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MÅNEN, VARELSEN OCH JAG
Månen, varelsen och jag handlar om Månne. Månne är åtta år och har
bestämt sig för att börja youtuba. Månne har nämligen en viktig sak att
berätta om. Men vad det är får läsaren inte veta förrän en bit in i boken
när Månne följer med sin pappa till en cykelreparatör. När Månne nyfiket
försöker se hur växlarna funkar säger reparatören: ”Oj, du grabben, nu ser
jag inte vad jag gör!” Det får Månne att backa och dra sig undan.
Månne sätter sig med sin surfplatta för att spela ett spel, istället för att
försöka förstå cykelväxlar. Då händer det magiska! Spelet öppnar sig och
plötsligt står Månne på en tom grässlätt. Ur den stiger allt Månne ber om,
blommor, fåglar, kaniner och en stegosaurus med pytteliten hjärna.
Månne klättrar upp på kaninkullen och kan äntligen berätta det viktiga:
”Jag är Månne! Jag är ingen flicka och ingen pojke! Jag är Månne! Jag är
en hen!”
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Månen, varelsen och jag är en vardagsrealistisk berättelse med magiska
inslag. Den rymmer flera frågor som går att arbeta vidare med och jag har
i den här lärarhandledningen försökt resonera runt några, samt dela med
mig av några av mina personliga pedagogiska favoritknep.

Jag börjar med några övergripande tankar om arbete med skönlitteratur i skolan. Därefter kommer en sammanfattning av boken
Månen, varelsen och jag, och sen de mer konkreta idéerna om hur
man kan arbeta med boken i en klass. Allt är bara förslag utifrån mitt
sätt att tänka, använd dem på det sätt som passar dig.
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OM SKÖNLITTERATUR I SKOLAN
Varför ska skolan ägna tid åt skönlitterär
läsning?
”We read to know that we are not alone.” CS Lewis
Jag tycker om att tänka mig den skönlitterära boken som en skiva glas, för
med den metaforen kan man liksom ringa in tre viktiga saker.

Den skönlitterära boken är, eller kan vara, en spegel som vi
ser oss själva i. Kanske på ett sätt som gör oss tydligare än innan.

Den kan också vara ett fönster in i vår själ, och genom det fönstret kan vi
själva bli sedda och bekräftade, genom att bokens gestalter och författare
blickar ut på oss från bokens sidor och säger att vi inte är ensamma.

Slutligen kan den förstås vara ett fönster genom vilket vi ser andra,
och ökar vår förståelse för andra sätt att vara människa. I böcker får vi
ju chansen att vara helt andra personer än i vanliga fall.
Allt det här är kanske självklart. Men det är ändå viktigt att tänka på.
Att i konsten möta både gestalter som liknar en själv och som inte liknar en själv är viktigt och gör något med en som människa.
Att möta någon som mycket uppenbart liknar en själva gör att man
känner sig sedd, bekräftad, viktig nog att berättas om. Jag har de senaste
åren fått större respekt för det sår som uppstår hos dem som vanligtvis
inte ser sig själva speglas så.
Lika viktigt är det förstås att möta gestalter som på vissa sätt liknar en
själv, men på andra sätt inte. Det skapar förutsättningar för empati och insikt om att människor både är lika och olika. Att läsa en bok är helt enkelt
ett värdegrundsarbete.

Hur kan skolan arbeta med skönlitteratur?
Läraren och författaren Aidan Chambers har skrivit konkret och inspirerande om hur man i skolan kan arbeta med skönlitteratur. Nedanstående
tankar är delvis inspirerade av hans böcker Böcker inom och omkring oss
(X-publishing 2014, översättning Katarina Kuick) och jag rekommenderar
dem varmt.
Att läsa en bok högt tillsammans skapar en oerhörd gemenskap. Friden i
en grupp där alla lyssnar till samma uppläsning är en av de finaste saker
man som gästande författare i en skola får uppleva. Barnen flyttar
närmare, någon av dem lutar sig plötsligt mot en, mjukt och intimt som
om de kände en på riktigt. Gruppen blir en grupp, mitt i en gemensam,
upplevelse utan krav på prestation. Det skapar trygghet och tillhö-righet.
Efteråt finns automatiskt saker att prata om och en gemensam
referensram. I en klass som läst många böcker tillsammans finns en sorts
sammanhållning runt just detta kollektiva kulturella material.
Skönlitterär läsning är magi. Det är magi som utspelar sig inne i våra
huvuden.
Några (förhoppningsvis många) barn vet detta redan långt innan
de kommer till skolan, ja långt innan de själva börjar forma eller förstå
bokstavens inneboende möjligheter. De vet att en bok kan vara en magisk
plats till vilken de med hjälp av en läskunnig person kan få tillträde.
Alla lärare vet att de barn som redan i tidiga år fick tillgång till den
magin är samma barn som lättast kommer att ta sig igenom skolan.
Så, kära lärare, läs högt för era elever! Bara läs! Ge de barn som är under era vingars beskydd tillgång till denna magi.
Alla måste inte förstå allt. Ibland är magin viktigare och så värdefull att
den kanske inte måste brytas för att kolla om alla förstår varje svårt ord.
Alla kommer heller inte att höra samma berättelse. Men det gör faktiskt
inget det heller.

