnligt/manligt, som Butler talar om, gör att romanen även 

har ett intersektionellt tänk där genus inte endast kämpar för vita västerländska kvinnor, utan 

också innefattar andra undervärderade grupper i samhället vilket kommer visas prov på längre 

fram i arbetet.  

 

I Ung, bög och jävligt kär är Sara och Filip bästa vänner. ”Hej darling, trodde aldrig du skulle 

komma […] Sara var Filips absolut bästa vän. De hade gått i samma klass sedan lågstadiet 

                                                
31 Levithan 2010, s. 54. 
32 Levithan 2010, s. 134. 
33 Tenngart 2008, s 112-116. 
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och visste det mest om varandra.”34 Det enda Filip håller hemligt från Sara är vem han träffar 

eftersom Emilio, Filips kärlek, inte är offentlig med att han gillar killar. Att inte ha någon att 

dela det fantastiska, som faktumet att man träffat någon är, gör Filip ambivalent. Han hade 

behövt någon att prata med för att våga stå upp och emot samhället normer, där 

heterosexualitet är de enda normala. Att Sara märker att Filip inte är ärlig drar dem ifrån 

varandra. Dock är det inte enda orsaken. Sara blir också kär i Farid, Emilios bästa vän, som 

passar in i den heterosexuella matrisen och uttrycker sig fientligt om homosexuella. 

Konversationen nedan förs mellan Emilio och Farid och här märker man tydligt Farids 

fientliga inställningen, men också att Emilio inte accepterar sin sexuella läggning. 

 
Har ingen aning. Men av någon fucking anledning så verkar en del tro att du är… […] Typ… fag. 

Dom är fan sjuka, sa Emilio. Det sa jag också, sa Farid. Du är ju värsta pussy-magneten. Du har 

haft fler brudar än någon annan kille i Aspudden. […] Lyssna på mig, jag är inte bög, okej? 

[Emilio]  Okej, sa Farid och pustade ut. Skönt att höra.35   

 

Att det inte är accepterat att var homosexuell är tydligt. Att romanens samhälle utgår från den 

heterosexuella mannen och patriarkatet är också det tydligt, samt att de som sticker ut från 

den är onaturliga. Om man anknyter till Rosenbergs resonemang kring vikten av att känna 

tillhörighet, särskilt om man tillhör en marginaliserad grupp, så hamnar Filip illa till. Det 

finns ingen miljö där Filip kan känna sig totalt trygg. Hemmet som för många är en trygg 

miljö utgör inte detta för Filip. Han har en pappa som inte förstår sig på sin son, det illustreras 

i följande citat:  

 
du har väl inte… du vet… haft sex med… [Filips pappa] Med en kille, sa Filip. Nä, inte än. […] 

Jag blir kåt på killar helt enkelt. [Filip] […] Det är din morsa som är problemet antar jag […] Det 

var ju hon som tvunget skulle få dig att börja med teatern och dansen och det där fjolleriet. Den 

där branschen är ju tamejfan fylld till bredden av läppglansmissbrukare och rövknullare.36 

 

Och i skolan blir han ständigt påhoppad, här i form av en taskig kommentar från en 

klasskompis vid namn Hampus: ”Hej fjollan! Sugit av nån på sista tiden då?”37 Egentligen är 

det endast Sara och en äldre kvinna i boken som accepterar Filip. Butler heterosexuella matris 

stämmer bra in på samhället i Ung, bög och jävligt kär. Butler menar att samhället har byggt 
                                                
34 Sanderyo 2012, s. 21.  
35 Sanderyo 2012, s. 251. 
36 Sanderyo 2012, s. 7 f.  
37 Sanderyo 2012, s. 20. 
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upp en tydlig uppdelning mellan manligt och kvinnligt, men även en naturliga heterosexuella 

dragningen. Hon menar att denna stryper människors valmöjligheter vilket vi ser tydligt i 

romanen Ung, bög och jävligt kär. Samhällets normer sätter upp tydliga gränser för hur man 

som man eller kvinna ska bete sig, vilket tydligt märks på gliringarna Filip får under 

romanens gång. Därför är Sara en viktig del för Filip i miljö där homosexuallitet inte är 

accepterat och ses som gränsöverskridande i heteronormativa samhället. Filip flyttas långt ner 

i den hegemoniska maskulinitetshierarkin. För han bryter inte endast mot samhällets normer 

genom att vara gay, utan också för att han dansar, går musikallinjen och endast umgås med en 

tjej. Därför blir Filip en person det är lätt att hoppa på för dem som vill verka häftiga, precis 

som Hampus i citatet ovan. Om Filip hade fått lov att utveckla sin identitet utan att en varit 

knuten till ett fast kön, hade han antagligen inte fått utstå alla dessa våldshot och 

våldshandlingar som han faktiskt gör.  

 

Det visas även prov på den vänskapliga betydelsen i Regn och åska. I denna bok är den 

jämnåriga tjejen också en bästa vän. I romanen saknas det intriger utan fokus ligger istället på 

andra ting. I de två andra romanerna ovan har vi sett att bästa-tjejvännen har haft betydelse för 

att protagonisten skall våga vara sig själv i en heterosexuell miljö eller för att ha någon att 

prata ut med. I Regn och åska har vännerna till Oscar inte den betydelsen. Det finns där 

mycket för att skapa en kontrast till kärleken mellan Oscar och Rein. Oscars båda vänner Lina 

och Arvan uttrycker oro för framtiden och inte träffa någon. I citatet nedan berättar Lina hur 

hon känner inför framtiden för Oscar: 

 
Det känns rätt märkligt, sa Lina och började packa upp matsäcken ur sin bag. Jag menar det här 

med att skolan är slut, det känns så annorlunda. […] Ja… Jag har börjat jobba, du har träffat kille 

och är superkär, och allt det där som var… vanligt förut, skolan och alla kompisar – vi sågs ju fem 

dagar i veckan i tusen år – det är bara som borta. Plötsligt bara. Nu gör vi saker som är nästan-

vuxna. […] Tänkt om det plötsligt är för sent? vad gör man då?38 

 

Hon uttrycker en osäkerhet för framtiden och livet. Denna osäkerhet påverkar dock inte Oscar 

eftersom det enda han kan tänka på är kärleken till Rein. Även Arvan uttryck rädsla för 

framtiden och kärlekslivet. ”Jag vill också träffa någon! Vem som helst. Det spelar ingen roll 

om det är en kille eller en tjej, bara träffa någon som blir så där jäkla kär i mig och som jag 

                                                
38 Lindquist 2011, s. 153 ff. 
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blir lika kär i…”.39 Här märker vi att acceptansen och miljön kring HBTQ-frågor är lik en 

storstadsregions i Sverige idag. Detta är den andra romanen av dessa tre där protagonisten 

uttryckligen har en bästa-killvän, antagligen på grund av miljön. När miljön är HBTQ-vänlig 

är det inget speciellt med att ha en vän som är gay, vilket i jämförelse med Ung, bög och 

jävligt kär miljö skulle vara otänkbart.  

