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Titel: ”You are born naked, the rest is drag” Teaterpedagogers arbete med genus i 
undervisningen.  
 
Title in English: ”You are born naked, the rest is drag” Theater educators work with gender in 
teaching. 
 
Syftet med föreliggande studie är att belysa genusmedvetna teaterpedagogers uppfattning kring 
genus och dess relevans kopplad till undervisningspraktiken. Metodansatsen är fenomenografi 
som är passande för att skildra och förklara människors olika sätt att se på världen, att försöka 
uppmärksamma en förmodad omfattning över deras förståelse av deras genusuppfattning och 
hur det påverkar deras undervisning. Studiens empiri är inhämtad från tre enskilda 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 
 
Resultatet visar att informanternas bakgrund och intresse av genusfrågor har med deras 
teaterundervisning att göra. Teaterpedagogerna anser samtliga att genus är den sociala 
konstruktionen av kön. De arbetar normkritiskt med eleverna genom att dels vrida och vända 
på texten i sina manus genom att belysa det som är fel eller stryka repliker som inte har någon 
funktion utan bara är könsförtryckande. Informanterna använder sig av normkritisk gestaltning 
för att leka, experimentera och utforska olika uttryck i sina rollgestaltningar genom att mixa 
maskulina och feminina uttryck. Studien har visat att genusteori i teaterundervisningen ger stora 
möjligheter att spegla världen med genusvariation i rollerna. Den här studien har visat hur en 
teaterpedagog kan göra det möjligt för teatergrupper att skapa en föreställning med 
genusvariation genom att skapa trygghet i gruppen. Informanternas uppfattningar med 
inkludering baserar sig på deras uppfattningar om genus som har med alla människors lika 
rättigheter att vara människa. Studien visar att som lärare behöver man utmana sin egen 
kunskapsbild och referensram för att alla ska kunna känna sig inkluderade. Vidare visar studien 
att respondenterna inte har stöd av sina arbetsplatser trots att de menar att de ger stöd i 
jämställdhetsfrågor. Studien synliggör att arbetsplatserna går att utvecklas mer i 
genusperspektiv och normkritisk pedagogik. 
 
Sökord: Genus, Teater, Teaterundervisning, Normkritisk pedagogik, Normkritisk gestaltning 
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INLEDNING 
Nu är jag strax klar med min kandidatutbildning på teaterpedagogprogrammet och jag ska ut i 
arbetslivet och möta deltagare i någon teaterverksamhet jag kommer undervisa i. På många sätt 
känner jag mig redo då jag har fått med mig många verktyg inom både det pedagogiska området 
och teaterområdet. Under utbildningen har vi läst en kurs i normkritisk pedagogik, vilket för 
mig blev en otrolig ögonöppnare för vilka normer vi följer och har med oss. Till viss del har 
utbildningen i sig haft ett normkritiskt perspektiv men jag tror att jag och min klass har bidragit 
mycket med våra feministiska diskussioner på seminarier. Själv har jag också varit med och 
skapat pjäser med feministiska synvinklar. På universitet lär vi oss också kritiskt tänkande över 
lag vilket jag känner att jag har med mig i ryggsäcken precis som jag reflekterat och undersökt 
vad jag har för värderingar och vill tänka som teaterpedagog. Det har varit en motivering genom 
mina studier att få reda på hur kan jag få mina framtida teatergrupper att känna sig inkluderade, 
sedda och att de har en fri röst i rummet. Jag märkte under studierna att jag behöver lära mig 
mer om genusteori för att få reda på det. Så det är ett ypperligt tillfälle att skriva min 
kandidatuppsats om detta. 
 
