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Sammanfattning 
 
Uppsatsen handlar om hur genus görs på barn genom film. Sju olika filmer har studerats, 
samtliga filmer går att låna från MediaCenter vilket gör det troligt att de kan komma att visas i 
klassrummet. Jag undersöker om filmvisandet förstärker eller rekonstruerar könsroller, om de 
bryter mot läroplanens vilja att motverka traditionella könsmönster. Vilken roll kan filmerna 
tänkas ha i görandet och dekonstruktionen av genus? Hur görs manlighet? Hur görs 
kvinnlighet? Hur representeras de olika könen? Jag blandar mina observationer med 
genusteori. Trots att kvinnors situation har förändrats är det inte lika självklart att det skildras 
i medieutbudet. Hur skapas föreställningar om vad en pojke och en flicka är? Mitt resultat 
visar att många av filmerna innehåller scener som är högst uppseendeväckande vad gäller 
traditionella könsmönster och hur man skiljer på pojkar och flickor. Dock finns det också 
goda filmexempel som går läroplanens ärenden där könsroller visas upp på ett mångfacetterat 
sätt. Resultatet diskuteras gentemot läroplanen och görandet av genus ses som de små stegens 
princip, att vi alltid påverkar och påverkas – frågan är i vilken riktning. 
 
Sökord: genus, film, barnfilm, ungdomsfilm, könsroller, könsmönster 
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Inledning 
 

Medias roll i genusmaskineriet är stor. Genom att olika sorters människor representeras i 

diverse berättelser skapas föreställningar och uppfattningar om hur människor är och kanske 

bör vara. Speciella karaktärer i uppväxttidens berättelser karvas in djupt i medvetandet. Vem 

minns ej prinsessan som fick ont av att sova på en madrasserad ärta eller stygga vargen som åt 

upp rödluvans mormor. Min uppsats kan ses som en vägledning till ett ytterligare medvetande 

vad gäller användandet av film i klassrummet och hur man kan använda sig av film så att 

görandet av genus blir så mångfacetterat som möjligt. Undervisning och lärande sker ständigt, 

frågan är bara i vilken riktning. Filmen är ett relevant verktyg i klassrummet, men om man 

använder den fel kan läroplanens mål motverkas. Begreppet genus kan beskrivas som 

"kulturella föreställningar om skillnader mellan könen". Huvudpoängen är att skilja biologi 

från kultur och synliggöra att skillnader mellan könen främst måste ses som sociokulturellt 

skapade (Ambjörnsson 2004:11). Judith Butlers begrepp performativitet innebär avskalat att 

kön/genus inte i första hand är ett vara utan göra. Därför används begreppet göra genus 

genomgående genom hela uppsatsen (Butler 2006:11). 

 

Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att belysa hur genus görs på barn och ungdomar genom film. Hur 

görs manlighet? Hur görs kvinnlighet? Hur representeras de olika könen? Vilken roll kan 

filmerna tänkas ha i görandet och dekonstruktionen av genus? Jag vill undersöka hur 

representationen ser ut i filmerna och vilka könsroller som visas upp. Vidare vill jag 

synliggöra avsikten med rollerna och sättet att rama in bilder samt dess eventuella effekter. I 

Lpo 94 står att läsa att vi skall motverka traditionella könsmönster. Om man använder sig av 

film i sin pedagogik bör man veta vilka följder det kan få för ens elever. Utan reflektion finns 

risken att vi gör tvärtemot vad läroplanen säger.  
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Frågeställning 
 

På vilket sätt görs genus på barn genom filmframställningar? Hur ser styrkeförhållandet i 

filmerna ut mellan man och kvinna? Hur representeras könen i olika framställningar och vilka 

könsroller visas upp? 

 

Metod 
 

Jag ser alla filmerna och skriver av dialog samt vad jag ser i rutan. Filmerna kommer att 

jämföras, men får även stå för sig själva. Jag kommer att undersöka representation, 

bildkomposition, språk, kropps-språk och visuella markörer som klädsel och stil, men även 

musik. Jag använder mig också av traditionell datainsamling i form av skrivna 

uppsatser,teoretiska och debatterande skrifter inom genusteori. De böcker jag använt mig 

flitigast av är Fanny Ambjörnssons I en klass för sig, Judith Butlers Genus ogjort och Fredrik 

Lindstrands avhandling Att göra skillnad. 

 

Problemavgränsning/urval  
 

Jag har valt att fokusera på barn- och ungdomsfilmer, filmer som av någon anledning kan 

komma att visas i klassrummet. Syftet med uppsatsen är att granska hur valda filmer gör 

genus på barn genom att framställa pojkar och flickor under uppväxt och utveckling. Samtliga 

filmer går att låna på MediaCenter, där man kostnadsfritt lånar ut media till skolor och 

landsting. Då identifikation är en stark komponent i görandet av genus vill jag att filmen skall 

skildra barn och ungdom och beröra få en del av deras verklighet och vardag. Filmerna skall 

också vara tänkta för en barn- och ungdomspublik. Jag har valt film från både idag och igår, 

den senaste är från 2004 och den äldsta från 1975. 
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Resultat 
 

Shrek  
Regi: Andrew Adamson, Vicky Jenson. 2001. 

 

Handling 

  

En enstöring till troll (Shrek) bor ensam i ett träsk. En dag upptäcker han att hans träsk är 

ockuperat av en massa sagofigurer vilket är härskaren Lord Farquaads fel. Shrek får sitt träsk 

tillbaka ifall han hämtar hem prinsessan Fiona åt Farquaad. Fiona sitter inspärrad i ett torn 

som vaktas av en drake. För att bli kung måste Farquaad nämligen gifta sig. Fiona å sin sida 

vill bli räddad av sin sanna kärlek. Shrek får sällskap av en rolig åsna och lyckas rädda 

prinsessan. Shrek fattar tycke för prinsessan och det visar sig att hon har en hemlighet, en 

förtrollning: efter solnedgången förvandlas hon till ett troll.  

 

Beteendemarkörer: normativitet, utseende och stereotyper 

 

Inledningsvis får vi höra en bildsatt saga om en vacker prinsessa som är fången och bara kan 

räddas av den som är hennes sanna kärlek. Många djärva riddare har försökt att rädda henne, 

men ännu har ingen lyckats. ”Vilken dynga!” ryter Shrek och rycker ur pappret ur den 

sagobok han sitter och läser under sitt toalettbesök. Han torkar sig där bak med det och går 

sen ut från toan, rapar, hoppar ner i sjön och fiser däri så att det blir ett bubbelbad samtidigt 

som döda fiskar flyter till ytan. 

 

Lord Farquaad filmas som att han är stor och mäktig, ur grodperspektiv. I nästa scen märker 

man att han är kortväxt. Scenen byggs på ett sätt så att det skall uppfattas som komiskt, en 

kraftfull och mäktig man kan konventionellt inte vara kortväxt. När Shrek, i ett senare skede, 

står utanför Farquaads stora slott säger han ”Skall vi gissa att han försöker kompensera för 

något”?  

 

Nina Björk resonerar kring ordet förtryck genom att sönderdela ordet: för-tryck. Hon menar 

att som det ser ut i dagens samhälle så får män och kvinnor ett slags livsmanus som är  
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för-tryckta – som om det vore de rätta livsmanusen. Att beroende på vad man föds med 

mellan benen så tvingas du på ett eller annat sätt att bli på ett visst sätt. Sociokulturellt skapas 

genus på individen vare sig den vill eller inte (Björk 1996:234). På många ställen levererar 

Shrek en slags normativ feminitet, en sorts kvinnlighet. Tydligaste exemplet är när Shrek och 

åsnan skall kunna komma in i slottet och rädda prinsessan. Den vaktande draken är enda 

hindret. Draken är ondsint och jagar dem, på avstånd ser den mörk och farlig ut. När draken 

närmat sig åsnan ser man att draken är en kvinna och för att rädda sitt skinn försöker åsnan 

charma henne genom att säga ”Det osar kvinnlig kärlek om dig”. Draken blåser då ut rosa ett 

rosa rökmoln i form av ett hjärta på åsnan. Plötsligt antar hon en rosa ton och hennes gröna 

ögon framträder samtidigt som läppstift syns på hennes läppar. När hon går ur bild vickar hon 

på baken och intentionen torde vara att man skall se det som en kvinnlig gångstil.  