 

Bästa-tjejvännen är i alla tre romanerna heterosexuell och söker efter den perfekta killen. 

Denna kille fungerar som något utav en motpol till protagonisten och beskrivs ofta utifrån en 

väldigt stereotyp killroll. I Ibland bara måste man och Ung, bög och jävligt kär är bästa-

tjejvännens pojkvän ruffig, cool och passar in i den heterosexuella matrisen. Det skapar en 

konflikt och underminerar protagonisterna eftersom de ruffiga pojkvänner uppfattas som 

häftigare. När Joni, vilket jag skrev om ovan, träffar en sådan kille skapar det problem mellan 

Paul och henne. De glider isär efter många år av lång vänskap. Både för att Paul dömer ut 

Jonis pojkvän, men också för att Jonis pojkvän har svårt att umgås med Paul. Detta skulle 

man kunna tolka som vanlig ungdomsavundsjuka. Tyvärr ger det mig samma känsla som i 

Ung, bög och jävligt kär. Att heterosexuella killar inte kan umgås med HBTQ-personer. När 

detta händer och Joni och Paul dras isär börjar också Pauls kärleksbekymmer med Noah, 

Pauls kärlek. Joni ger Paul någon att tala känslor med vilket han behöver för att inte ställa till 

med bekymmer. Sara och Filip dras också från varandra på grund av olika omständigheter, 

bland annat för att Filip inte är helt ärlig mot Sara rörande Emilio men också för att Sara 

träffar Farid. Detta göra att Filip förlorar en av två människor han kan vara öppen med sin 

homosexualitet kring. Filips uppväxt har varit skakig, men tillsammans med Sara har de tagit 

sig igenom det mest, men när Sara försvinner skakas Filips värld om ordentligt.  

 

Men hur kommer det sig att bästa-tjejvännerna väljer att skaffa otrevliga killar. Är detta för att 

kompensera för att de är vän med en homosexuell kille och vill ha upprättelse? Det mest 

troliga menar jag skulle vara att tjejerna vill ta sig upp i makthierarkin och därför väljer att 

träffa de ”coola” killarna. Men jag tycker mig inte hitta bevis för de i böckerna. Diskussionen 

om att tjejer drar sig till farliga män känns här aktuell. Farid, som Sara blir kär i tillhör ett 

kriminellt gäng som dricker alkohol och begår lättare rån med mera. Chuck är amerikansk 

fotbollspelare och en av de ”coola” killarna i skolan. Det skulle också kunna vara så att de vill 

bevisa för sig själva och sin omvärld, att även om de är kompis med en homosexuell kille, 

                                                
39 Lindquist 2011, s. 102. 
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betyder inte de att de ändå kan träffa killar som är högt upp i hierarkin. Detta hade varit 

spännande att fortsätta att undersöka, men tyvärr ges det inte utrymme för det i mitt arbete. 

 

Att tjejerna också intar en något traditionell tjejroll i förhållande till sina gayvänner är 

spännande. De blir en person som killen kan vända sig till med problem och känslor. De har 

nästan en mammaroll i förhållande till sin gayvän. Detta ger inte uttryck för en värld där 

normer knutna till könen inte spelar någon roll, utan tjejen intar en klassisk position som 

omhändertagande och omhuldande.    

 

Det som är tydligt är att vänner, och särskilt bästa tjej vännen, spelar stor roll i 

protagonisternas liv. Utan acceptans är det svårt att vara trygg i sig själv vilket behövs för att 

skapa en självkänsla och sin identitet. Som Tiina Rosenberg skriver så är det viktigt för 

människor att känna att man tillhör en grupp, och särskilt för HBTQ-personer som är en 

åsidosatt grupp i samhället och där identifikationen som gay är viktig.40 För marginaliserade 

grupper är vikten av att hitta människor att identifiera sig med mycket större än för 

heterosexuella människor, menar Rosenberg. Alla behöver bekräftelse och vänskap för att 

känna sig trygg i sig själva och i vår omvärld. Att skapa vår identitet är en drivkraft i sig som 

för oss framåt. Det märker man tydlig i Filips fall, men även i boken Ibland bara måste man 

där Tony strävar efter den identifikationen. Den homosociala miljön är också av vikt för hur 

stor betydelse vännerna har. Både Oscar och Paul har manliga vänner, vilket är något som 

Filip inte har. Antagligen är detta för att den heteronormativiteten är så stark kring Filip så 

ungdomarna är rädda för att ha en homosexuell vän för att då själva bli uppfattade som det. 

Det problemet finns inte för Oscar och Paul. De har båda killar som vänner, de är antingen 

öppet gay eller uttrycker en längtan till kärlek oavsett kön, som Arvan. Intresseväckande i 

detta fall är att de båda manliga vännerna antingen är homosexuella eller uttrycker sig 

intresserad av förhållande med båda män och kvinnor. Är detta en tillfällighet eller är 

miljöerna i böckerna trots allt så pass heteronormativa att man som heterosexuell kille inte 

kan umgås med en homosexuell kille utan risken för att uppfattas som gay själv. I Ibland bara 

måste man och Regn och åska får inte vännerna den stor betydelse som Sara får i Ung, bög 

och jävligt kär för Filip. Eftersom samhället kring Sara och Filip inte är acceptant kring 

HBTQ-frågor. 

