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Om författaren
Jenny Jägerfeld (född 1974) är både författare och psykolog. Hon debuterade 
2006 med boken Hål i huvudet. Sedan dess har hon skrivit ungdomsböckerna 
Här ligger jag och blöder 2010 och Jag är ju så jäkla easy going 2013. Den 
förstnämnda av dem vann hon Augustpris för. Hon har också skrivit noveller 
till samlingarna Avståndet mellan och Het, båda från 2012.

Åk 4 Högläser läsåret 17/18
Vi på Stockholms stadsbibliotek bjuder varje år in alla fyror till ett besök som 
vi kallar Bibblan berättar. Från och med hösten 2015 väljer stadsbiblioteket till-
sammans med representanter från utbildningsförvaltningen ut en bok som varje 
klass får som högläsningsbok under parollen ”Åk 4 högläser”. I år valdes boken 
”Brorsan är Kung!” av Jenny Jägerfeld med motiveringen:

”Brorsan är kung! är en välskriven berättelse om vänskap och varje människas 
längtan efter att få vara sig själv. Boken lyfter fram transsexualitet utan att 
för den skull göra det till bokens huvudtema. Vi möter ett persongalleri där 
det myllrar av egenheter och specialbegåvning hos bifigurerna, och trots att 
vänskapen beskrivs på stort allvar får vi en rolig läsupplevelse!”

Foto: Göran Segeholm

Jennys författarskap präglas av hennes 
förmåga att kunna beskriva viktiga och 
allvarliga ämnen med ett stort mått av humor. 
Det gör att angelägna frågor kommer till 
uttryck utan att det för den skull känns tungt. 
Karaktärerna i böckerna är ofta normbrytande 
på olika sätt och dialogerna är roliga och 
träffsäkra. Personer med diagnoser och 
bokstavskombinationer får fler nyanser 
med Jennys sätt att skriva då de positiva 
egenskaperna hos varje karaktär får komma 
fram och blomma ut. 

Jenny kombinerar de två professionerna 
psykolog och skrivande på flera sätt. Hon ser 
skrivandet som terapeutiskt, det vill säga ett 
sätt att hantera starka känslor som frustration, 
ilska och sorg. I en intervju förklarar hon hur 
skrivandet kan fungera:

– Man får perspektiv på sina tankar och 
känslor och samtidigt strukturerar man upp 
dem. Man tvingas reflektera över exakt vad 
man känner och tänker.

Jenny menar att det så kallade expressiva 
skrivandet har läkande effekter både på den 
fysiska och psykiska hälsan. 
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Varför högläsning och boksamtal?
Vi kan möta dåtiden, framtiden, vår historia och dela livsöden med människor i vår 
närhet eller från andra kulturer. /…/ Vi kan tänka och känna med dem boken handlar 
om och därmed vidga vår förståelse för andra människors känslor och handlanden.
Läsambassadör Anne-Marie Körling, Den meningsfulla högläsningen, 2012, s.32-33

Lgr 11
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (s.9)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts. (s.223)

Om boken
Måns bor i Stockholm men åker 
till Malmö med sin mamma på 
sommaren då hon fått extrajobb som 
röstskådespelare där några veckor. 
Redan första dagen träffar Måns 
den tuffe, tatuerade Mikkel nere på 
gården. Mikkel som av misstag fått 
Måns skateboard i huvudet utmanar 
honom på skate-battle i parken. Det 
slutar med ett blodigt jack i pannan, 
men blir också början på en riktigt 
stark vänskap. De blir blodsbröder 
och det här ser ut att bli Måns bästa 
sommar någonsin. 

Brorsan är Kung är en humoristisk 
historia om stark vänskap, men 
också en berättelse om hur viktigt 
det är att få vara den man är och att 
bli accepterad för det.



Bibblan berättar • Åk 4 högläser
Sida 3 av 6

Tips på hur ni kan arbeta med boken
Nedan följer olika förslag på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina 
elever. Välj ut och plocka ihop det som du tycker passar er. Glöm inte att det 
viktigaste inte är att svara ”rätt” utan att det är elevernas tankar som är det centrala.

Innan läsningen
• Titta på och diskutera omslaget, vad tror du boken handlar om? Fundera över 

bokens titel och vad den kan betyda? Är det en bok du blir sugen på att läsa? 
Varför, varför inte?

• Gör en bildpromenad! Dela ut en rad från listan nedan  till varje elev i klassen 
och be dem rita en bild som passar texten. Häng sedan upp bilderna i rätt 
ordningsföljd i klassrummet och be barnen fundera på hur dessa bilder hänger 
ihop. Under läsningen kommer sambanden att bli tydliga.