 

För att normerna skall bevaras måste de upprepas och reproduceras. Varje dag återskapas ens 

verklighetsuppfattning. Det betyder också att ens verklighetsuppfattning varje dag har en 

förmåga att omformas. En positiv egenskap med genus är att det är möjligt att återskapa dess 

karaktär, det är ingenting statiskt. Den måste av sin natur återskapas för att vara tydlig och 

övertygande. Queerteoretikern Judith Butler kallar det för performativitet, att ens beteende går 

ut på repetitioner och citeringar. Hon menar att normerna måste upprepas för att vara 

begripliga och övertygande. Hon menar att genom att härma på fel sätt finns en möjlighet att 

omstörta föreställningar om kvinnligt och manligt vilket i slutändan skulle leda till att 

människor blir friare i sina val av identiteter (Björk 1996:139). Varje dag omskapar vi våra 

föreställningar om vad en man respektive kvinna är - således vore det inte heller alltför svårt 

att rubba den föreställningen (Ambjörnsson 2004:13). Man kan krasst säga att Shrek inte 

direkt går läroplanens ärenden. Istället för att presentera genus på många olika sätt är det i 

filmen två versioner, man och kvinna som två vitt skilda väsen. På det sättet tillför inte Shrek 

något nytt, den förstärker enbart traditionella könsmönster. Exempelvis, när prinsessan Fiona 

räddats och de är på väg till Farquaad, kommer kvällen och de måste slå läger. På plats måste 

prinsessan genast göra det hemtrevligt. Shrek är oberörd. Shrek fixar mat och Fiona gör upp 

eld, mannen jagar och kvinnan lagar. Det visar sig att Fiona är drabbad av en förbannelse, hon 

förvandlas till ett träsktroll när solen går ner och detta vill hon dölja. Hon tycker det är 

motbjudande och menar att så kan inte en prinsessa se ut. Fiona har stora bröst och smal 

midja, Shrek å sin sida har lite friare tyglar - eller skall vi säga svångrem.  
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Lord Farquaad säger ”Vackra, väna, felfria Fiona”. Mitt i bröllopet förvandlas Fiona till ett 

troll och någon skriker att det är motbjudande, en styggelse. Bröllopsgäster svimmar. I 

slutscenen säger Fiona att hon trodde att hon skulle bli vacker när förbannelsen brutits. ”Du är 

vacker” säger Shrek. Men filmen slutar med att en talarröst säger att ”Och så levde de fula i 

alla sina dar”. Shrek säger vid ett tillfälle att han inte bryr sig vad andra tycker. Uppenbarligen 

gäller inte Shreks ord, utan normen får styra och filmen lär oss vad opåverkbar och statisk 

fulhet är.  

 

Ordets makt 

 

När Shrek förklarar att han vill komma nära inpå Fiona förklarar Åsnan att ”Då får du plocka 

fram din mjuka man inom dig, tjejer älskar sånt romantiskt tjafs.”  

 

När prinsessan till slut räddas av Shrek säger hon ”Emedan detta är vårt första möte borde det 

inte vara fyllt av romantik”? Shrek vill inte visa sitt riktiga ansikte utan håller det dolt bakom 

en hjälm och prinsessan undrar förvånat ”Vad är ni för slags riddare”? Det finns 

uppenbarligen bara en sorts riddare, en sorts första möte. Förväntningar på kön är uppenbara.  

 

Åsnan rymmer från sin ägare och springer runt Shrek för att få uppmärksamhet. Han säger: 

”Vakterna trodde de var stenhårda och du skrämde dem så de sprang iväg som bimbos i 

skogen”. Åsnan säger senare att de kan sitta hela natten och berätta lumparhistorier – vilket är 

ytterligare ett exempel på de små stegens princip, hur genus görs genom språket. 

 

Elvis! Elvis!  
Regi: Kay Pollack.1975. 

 

Handling 

  

Elvis Karlsson är 7 år. Han skall börja skolan och bråkar ideligen med sin mamma. Mamman 

verkar tycka om Elvis Presley mer än sitt barn. Hon har en oförmåga att prata med Elvis och 

det blir ständigt bråk. Hans far (Gösta) finns i närheten, men umgås inte särskilt mycket med 

sin son. Istället finns farmor och farfar som en tillflyktsort när det kniper. Elvis umgås också 
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mycket med sin vän Anna-Åsa, som kommer från en familj som Elvis mamma inte tycker om. 

Filmen kan beskrivas som en barnfilm för vuxna.  

 

Närvarande, alltså skyldig 

 

Inledningsvis presenteras vi för 7-åriga Elvis som råkar ha sönder ett dricksglas. 

”Olycksfågel” skäller mamma och Elvis svarar med att pappa kan laga eller att han kan köpa 

ett nytt. Mamman är påtagligt arg och sopar upp. Som svar häller Elvis ut hela spargrisen på 

köksbordet. En uppenbar konflikt introducerar sig för publiken. Elvis verkar ha 

identitetsbekymmer och passar inte riktigt in i sin verklighet.  

 

Elvis kissar på sig under uppropet. Mamman skäms och pratar i telefon om detta på 

hemmaplan. ”Hur skall det bli med honom imorgon” frågar hon sig oförsiktigt inför väninnan 

när Elvis hör på. 

 

Elvis skall göras fin och hela familjen är involverad i att testa kavajen på Elvis. Den passar 

inte och mamman säger att ”Elvis har för korta armar”. Farfar replikerar då att det väl inte är 

Elvis som har för korta armar, utan att ”Det är kavajen som har för långa armar”.  

 

Mamman är närvarande i familjen, det är alltså hon som behöver ta alla konflikter. Hon får 

symbolisera tjatet, när det hon egentligen gör är att uppfostra. Faderns frånvaro får orättvisa 

påföljder. Hans frånvaro belönas och han får egentligen kredibilitet för att han just inte gör 

någonting. Den som är vakant är den som efterlängtas och aldrig behöver ta några konflikter. 

Tidigt i filmen låser mamman in Elvis, lugnar sig i köket och röker, men ångrar sig snabbt och 

går dit för att lirka med honom. Hon återvänder till köket och röker framför dammsugaren. 

Publiken får se ett ostädat kök. Kay Pollak kanske vill visa upp bilden av en dålig mamma, en 

dålig kvinna och väljer därför att visa upp henne på mer än ett misskrediterande vis. Hon kan 

inte ta hand om sitt barn, hon röker och det är ostädat. 

 

Män och kvinnor som skilda väsen 

 

Butler vägrar använda koncepten kvinna och man. Hennes syn på ”kvinna” är att den är alltför 

generellt formulerad och att den inte är representativ för kvinnor. En sådan 
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begreppsanvändning tar inte med olikheter mellan kvinnor i beräkningen. Kvinna är en 

relativt ointressant kategori då differenser som sexualitet, klassbakgrund och etnicitet kan 

vara betydligt viktigare än kön (Rosenberg 2002:70-71). I filmen skildras stundtals man 

respektive kvinna som två skilda väsen, som två ytterst avgörande kategorier. När Elvis och 

mamman bråkat är Elvis inlåst på sitt rum. Efter en stund ställer sig Elvis i fönstret, som att 

han vill ta livet av sig. Han hoppar till slut från fönstret, men en man på gatan fångar upp 

honom. Mannen skildras som trevlig prick, han lämnar tillbaka grabben och då ser man enbart 

mamman som en trist och tjatande karaktär.  

 

Vid ett annat tillfälle är det fest hemma hos familjen. Elvis vaknar. Det skrålar från köket. 

Männen sitter i vardagsrummet och röker och dricker medan kvinnorna är i köket och tar hand 

om disken, plockar med hushållssysslorna och pratar. Pappan vill ligga med mamman när de 

andra lämnat festen. ”Nej, Gösta, tänk på Elvis, han sover. Han kan ju vakna” säger hon. 

”Kom igen nu” säger Gösta obrytt. 

 

Kress menar att det finns en drivkraft i att visa upp skillnad i berättelser, eftersom det 

motiverar kommunikation (Lindstrand 2006:81). I Elvis! Elvis! är det ett stort glapp mellan 

den kvinnliga representationen respektive den manliga diton, vilket absolut skapar friktion 

och rörelse i berättelsen. Mamman slänger soporna och står för allt arbete innanför hemmets 

fyra väggar. Mannen å sin sida sitter ner i sin brynja medan mamman springer runt och 

plockar, städar och klagar på att det är stökigt. ”Om du kunde hjälpa mig att få lite ordning på 

ungen” säger mamman. Pappan protesterar och hotar med att han inte längre vill åka till 

landet. Det blir dock ett tomt hot. När de skall åka iväg ställer mamman en 1½ meter hög 

piedestal på lastbilsflaket, den ramlar givetvis när de skall åka iväg och detta får symbolisera 

att kvinnan är i en miljö som hon inte behärskar. Mannen å sin sida bär ner sakerna till bilen 

och kör sedan även ekipaget. Vid ett annat tillfälle tittar pappan på fotboll. Mamman kommer 

och pratar och då är det genast ett ”Jävla tjat”.  

 

När det blir för bråkigt flyr Elvis till farmor och farfar. Elvis hälsar bara på farfar och umgås 

bara med honom. De badar i sjön och när de båda kommer tillbaka från simturen står farmor 

med hushållssysslor. Allan Edwall, som spelar farfar, spelar munspel och skojar med Elvis. 