Det betyder att den skönlitterära läsningen förtjänar utrymme i skolan
helt för sin egen skull. Men ibland känns den sortens läsning hotad när
skolan alltför envist inriktar sig på att lära ut läsförståelse och lässtrategier.
Jag tror att förhörsfrågor på innehållet riskerar att döda något viktigt i
läsupplevelsen och att man som lärare bör ha det i bakhuvudet innan man
använder såna.
Men det betyder inte att jag tycker att det är dåligt med organiserade
samtal utifrån en gemensam läsupplevelse, eller att klasser inte ska arbeta vidare utifrån en läst bok. Absolut inte! Tvärtom! Läsupplevelsen kan
ofta bli större med hjälp av efterarbete. Men den goda läsupplevelsen utan
krav, magin, måste få komma först. Och den har ett egenvärde.
När det gäller att arbeta med skönlitteratur i skolan tror jag att det ofta är
klokt att arbeta utifrån liknande metodik under längre tid, kanske många
år. Helst på ett sånt vis att samtalen utifrån de böcker man läser med tiden
kan fördjupas, allt eftersom barnen blir mer och mer kompetenta bokdiskuterare.
Att lära sig samtala bra är något som kräver övning, och skönlitterära
böcker är en utmärkt utgångspunkt för det. Min erfarenhet, när jag
arbetat med strukturerade samtal i barngrupper, är att några barn
snabbt fattar galoppen, och att de andra barnen utifrån det förstår hur det
är tänkt att man kan gå tillväga. Att våga tänka på och använda övriga
gruppmedlemmar som medpedagoger är ett av de pedagogiska knep jag
är gladast att jag lärt mig.
Utgångspunkten i den här sortens samtal bör vara öppna frågor, sådana
som inte har rätta svar. Med respekt och intresse för allas tankar kan dessa
samtal bli väldigt givande. Både text och bild ingår förstås i det samtalet.
En bra första fråga är ”Vad tyckte du om?”
Efter ett tag (kanske bara efter en stund, kanske först vid samtal nummer tre) kan denna första fråga kompletteras med ”Fanns det något du
inte tyckte om?”
Därefter ”Fanns det något du tyckte var konstigt?”

En fjärde fråga är: ”Vilka mönster kan ni hitta i den här boken? Finns
det sånt som kommer tillbaka flera gånger, sånt som hänger ihop på olika
sätt, saker eller personer eller händelser som liknar andra i boken?”
Det är mycket viktigt att vara tydlig med att du som lärare verkligen är
intresserad av barnens ärliga svar. Det är lätt att de luras in i leken ”Gissa
vad som finns i lärarens huvud”, så att eleverna bara försöker svara det de
tror att du vill att de ska svara. Visa tydligt att du är intresserad av deras
uppfattning. Värdera inte. Samtalet i sig är målet, inte vad ni tillsammans
eller varje enskild elev kommer fram till. Det kommer gissningsvis bli
ganska mycket ändå med tiden.

OM MÅNEN, VARELSEN OCH JAG
– en sammanfattning
Månen, varelsen och jag är berättad i jagform och består av filminspelningar som Månne hoppas kunna lägga ut på youtube. Att låta boken vara
berättad i jagform kändes viktigt för mig som författare då den ju handlar
om ett barns rätt att definiera sig själv.
Månne bor i en lugn förort. Hen bor växelvis hos föräldrarna som är
vänliga och inkännande. Hen har flera vänner, både i skolan och utanför.
Boken är i grunden realistisk, men där finns också mer magiska inslag,
som att Månne för samtal med sin vän månen. Och att hen har ett eget
rike där hen själv kan få vad som helst att hända.
Månne är ickebinär, en ”hen” som hen själv säger som nån frågar. Hen
har alltid varit det. Och hens närmaste omgivning i form av de separerade föräldrarna, vänner och lärare har inga problem med att acceptera
den saken. Ändå är det ofta som det uppstår tillfällen i Månnes vardag då
omvärlden skaver emot henom. Som hos cykelreparatören.
En av de första saker Månne berättar för läsaren är att hen har ett problem
– hen vet inte hur hen ska göra för att lägga ut sina inspelningar på youtube. Och hen får inte bli en youtuber för sina föräldrar. Men Månne tänker