                                                
40 Rosenberg 2002, s. 54. 
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Estetiska uttryck och sport  
Estetiska uttrycksformer är en viktig del i de tre romanerna. Estetiska uttryck används både 

för att upprätthålla en bild av karaktärerna utåt, men även implicit för att markera identiteten. 

Är det en tillfällighet att dessa tre böcker beskriver homosexuella pojkar som kreativa? Är 

detta för att visa att de sticker ut och är annorlunda? Killar som i förhållande till 

protagonisterna i romanerna beskrivs som maskulina håller på med någon sport, det lyfter en 

kille upp på maskulinitetshierarkin. Medan dans, måleri och skrivande uppfattas som töntigt 

och flyttar ner en kille på maskulinitetshierarkin, enligt Connell.41  

 

I Ung, bög och jävligt kär märks det Connell och Butler skriver om tydligt. De som anses 

maskulint är norm och det feminina underordnas. De som sysselsätter sig med dans framställs 

inte lika populära som personer som sysslar med sport. Filip och de viktigaste karaktärerna i 

Ung, bög och jävligt kär är på en fest där det märks att Filip och Sara är en duktig dansare:  

 
Filip gick fram mot sin vän och de ägde verkligen dansgolvet när de började dansa loss till 

Madonnas nya sommarplåga. Inte så konstigt eftersom det gått på show- och scendanceskola 

sedan tioårsålder.42 

 

När han dansar på festen känner han sig trygg och självsäker. Att mingla däremot är jobbigt 

och osäkerheten tar över. Utanför sin trygghets zon behöver Filip Sara som i stunden är 

upptagen med Farid. Det är tydligt att dansen är en trygghet och en stor del av Filips identitet. 

Däremot är det också den som gör att han inte passar in i den heterosexuella matrisen och 

miljön i Aspudden. Connell menar att miljön och samhället är uppbyggt kring patriarkatet 

vilket betyder att normen är en heterosexuell maskulin kille och när man inte är det hamnar 

man i en av de underordnade grupperna. Där är bland annat de homosexuella, som Filip, men 

också de som besitter feminina egenskaper, som att dansa som blir underställda.  Men det är 

också dansen som för Filip och Emilio nära varandra för första gången. Efter olika 

omständigheter hamnar Emilio hemma hos Filip efter festen.  

 
Du då? Dansar du nåt när du är ute? frågade Filip […] Jag? Nä, vad ser jag ut som? sa Emilio och 

slog frågande ut med armarna. En lationokille! Skrattade Filip. Trodde det var obligatoriskt 

liksom. […] Jo, jag vet, suckade Emilio. Borde väl kunna salsa och sånt, men suger verkligen. […] 

                                                
41 Connell. Om genus, 2009, s. 78-86 
42 Sanderyo 2012 s. 40. 
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Jag kan lära dig. […]Filip visade stegen med fötterna […] Det dröjde inte länge innan Emilio även 

fått grepp om armrörelserna och snart var det plötsligt han som förde Filip.43  

 

Till en början trodde inte Emilio att han kunde dansa. Kanske för att dans inte direkt är 

accepterat i den heterosexuella matrisen och han aldrig försökt. Här sammanför det estetiska 

uttrycket dessa två killar. Genom dansen kommer de nära varandra och glädje, passion och 

känslor börjar här sakat växa fram mellan de båda killarna. Kroppskontakten tillför en 

spänning som tidigare inte funnits mellan killarna vilket bevisar Connells tankar om socialt 

förkroppsligande.  

 

Oscar i Regn och åska skriver och målar. Detta är något han starkt identifierar sig själv med. 

Det är till och med en så pass stor sak i hans liv att han valt att gå på ett gymnasium med den 

inriktningen. Även kärleken Rein fotograferar och arbetar på ett fotolabb under sommaren.  
 

Jag vill bli fotograf, berättade Rein. Jag har alltid tyckt om att fotografera. Jag tycker om att skriva 

också, både dikter och texter som är mer som korta reportage. […] men att fotografera är så 

omedelbart. Jag tycker om det där speciella seendet som fotograderandet skapar. […] hans hand 

lindade sig om min […] Du, då, Oscar? Vad vill du göra? Jag vill se dina bilder. Jag vill läsa dina 

dikter. Jag vill alltid vara nära dig. [tänker Oscar] Jag vet inte. […] Jag är inte säker, men jag vill 

också gärna arbeta med bilder […] bildkonstnär alltså. 44 

 

Man förstår av citatet att det estetiska uttrycket har en stor del i de båda killarnas liv. Oscar 

och Rein möts även de i det estetiska. Killarna besitter många feminina egenskaper och 

uppfyller inte kraven för den heterosexuella matrisen. Detta, och på grund av att de är kära i 

varandra gör att de är provocerande i några andra killars ögon och utsätts för våld. I Ung, bög 

och jävligt kär uttrycks våldet mot Filip och Emilio kärlek i ord. Rein och Oscar utsätts för ett 

överfall av andra killar som nedvärderar homosexuella när de är på promenad i en park och 

fotograferade och skrev text till en låt. Enligt Connell är de feminint mjuka underställt de 

hegemoniskt maskulina som angriparna tillhör.  

 

I Ibland bara måste man har inte protagonisten Paul någon utbredd estetisk talang i början av 

boken. Däremot är de estetiska uttrycksformerna även i denna roman viktiga. Paul är kreativ 

och duktig på att uttrycka känslor i både ord och text. När han träffar Noah som uttrycker sig 
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mycket via konst och måleri börjar också Paul måla. Noah är mycket duktig och Paul lär sig 

fort. I citatet nedan får vi följa Paul och Noah när de målar för första gången tillsammans:  

 
Han ler. Bara lyssna på musiken och måla. Följ ljudet. Tänk inte på nåra regler. Tänk inte att det 

ska bli perfekt. Låt bara sången bära dig. […] Jag sveper fram och tillbaka. Jag målar inte ett 

objekt. Jag målar tonen. […] Magnifikt, säger han. […] Jag är golvad. […] Vi sugs än en gång in i 

musiken.45   

 

I Ibland bara måste man har jag i presentationen av romanen försökt skildra hur man försöker 

vända upp-och-ner på världen och HBTQ frågor ses mycket som en ickefråga. I och med detta 

skakas Pauls liv aldrig omkull, vilket de till exempel gör för Filip, bara för att han är 

homosexuell och inte lever upp till den hegemoniska maskuliniteten. Däremot utsätts hans 

vän Tony för förtryck av sina föräldrar för att han är homosexuell. Föräldrarna förbjuder 

honom bland annat att träffa Paul med vänner. Det är naturligtvis väldigt olyckligt enligt de 

Rosenberg skriver om behovet av identifikation i en marginaliserad grupp. Tony känner sig 

konstant utanför och inte uppskattad och sedd. Att bryta mot den heterosexuella matrisen är 

inte tänkbart i de hem Tony kommer ifrån vilket skapar problem han egentligen inte behövt 

utstå.   