Då farmor kommer och bjuder på krusbärskräm ser Edwall besvärad ut, som att hon tränger 

sig på och stör deras homosociala relation. Återigen står kvinnan för hushållsarbetet och 

mannen får vara en kravlös, rolig gubbe i lådan. Elvis ringer och säger att han inte kommer 
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hem, vilket får mamman att bli väldigt upprörd. Pappan tar över luren och bestämmer att Elvis 

får stanna. ”Vad tror du fröken skall tro om mig”? säger mamman. När de lagt på luren vill 

pappan allt annat än att prata: ”Det kan vara trevligt att rå om varandra, festa lite och ha lite 

trevligt”. Bakifrån tar han tag i hennes midja, med ogillande reaktion – hon i hushållskläder, 

han i blåkläder från arbetslivet.  

 

Lite senare är det läggdags. Farmor nattar Elvis och läser fader vår.  

Elvis: ”Vad betyder ske din vilja”.  

Farmor: ”Det betyder att gud bestämmer vad som skall ske”. 

E: ”Bestämmer han över alla”?  

F: ”Ja”.  

E: ”Mamma med”? 

Svar uteblir. I en scen lite senare frågar Elvis sin farfar om gud bestämmer över honom. ”Nä, 

jag bestämmer över mig själv”.  

 

Mamma, pappa och barn ser tillsammans en Elviskonsert på tv. Mamman verkar gilla artisten 

mer än sin son och make vilket är en ganska okonventionell modersbild, kanske vill Pollak 

ytterligare trycka på att hon är en ”dålig moder”? Mamman tjatar sig till en puss från pojken 

när hon nattar honom. ”Kommer du inte” frågar pappan. ”Jag säger god natt till Elvis” svarar 

mamman. ”Grabben borde heta Bengt” avslutar Gösta.  

 

När de gemensamt skall fira jul har det lagats julmat. Farfar kommenterar avmätt att ”Det ser 

ätbart ut”. Det verkar inte vara han som har varit med och lagat maten. 

 

Pojkar och flickor i olika perspektiv 

 

Anna-Åsa, flickan som Elvis umgås med är rätt cool. Hon berättar att hennes mamma jobbar 

på restaurang – att mamman känner han som äger stället. Det kanske är min pappa, säger 

flickan. Här presenterar filmen ytterligare ett exempel på en ensamstående mamma och en 

frånvarande pappa. ”Kommer du till skolan imorgon då” frågar Anna-Åsa. ”Okejdå” säger 

Elvis motvilligt. Hon får här en omvårdande roll. Elvis är nyklippt, men trivs inte i sin nya 

look. Därför bär han peruk i skolan. Fröken frågar vad han har gjort med håret och hon tar av 

peruken och pussar honom på kinden, närmast moderlig i sin yrkesroll. 
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Elvis mamma vill inte att han umgås med Anna-Åsas familj, hon anser dem vara dåligt folk. 

”Jag är din mamma och då bestämmer jag att du inte får umgås med dem”.  

”Nej det gör du inte”, svarar Elvis.  

”Jaså inte” säger mamman.  

”Skvallerkärringar. Jag skall döda dig, du skall dö”, skriker Elvis.  

I en senare scen säger han att han inte menade det. ”Jag vill inte att du skall dö mamma”, 

säger han för sig själv, dock inte till henne. Senare tittar han på en ring: ”Jag vill att pappa 

skall köpa den åt mamma, jag vill att de skall tycka om varandra”. 

  

Bara Bea  
Regi: Petter Næss. 2004. 

 

Handling 

 

16-åriga Bea har, tillsammans med sina bästisar, bara en sak på hjärnan: nämligen sex. De 

tänker på sex, de pratar om sex och de har sex. Bea har dock ett problem: hon är ensam oskuld 

i klassen. Bea blir förälskad i skolans charmigaste kille: Daniel. Bästisarna anser att man 

första gången inte ska ha sex med någon man verkligen tycker om, eftersom det alltid blir 

dåligt första gången. På det sättet blir det bra med den man är kär i på riktigt. Därför träffar 

Bea Anders som skall ta hennes oskuld. Han är äldre och erfaren, men egentligen är Bea kär i 

Daniel. Bea får sexet överstökat, men Anders verkar inte riktigt tänka på samma sätt. Han vill 

fortsätta träffa Bea. Lojalitetskonflikter på vänskaps- och kärleksnivå tornar upp sig.  

 

Virginkiller? 

 

Genus ses som ett slags görande – något som sker i varje vaken sekund, ibland medvetet och 

ibland utan ens vilja. Dock skall det inte ses som något som sker per automatik. Genus 

förkroppsligas genom en ständigt pågående process som görs i en sociokulturell tillämpning. 

Det kan vara alltifrån hälsnings- och kommunikationsmönster, kroppsspråk, användandet av 

rummet, frisyrer, klädstilar, tillbehör, blickkonventioner, kroppsligt avstånd, val av 

samtalsämnen och röstläge som fabricerar feminitetens koncept, eller låter bli att göra så 

(Butler 2006:11-12). På detta sätt kan man säga att Bara Bea tillför något nytt, något som 
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sällan visats upp på film. Genus görs på ett annorlunda sätt, inte enligt traditionella mönster, 

snarare tvärtom.  

 

Anslaget visar smink, rosa tyll och smycken. Vi presenteras för Bea som tänker att alla har 

legat med någon och kameran riktas mot dem i hennes klass som hon vet har gjort det. Bea 

tänker att hon är besatt, att hon är sexgalen. Kompisgänget tävlar om vem som förlorar 

oskulden snabbast. De delar på en rosa tårta varje gång någon av dem i gänget har fått till det. 

 

Återkommande gånger visas filmens killar som sexobjekt. Lindstrand skriver att 

kameravinklar kan utöva makt. Kameravinkeln kan vara jämlik, under- eller överordnad vilket 

gör att åskådaren får en relation till karaktären (Lindstrand 2006:99). I Bara Bea har kameran 

vid några tillfällen en blick som objektifierar männens armar och skrev, till exempel i bilen då 

Daniel Vik oannonserat har hämtat upp Bea. Bea tänker på Daniel som en virginkiller. Sen 

rättar hon sig och tänker att: ”Nej, det är jag som utnyttjar honom”. På festen, då allt skall 

hända, säger Daniel att han vill ha Bea, för att han är kär i henne. När de kommer tillbaka till 

festen, efter att de haft sex, ger han henne ett halsband när alla ser på. Då säger Bea ”vov vov” 

för att ironisera över att hon inte är hans hund.  

 

Bea har alltså två killar parallellt med varandra. Detta visar på att hon är självständig och att 

hon inte beter sig inom ramarna för hur en tjej ”skall vara”. Vid ett tillfälle ber hon Anders att 

dra och han blir märkbart sårad. Vid ett annat försöker Daniel tvinga Bea att säga att hon skall 

vara med honom. Som svar på detta gör hon slut. Daniel säger att det inte är någon som gör 

slut med mig: ”Det är jag som gör slut”. Och vips har rollerna kastats om. Den som styr detta, 

den som är subjektet, är Bea. Som sanktion blir hon utesluten ur gänget. Hon kollar sin 

brevlåda, men inget kommer, ingen hör av sig till henne. Hon har uppenbart spräckt för 

många ramar.  

 

I filmens sista minutrar söker Bea upp Anders och ber om ursäkt för sitt beteende. ”Jag 

kanske ringer”, säger hon när bussen väntar. ”Jag kanske svarar”, säger Anders. De ger 

varandra varsin kram och åter är de jämlikar. Anders överraskar Bea genom att komma till 

flygplatsen när hon skall resa till USA. På en toalett har de sex och Bea får orgasm, kanske 

också Anders, men det är Beas som skildras. På planet, när det lyft, ser man en leende Bea. 

”Jag är nöjd”, säger hon till åskådaren, ”skitnöjd”. Braidotti menar att ju fler mångfacetterade 

bilder som visas av kvinnor, desto lättare kommer det i framtiden vara att bryta normen. 
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Feminiteten kommer att ha en mängd möjligheter, när den befriats från kravet att bara vara en 

sak, eller att rätta sig efter en enstaka norm (Lindstrand 2006:197-198). I den bemärkelsen gör 

Bara Bea något nyskapande. 

 

Den bästa sommaren  

Regi: Ulf Malmros. 2000. 

 

Handling  

 

Yngve Johansson lever ensam och jobbar som byns begravningsentreprenör. Han tar emot 

sommarbarn och 1958 är det föräldralösa Mårten och Annika som gästar honom. Yngve har 

ett gott hjärta, men lite svårt att föra sig socialt. Berättelsen drivs fram av Mårtens 

berättarröst. Annika är en hårdhudad unge, med problematisk bakgrund. Till en början går de 

tre inte så bra ihop, men genom barnens lärare, Fröken Swanström växer relationerna till sig. 

Dels sommarbarnen emellan, men också mellan Swanström och Yngve. Sommarbarnen 

försöker få de två vuxna att bli tillsammans, de tror att det skulle gagna dem alla fyra. Yngve 

har en fiende som heter Sven och snart skall dö i cancer. Svens fru var otrogen med Yngve 

och därför kommer de inte särskilt bra överens. Svens son Harald är en bråkstake som retar 

Mårten och Annika för att de är sommarbarn.  