Lista till bildpromenaden:
1. Skåne
2. Trappuppgång
3. Skateboard 
4. ”Han såg livsfarlig ut. Ögonen var smala, arga springor /---/ Över kinden hade 

han ett ärr som såg ut som J eller nästan ännu mer, som en fiskekrok.”
5. ”På bilden står han bredvid sin EXTREMT coola cykel i sin EXTREMT töntiga 

cykeldräkt.”
6. Knallgula Converse och brunt hår i en hästsvans
7.  Skateboardramp
8. Två tjejer med keps
9. ”Värsta köttsåret! Hjärnan syns! Den dallrar som gelé och det sprutar blod 

överallt!”
10. ”Tveksamt sträckte jag min blodiga hand mot hans. Han skakade den vilt. 

– Nu är vi blodsbröder!”
11. En riktig man
12. Armar täckta av tatueringar
13. En tjejtoalett,  en killtoalett, en handikapptoalett 
14. Fyra glasspinnar i ljusgrönt och rosa
15. Ett svenskt pass med ett passfoto av en tjej 
16. En hård blick
17. En pöl av ljusgrönt och rosa där fyra träpinnar simmar runt
18. Ont i bröstet/hjärtat 
19. En liten tår rann från hans öga
20. Instagram 
21. Ett brev skrivet med rött bläck

22. En kung 
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Under läsningen
I boken Böcker inom och omkring oss tar författaren och litteraturpedagogen Aidan 
Chambers upp några grundfrågor att utgå ifrån vid boksamtal. Dessa handlar om vad 
läsaren gillade, vad de inte gillade, om det var något de inte förstod eller om de kunde 
se några mönster, se nedan. Be eleverna reflektera över dessa efter varje läsestund. 

Var det något du gillade? Vad tyckte du särskilt mycket om? 
Var det någonting som du blev riktigt förvånad över?

Var det något du inte gillade?  
Var det några ställen som var tråkiga? 

Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt?

Lade du märke till några mönster eller kopplingar?  
Fanns det saker som hängde samman?  
Fanns det sådant som upprepades vid flera olika tillfällen? 

Att samtala om efter kapitlet ”För evigt inristade i min hjärna” sid 78-87.

Måns är i kapitlet på vippen att säga sanningen om vem han är. Men det är svårt och lika 
plötsligt som tillfället uppstod så försvann det igen. Vad tror du Måns är rädd ska hända 
om han berättar?

Efter läsningen
Använd symbolerna och frågorna de representerar igen för att samtala om hela boken.

Diskutera vidare
• Var boken som du hade tänkt dig när ni först började läsa?

• Mikkel blir arg när han hittar Måns pass och upptäcker att det står ett annat namn 
under Måns bild. Han beskyller Måns för lögn. Håller du med om att Måns har ljugit 
för Mikkel? Borde Måns ha berättat för Mikkel att han är en kille i en tjejkropp?  

• Om du skulle berätta för någon om boken som inte hade läst den, vad skulle du säga 
då? Vad skulle du inte avslöja?

• Har du något favoritställe i boken? 

• Kunde du se berättelsen medan du läste som en film i huvudet? Om boken blev film 
vad skulle du vilja ha med för scener då? 

• Har något av det som händer i boken någonsin hänt dig? På vilket sätt var din 
upplevelse likadan? Eller annorlunda?
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• Designa din egen skateboard (finns mall att färglägga!)

• Skriv ett brev till någon av karaktärerna i boken! Till exempel till Måns eller 

till Måns pappa för att förklara hur det kan kännas att inte vara accepterad som 

man är.

• Hur många dialekter känner du till? Kan du någon dialekt? Talar någon 

av dina släktingar dialekt? Här kan du lyssna på några barn från Skåne: 

https://www.youtube.com/watch?v=iyg0yYWJjE8

• Vad är skillnaden mellan dialekt och slang? Vilka slangord använder du? Gör 

en slangordlista tillsammans.

• Läs första kapitlet igen! Hur tänker ni annorlunda 

kring kapitlet nu när ni vet hur boken slutar? Måla 

världen med Måns ögon! Hans vänstra öga ser 

allting i bleka färger, högra ögat ser allting i starka 

färger. Använd bleka färger på ena halvan av pappret 

och starka färger på den andra halvan. 

• Köp tatueringspennor och skapa egna tatueringar. OBS! Färgen går att tvätta 

bort med tvål och vatten och försvinner efter en tid av sig själv vid vanlig tvätt. 

• Dramatisera ett kapitel i boken. 