 

Tydligt är att de estetiska uttrycksformerna är en viktig del i romanerna och något som 

förenar killarna. Det är genom måleri, dans och fotografering de skapar sina första kontakter 

och i alla tre romanerna skapa en spänning mellan killarna i händelsen som knyter dem 

närmare. Att estetiska uttryckssätt är underordnat i maskulinitetshierarkin, som Connell 

beskriver det, tycker även jag är tydligt. Filip utsätts ständigt för påhopp på grund av sin stil 

och mycket är förknippat med dansen. Oscar och Rein får genomlida ett våldsbrott där de blir 

slagna på grund av att de öppet visar att de tycker om varandra. Det estetiska är alltså en 

viktig del för att killarna skall träffas, men det leder också till problem. Även fast 

omgivningen i böckerna inte kan vara säker på att protagonisterna i romanerna är gay utgår 

ändå samhället från det. Fördomarna om att män och kvinnor, homosexualitet och 

heterosexualitet är dikotomier göra att killarna i romanerna som uttrycker av samhället 

uppfattade kvinnliga egenskaper blir uppfattade som homosexuella. Om man istället hade sett 

till exempel manligt och kvinnligt som ytterligheterna på ett spektrum så hade killarna 

antagligen inte blivit lika utsatta. Även begreppet intersektionalitet kan vara till användning 
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här där vi tydligt ser att Filip som växer upp i en betongförort i arbetarklassen drabbas mycket 

hårdare av samhällets fördomar om homosexualitet än Oscar. Oscars samhälle är mer 

acceptant där han rör sig bland medelklassen, förutom den gången de blir angripna. I Ibland 

bara måste man rör sig Paul för det mesta i en värld där det inte är konstigt att vara 

annorlunda. Han blir inte påhoppad på grund av sin sexualitet som protagonisterna i de andra 

romanerna blir. Är detta för att han lever i en så pass homogen grupp där fördomarna inte 

finns? Jag vill påstå att man tydligt märker att när olika diskrimineringsgrunder vävs samman 

som i Ung, bög och jävligt kär så blir det svårare att inte följa de rådande normerna i 

samhället.    

 

Killarna som vill distansera sig från att de själva är homosexuella eller från homosexualitet 

överlag sluter sig gärna till sporter så som fotboll för att upprätthålla sin position i 

maskulinitetshierarkin. Detta för att fortsatt kompensera för de feminina tendenserna 

samhället knyter till homosexuella. Protagonisterna lever inte upp till den hegemoniska 

maskuliniteten till följd av olika saker, bland annat sina estetiska egenskaper. Dock sticker 

Ibland bara måste ut lite i ämnet, men tyvärr visar även det prov på underordnande av mjuka 

och feminina egenskaper i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten. Särskilt eftersom 

att killar med status i romanen spelar fotboll och de med mindre status ägnar sig åt estetiskt 

uttrycksformer. Det skapar också en väldigt stereotyp bild av heterosexuella killar. Även i 

Ung, bög och jävligt kär är Filips kärlek Emilio inte redo att komma ut. Det är med stor 

sannolikhet på grund av att han är en grym fotbollspelare vilket tydligt visas i boken. ”Grymt 

jobbat grabben, sa han exalterat med sin spanska brytning. Nästa Beckham va?”46 I vårt 

samhälle är det väldigt få killar som sysslar med lagsporter som explicit uttrycker att de är 

homosexuella. Ofta är det inte accepterat just för att man ska pass in i den heterosexuella 

matrisen, vara cool och tuff. Emilio är väldigt rädd för att omgivningen kring honom ska 

upptäcka att han är intresserad av andra killar. Därför väljer han att bli ett med sporten och det 

blir centralt i hans identitetsbyggande och därmed tillkommer hur man stereotypt som kille 

ska vara i ett fotbollslag. I Ibland bara måste man användas också fotbollen (amerikansk 

fotboll) för att visa på maskulinitet. Infinite Darlene som är en av Pauls vänner är transperson. 

Hon tillhör redan de som av Connell hamnar i en underordnad grupp. Men för att vända upp-

och-ner på det invanda och visa att man kan skapa sig en egen identitet och intresse spelar 

hon amerikansk fotboll. Enligt romanerna framhävs sport som något hegemoniskt manligt 
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vilket om du håller på med ger dig hög status. Medan det estetiska så som dans, måleri och 

fotografering ses som underordnat. Enligt Butler är man inte sitt kön innan det explicit 

uttrycks. Detta kallar hon performativitet och är centralt här. Eftersom killarna som utöver 

sport så gärna vill identifieras med den hegemoniska maskuliniteten uttrycker de sig 

tillsammans i den riktningen. Emilios tränare gör det även omedvetet när han automatiskt 

kallar Emilio grabben och jämför honom med Beckham. Dessa jämförelser har Emilio växt 

upp med från sin omgivning och utan att han själv fått bestämma har samhället performativt 

tillskrivit honom sitt kön. Detta har bidragit till att Emilio känner sig osäker och tvekar i sin 

sexualitet samt har svårt att hitta en tydlig samhörighet vilket också Rosenberg skriver om.   

 

I romanerna tillskrivs protagonisterna tydliga attribut, som att vara kreativa, att vara duktig på 

dans eller att kunna fotografera. Enligt mig befäster dessa också vissa normer. Är man 

automatisk kreativ om man är homosexuell? Om man utgår från ett queer-perspektiv är det 

konstigt att alla killarna som är gay får estetiska attribut. Tanken med ett queer-perspektiv är 

att man ska får vara den man vill, tycka om att göra vad man vill och få bli kär i vem man vill, 

utan att det ska väcka uppseende. Även Ibland bara måste man som har ambitionen att vända 

upp-och-ner på allt lyckas kanske inte hela vägen ut, då man befäster normen om manliga och 

kvinnliga attribut och knyter dem till personer.   