 

Diskuskastare och lagspelare 

 

Även om filmen kretsar kring många olika personer är det ändå en pojke som är subjektet i 

filmen då det är han som är berättarrösten och vår ledsagare. Det är 50-tal i Sverige. 

Huvudpersonerna sitter på ett tåg på väg till sin sommarvistelse. Mårten skriver dagbok till sin 

döda mamma och erkänner där att han är så nervös att han gjort på sig på tåget.  

 

Butler menar att man/kvinna inte är frivilliga kategorier utan socialt sett obligatoriska 

(Rosenberg 2002:71). På detta sätt gör Yngve genus på barnen när han möter upp dem på 

perrongen och säger till dem att de skall hälsa på varandra: ”du bockar, du niger”. Barnen 

låter sig motvilligt passa in i ramarna. På plats hemma hos Yngve presenterar sig Annika med 

att säga att de skall gå in till kistorna i uthuset när Yngve har somnat. Hon skryter om att hon 

har sett en död en gång och att det minsann inte var något märkvärdigt. På det hela taget är 
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Annika en väldigt mångfacetterad flicka, hon är inte en sorts flicka, utan flera versioner 

samtidigt. Hon säger att olydiga människor är svåra att bestämma över och lever också efter 

den devisen. Annika tvingar Mårten att ligga i kistan, den går i baklås och Mårten blir rädd. 

Yngve får reda på detta och skäller ut honom, trots att det kanske var Annika som hade varit 

den rätta adressen för sanktionen. Annika tröstar Mårten när de senare är ensamma. 

 

Mårten är harig och försiktig. ”Den sängen är min”, säger Annika när de kommer hem till 

Yngve. Mårten lyder och berättar om sina föräldrar: ”Min pappa har jag aldrig träffat och 

mamma dog i TBC”. Som svar får han att: ”Äh, det var väl inget - min pappa sköt sig och min 

mamma söp ihjäl sig”. Vi får reda på att Mårten ser Annika som en diskuskastare. ”En som 

står ensam i en bur och kastar metallskivor omkring sig. Jag är mer en lagspelare”, skriver 

Mårten i sin dagbok. När det åskar blir Mårten rädd och Annika säger till honom att han kan 

få krama henne om han är rädd. ”Jag är inte rädd för något” säger Annika. ”Inte jag heller” 

svarar Mårten och hans rädsla lyser igenom. På morgonen upptäcker Yngve barnen i samma 

säng, Mårten erkänner snabbt ”Förlåt, jag var lite rädd”. ”Ni är alldeles för unga för att hålla 

på och klänga på varandra” säger Yngve.  

 

På fabriken kastar Mårten sten och krossar rutan så de kan komma in och gömma sig för 

polisen. Mårten tar hand om Annika, säger att ”Det viktigaste är att du ligger bra, jag klarar 

mig alltid”. Annika och Mårten hotar att hoppa från fabrikstaket ifall de inte får bli adopterade 

av Yngve och fröken Swanström. Om polisen kommer upp på taket hoppar de, det är i alla fall 

det som Annika säger. Mårten erkänner sin rädsla. ”Tio, nio…” Annika är subjektet och 

räknar.  

 

Genus gjort genom ord 

 

Ganetz menar att medier lär oss att bli det som kallas för män och kvinnor. Vidare skriver hon 

att det inte går att tala om någon homogen kvinnlig röst, lika lite som att kvinnor är likadana 

varandra i andra avseenden (Lindstrand 2006:50). Den bästa sommaren gör många bra saker i 

frågan om att göra genus på så många sätt som möjligt, men ibland går filmen i lätta fällor. 

Yngve frågar vad de vill bli när de blir stora. Annika svarar att hon vill bli hora: ”Då får man 

betalt för att kramas och det behövs inga speciella betyg”. Yngve blir aningen ställd och 

tycker att hon skall satsa på något annat. Mårten skall bli jurist för det kan inte vem som helst 
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bli. En stund senare säger Yngve till Mårten att komma och hjälpa till med kistan, istället 

kommer Annika. Yngve: ”Normalt är det här inget kvinnogöra, men du har ju inte blommat ut 

än så du får väl räknas som ett mellanting”.  

 

Sernhede menar att identitet vilar på skillnad, att genom att peka på det man inte identifierar 

sig med så skapar man sin identitet. Samtidigt är inget naturgivet – däremot är allt föränderligt 

om man jobbar intensivt med identitetsarbete. Allt kan konstrueras, förstärkas eller rivas ner 

och börjas om på nytt (Lindstrand 2006:56). Harald, en annan pojke i byn, gör denna skillnad 

för att stärka sin egen identitet. Han tittar in genom fönstret på sommarskolan som Annika 

och Mårten går på och retas för att de är dumma sommarbarn. Annika kontrar med att räcka ut 

tungan, medan Mårten avvaktar. På skolgården kommer Harald fram: ”Du har en jävla tur, jag 

slår inte såna utan snopp” och så klipper han till Mårten. 

  

Yngve går en distanskurs i dans, lyssnar på radion och lägger ut fotspår att följa på mattan. 

Radiorösten ramar in tidsperioden på ett väldigt effektivt sätt: ”Kvinnan vill gärna ledas 

genom dansen av en handfast karl så kom ihåg att det är ni som för i dansen”.  

 

En riktig familj 

 

Mårten funderar på framtiden. Annika skall inte åka tillbaka efter sommaren. ”Vi kanske kan 

skaffa en egen familj. Men det är ett problem jag kan inte försörja henne och samtidigt gå i 

skolan” säger Mårten. 

  

Haralds pappa, Sven, skjutsar hem barnen och berättar för dem att Yngve tar andras saker. 

”Han anställde min fru och fick henne att lämna mig” säger han. Annika ifrågasätter honom 

genom att fråga ifall hon inte hade någon egen vilja. Som svar slår han Annika och kör ut dem 

ur bilen.  

 

Yngve säger att privata saker håller man för sig själv. Hans teori om fruntimmer är att i början 

fungerar det bra, men att de sen skall ändra på allt. Apropå hans älskarinna säger han att hon 

tröttnade och flyttade till Stockholm, Sven hotade med att slå ihjäl henne. ”Men mig är det 

ingen fara med, det är Harald som det är riktigt synd om”. Ungefär: utan mamma, ingen riktig 

familj. 
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På sjukhuset med den döende Sven. ”Stoppa Harald” säger han till sjukhuspersonalen. ”Han 

skall inte behöva se sin pappa så här. Jag blev inget stort i det här livet, nästa gång”. Sven dör 

och Harald gråter. När han märker att någon ser torkar han tårarna ur ögonen och tar fram en 

kniv. Ett exempel på män som inte kan visa sina känslor. 

 

Annika säger vid ett tillfälle att det är på grund av att Yngve inte har någon fru som han 

skäller på oss. Yngve säger till fröken Swanström att han vill gifta sig med henne. ”Gift dig 

med någon som kan få barn istället” säger hon och går.  

 

”Ni kommer att komma över varandra” säger Yngve i slutscenerna då Mårten och Annika 

skall skickas till skilda adresser. ”Det kommer vi inte alls det” svarar Annika. ”Jag älskar dig” 

säger Annika till Mårten två gånger. Mårten säger ingenting, men är märkbart rörd. De slits 

isär och sätts i två polisbilar som rullar iväg. Yngve springer ikapp, protesterar och stannar 

bilarna. Han tar ut barnen med våld och hot. Slutet är lyckligt när de mot horisonten vandrar 

kvinna/man pojke/flicka. 

 

Min vän Joe  
Regi: Chris Bould.1996. 

 

Handling 

 

Chris är en del av ett kompisgäng som leds av pennalisten Boyler. Chris utesluts då han inte 

vågar anta en utmaning. I samma veva träffar Chris en ny bekantskap: Joe. Joe är 

genomresande med en cirkus, men detta är en hemlighet. Det är dock inte den enda 

hemligheten. Joe heter egentligen Joanne. Hon döljer håret med en peruk och klär sig på ett 

stereotypt pojkaktigt sätt. Chris och Joanne är olika på många sätt, men fattar ändå tycke för 

varandra och blir vänner. Joannes far slår henne och vill att hon skall vara en pojke. Joanne 

vågar inte berätta för Chris vem hon egentligen är men tänker att hon måste göra det för att 

behålla honom som vän. 