att det kommer att lösa sig, bara hen börjar spela in.
De första kapitlen i boken ägnas åt en presentation av Månne, hens
varannanveckasliv, skolvardagen med lekar, och det underbara riket där
Månne kan få vad som helst att hända.
Sen dyker Lily upp, hon har rosa hår och rosa kläder, hon är äldre och
en äkta youtuber. Månne börjar följa henne på youtube. När de en dag
stöter ihop i mataffären vågar Månne gå fram och prata med henne. Strax
därefter blir det bestämt att Månne ska börja ta pianolektioner av Lily.
Månne är mycket nöjd, för då kan hen be Lily om hjälp med att lägga ut
på youtube utan att behöva blanda in föräldrarna.
Tyvärr uppfattar Lily Månne som en flicka, och Månne kommer sig
inte för att rätta.
I ett kapitel berättar Månne ingående om ett arrangemang hen varit på
under sommaren, en riddardag där de flesta aktiviteter förutsatte att alla
barn gick att dela in i kategorierna pojke och flicka. Det var mycket som
blev fel för Månne, och det är ett kapitel där det blir väldigt konkret hur
ont det kan göra att bli bortglömd och inte sedd och inte passa in i normen.
Fler och fler saker i Månnes vardag blir som små skav som tillsammans
börjar göra ont på allvar. Dels att hen liksom trasslat in sig i att hen måste
föreställa tjej hos Lily. Dels att det är ett gäng större barn som kommer
fram på skolgården och frågar vad hen är ”egentligen” och om hen har
snopp eller snippa. Och i Månnes trygga fina rike dyker det upp en vissen
äcklig plats där det verkar bo någon.
Samtidigt är det mesta i Månnes liv tryggt och roligt. Tillsammans med
sina vänner Rut och Fares leker hen roliga lekar och kommer på vad hen
ska svara nästa gång de stora barnen kommer med sina dumma frågor.
Men en dag på höstlovet är Månne hos sin morbror Henrik och hans
sambo Jeanette. De är inte respektfulla och inkännande, utan ifrågasätter
Månne. De använder fel namn, och säger att ordet hen inte behövs, för det
är väl inget fel på att vara pojke eller flicka.
Månne blir alldeles stum. Hen rör och rör i sitt kalla potatismos tills en
varelse kryper upp ur det. En varelse som är helt och hållet Månnes mot-

sats, slemmig och skallig och rödögd. Månne både äcklas av och tycker synd
om varelsen, som ingen annan riktigt verkar se. Den följer med Månne
och mamma hem och vägrar försvinna.
Nu följer en tid när allt blir tyngre och tyngre för Månne att bära. Varelsen vägrar försvinna. Varje liten småsak som blir fel gör ont. Månne säger
dessutom till Lily att hen inte vill fortsätta med piano, fast hen visst vill.
Men hen orkar inte föreställa tjej längre och vågar inte berätta sanningen.
Dessutom verkar mamma, som först tydligt tagit Månnes parti, inte
längre vara så arg på morbror Henrik och Jeanette.
Sen blir det lucia. Och förstås sjunger skolans luciatåg sånger om ”alla
pojkar i denna sal” och ”alla flickor i denna sal”, men de ickebinära blir
utan julhälsning. På skridskobanan samma eftermiddag ropar den ansvariga att alla ”grabbar och tjejer” måste flytta sig så banan kan plogas. Då
tar allt slut för Månne och hen lägger sig i en snödriva och bara ger upp
allt, hela sig själv.
Av en slump kommer Lily gående förbi och får syn på Månne, som
omedelbart börjar gråta ”den största gråten i världen”. Lily tröstar och
tröstar, och Månne berättar allt. Lily bara kramar henom och säger att hon
så klart tycker lika mycket om Månne ändå!
När mamma kommer lyckas Månne också äntligen förmedla till henne
hur hen verkligen mår. Och när de på kvällen besöker julfesten på pappans
jobb har de där ändrat sångerna och sjunger för ”alla hennar i denna sal”.
Nästa dag är det dags att gå till badhuset, vilket Månne hatar att göra
med klassen, för där finns ju inget omklädningsrum som känns välkomnande. Men besöket blir mycket lyckat, simläraren visar sig vara ickebinär
och för första gången kommer Månne till en plats där det inte ligger på
henom att förklara och ordna så att det blir rätt. Någon har tänkt innan.
Någon som hen dessutom kan spegla sig i!
Därefter kan Månne till och med försonas med varelsen.
Och på allra sista sidan får vi veta att Månne med hjälp av Lily lyckats
lägga ut sina klipp på youtube!