 

Tvåsamheten, kroppen och sex 

I samhället förekommer det ibland en fördom om den homosexuella mannen som promiskuös, 

detta är inget som upprätthålls i böckerna. Istället är det den stora längtan att få vara med en 

människa som beskrivs i alla tre romanerna. Tvåsamheten är något som verkligen betonas då 

kärleken endast riktas aktivt till en person. Lustkänslorna är stora precis som det är i tonåren 

och känsla att älska och få bli älskad är en viktig drivkraft. Protagonisterna i böckerna har en 

lust att träffa och vara tillsammans med någon. Nedan följer ett utdrag från varje bok där 

spänningen mellan huvudkaraktärerna beskrivs: 

 
Jag gick intill honom, alldeles intill honom. Några gånger stötte vi emot varandra i trängseln, 

mjukt och varmt och laddat, och jag – som ibland kan vara väldigt trött på alla sommarbesökare i 

Visby – önskar att det skulle komma fler turister, att trängseln skulle vara ännu större47  

 

                                                
47 Lindquist 2011, s. 27. 
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Han är så nära mig. Det är det enda jag uppfattar. Hans närvaro. Den finns i luften omkring oss, i 

musiken, i mina tankar. Jag håller fortfarande i penseln. Han sträcker ut sin hand och tar min, 

lyfter den mjukt. […] Vi släpper inte taget. Vi står där och betraktar. Hans hand på min. Våra 

andetag. Vi är tysta.48 

 

Men när Emilio drog med handen över strängarna för sista gången tittade han upp mot Filip och 

till skillnad från tidigare så var det ingen av dem som vände bort blicken när en stund hade 

passerat. Istället tittade de länge djupt in i varandra och Filip tänkte att han för alltid ville stanna 

kvar där i Emilios läckra, bruna ögon. Han kände sig trygg i dem.49   

 

Kärleken som beskrivs i alla tre romaner fokuserar kring den första riktiga kärleken. Det är 

lusten som driver killarna och att de vill träffa och vara nära varandra. Detta är dock vad jag 

uppfattar som en kärlek som hade varit likadan oavsett kön. Men man skulle också kunna se 

det som att handlingarna är en avbild av det samhället vi lever i. Connell beskriver denna lust 

som något alla människor har. Han kallar teorin socialt förkroppsligande och det är ett 

samband mellan samhällets förväntningar på oss och kroppens drivkraft. I citaten ovan ser 

man att det finns en kärlek dragning mellan killarna. Men man märker också att det påverkas 

utifrån. Arvan i Regn och åska visar tydligt på att även det sociala och miljön påverkar vad 

som är viktigt i kärleken. 

 
vi gjorde en del. Tillsammans [Oscar]  […] Var det bra då? Frågade Arvan. Jag menar, hade ni 

inte sex? Arvan, lägg av! sa Lina. Låt honom berätta själv. Jag mötte Arvans blick. Frågan och 

nyfikenheten dröjde kvar i hans ansikte, och jag tror jag rodnade lite. Han log i samförstånd, 

skakade […]  sitt huvud och mimade: Oscar, Oscar, Oscar…50 

 

Det som intresserar Arvan är inte så mycket vem Rein var, eller hur Oscar och Rein träffades. 

Utan det är istället om de hade sex eller inte. Att Oscar också generas lite när han får frågan 

visar att han egentligen tycker den är lite jobbig. Det markeras även i Ung, bög och jävligt kär 

att både kroppen och det sociala har inverkan på vad som är viktigt kring kärlek. ”Du då? Fick 

du knulla ikväll? frågade Emilio nyfiket. Märkligt att han aldrig lärde sig hantera just de där 

frågorna om sex, tänkte Filip.”51 Kroppen är både ett objekt och agent för sociala 

konstruktioner av kön och identitet. Både Filip och Oscar uttrycker en viss osäkerhet till 
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samtal kring sex. Det ses oftast som maskulint att tala vitt och öppet om sex vilket också tyder 

på att Filip och Oscar inte har den hegemoniska maskuliniteten.  

 

Protagonisternas sexuella identitetsbyggande får rent fysiskt uttryck i kramar, kyssar och sex. 

I Regn och åska skrivs det sexuella ut och i Ung, bög och jävligt kär vet man att de har sex. 

Men det är precis som i många andra ungdomsböcker jag läst där de sexuella istället uppstår 

mellan tjej och kille, exempel på sådana böcker är Sandor/slash/Ida av Sara Kadefors och 

Emanuel av Sören Olsson och Anders Jacobsson. Kroppen är en stark drivkraft hos 

karaktärerna. I Regn och åska får vi hänga med hela vägen vid flera tillfällen, så här yttrar det 

sig: 

 
Jag har längtat så väldigt mycket efter att få smeka dig igen, mumlade han. Att får känna din hud 

under min hand… Jag också, viskade jag och kände hur hans fingrar letade sig ned innanför mina 

byxor och försiktigt smekte min kuk. […] Jag tog spjärn mot ryggstödet och lyfte på baken så att 

Rein kunde dra av mina byxor och kalsonger. […] Rein rest sig upp, tog snabbt av sig sina kläder 

och stod helt naken framför mig med sitt stånd. Jag lutade mig närmare – kände den starka och 

upphetsande doften av hans kön – och lade mina händer om hans höfter. Längst ut på ollonet 

hängde en klar droppe. En regnpärla. Den smakade Rein. Rein och lite salt.52  

 

I detta finner de lycka och hittar sin sexuella identitet. De beskriver sin tidigare sexuella 

erfarenhet som träning, först när de är med varandra känns det på riktigt. Mellan Rein och 

Oscar är tvåsamheten en otrolig drivkraft. De vill endast vara med varandra vilket även märks 

när det inte är tillsammans. Ungdomsböcker överlag som jag skrev innan brukar ha sexuellt 

innehåll, vilket gör att denna roman inte sticker ut. Men eftersom det den handlar om killar 

som har sex bryter de ändå mot den ungdomslitteratur man vanligen kommer över, det ofta 

heteronormen förstärks i förhållande till samhället. Rein och Oscar hittar här varandra vilket 

Rosenberg menar är så viktigt för framförallt unga homosexuella, att våga vara sig själva med 

andra. Om man utgår från Connell och socialt förkroppsligande så ser vi att kroppen och 

samhället inte kan isoleras från varandra. I händelsen som beskrivs i citatet ovan skapar 

karaktärerna sitt sexualitet samt sin identitet samtidigt.  