 

En hjälte mindre, grupptryckets gissel 
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Filmen inleds vid vattnet. Från en klippa hoppar några pojkar i vattnet. Boyler knuffar i den 

som tvekar, hetsar i dem. Han kallar de som inte vågar för ”Chicken”. ”Det blir visst en hjälte 

mindre i sommar” ropar han till den sista killen som inte vågar ta steget, killen är Chris. När 

pojkarna far hemåt retas de andra med honom för att han inte vågade hoppa. ”Försvinn fegis” 

säger de. För att återvinna deras förtroende tvingas han försöka stjäla en läsk från en rullande 

lastbil, i utbyte får han en ny chans att hoppa från klippan. Chris misslyckas. I nästa scen får 

vi se en cool rosaklädd yngling cykla upp längs med lastbilen och fixa stölden. ”Han tog den” 

ropar killgänget i triumf. Personen presenterar sig som Joe. Plötsligt blir det tjafs och en kniv 

åker fram. Joe säger ”Stor mun, liten hjärna” till Boyler. Boyler ger Joe en utmaning, att cykla 

ner för en 132 steg lång trappa – om Joe klarar det skall Joe få en back läsk. När Joe gör sig 

redo för utmaningen skriker Boyler ”get your positions” och det spelas militärmusik. Boylers 

vänner är imponerade när Joe klarar den tuffa utmaningen: ”132 steg – han klarade det”. Tvärt 

får Joe total respekt från gänget, men Boyler vägrar öppna munnen. Boyler bestämmer med 

nävarna och när de visat respekt inför Joe slår han till dem.  

 

Joe är omtyckt och när hon umgås med Chris familj kallar de henne för ”En trevlig grabb”. 

När de besöker cirkusen säger Chris att han önskar Joe var här. Joe är närmre än vad han tror, 

Joe presenteras som De flygande bröderna, men Chris märker ingenting för Joe har en mask. 

 

Det svagare könet 

 

I en scen berättar Chris om sin kanin som familjen först trodde var en kille, men som sen 

visade vara en tjej. Saker och ting är inte alltid vad man ser vid första ögonkastet. Kaninen får 

stå som metafor för Joe som filmen kretsar kring. Ens egna fördomar avslöjas om man ser 

filmen utan att veta handlingen. Joe kom till byn med den ambulerande cirkusen, där hon är 

en av attraktionerna. Hon har en väldigt kontrollerande far som klargör att Joe inte skall 

snacka med husfolket, vilket är vad han kallar bofasta människor. ”Det är jag som säger till 

dig när du kan vara tjej” säger pappan. ”Men det är ju så varmt i peruken” klagar Joe. Pappan 

vill inte ha någon tjej, han vill ha en pojke. Pappan slår Joe, hon blir rädd och han ser ut att 

gilla det. Piskrappen repriseras gång på annan över flickans rygg och klädernas roll blir att 

dölja spåren. När Joe träffar killgänget berättar hon om en tjej i tredje person, sig själv, om 

hennes situation. Men de tycker att historien suger, klagar på utebliven punchline och slutar 

lyssna. Killarna vet fortfarande inte om Joes hemlighet. De tar med henne till hemliga stället. 
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De får för sig att de skall pissa i vattnet, något som kan bli aningen problematiskt för Joe då 

hennes lögn kommer att avslöjas. De vill även att Joe skall simma, något som också kan bli 

svårt. De hetsar henne och hon blir pressad och puttar i en kille.  

 
 

Ordets makt 

 

När man skapar skillnad använder man sig ofta av kontraster för att visa upp det på film 

(Lindstrand 2006:95). Avståndet mellan killar och tjejer i filmen är ljusår, bland annat säger 

killgänget att ”Tjejer kan man skämta om. Och knulla”. Med detta i bakhuvudet har Joe tänkt 

berätta sin hemlighet för Chris. Precis när Joe tar upp sin påminnelselapp och skall berätta om 

sin hemlighet för Chris säger han till henne att man minsann inte kan ha en raptävling med 

någon fjantig tjej. Han berättar att det en gång var en tjej som försökte kyssa honom. 

”Äckligt” säger han. Försiktigt sipprar ångern upp och hon skrynklar ihop sin lapp.  

 

Att göra sin röst hörd 

 

Chris säger till sin mamma att: “Life is a bitch and then you marry one”. Detta citat får rama 

in hur samhället ser på könsroller. Jag tolkar det som att regissören kritiserar rådande 

situation, filmens helhetsbudskap talar emot ett sådant trångt synsätt på könsroller. Ändå går 

regissören i en del fällor. Familjens könsroller är väldigt traditionella. När familjen upptäcker 

såren på Joe, tar mamman hand om henne. Familjens övriga roller är rätt statiska. Pappan 

lagar båten, jobbar i fiskaffär och tar hem maten som mamman sedan lagar till. På fritiden ses 

hon arbeta hemma med att skapa konst. 

 

Joe och Chris får presenter. Chris får krigsböcker av sin pappa och blir överlycklig. Joe får en 

lerskulptur av mamman, det är en mansfigur. ”Du kanske inte ville ha en kvinna” säger hon 

och syftar på att Joe är en kille. Ungefär som om kvinnliga skulpturer kanske inte är något en 

kille gillar. När Joe kommer hem klagar pappan på att hon har varit borta mycket på sistone. 

Joe påpekar att hon aldrig får göra sin röst hörd, att han aldrig frågat henne vad hon vill. Att 

ens dotter opponerar sig är tydligen inte okej och som svar förstör han presenten hon fått av 

Chris’ mamma. 
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Joe försöker hitta ett bra tillfälle att berätta för Chris. Vi behöver inget gäng, säger hon. De 

kommer fram till att de är bästisar och då kan man berätta om allt. Tillfälle ges inte och Joe 

måste åka. I filmens slutscener bestämmer Joe sig för att berätta. ”Det är en fin natt för att 

berätta hemlisar” säger hon och tar av sig peruken ”Jag heter Joanne och är en flicka”. 

 

Butler skriver om den heterosexuella matrisen som innebär att genus måste vara tydligt, utgå 

från begripliga kroppar och från ett stabilt kön. Med stabilt kön menas det maskulina uttrycket 

manlighet och det feminina kvinnlighet. Dessa kategorier görs tydliga i synliggörandet av 

skillnader och definitionen av ens roll och sitt förväntade begär i den mer eller mindre 

obligatoriska heterosexualiteten (Rosenberg 2002:71). I filmen säger Joe, med syftning till sin 

far ”He made me act like a boy”. Den heterosexuella matrisen blir uppenbar när Chris ängsligt 

frågar ”Vi behöver väl inte kyssas”. Här är det tydligt att kön uppenbarligen spelar roll. 

”Ändrar det något” frågar Joe. ”Nej, bara allting”. Som en kompromiss rapar de ihop, det får 

ses som en kompromiss och jämkning av de strikta könsrollerna. Föräldrarna till Chris vägrar 

tro honom när han försöker berätta: ”Skulle Joe vara en flicka, visst Chris”.  

 

Sista scenen i filmen är när Chris och hans pappa seglar ut på havet i den nysnickrade båten. 

”Bukten är större än jag trodde” säger Chris. Detta tolkar jag som en metafor för hela filmen, 

vi människor är mer än ett kön och de förutfattade meningar som kommer med det. 

 

Hot och våld som sanktion 

 

“Where is your foxy boyfriend” frågar Boyler. Det blir bråk och Boyler säger till Chris att han 

skall boka sjukhus: ”Du är död”. 

 

Som tidigare nämnts så är Joes pappa väldigt våldsam. Även om han inte alltid slår Joe är hot 

om våld och utnyttjande av sin position vanliga vardagsinslag. De samtalar vid ett tillfälle om 

Joes mamma. Pappan säger att hon aldrig gjorde något rätt. När det kommer på tal blir han arg 

och tar upp husfolket igen, ”Det blir problem, jag klipper ditt hår om du umgås med dem” 

hotar han. Under cirkusträningen hissar pappan upp henne i linan: ”Behöver du mig nu”? 

skriker han. Senare hotar han henne med att säga att han håller ett öga på henne. ”Jag vill inte 

se några flickfasoner, jag vill inte se din mamma däruppe” säger pappan och syftar på 

cirkusakrobatiken. ”Det är för enkelt”. Joes mamma har dött i en cirkusolycka tidigare och 

detta kan ses som en varning. ”Tänk inte med skrevet” säger pappan.  
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Billy Elliot 
Regi: Stephen Daldry. 2000. 

  

Handling 

 

En 11-årig pojke (Billy) växer upp i en arbetarstadsdel där de flesta är gruvarbetare. Billys 

pappa och bror strejkar tillsammans med de andra arbetarna. Allt barnen kan göra i den dystra 

staden verkar vara att supa, boxas och dansa balett. När Billy är på boxningsträning 

introduceras han för baletten som delar lokal med boxningsklubben. Billy smyger med sitt 

dansande, men backas upp av sin balettlärare som fixar in honom på audition på kungliga 

balettskolan i London. Men för detta krävs pengar och engagemang från hans familj och det 

får han inte om han håller tyst om sin hobby.  

 

Is it strange to dance so soon? 
 
 

Vi introduceras för en pojke som hoppar studsmatta, i bakgrunden hörs David Bowie sjunga 

”I was dancing when I was twelve. Is it strange to dance so soon” och huvudkonflikten i 

filmen tornar upp sig – är det okej att bryta mot normen?  

 

Det är gruvstrejk i samhället som de lever i. Strejkbrytarna kallas svartfötter och får utstå 

mycket kränkningar och trakasserier för att de försvårar den fackliga kampen. Bland de 

strejkande arbetarna finns Billys pappa och bror. 