DET KONKRETA ARBETET MED MÅNEN,
VARELSEN OCH JAG – TRE VÄGAR
Det finns såklart många sätt att arbeta utifrån en bok. Här kommer
förslag på tre som jag tänker mig kan passa för Månen, varelsen och jag.
Det första är att man i gruppen samtalar tillsammans efter varje lästillfälle.
Det behöver inte ta mycket tid i anspråk. Kanske bara en kort stund
där man lämnar öppet för frågor och tankar. Här tänker jag mig att det är
möjligt att ganska fort lära gruppen en samtalsmetodik, genom att varje
gång utgå från samma sorts öppning in i samtalet. Gärna i form av en
öppen fråga utan färdigt svar.
”Var det någon som tänkte på något särskilt den här gången?”
”Vad tyckte du om?”
”Vad tyckte du inte om?”
”Var det något som var konstigt?”
”Något ni undrar över?”
”Något ni känner igen?”
”Något ni är avundsjuka på?”
”Något ni blev glada av?”
osv.
När det dyker upp frågor så lämna dem gärna vidare till gruppen: ”Vera sa
ju nyss att hon tyckte Månnes pappa borde ha sagt ifrån till cykelreparatören. Varför tror ni att han inte gjorde det?” Här är det förstås viktigt att
barnens spekulationer tas på allvar. Vissa frågor kan ju ha ett ”rätt” svar,
men var försiktig, det viktiga är samtalet och det barnen kommer fram till
tillsammans, inte att det är ”rätt” i en objektiv bemärkelse.
Var inte rädd för att avsluta samtalet innan allt som kan sägas är sagt.
Avsluta gärna med något i stil med ”Oj! Det här skulle vi ju kunna prata
om minst en timme till, men nu måste vi sätta igång med matten!” Om
samtalet är helt slut och allt känns uttömt och klart kommer samtalet inte

att fortsätta utanför klassrummet. Om eleverna däremot har en känsla av
att det finns massor kvar att prata om kommer de dels att göra det på rasten, dels ha med sig vetskapen om att litteratur går att prata om länge. Och
är det riktigt viktiga saker för barnen kommer de säkert ta upp tråden igen
vid nästa samtalstillfälle. (Det här att avsluta innan det är slut är ytterligare
ett av mina favvoknep).
En annan variant om man vill arbeta en kort stund efter varje lästillfälle är
ju att låta barnen rita eller skriva något.
Ytterligare en variant är att välja ut ett citat att diskutera utifrån, exempel
på sådana finns sist i denna handledning.
Den andra arbetssättet är att gruppen samtalar eller arbetar vidare först
efter avslutad läsning av hela boken. Det kan antingen ske med ett samtal
av samma sort som ovan, eller utifrån ett tema.
Förslag på såna teman och arbetsuppgifter finns under nästa rubrik.
Den tredje arbetssättet är att låta boken vara. Om man köper mitt resonemang under rubriken ”Hur kan skolan arbeta med skönlitteratur?” finns
det en poäng i att bara låta boken vara. Att låta var och en vara ifred med
sina egna tankar. Kanske bara avsluta med att låta var och en rita en bild.
Det är fint med samtal. Men tystnad har också sina poänger. Och de flesta
läsande personer gör inget annat än spontanberättar om en bok de läst när
den är slut.
En viktig sak att ha i bakhuvudet när man i en grupp läser en bok med ett
väldigt specifikt tema är att det finns en risk att någon elev känner sig
utpekad. Går det en ”Månne” i din grupp? I så fall är det kanske till och
med så att ni inte ska prata om trans alls. Eller göra det om två månader.
Då kan boken finnas med som en gemensam erfarenhet, referens eller
tankegrund.

FÖRSLAG PÅ TEMAN ATT ARBETA
UTIFRÅN
Tema: Ett eget rike
Månne har ett eget rike som hen kan nå nästan när hen vill. Lyxigt!
Som vuxen är det möjligt att tolka riket som Månnes inre rike och
fantasivärld. Som barnläsare tolkar man det antagligen som en verklig
och konkret plats. Låt det vara så – kalla inte riket för en fantasivärld (se
resonemang under ”tema: varelsen).
Frågor att utgå ifrån:
”Om du klev in i en tom värld och fick skapa ditt eget rike – vad skulle
det finnas där? Hur skulle det se ut där”
Låt barnen arbeta enskilt i text och/eller bild, eller bygg riken av blandade material.
Vill man arbeta med detta mer ordentligt och låta det ta lite längre tid börjar man med en gemensam genomgång i klassen.
Ett sätt är att utgår från frågan ”Vilka sorts platser vill man ha i sitt
rike?”
Här är det ju meningen att barnen ska styra, men min erfarenhet är
att man som vuxen behöver ge exempel (visa mönster) för hur man kan
svara. Till exempel säga ”Jag tänker mig att jag skulle vilja ha en plats som
är lugn och trygg, en rolig och en spännande.”
Låt alla som vill föreslå kategorier av den sorten och skriv upp dem på
tavlan.
Sen är det dags för en fördjupande följdfråga. ”Hur skulle en sån plats
kunna se ut/vara?”
Lista tillsammans konkreta platser som kan passa på era kategorier.