 

 I Ung. bög och jävligt kär beskriv också den sexuella handlingen, men bara vid ett fåtal 

tillfällen och då alltid utifrån en annans perspektiv. Detta blir en form av intern fokalisering 

                                                
52 Lindquist 2011, s. 183. 



 25 

där det utomstående samhälle och karaktärerna i det att beskriva hur de ser på det som händer. 

Ena gången är de en klasskompis till Filip som ser Emilio och Filip kyssas på en strand och 

andra gången är det Filips pappa. Men det skapar också ett visst avstånd till den sexuella 

akten. I detta citat är det Filips pappa, som inte accepterar sin homosexuella sons handlingar 

som hör akten:  

 
Ett ”ritsch” hörs när ännu en kondomförpackningen öppnas i pojkrummet. […] Vid sidan av 

balkongen står fönstret från sovrummet på vid gavel och plötsligt tränger de där motbjudande 

ljuden ut […] Ljuden av två unga mäns äcklande stön och deras vidrigt onaturliga kyssande.53 
 

Det intersektionella är här av stor betydelse. Samtidigt som att pappan känner skam. I Queera 

läsningar skriver Pia Livia Hekananho om gay shame och menar att skam formas av den 

kulturen man själv lever i.54 I Filips pappas värld är homosexualitet något äckligt och 

onaturligt som är förknippat med stark skam. Jag har tidigare skrivit om intersektionalitetens 

betydelse i Ung, bög och jävligt kär och pappans uppfattningar stämmer väl överrens med de 

fördommar samhället har. Men pappan uttrycker även en rädsla, en rädsla för att han son i och 

med samhällets negativa inställning till HBTQ skall göra att Filip blir skadad. Detta är då 

otroligt motsägelsefullt eftersom Filip redan tar en väldigt skada av att inte bli accepterad av 

sin omgivningen, och då speciellt sin pappa.  

 

Att homosexuella män och killar ständig skall vara på jakt efter nästa sexuella äventyr kan vi i 

dessa romaner utesluta. Tvåsamheten är en stark drivkraft. Dock är kroppen och lustkänslorna 

en viktig del för killarna och även samhällena runt dem fokuserar mycket på kropp och sex. 

Naturligtvis kan det vara på detta sätt eftersom att de är ungdomar och sex är något nytt och 

spännande. Men jag menar att författarna även använder sig av de sexuella akterna för att 

beskriva protagonisternas väg till att hitta sig själva. Detta är enligt Connell socialt 

förkroppsligande, där både samhället och kroppen är en del i hur individen agerar och skapar 

sin identitet.  

 

Som vi ser i analysen så har den fysiska funktionen och relationerna en viktig del för 

protagonisterna i sin väg mot en identitet, något som har en tendens att glömmas bort när man 
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diskuterar konstruktion av genus. Lust, känslor, kärlek och sexuella relationer spelar en 

mycket stor roll i både unga vuxna och vuxnas genuskonstruktioner och identitetsskapande. 

Däremot är det inte detta ensamt som ansvarar för skapandet av identiteten. Performativitet, 

kulturen och samhällets förväntningar med dess ständiga närvaro och genusmanuskript finns 

alltid som en moralkompass och som styr de förväntningar som omvärlden har på oss som 

individer, men även värderingar om oss själva. Det vi kan se i analysen är krocken då de 

kulturella förväntningarna på kön och heterosexualitet ställs mot hur de egentligen är. Emilio 

är ett bra exempel eftersom han lever enligt samhällets normer till en början i romanen. Men 

när de visar sig att han har känslor för Filip vet han inte hur han ska hantera dessa. Emilio 

känner, precis som Filips pappa, en skam i kroppen över sina nyfunna känslor för en kille. I 

den kulturen de lever i är homosexualitet inte ”naturligt” och förknippat med skam. Om det 

hade varit en heterosexuell relation hade lustkänslorna Emilio känner för Filip varit 

”normala”. Här ställs de istället på sin spets. Det är viktigt att ha en insikt om den 

heterosexuella förväntan som finns i samhället eftersom det är den norm som samhället utgår 

ifrån, menar Connell. Mestadels är det dock en källa till oro och förfrämligande för de 

individer som inte uppfyller de heterosexuella förväntningarna, eller den heteronormativa som 

sätter gränser för hur människor bör leva sitt liv. Det är inte endast HBTQ-personer detta 

drabbar utan hela den mänskliga befolkningen som nödvändigtvis inte behöver identifiera sig 

med till exempel mansrollen bara för att man är man.  

 

På samma sätt som heteronormativiteten sätter gränser för hur människor bör leva, så sätter 

den heterosexuella matrisen upp ramarna för hur människor bör agera. Vi ser hur Emilio blir 

begränsad i sitt sökande efter identiteten för att fotbollsvärlden har svårt att accepterat 

homosexualitet. Den heterosexuella matrisen bygger i hög grad på dikotomin 

maskulint/feminint respektive könen man/kvinna samt den obligatoriska sexuella attraktionen 

mellan dessa. Denna dikotoma föreställning placerar förväntningar på människor, hur man 

bör vara eller agera i samhället som kvinna eller man. I romanerna är heteronormativiteten 

alltid ett bakomliggande problem. Främst kanske det inte är för protagonisterna, utan för 

personer i deras omgivning. I Regn och åska blir Rein och Oscar utsatta för ett våldsbrott för 

att de visar uppskattning till varandra ute i staden. Detta för att det bryter mot normen att vara 

heterosexuell. Detsamma gäller Tony i Ibland bara måste man som inte ens får vara 

homosexuell för sina föräldrar.  
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Istället för att fokusera på skillnaden mellan könen eller att försöka konstruera ett subjekt som 

innesluter män respektive kvinnor bör vi istället se till de egenskaper som vi som människor 

innehar. Istället för att se varandra i första hand som kön så borde karaktären och egenskaper 

lyftas fram hos individer. I Ung, bög och jävligt kär har Emilio haft en trasslig uppväxt och 

begår kriminella handlingar. Detta för att han inte kan hitta sig själv och sin identitet. När han 

väl träffar Filip börjar allt förändras. Filip lyfter fram Emilios goda sidor, som hans enorma 

fotbollstalang, hans musikintresse och omhändertagande sida. Att som individ känna sig 

utesluten och utestängd från samhället kan skapa problem. Att hitta sig själv och kunna 

identifiera sig med någon är viktigt för att förstå varandra.  
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Det didaktiska perspektivet  
Ämnet sexualitet, sexuell identitet och sexuell läggning kan vara känsligt att tala om i skolan. 