 

På en boxningsträning glider Billy ifrån och tittar på balettlektionen. ”Varför dansar du inte 

med” undrar en av tjejerna. Läraren slänger fram ett par balettskor till Billy: ”Go on, I dare 

you”. Billy är fumlig i dansen, en uppenbar nybörjare. Men han är hängiven och anstränger 

sig. Efter skolan smyger han in på biblioteket och snattar en bok om balett.  

 

Bögskräck – en riktig kille 

 

En flicka uppmanar Billy att vara med och dansa balett. ”Nä, jag boxas” blir svaret. Billy 

fortsätter: ”inga killar dansar balett, bara bögar”.  
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På julafton träffas Billy och Michael. De umgås och bygger snögubbar och dricker sprit som 

Michael har stulit från pappan. Efter en stund fryser Billy om händerna och Michael tar dem 

innanför sin tröja och värmer dem: 

Billy: ”Du är väl inte bög”?  

Michael: ”Vad får dig att tro det”?  

B: ”Är inte mina händer kalla”? 

M: ”Jag gillar det”.  

B: ”Bara för att jag gillar balett blir jag inte bög”.  

Michael pussar honom på kinden och försvinner.  

 

Efter Billy har dansat audition, i omklädningsrummet, frågar en annan kille hur det gick. Billy 

slår då, helt oprovocerat, ner killen och kallar honom ”Jävla bögjävel”. 

 

Förväntad manlighet - You are not leaving until you are doing it properly 

 

Första boxningsträningen för Billy och han får ärva ett par handskar av sin far, de är urgamla. 

”Det är min pappas” säger han. I hallen tränar balettsällskapet vid sidan av. ”Så inget 

hankypanky” säger boxningstränaren. När Billy skall boxas fjantar han sig. ”Du är en skam 

för handskarna, en skam för din far och en skam för boxningsklubben” får Billy höra från sin 

tränare. ”You are not leaving until you are doing it properly”. Detta kan ses som en 

övergripande kommentar till samhällets syn på manlighet.  

 

Butler menar att könsidentitet inmonteras genom en schematiserad repetition av akter. Då 

dess sociala stadga vilar på denna upprepning öppnar det även upp för möjlighet till 

omställning (Rosenberg 2002:74). I Billy Elliot  handlar det mer om att kunna göra vad man 

vill oberoende av vilket kön man har. När han börjar med balett möts han exempelvis av ett 

starkt motstånd. ”Du ser ut som en tönt grabben” säger boxningsläraren när han får syn på 

Billy under dansträningen. Orden sätter sig huvudet på pojken och på hemmaplan säger Billy 

att han känner sig som en mes, samtidigt som han gömmer balettskorna under sängen och 

ljuger om att han har varit och boxats. När pappan senare upptäcker sin son på en balettlektion 

skäller han ut Billy. ”Vad är felet med balett”? undrar Billy. ”Det är helt normalt”. Men 

pappan menar att det är för flickor, inte för pojkar. ”Fotboll, boxning och brottning – det är 

för pojkar. Det vet du mycket väl”. Billy svarar att ”Det är inte bara bögar, det finns även 
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muskulösa atleter. Jag hatar dig, du är ett svin”. Pappan trycker upp honom mot väggen och 

Billy rymmer. I bakgrunden hörs T-Rex låt ”You won´t fool the children of the revolution”. 

  

”Byxor är för pojkar” säger Billy till sin vän Michael. ”Be om tyllkjol” tycker kompisen. ”Det 

har pappa på sig hemma, men bara när ingen ser. Men säg inget” säger han. ”Be om tyllkjol, 

det hade sett läckert ut” insisterar Michael. 

 

När de senare leker med varandra har Michael klänning. ”Vill du prova” frågar han. ”Nä, mår 

du bra”? säger Billy. 

 

Billy har ingen mamma, hon har gått bort något år tidigare. Han har kvar ett brev från henne. 

Hon skrev det till honom att öppnas på hans 18-årsdag, men han har redan öppnat det. ”Var 

alltid dig själv” skrev hon i brevet. Denna devis får vara ledstjärnan för hela filmen, för alla 

förväntningar, normer och begränsningar som kommer i könets anslutning. 

 

Uppluckrade attityder 
 
 

Du måste driva med oss, skall du göra honom till svartfot? Du säger att han kan dansa, ”Well 

let´s see. Skall du förstöra hans barndom” frågar sig Billys bror. ”Jag vill inte ha en barndom, 

jag vill bli balettdansör”. Sedan går han ut och dansar bort frustrationen. Pappan å sin sida slår 

sönder pianot, eldar upp spillrorna och gråter vid spisen. Men det skall inte dröja så länge 

innan hans attityd förändras, han förstår snart både sin sons talang och vilja. För att Billy skall 

få råd att komma in på balettskolan går han, utan att berätta för någon, tillbaka till gruvan. 

Han blir en svartfot för bekosta Billys utbildning.  

 

Hans äldre son demonstrerar utanför gruvan och när han får syn på sin far kan han knappt tro 

sina ögon. Det är märkbart svårt för honom, likaväl som för fadern. ”Vad fan gör du”? undrar 

sonen. ”Vad har vi att erbjuda honom? Han kanske är ett geni. Vi måste ge pojken en chans” 

säger pappan. De andra strejkande ser inte hans situation. De får gestalta den oförstående 

omgivningen mot den som skaver mot normen. Men när Billy går förbi boxningstränaren inne 

i stan ropar denne att han skall arrangera en stödkonsert för honom. Detta sagt från mannen 

som en gång kallade Billy för tönt på grund av hans val att dansa balett. 
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De lever i en mansdominerad stadsdel, kvinnorna är så gott som icke-existerande. I 

boxningshallen är baletten förpassad till ett hörn i lokalen, som en parentes. Senare i filmen 

höjs dansens status och det dansas i mitten av boxningsringen. Pappans attityd svänger och 

väl på audition till Kungliga balettskolan säger en märkbart nervös Billy att han ångrat sig. 

”Gå in med dig” säger pappan. Under intervjun frågar de pappan om han står bakom sin son. 

”Ja, det är klart”. De vänder sig mot Billy och frågar hur det känns när han dansar. Efter viss 

tvekan berättar Billy att ”Det känns skönt, när jag väl kommer igång försvinner allt. Hela 

kroppen försvinner. Som en brand, flyger som en fågel, som elektricitet”. Han kommer in på 

skolan och måste flytta ifrån sitt samhälle. Pappan springer och berättar för alla, folk är föga 

imponerande.  

 

Sista dagen tillbringar far och son tillsammans, de kramar om varandra. På avresedag hetsar 

brorsan på: ”Kom igen vi missar bussen. Sluta bete dig som en kärring”. Ute på gatan stöter 

de på Michael. Billy tar avsked genom att pussa sin vän på kinden, utan att det kommer några 

sanktioner från pappa eller bror. En viss acceptans och tolerans har vuxit fram - ett fall framåt. 

Vid bussen kramar Billy om sin bror. Från bussen ser Billy sin bror genom rutan – ”Jag 

kommer att sakna dig” säger den äldre brodern, men Billy hör inte. Regissören illustrerar att 

känslorna finns där, den goda viljan, men att det kan vara svårt att visa känslor om man aldrig 

gjort det tidigare, aldrig lärt sig hur. 

 

Slutscenerna visar en utsåld balettpremiär med en vuxen Billy i huvudrollen. Michael är där 

på premiären, märkbart sminkad. Han får inga efterslängar från någon, pappan och den äldsta 

sonen är upptagna med att vara stolta och gråtfärdiga om vartannat. Vi ser sedan en ung Billy, 

hoppandes, lycklig. Han tilläts vara sig själv, han bröt mot normen, lyckades och belönades 

för det.  

 
 

Mitt liv i rosa  
Regi: Alain Berliner. 1997. 

 

Handling 

 

Ludovic Fabre är en pojke som tycker om att klä sig i flickkläder och sminka sig. När han blir 

stor vill han bli en kvinna och gifta sig med grannpojken Gerome. Ludo kan inte för sin värld 
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förstå varför alla är så förvånade över det. Hans familj förstår honom inte och än mindre blir 

han bemött med tolerans i sin stadsdel. Han blir retad i skolan, hans pappa blir avskedad från 

arbetet och de tvingas flytta från kvarteret. Föräldrarna går med Ludovic till en psykolog för 

att ”bota” honom, de är handfallna och arga på Ludovic för hans beteende. 

 

För trång skjorta 

 

Hans familj flyttar till en villaförort till Bryssel, ett ”bra” kvarter. Det är stort kalas och alla 

grannar är där. Familjen har många barn och föräldrarna presenterar stolt alla en efter en. När 

det kommer till yngsta sonen Ludovic är han borta. Till slut dyker han upp i läppstift, för stora 

skor och rosa klänning. Föräldrarna ursäktar honom genom att han är full av påhitt. Sedan 

tvingas han tvätta bort sminket och får uppmaningen att ”Sånt där får du sluta med”. 