Antagligen behöver du som lärare gå före och exemplifiera även här. ”För
mig skulle en rolig plats kunna vara en trädgård att jobba i. Vad skulle
passa för er?”
Skriv upp det barnen säger, många svar i varje kategori, och skriv helst
ordagrant och utan att redigera. Min erfarenhet är att det ökar känslan
hos varje barn av att det hen sagt är viktigt och klokt, värt att ta på allvar,
att hen bidragit. Även en liten förskjutning och omformulering kan få den
känslan att försvinna. Skillnaden mellan ”en strand med sand och stora
vågor” och ”sandstrand” kan verka hårfin, men kännas stor för den som
blivit omformulerad.
När alla listor är klara är det dags för det konkreta arbetet. Kanske
arbetar alla enskilt, kanske i grupper. Kanske delar ni in klassen i grupper
som var och en tar sig an en sorts plats – en grupp är till exempel ansvarig
för ”den spännande platsen” och de väljer hur den ska se ut, om det är en
djungel eller en lekplats eller vad ni nu har på listan. Varje grupp gör sin
bit, och tillsammans blir det klassens eget rike.
Riket ni byggt kan ni så klart jobba vidare med på andra sätt sen. Kanske skriva en eller flera berättelser.
Vid alla tillfällen när man arbetar med den här sortens öppna uppgifter
är det viktigt att skapa ett klimat där det är okej att inspireras av varandra.
Försöka att så gott det går tona ner de idéer som kan finnas i barngruppen
om att man inte får ”härma” varandra. Försök istället göra det faktum att
vi inspireras och får idéer av varandra till något bra. Hela uppgiften är ju i
sig inspirerad av Månne. Eller härmad …
Och skulle det vara så att någon eller några vill ligga väldigt nära
Månnes rike, rentav bygga exakt det, så är det ingen fara utan helt okej det
också. Även det är ju en uppgift som kommer att innebära massor av utmaningar och tillfällen för eleven att utmana sig själv och sin fantasi. Det
kommer också att visa hur olika tolkningar vi gör av en och samma text.

ut?” Betona att det viktiga inte är vad som står i boken eller hur den ser ut
på bilderna, utan vad var och en av eleverna tänker. Förmodligen har ni
olika bilder – och det är det som är det intressanta. Att samma bok skapar
olika bilder i olika människors huvuden.
En annan fråga som kan vara värd att diskutera är huruvida varelsen
ändrar utseende under berättelsen gång, och i så fall hur. Om ni kommer
fram till att den gör det kan man följa upp med att fråga om den gör det
på riktigt, eller bara för att vi och Månne börjar gilla den mer.
Månne säger att varelsen bodde i ormbunksskogen innan den kom upp ur
potatismoset. Hur tror ni den hade det där?
Och hur tror ni att det blev för Månne och varelsen efter att berättelsen
är slut?
Skriv en egen berättelse om något av det.

Tema: Varelsen
När Månne är som olyckligast kryper det upp en varelse ur potatismoset,
en slemmig typ som verkligen inte liknar Månne. Men som envisas med
att följa med Månne hem.
Som vuxen är det fullt möjligt att läsa varelsen som en låtsaskompis,
men som barn är det troligare att man tänker sig varelsen som en konkret och verklig varelse. Låt det vara så, kalla inte varelsen låtsaskompis.
I samma stund som låtsaskompistolkningen är nämnd finns den där och
går inte att bortse från för barnet. (Jag minns fortfarande hur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta liksom krympte när jag som nästan vuxen
hörde någon göra tolkningen att Skorpan ligger hemma i kökssoffan och
fantiserar ihop alla händelser i Nangijala. Så klart är den läsningen möjlig,
men för ett barn kan den i värsta fall förstöra magin, i bästa fall ”bara”
krympa boken)
Börja samtalet om varelsen konkret – ”Hur tänker du dig att varelsen ser

Man kan också utgå från frågorna ”Skulle du vilja ha en egen varelse? Hur
skulle den i så fall se ut?”
Naturligtvis kan ni göra egna varelser! Rita! Knåda! Eller sy! Kanske
kan de få bo i landskapet ni byggt om ni jobbat med temat Ett eget rike.

Tema: Trans, kön, norm
Obs, i samtal om trans (eller vad som helst som kan vara känsligt) är det
viktigt att förutsätta att det finns barn med transerfarenheter eller funderingar i rummet. Se till att samtalet är respektfullt och inkluderande.
Månne kan sitta i rummet fast du inte vet det. Säg inte ”de som är trans”
utan ”om man är trans”.
Boken Månen, varelsen och jag tar upp ett barns erfarenheter av att
bryta mot normen genom att ha en annan könsidentitet än den gängse. Det
åligger skolan att arbeta med dessa frågor på ett öppet och inkluderande
vis, men som lärare är det lätt att känna sig osäker och okunnig. Det är
okej.