För att kunna göra det som står i ämnesplanen för svenska, att ge eleverna en ökad självinsikt 

och få själ att sätta fördomar på prov krävs dock en diskussion i detta ämne. I detta avsnitt 

kommer fokus i första hand att ligga på en didaktisk diskussion om hur man läser böcker med 

tonåriga elever i skolan, samt hur man kan arbeta med mina utvalda romaner. Dessutom 

kommer jag också diskutera hur en förändrad lärarroll bör se ut för att kunna lyfta genus och 

sexuella perspektiv i skolundervisningen.  

 

Att läsa böcker med barn och ungdomar 

Litteraturforskaren och didaktikern Louise M. Rosenblatt diskuterar litteraturundervisning i 

sin bok Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa där begreppet transaktion är av 

central betydelse. Rosenblatt ansluter sig till receptionsteoretikerna eller den teori som brukar 

kallas ”reader-response” teorin. Fokus i denna teori ligger på förhållandet mellan texten 

(användaren) och läsaren (mottagaren) och den text som inträder i mötet mellan dessa två. 

Texten uppstår först i någon bemärkelse när den läses av en mottagare och när denne tar med 

sig sina tankar och förståelse in i läsprocessen, skriver Rosenblatt. Det som är mest intressant 

i sammanhanget är den utdelning, eller transaktion som uppstår då en mottagare möter en 

föreställning som skiljer sig åt från sin egen förförståelse. Det är först då mottagaren stöter på 

motstånd som gamla föreställningar kan utmanas och i förlängningen förändras.  

 

En utmanande litteraturundervisning är viktigt, till exempel en där eleverna får möta ett 

främmande perspektiv om till exempel sexualitet och kärlek som skiljer sig från deras egen 

förförståelse och fördomar. Bara genom att utmana eleverna finns det en chans att förändra en 

negativ attityd gentemot till exempel homosexuella, men också andra utsatta grupper. 

Transaktionen ger förhoppningsvis en utdelning där eleverna får en ny förståelse och större 

tolerans utifrån ett möte med litteraturen men också andra medier som film och konst. En 

didaktisk medvetenhet är viktigt för att eleverna skall kunna se litteraturens möjligheter och 

för att en god transaktion skall uppnås. Kommunikationsperspektivet i klassrummet är viktigt 

för en lyckad transaktion. I nästkommande del kommer jag att diskutera vägar för en lyckad 

transaktion mellan elev och text.  
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Gunilla Molloy redogör i sin empiriska undersökning Att läsa skönlitteratur med tonåringar 

om svenskämnet och hur det bör förändras för att adekvat litteraturundervisning skall 

engagera och utmana eleverna.55 Molloy har influerats av Rosenblatts didaktiska resonemang 

och anammar bland annat hennes begrepp om transaktion. Molloy menar att det krävs vissa 

förutsättningar för att transaktionen mellan läsare och text ska bli uppfylld på ett bra sätt. I 

dagens litteraturundervisning i skolan uppfylls detta dock inte särskilt ofta. Svenskan ses ofta 

som ett färdighetsämne, men den bör istället gå mot att bli mer av ett socialhumanistiskt 

ämne, enlig Molloy. Svenskämnet behöver utvecklas och ta ett större strukturellt perspektiv 

och samarbeta mer med till exempel samhällskunskapsämnet. I Gy 11 påpekar skolverket 

vikten av skolans roll som en utbildare i demokratiska värderingar. Det mest lämpliga 

tillvägagångssättet är att samarbeta ämnesövergripande och att som svensklärare få en 

adekvat utbildning i genus, queer och andra maktstrukturer som finns i samhället. Först när vi 

förstår och är medvetna om dessa strukturer kommer lärare aktivt att kunna arbeta emot dessa 

principer. Gerald Graffs tar upp begreppet ”Teach the conflict!” vilket Molloy lånar.56 Det 

handlar om att läraren måste våga undervisa och tala om konflikter elever kan råka ut för i 

samhället. Det kan handla om allt från mobbning, till kränkande behandlingar eller 

misshandel på grund av till exempel utländskt ursprung, homosexualitet eller ett 

utvecklingshandikapp. För att transaktionen mellan text och elev skall bli stor krävs en 

förankring i samhällsfrågor, men den förankringen bör också byggas in i lärarutbildningen.  

  

Didaktisk reflektion  
För att återkoppla till Molloys och Rosenblatts teorier finns det en mängd olika möjligheter 

att arbeta med romanerna jag valt att behandla i mitt självständiga arbete. Ett förslag är att 

utgå ifrån modellen som Aidan Cambers presenterar i sin bok Böcker inom oss: om boksamtal 

där förankring – läsning – diskussion – avslutning är de viktiga delarna för att uppnå en så bra 

transaktion som möjligt.57 Fördelen med denna modell är att man förbereder eleverna före 

genomläsningen och på så sätt banar väg för en mer givande diskussion. På samma sätt tänker 

man i formativ bedömning, vilket är en pedagogisk bedömningsform som är på stark framfart. 