 

Vid ett tillfälle är det någon som förvånat säger att ”Pojkar också kan pynta bordet” och vid 

ett annat tillfälle klagar en pojke över ”För trång skjorta”. Dessa två meningar passar väldigt 

bra ihop. Lika lite som pojkar förutsätts inte kunna kökssysslor, lika lite har de möjlighet att 

gå utanför den trånga kostym de tilldelades vid födseln. När Ludovic motvilligt försöker 

tränga sig in i könsrollen genom att ”härma rätt” blir det platt fall. Han ser barnen leka på 

gården och imiterar i spegeln – pangpang. Vid ett annat tillfälle ser han någon kyssa en tjej i 

skolan och någon kommenterar med: ”Det är en riktig grabb”. När pojken skall härma tvingar 

han sig på en tjej som till svar puttar omkull honom. 

 

I drömmen är man dock fri, i den undrar Ludovic om han är en pojke eller flicka. I luftslottet 

ser han gud kasta ut XY och XX, i Ludovics skorsten studsar genen fel och hamnar utanför. 

Han förstår att han är en pojkflicka, ett X hamnade i soptunnan.  

 

I skolan skall alla ta med sig en personlig pryl. Ludovic har med sig dockor, med ens får han 

retsamt höra från en pojke i klassen: ”Leker du med dockor”? Fröken frågar om han leker att 

han är Ken, men Ludo ser oförstående ut. Gerome tar fram en lastbil och får genast höra från 

läraren ”Vilken fin lastbil”. Ur lastutrymmet tar han fram ett par örhängen. ”Har mamma 

tappat örhängena”? undrar läraren. 
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Mormor är nyfiken på Ludos kompis. ”Vi skall gifta oss när jag blivit en flicka”, säger Ludo. 

”Mycket skall man höra innan öronen trillar av. Du vet väl att pojkar inte gifter sig med 

pojkar”? påpekar mormor.  

 

Hemma berättar Ludo om att han skall gifta sig med Gerome: ”Jag skall bli flicka”. ”Sluta 

upp med dumheterna. Du får inte leka flicka” säger mamman. ”Du får inte gå i flickkläder. 

Fel och fult, mycket fel” säger pappan upprört och slår i bordet. ”Är det värre än att lägga 

katten i torktumlaren?” undrar Ludo. ”Såklart” får han som svar. Pappan lämnar bordet och 

går ut och gör armhävningar för att avreagera sig.  

 

När familjen har flyttat till ett nytt kvarter, sitter Ludo vid motorvägen. Ludo träffar en pojke 

som heter Chris som frågar om de skall leka, men Ludo är inte på humör. När en kvinna ropar 

efter sitt barn ropar hon Christine och det verkar som om Ludo inte är ensam om sina 

identitetskänslor. I slutscenerna är han inbjuden på maskerad till Christine. Ludo verkar 

vantrivas i sin maskeradkostym, en riddardräkt . ”Fin dräkt”, säger Christine som inte heller 

verkar gilla sin utstyrsel, en klänning. ”Skall vi byta”? föreslår hon. Mamman slår Ludo när 

hon ser honom i klänning ”Jag har ju sagt till dig”. Christine: ”Det var inte hans fel, vi 

tvingade honom”. Ludo: ”Jag går och byter om till normala kläder”. Plötsligt svänger 

mammans attityd och hon mjuknar: ”Gör som du vill, du kommer alltid vara mitt barn”. ”Vårt 

barn” fyller pappan i som också tycks ha ändrat inställning. 

 

Straff som sanktion 

 

Judith Butler menar att genus handlar om att ikläda sig en roll, hon kallar det performativitet, 

att genus inte är ett vara utan göra. Det härstammar ur begreppet doing gender. Ingen är alltså 

kvinna eller man per automatik utan görs till det ena eller det andra. Judith Butlers engelska 

originalverb undoing görs till ett adjektiv på svenska (Butler 2006:11). Kategorierna 

man/kvinna menas inte heller ha några ”biologiska” könsskillnader utan de ses som 

sociokulturellt konstruerade (Rosenberg 2002:70). Och det är inte gratis att bryta mot normen. 

Detta får Ludovic, filmens huvudkaraktär, veta. Han vill spela Snövit i en pjäs, men får inte 

sin vilja igenom. Då låser han in den riktiga Snövit och tar hennes plats. När detta avslöjas 

blir publiken förfärade och ställer sig upp i bänkarna. Alla tittar ut dem, fördömer. Samhällets 

tryck samlat i några bänkrader, som om ett mord har begåtts. Hemma hos Ludo panorerar 
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kameran en vilt diskuterande familj. ”Nu skall vi inte överreagera” säger mamman. ”Jag skall 

ge honom andra tankar, pappan höjer handen”. ”Jag vill vara som jag är” säger Ludo och 

försöker förklara för familjen. ”Du pratar smörja. Pojk-flicka, herregud” fnyser pappan. 

 

I skolan ber Gerome att få byta bänk i klassrummet, annars hamnar han i helvetet. Det har 

hans pappa sagt. I en senare scen får vi reda på att Ludos pappa fått sparken, det är Geromes 

pappa som har avskedat honom. ”Är det mitt fel” frågar Ludo. ”Nej! Familjen Fabre är inte 

slagen”. Mamman är däremot av en annan uppfattning: ”du förstör livet för oss”. 

 

Bögen skall bort, står det på familjen Fabres husvägg. Pappan bryter ihop på uppfarten. 

Mamman ger efter för samhällstrycket, slätar över genom att raka av honom håret medan 

pojken gråter: ”Jag hatar er, jag vill bo hos mormor”.  

 

Efter fotbollsträningen är de i duschen. Killarna retas: ”Kolla, nu sjåpar han sig igen” och 

syftar på Ludovic. ”Ska vi skära av pitten på dig, sen är du en tjej”. Ludos brorsa reagerar, 

men stoppas av den andra brorsan. Det mobbande kollektivet är alltså starkare. När Ludo 

kommer hem sätter han sig i frysen, för att ta livet av sig. Mamman hittar honom blå av kyla.  

 

Alla fjäskar för Ludo efter att de funnit honom i frysen. På frågan om vad han önskar sig allra 

mest, svarar han att han vill ha kjol på sig när Sophie fyller år. ”Allt utom det! Nej, absolut 

inte” blir reaktionen från pappan. Till slut får Ludovic ändå sin vilja igenom. På kalaset 

skrattar de andra barnen när de ser honom. Musiken stängs av för att markera normavbrottet. 

”Visste ni inte att det var maskerad” säger värdinnan för att rädda Ludo – som att han ville 

det.  

 

Försvar mot sanktionerna 

 

Ludovics mormor frågar om han brukar klä ut sig. Ludo svarar nekande. För honom är det 

förmodligen inte att klä ut sig. I hans huvud är det ingen maskerad. ”En sjuårig pojke skall 

vara snygg” säger mormor. Till mamman påpekar hon i pojkens försvar att ”Det är normalt att 

experimentera i den åldern”. 
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Ludo försvaras också av sin syster. Föräldrarna får representera gårdagens generations 

könstänkare.  Systern kan ses som en del av en annan generation som förstår och inte är lika 

reaktionär. ”Han har inte mördat påven” menar systern. Mamman ironiskt: ”Bra att du 

försvarar honom”. 

 

Butler menar att köns/genusidentiteter både medvetet och omedvetet kan spelas ”rätt” och 

”fel”. I ett samhälle där de flesta håller sig inom ramarna för genusnormerna är detta ett löfte 

att normerna upprätthålls och cementeras. När normerna bryts är det en påtaglig påminnelse 

om att det skulle finnas ett original. ”Genom att imitera genus avslöjar dragshowen implicit 

den imitativa strukturen hos genus – liksom dess tillfällighet” skriver Butler (Rosenberg 

2002:75). Nu är förvisso inte Ludovic dragshowartist, utan transsexuell, men det är ändå 

intressanta strukturer eftersom de möts av samma intolerans. Exempelvis retas pojkarna i 

skolan, de formar bröst när Ludo ser på. Han återtar kränkningen, gör den till något positivt, 

och pantomimar en sminkning. Rektorn kommer in och ber honom komma med och plocka 

ihop alla sina saker. Alla tittar. Vid ett senare tillfälle träffar mamman och Ludo rektorn. 

”Skolan tolererar inte sådant här, en specialist måste kallas in” säger rektorn och fortsätter: 

”Jag har fått klagomål, från 20 föräldrar”. ”Ta dina klagomål och stoppa…” säger mamman 

och försvarar sin son. Pojken tvingas byta skola, det tar en timme att komma dit, och trots det 

tidigare försvaret skuldbelägger mamman nu Ludovic: ”Nåde dig om du är likadan i den nya 

skolan”. 

 

”Du skall inte låta Hanna (mamman, min anm.) bestämma allt” säger en granne till pappan. 

”Alla får samma uppfostran, men alla är individer” säger han till sitt försvar. Vid köksbordet 

säger pappan ”Folk inte är riktigt kloka”. Ludo frågar om det är hans fel. ”Ja, det är ditt fel. 