Det viktigaste är att vara respektfull.
Att läsa boken högt i klassen är i sig ett arbete med trans, kön och identitet, hela boken är en sorts föreläsning faktiskt, och det är ett arbete som
sker även om det inte följs upp med frågor och diskussion. Ibland kanske
det kan vara att föredra.
Om man som vuxen vet att något barn i gruppen kan känna sig utpekad är det extra viktigt att använda sin fingertoppskänsla. Skönlitteraturen
är en väg in i människors själar, och det gäller att handskas varsamt med
den saken. Se till att inte outa någon som inte vill det. Kanske är det nog
att ni läst boken. Kanske ska ni helt och hållet jobba åt andra håll sen, och
låta samtalen hamna där de hamnar. Kanske ska ni arbeta med trans om två
månader. Då går det ju fint att hänvisa till boken ”Ni vet Månne, hen …”
Det går förstås att tänka sig det motsatta scenariot – att det i klassen
finns ett barn som inget hellre vill än att prata om sin transerfarenhet. Då
är det så klart mer fritt fram. Kanske kan du och eleven tillsammans leda
samtalet? Men tänk på att du som vuxen är ansvarig, och att även ett öppenhjärtigt barn behöver skydd mot närgångna och klumpiga frågor. Det
barn som ställer närgångna och klumpiga frågor kan istället behöva hjälp
att formulera om dem och bli tagen på allvar med sina formuleringar. Och
bakom en skämtsam eller retfull kommentar kan det rent av finnas ett
barn som inte vill outa sin egen identitet eller funderingar över den – ens
för sig själv.
För att kunna prata på ett klokt sätt om trans behöver du som lärare begrepp. Här intill följer några som kan vara bra att känna till. Fler finns på
sidan transformering.se under rubriken ”Vad är trans?”.
I boken Trans, kön och identitet – att arbeta inkluderande i Fk – åk 6 finns
vidare vägledning av Edward Summonen och Tom Summonen. När det gäller arbetet i en klass är vissa kapitel särskilt till hjälp. ”Vad är trans och
kön?” (s. 10–19); hela kapitlet ”Verktyg för att inkludera och bekräfta”,
särskilt ”Normmedvetenhet” (s. 61–76) ”Att tala med elever om trans och
könsidentitet” (s. 84–91) och intervjun med läraren Lena Björk (s. 107–
108).

Liten begreppsordlista:
Cisperson: Person som identifierar sig med det kön hen tilldelades vid
födseln.
Ickebinär: Att vara ickebinär är att känna sig som något annat än tjej eller
kille. Ickebinär är ett paraplybegrepp som rymmer flera sätt att känna kring
sin könsidentitet. En del ickebinära känner sig inte som något kön alls, en
del som både tjej och kille, andra känner olika olika dagar. Många, men
inte alls alla, ickebinära använder hen som pronomen. Andra föredrar till
exempel den, eller vill bara bli kallade vid sitt namn.
Juridiskt kön: Det kön som finns registrerat i ens identitetshandlingar. I
Sverige kan man ändra juridiskt kön när man blir arton. Men bara välja
mellan man och kvinna. (Detta gäller 2020 och kan förstås komma att
ändras).
Könsidentitet: Det kön en person känner sig som och identifierar sig med.
Osäker: Man måste faktiskt inte veta. Många barn och unga funderar och
reflekterar över sin könsidentitet och måste få göra det utan att avkrävas
färdiga svar på vilka de är.
Tilldelat kön: Det kön ett barn tilldelas vid födseln utifrån hur könsorganen
ser ut.
Transperson: Person som identifierar sig som trans.
Transsexuell: I Sverige idag tilldelas alla barn ett kön vid födseln. Om ens
könsidentitet inte matchar det könet kallas det att man är transsexuell.
Den som tilldelats könet pojke men känner sig som en flicka till exempel.
Eller som varken pojke eller flicka.

Det kan vara bra att försöka styra undan samtalet från könsorgan. De
flesta transpersoner är rätt trötta på fokuset på hur deras könsorgan ser
ut. Och det är ju lätt att förklara för barn att det faktiskt är privat. Ja, det är
rätt lätt att förklara även för vuxna – väldigt få av oss uppskattar frågor om
våra könsorgan.
Det kan också vara bra att ha i bakhuvudet att trans inte har med sexuel läggning att göra.
Ett sätt att arbeta med det här temat är att utgå ifrån begreppet norm och
förklara det.
En norm är något som förutsätts. Det är oskrivna regler kring hur man
förväntas vara, se ut, tycka, tänka och leva.
Normer kan ändras. Kanske kan du berätta om normer som förändrats sen du var barn. Månne bor växelvis hos sina föräldrar. Det är norm
idag. Ge barnen i uppdrag att fråga någon över 60 hur det var att ha skilda
föräldrar när hen var liten. Bodde de barnen varannan vecka hos föräldrarna?
Antagligen inte. Ge också barnen i uppdrag att tillsammans med sitt
intervjuoffer komma på något annat som förändrats med hur det är att
vara barn på 50 år.
Ni kan förstås ha samtalet med 60+aren i klassrummet.
Vad finns det som är norm idag som hade varit konstigt för 50 år sen?
Finns det saker som barn – eller vuxna – i andra länder och kulturer kan
tycka är konstigt?
Enligt normen är vuxna på ett sätt och barn på ett annat.
Vad skulle ni skratta åt om ni såg vuxna göra det, men inte om ni såg
barn göra samma sak? En vuxen som kommer till parken helt själv för att
åka rutschkana till exempel, hen gör något vuxna inte förväntas göra. Vad
finns det mer? Vad blir det konstigt om barn gör?
Vad förväntas barn tycka om och inte tycka om? Pannkakor med sylt