En bra förankring kan vara en kortare introduktion till ämnet genus och queer där man som 

pedagog förklarar vad som menas med begreppen man/kvinna och maskulint/feminint så att 

                                                
55 Gunilla Molloy. Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund: Studentlitteratur, 2003. 
56 Molloy 2003, s. 294 ff. 
57 Aidan Chambers. Böcker inom oss: om boksamtal, Stockholm: Rabén och Sjögren, 1994, s. 
69. 
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eleverna har en vokabulär att utgå ifrån. Här kan det vara bra att visa kortare exempel på 

könsöverskridande i litteraturen och/eller film. Exempel på det skulle kunna vara TV-serierna 

Smash eller Glee. Poängen är att påvisa att kön inte är statiska och endimensionella utan att 

det finns en frihet att välja själv. Att välja ut en roman och att läsa den kan ta viss tid i 

anspråk, även om det är ungdomsromaner och de är lättlästa, men transaktionen man kan få ut 

ifrån romanerna som handlar om till exempel homosexualitet är inte att underskatta. 

Romanerna visar på de olika genus- och maskulinitetsstrukturer som finns i vilket klassrum 

som helst och det är relativt lätt för eleverna att känna igen sig i miljöerna som gestaltas i 

romanen. Det skapar en känsla av igenkänning men utifrån det icke-heteronormativa 

perspektivet blir det samtidigt en främmandegörningseffekt, vilket ger en god grund för en 

lyckad transaktion.  

 

För att återknyta till romanerna jag behandlat i arbetet anser jag att de lägger en god grund för 

vidare diskussioner kring sexualitet överlag. I Regn och åska är sexscenerna inget man hymlar 

med. Här stannar det inte med några pussar och kramar. Precis som i böcker om heterosexuell 

kärlek får man vara med, vilket jag tror är viktigt särskilt om man är gay och 

ungdomslitteraturen inte översvämmas med dessa skildringar. Även om det är mycket viktigt 

att diskutera frågor som rör sociala normer och konstruktioner i förhållande till romanerna så 

får man inte glömma kroppens betydelse i genuskonstruktionen. I både högstadiet och 

gymnasiet är kärlek och sex en mycket stor del av ungdomarnas vardag, men det återspeglas 

inte alltid i den litteratur som eleverna läser i skolan. Som lärare bör man inte undvika att 

diskutera sex och sexualitet med eleverna även om det finns en vedertagen bild av att det är 

pinsamt att nämna ordet sex för eleverna. Utgår man ifrån någon av de romaner jag valt att ta 

upp finns de all möjlighet att diskutera hetero- och homosamlag och relationer på ett lättsamt 

och pedagogiskt sätt. Men romanerna ger också möjligheten att ta upp vänskapsrelationer. I 

Ibland bara måste man sätt vänskapsbanden på prov. Att känna tillhörighet och vara del i en 

grupp är viktigt för många ungdomar. Att då ha möjligheten att diskutera konflikter med 

vänner genom en roman kan ge eleverna tid för tankar kring egna vänskapsrelationer. I alla tre 

romanerna ges de prov på nära vänskap och hur den sätts på prov. I 16-19 års åldern är man 

osäker på sig själv och omgivningen, vänner och kärlek är viktiga delar i hur man hittar sig 

själv. Att då använda sig av en roman som Ung, bög och jävligt kär för att diskutera 

kompisgängsproblematik, kärlek – både heterosexuell och homosexuell och identitets letande 

kan vara otroligt givande. Protagonisterna i böckerna beskrivs alla olika. Men de har 

gemensamma delar som knyter dem samman vilket också visar viktiga delar av ungdomsåren. 
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Estetik, sport och vänner är viktiga delar. Det är saker som påverkar ungdomarna utifrån, den 

omgivande miljön. Sedan är också kärlek, kroppen och sex en viktig del. Detta är något 

karaktärerna känner inom sig och som speglas tydligt i böckerna. Dock får man som lärare 

vara observant på att romanerna inte är perfekta och även lyfta romanernas negativa sidor. 

Däremot fungerar de bra för att lyfta diskussioner om annars kanske besvärliga ämnen som är 

svåra att ta upp. 

 

Som lärare bör man uppmärksamma alla elever. Om vi återigen tittar på läroplanen för 

gymnasieskolan ser vi: 

 
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning […] Alla 

tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.58  

 

Lärarna i den svenska skolan är ålagda att uppfylla ovanstående citat eftersom att det står i 

skolverkets författningssamling. Att då visa på att det inte bara finns ett sätt att leva på utan 

flera och det är upp till individen hur man väljer att leva är en viktig del i detta. Att undervisa 

queerdidaktiskt speglar samhället i högre grad. Ett sätt kan vara att använda sig av 

queerlitteratur i undervisningen. För målet med att till exempel läsa böckerna i mitt arbete 

med en klass är att ge dem bilder av och möjlighet till förståelse kring allmänmänskliga 

förhållanden.  

 

Hos blivande och yrkesverksamma lärare måste det finnas en förståelse för att inte alla elever 

kan, eller vill, leva efter heteronormativiteten och för att inbjuda alla elever till en gemenskap 

bör vi försöka gå utanför de föreställningar om hur en kille eller tjej ska vara för att vara sitt 

kön. Det bör inte finnas en ovilja eller oförmåga hos lärare att ta upp frågor som rör sexualitet 

och andra kombinationer än maskulina män och feminina kvinnor och visa på att alla olika 

kombinationer av sexualitet och genus är olika alternativ och inget av dessa är bättre eller 

sämre. I min uppsats i samhällsvetenskap I fnittrigheten gömmer det sig genusstrukturer – En 

kvalitativ intervjustudie om hur lärare arbetar med genuskonstruktioner kan man läsa mer om 

hur lärare arbetar med genusstrukturer i klassrummet på ett yrkesprogram samt ett teoretiskt 

program. Det är spännande att se hur samma typer av strukturer uppenbarar sig i de båda 

klassrummen trots att den ena endast innehåller killar och de andra har en mix av könen. Det 

                                                
58 Skolverkets författningssamling, 2010 s. 7 
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är då man förstår att könets inverkan på den vi är inte är speciellt stort utan att vi alla befinner 

oss någonstans på spektrumet mellan maskulint och feminint. Bara för att du är kille är du 

nödvändigtvis inte hård och tuff och bara föra att du är homosexuell kille behöver du inte vara 

kreativ och feminin.59  

                                                
59 Tim Andersson. I fnittrigheten gömmer det sig genusstrukturer, Karlstad: Karlstads 
universitet, 2012. 
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