Allt är ditt fel” skriker mamman. ”Ingen fara, barn. Mamma är trött och behöver sova” säger 

pappan. 

 

Man skall inte grubbla - oförmåga att prata om det okända 

 

En granne till familjen har lösningen på livets bekymmer: ”Man skall inte grubbla, sport löser 

det mesta”. En annan granne påpekar att han minsann inte ”Har någon bög i familjen”. Ludo 

undrar vad en bög är. ”Hejdå Ludo”, snörper grannen av, vilket visar på en stark oförmåga att 
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prata. När Ludovic vid matbordet frågar sin pappa vad en bög är blir han rasande och hytter 

med flugsmällan – ”Det här är en bög”. 

 

Mor och far går med Ludo till en psykolog i hopp om att det är lösningen. ”Sen kan vi skratta 

åt det”, säger pappan när Ludo hör på. Psykologen tillfrågas om ”Man kan bota honom”?  

”Jag kan inte uträtta mirakel” säger psykologen.  
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Diskussion 
 

Alla filmer i min granskning finns att låna på MediaCenter. Det finns alltså en stor chans 

(eller risk) att dessa filmer kommer att visas i skolan. Användandet av film i skolan är sällan 

något som diskuteras. Om man använder film utan att bry sig om vad som visas är det ytterst 

problematiskt. Det kan rent ut av bryta mot läroplanens strof om att vi skall motverka 

traditionella könsmönster. Filmens möjligheter är dock oändliga, det finns mycket gott att 

hämta om man använder filmen på ett resonerande sätt. Som diskussionsunderlag är filmen 

guld värd. Från filmen, till barnens begreppsvärld, hämtas stoff för att diskutera och förhandla 

identitet och genus.  

 

Klassrummet är en form i vilken många av våra tankar stöps. Hur skapas föreställningar om 

vad en pojke och en flicka är? Trots att kvinnors situation har förändrats är det inte lika 

självklart att det skildras i medieutbudet. Det finns två aspekter i att vara medveten och visa 

film i skolan. Alternativ ett är att visa ett ”dåligt” exempel och sedan diskutera könsroller 

utifrån hur de presenteras i filmen. Alternativ två är att visa en film som inte gör genus på ett 

endimensionellt sätt utan gör genus på ett sätt som är mer förenligt med läroplanen. Filmen 

får effekt genom sin blotta närvaro. Man kan verkligen fråga sig vad som är det bästa 

alternativet och vilket som ger bäst effekt? Jag kan nog tycka att båda versionerna är ganska 

vettiga, men att visa Shrek och sedan diskutera könsroller i klassen kanske får kanske mest 

genomslag. Dock bör man vara på sin vakt. Om man helt obrytt visar Shrek som förströelse 

riskerar man att försämra arbetet med att motverka traditionella könsmönster.  

 

I Shrek riktas en del av skämten till den vuxnare delen av publiken. När Shrek och åsnan ser 

Lord Farquaads enorma slott säger de: skall vi gissa att han försöker kompensera för något? 

Jag tolkar det som den gamla stereotypen "liten penis - stor bil". Att skämta om hans 

eventuellt lilla könsorgan skulle göra honom omanlig och därför någon att skratta åt. På ett 

flertal andra ställen skämtas det om Farquaads längd. Helt ogenerat tar alltså filmen ställning. 

Manligheten ryms i en låda, tänj gränserna och du får utstå sanktioner.  

 

Vid ett tillfälle i Shrek säger de ”Ibland är saker annorlunda än de verkar”. Detta kan ses som 

en underliggande metafor. Problemet är att vi bara får se stereotypen och aldrig erfara 
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komplexiteten och mångfalden. Då måste vi diskutera varför det ser ut som det gör – hur är 

egentligen pojkar och flickor? Är olikheterna fler än likheterna? 

 

Ett genomgående tema i filmerna är att det nästan bara handlar om pojkar. Ytterst få kvinnor 

är representerade som huvudkaraktärer eller i avgörande roller. Varför skulle det inte lika 

gärna kunnat vara ett kvinnligt subjekt i Billy Elliot? Varför är Shreks sidekick, åsnan, en kille 

och inte en tjej? Varför är det inte en tjej som känner sig som en kille i Mitt liv i rosa? Det är 

en ganska tydlig struktur. Män står för regi och huvudroll - som det ser ut i resten av 

samhället, med andra ord. Som lärare kan man motverka detta genom att göra urvalet själv, 

dra sitt lilla strå till stacken genom att välja att visa de kvinnliga subjekt man känner till.  

 

Det finns inte en sorts kvinna, inte en sorts femininitet. Det finns inte en sorts man, inte en 

sorts maskulinitet. Det är vare sig relevant eller möjligt att framhålla en entydig mediebild av 

kvinnan, så varför skall man göra det med män? Jag tror att en mångfald av bilder är viktigt 

för att inte bilderna skall bli schabloniserade och på lång sikt begränsande och nedvärderande. 

Utan mångfald, ingen utveckling och då står vi kvar i samma ojämställda samhälle som idag. 

Mitt liv i rosa använder rosa som tema. Frågan är varför? Meningen är väl att markera att 

pojken inte är en pojke, men trots det bygger man kvinnligt genus genom att säga att den per 

automatik hänger samman med klänningar och rosa. För att rasera normen krävs 

uppenbarligen att man reproducerar den, men måste det vara så? Självklart är det enklast att 

jobba med stereotyper för att lättast nå fram, men var finns komplexiteten? Ligger det i 

filmens natur att man inte hinner vara komplex utan måste göra förenklade uttalanden om 

kön? Vågar man som regissör inte ta det lugnt och resonera med sin publik i rädslan av att 

man kanske förlorar dess intresse? 

 

Allt har inte setts och allt har inte visats. Historien är inte färdigskriven, det finns åtskilliga 

regissörer som har något att säga. Men vi som pedagoger kan också ha en tanke med vad vi 

visar för barnen, vi kan bidra till en utveckling i läroplanens riktning genom att ha ett syfte 

med vårt val av film. Jag anser att det är av stor vikt att ha en tanke med det man visar och 

vara medveten om dess effekter – oavsett vilken riktning de får. Det finns så många 

oberättade historier, perspektiv som inte lyfts fram. Om inte dessa historier berättas riskerar vi 

att få en enfald som inte är särskilt fruktsam i strävan efter att motverka traditionella 

könsmönster.  
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Könsrollerna kan ses som ett slags strukturellt våld. Det går att bryta mot dem, men då 

riskerar du att behöva utstå sanktioner och ifrågasättande. Det är inte gratis att bryta mot 

normen, allt som är avvikande blir alltid ifrågasatt. I slutscenerna av Mitt liv i rosa har 

familjen flyttat till en annan del av staden, bort från intoleransen. Men någonstans ger också 

filmen svaret på frågan om intoleransens framtid: den krackelerar när generationer byts ut. 

Här kan vi lärare påverka redan nu, så slipper vi invänta intoleransens bortgång. Om vi är 

strikt intoleranta mot intolerans innanför skolans väggar tror jag att utvecklingen påskyndas.  

 

Sista scenen i Min vän Joe, när Chris och hans pappa seglar ut på havet i den nysnickrade 

båten. ”Bukten är större än jag trodde” säger Chris. Detta tolkar jag som att vi människor är 

mer än bara ett kön och de förutfattade meningar som kommer med det. Det är också min 

övergripande iakttagelse när jag skrivit denna uppsats. Bukten är större än jag trodde. 

Filmerna håller högre klass än vad jag förmodade. Det finns många goda exempel att använda 

sig av i skolan. Men man får aldrig glömma bort syftet till varför man visar film, aldrig låta en 

film rulla för att man vill döda en timme eller två. Då har hela poängen gått förlorad.  

 

Varför ser det då ut såhär fortfarande? Två möjliga svar är invanda levnadsmönster och att det 

är svårt att bryta mot normer. De maktstrukturer som råder är svåra att rubba. De 

förväntningar och föreställningar som kretsar kring kvinnor och män är djupt rotade. Med 

hjälp av lämplig film, bra diskussioner, medvetenhet och kunskap kanske vi imorgon har en 

större möjlighet att motverka traditionella könsmönster, precis som läroplanen kräver. 

 

När skolan (omedvetet eller medvetet) skapar levnadsnormer gör man barn ofria och 

osjälvständiga. Vad man har mellan benen skall aldrig behöva vara ett hinder för ens 

möjligheter och viljor. Så är fallet idag. Imorgon är det jag som väljer filmer i klassrummet 

och gör aktiva val i utmanandet av gamla genusföreställningar. Jag måste vara medveten om 

vad jag gör. Förhoppningsvis kan denna uppsats vara en påminnelse. För mig och för andra. 

Lika övertygad som jag är att film gör genus, lika övertygad är jag att det går att förändra. 

Man skall inte förringa upprepandets makt, de små stegens princip. Det viktiga att komma 

ihåg är i vilken riktning man tassar. 
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