• Måns mamma jobbar med att dubba filmer. Prova att själva 

spela in egna röster till en film och undersök om det ger olika 

intryck av filmen.

• Om du fick chans att träffa Jenny Jägerfeld, vad skulle du vilja fråga henne?

• Gör en utställning på biblioteket! Har ni skrivit eller skapat något ni vill visa 

upp för andra? Biblioteken är ofta bra utställningslokaler öppna för alla. Kolla 

med ert närmsta bibliotek.

Skapande

Mer lästips på transtemat:George av Alex GinoSkarven av Sara Lövenstam
Tidigare års böcker (handledningar finns)2016/17 Ishavspirater av Frida Nilsson2015/16 Den fantastiska historien om katten som försvann av Michael Morpurgo
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När kropp och mentalt kön inte matchar
Alla som föds i Sverige blir tilldelade ett juridiskt kön utifrån hur kroppen ser ut. 

Könsidentitet eller mentalt kön är något annat. Det är hur du själv identifierar ditt 
kön – som man, kvinna, eller någonting annat (icke-binärt kön).

Att vara transsexuell innebär att ens kropp inte stämmer med ens könsidentitet. Det 
är inget du själv väljer, det är något du är. Det är inte entydigt fastslaget varför en 
del människor är transpersoner. Forskning tyder på att det rör sig om något medfött 
på liknande sätt som vänsterhänthet och andra typer av variation hos människan. 
Att vara transsexuell säger inget om ens sexualitet, dvs vem en blir attraherad av. 
Den som är transsexuell kan vara intresserad av personer av samma kön (homo), 
motsatt kön (hetero), båda könen (bi/pan) eller inga alls (asexuell).

I januari 2017 meddelade Socialstyrelsen att den kommer att se över 
klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en 
sjukdom vid kontakt med vården. Detta sedan WHO fattat motsvarande beslut.

Nora och siffran fyra
Det är inte helt ovanligt det där med att ha ritualer för sig, eller att upprepa 
beteenden som ett sätt att kontrollera en annars svårkontrollerad värld. Men om 
oförmågan att lita på sina sinnen leder till tvångstankar eller tvångsbeteenden så 
har det ofta en koppling till rädsla, ångest eller starkt obehag. Det kallas då för 
OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). Obehaget som kan triggas av att saker 
“känns fel”  måste korrigeras på något sätt tills den rätta känslan uppstår igen. 
Tankarna går liksom på rundgång och tvångshandlingarna fungerar lugnande. 
Några vanliga tvångshandlingar är att tvätta sig upprepade gånger, kontrollera 
spis, kranar och lås samt utföra mentala ritualer som att räkna för att på magiskt 
sätt förhindra en händelse, neutralisera den eller göra tankarna ofarliga och få 
dem att försvinna. Läs mer på ocdforbundet.se/ocd

Källor
1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-laggning---homo-bi-och-hetero/Konsinkongruens
fpes.se/transpersoner
rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista
socialstyrelsen.se/nyheter/2017/socialstyrelsenforberederandringavklassificeringavtranssexualism
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Bilaga: Lista till bildpromenaden

Bildpromenaden arbetsblad. Kopiera och klipp textlappar.

1. Skåne

2. Trappuppgång

3. Skateboard 

4. ”Han såg livsfarlig ut. 
Ögonen var smala, arga 
springor /---/ Över kinden 
hade han ett ärr som såg ut 
som J eller nästan ännu mer, 
som en fiskekrok.”

5. ”På bilden står han 
bredvid sin EXTREMT 
coola cykel i sin EXTREMT 
töntiga cykeldräkt.”

6. Knallgula Converse och 
brunt hår i en hästsvans

7.  Skateboardramp

8. Två tjejer med keps

9. ”Värsta köttsåret! 
Hjärnan syns! Den dallrar 
som gelé och det sprutar 
blod överallt!”

10. ”Tveksamt sträckte 
jag min blodiga hand mot 
hans. Han skakade den vilt. 
– Nu är vi blodsbröder!”

11. En riktig man

12. Armar täckta av 
tatueringar

13. En tjejtoalett,  
en killtoalett, en 
handikapptoalett 

14. Fyra glasspinnar i 
ljusgrönt och rosa

15. Ett svenskt pass med 
ett passfoto av en tjej 

16. En hård blick

17. En pöl av ljusgrönt och 
rosa där fyra träpinnar 
simmar runt

18. Ont i bröstet/hjärtat 

19. En liten tår rann från 
hans öga

20. Instagram 

21. Ett brev skrivet med 
rött bläck

22. En kung 