och grädde, men inte sill eller stark ost. Hur ser barnmenyerna på restaurang ut?
Berätta om något tillfälle, kanske när du var barn, då du själv avvek
från normen (kanske du gillade sill?). Låt barnen berätta om tillfällen då
de inte följt normen.
Om du vill kan du sen leda in samtalet på knepigare tillfällen, då man
faktiskt blir ledsen för att någon tagit en för något man inte är. Utgå gärna
från dig själv ”När jag var barn trodde folk ofta att min lillasyster var äldre
än jag, bara för att hon var längre och bredare, och varje gång blev jag lika
arg och ledsen”, skulle till exempel jag ha kunnat säga.
Låt barnen berätta om liknande saker.
Gör en lista på ”dumma frågor”, alltså som det som Månne utsätts för av
de större barnen. Översätt också de jobbiga gångerna ni pratat om
tidigare till frågor. ”Jaha, och vem är äldst av de här söta systrarna då?”
Hitta tillsammans på ett gäng frågor som behöver svar, samla frågorna
i en lista på tavlan. Låt sen barnen i grupp komma på svar till ofrivilliga
och frivilliga mobbare.
Bli detektiver:
Allt som skaver för Månne har inte fått plats i boken. En av de sakerna
är ett tal i Månnes mattebok som är så här:
”'I en klass går det 24 barn. Av dem är 13 flickor. Hur många pojkar
finns det i klassen?'
– Det är ett omöjligt tal, säger Månne."
Och det har hen ju rätt i! För man får ju inte veta hur många ickebinära
barn som går i klassen.
Bli detektiver och leta efter sånt som förutsätter att det bara finns två
kön.
Hur skulle det vara för Månne att gå i er klass? I er skola?
Finns det någon toalett Månne kan känna sig välkommen att använda?

Något omklädningsrum?
Någon sång ni brukar sjunga som utesluter Månne?
Och hur är det med era skolböcker?
Om Månne gick i er klass, hur skulle ni göra för att få henom att slippa bli bortglömd och ledsen?
Prata om riddardagen. Uppgift: Skriv om en dag du varit med om, en utflykt,
ett besök, ett kalas eller något annat. Som var roligt och bra, eller som inte blev
som du hade tänkt dig. Eller: Skriv om ett tillfälle när någon vuxen varit dum
och oförstående. Hitta på eller skriv om något som hänt på riktigt. Eller både
och!

Tema: Att råka ljuga
Det här är (även det) ett tema som man får hantera lite försiktigt. För ganska
många barn råkar ju ljuga ibland (vuxna också …) och vill kanske inte skylta
med det. Kanske kan du som lärare berätta om någon gång när du råkat ljuga
och trasslat in dig? Men du måste inte. Och ingen annan heller.
Tillsammans kan ni försöka spåna ihop en lista med saker man kan råka
ljuga om.
Och sen en tipslista på hur man tar sig ur en lögn man råkat trassla in sig.
Efter det får alla skriva en berättelse som börjar. ”En dag råkade X ljuga för
sin bästa vän. Hen/hon/han sa så här:”
En annan variant är att ni gör en pjäs om någon som råkar ljuga. Antingen i
grupper eller hela klassen tillsammans.
Gå varsamt fram i arbetet – detta kan vara mycket känsligt. Sträva efter att skapa förståelse för att barn/kompisar, ibland råkar ljuga. Sträva sen efter att
skapa vägar ut ur det.
Diskussionsfrågor: Ljuger man om man låter bli att berätta något? Eller om
man bara spela med när någon säger något som inte stämmer?

Tema: Youtube.
Låt barnen fundera över vad de skulle vilja ta upp om de hade en youtube-kanal.
Fundera över vad olika populära youtubers tar upp och verkar vilja förmedla.
Låt varje barn förbereda ett inslag där de berättar om något viktigt, låt dem
sen spela in det.
En bra sak med att vara författare är att man får hitta på! Hitta på en person
och skriv eller spela in vad den skulle säga i sin youtube-kanal.
Läs sid 165. Prata om farorna med nätet. Och det som är bra.

CITAT
Istället för att arbeta med teman på det sätt som beskrivs tidigare kan man utgå
ifrån ett enda citat ur boken och diskutera eller arbeta utifrån det. Kanske efter
avslutad läsning av hela boken. Kanske efter varje lästillfälle.
Nedan finns förslag på såna citat. Men det går förstås att välja helt andra.
Skriv helst ut citaten på lappar så att varje barn får sin egen lapp att titta på
och fundera över. Om det inte går, skriv upp citatet tydligt på tavlan så att det
syns under hela samtalet. Det underlättar för de med dåligt arbetsminne och gör
det lättare att återkoppla till citatet om samtalet börjar halka iväg väl mycket.
Dela gärna upp arbetet i två pass, och låt barnen ta hem citatet och fundera
över det i lugn och ro.
Under några av citaten finns förslag på frågor man kan ställa utifrån dem.
Ibland kan det räcka med att bara fråga vad citaten väcker för tankar, om någon
känner igen sig eller vill säga något annat.
Sid. 8 ”Det är inte dåligt att vara ensam och själv. Man ser mycket då som ingen
annan ser!”
Håller ni med? När tycker du om att vara ensam? När tycker du inte om att
vara ensam?
Vad ser Månne när hen är ensam?
Sid. 11 ”Förresten. Jag kanske lät skrytig i mitt förra inlägg. Det är jag INTE.
Men jag skriver bra sagor. Och jag är rätt smart. I alla fall ibland.”
Är det skryt? Om det stämmer? Har man inte rätt att säga att man är bra på
det man är bra på? Hur blir det om man säger ”Jag är dålig på det” fast man
inte är dålig utan rätt duktig?
Sid. 30 ”Jag flyttar på måndagarna. Fast på torsdagarna sover jag över hos den
jag inte bor hos just då, för annars går det inte. Då längtar jag för mycket.”
Hur tänker ni när ni läser det här? Vad finns det för knep att ta till om man
längtar för mycket? Vad är bra och vad är dåligt med att längta? (om det finns
något bra)

Sid. 43 ”Det känns lite som när man hör ett ljud från ett rum bredvid och vet
att den som är där är nån man tycker om och som tycker om en tillbaka.”
Sid. 49 ”Jag tycker om alla träd. Men vissa träd känner jag att de liksom beskyddar mig och tar hand om mig.”
Gå till en plats där det finns träd och prova hur det känns att stå under olika
träd. Låt sen barnen sätta sig under det träd de valt och skriva en dikt.
Sid. 64 ”Ibland tycker jag om prassel. Men ibland blir det liksom lite läskigt.
Särskilt om det är lite mörkt och om allt prassel kommer från ställen man inte
ser.”
Prata om olika ljud, och när de känns på olika sätt.
Sid. 72 ”Medan jag lyssnade kände jag att jag hörde ihop med allt. Med
träden och svamparna och maskarna. Det kändes som om det gick smala
rottrådar från mig och vidare till allt annat som lever.”
Sid. 84 ”Ibland är det lite tröttsamt när man vill berätta en sak, och så börjar
ens pappa fråga en massa andra saker som man inte vill prata om.”
Sid. 91 ” 'Tänk på allt du själv vet för att du har hört någon annan berätta om
det', sa hen. 'Tänk på djur du aldrig sett men ändå vet en massa om. Kaskelotter och jättebläckfiskar, kängurur och kvalster.' ”
Sid. 128 ”Man får tänka vad som helst. Ibland
kan man faktiskt inte ens styra vad man tänker.”
Sid. 151 ”Och sen åt vi popcorn och tårta och
sjöng Ja må han leva, och Jörgens katt Polly kom
och la sig i hans knä.
Men då började plötsligt Jörgen gråta så det
droppade ner på Pollys päls.
’Men vad är det?’ sa alla.

Då sa Jörgen så här:
’Jag tänker på att varje gång jag fyller år blir jag äldre och äldre och sen
blir jag vuxen, och då är min kavaj för liten och Polly är död och ni också.
Bara jag och Månne är kvar.’”
Sid. 170 ”Det är som om jag bara är ledsen nu för tiden. Jag vet inte ens
varför. Det finns ingenting jag tycker är roligt.”
Både barn och vuxna kan bli så nedstämda att det kallas depression. Då
känns ingenting roligt längre. Och man kan behöva hjälp med att bli glad
igen. Om man känner sig som om inget är roligt är det bara om man kan
berätta det för någon och få hjälp. Man behöver också få prata om det är så
att någon person i ens närhet, kanske ett syskon eller en förälder, är väldigt
nedstämd.
Kanske kan ni be kuratorn på skolan komma och prata om att man kan
må dåligt och att man kan få hjälp?
Sid. 202 ”Mina bästa vänner är Jörgen och Rut och Fares och mamma och
pappa och Lily och Idde och månen och varelsen. Och jag själv.”
Månne har många vänner som är äldre än henom själv, fundera på vilka
äldre du har att vända dig till.