Läsningen av tidigare forskning inom området genusteori och teaterpedagogik blev en personlig 
ögonöppnare för hur vi alla är präglade av normer och hur det genomsyrar hela samhället. Det 
blev också klart för mig att det dessutom genomsyrar hela vår västerländska teatertradition. 
Teatern är en tvåtusen femhundra år gammal tradition. Från antik grekisk dramatik och fram 
till Shakespeares tid fick inte kvinnorna stå på scen och männen spelade kvinnorollerna. Våra 
största klassiska pjäser är skrivna av män som till exempel Euripides, Shakespeare, Molière, 
Beckett, Tjechov, Ibsen och Strindberg. Det är pjäser med manliga huvudpersoner och de 
övriga kvinnliga rollerna är skrivna ur en manlig blick, vilket ofta är en förtryckande blick. 
Deras pjäser har satts upp genom alla tider av både professionella och amatörteatrar. Så även 
idag. Vilket betyder att vi upprätthåller denna patriarkala tradition genom att spela de om och 
om igen. Jag har funderat på om dessa pjäsklassiker är vanliga att sätta upp p.g.a. att författaren 
har varit död över 70 år. Det gör att kulturskolorna eller amatörteatrarna inte behöver betala 
upphovsrätt, då de inte har stor budget att röra sig på. Fast de kanske bara tycker att pjäserna är 
de bästa att jobba med utan att reflektera kring könsförtrycket. 
 
Det jag är nyfiken att få reda på i min studie är hur kan jag som framtida teaterpedagog ”lyfta 
blicken” från det traditionella inom teatern som kan anses vara förtryckande och 
diskriminerande. Det handlar inte bara om rollsättning och hur man sätter upp gamla pjäser. 
Det handlar dessutom om hur man arbetar genomgående jämställt och normkritiskt i sin 
teaterundervisning för att alla som är delaktiga ska känna sig inkluderade för att få lika mycket 
kunskap och möjlighet till utveckling. 
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BAKGRUND 
För att förklara mitt syfte och frågeställning kommer jag i det här avsnittet redogöra för tidigare 
forskning och ge en bakgrund till fältet teater och genus. Jag kommer att beskriva vad genus är 
enligt vetenskapen, och hur forskare använder intersektionalitet som ett analytiskt perspektiv. I 
kapitlet tar jag upp vad forskare belyser när vi upprepar historiska könsföreställningar när vi 
gestaltar olika könsroller på scen.    
Vad styrdokument och läroplanen säger om genus och jämställdhet i kulturskolan och 
gymnasieskolan samt ta upp hur en verksamhet skulle se jämställd ut ur ett genusperspektiv. 

Vad är genus? 
Det finns olika definitioner om vad genus är och jag kommer utgå från Butler (1990), Rosenberg 
(2015) och Von Schantz (2007). Butler (1990) som sägs vara grundare av queerteori, hon 
presenterar att vi behöver överge den partiska tanken på att människan är baserad på en 
biologisk könstillhörighet utan tanken behöver formas om till ett mer inkluderande sätt. Det 
betyder enligt queerteorin att kön är inte bara biologiskt utan det består även av den mentala 
könsidentiteten, det sociala könet eller även kallat genus och juridiskt kön. Von Schantz (2007) 
anser att genus är utformat av sociala och kulturella strukturer, vilket betyder att genus är något 
som förändrats med tiden. Enligt dessa definitioner är genus baserat på det sociala könet och 
inte den biologiska könstillhörigheten. Rosenberg (2015) klargör att det historiskt och idag 
finns en urbild för genus där man ska kunna känna igen och urskilja vem som är man och vem 
som är kvinna. Exempelvis ska en man utrycka sig maskulint i hur han går och står, klär sig, 
pratar och i sitt kroppsspråk och detta ska också en kvinna uttrycka sig fast då feminint. De här 
två modellerna leder till en heterosexualitet som är föreskriven av samhället och som ingår i en 
förtryckande könsnorm. Om en person inte skulle utrycka sig så här kategoriserat i sin kropp 
blir de obegripliga och sorteras bort från det normativa, exempelvis queera kroppar eller 
funktionsvarierade kroppar. Von Schantz (2007) menar att genus lägger tonvikten på skillnader 
och relationer mellan manligt och kvinnligt likaledes maskulint och feminint, som alltid är 
sammankopplat med kvinnlig underordning. Detta anger även det analytiska perspektivet 
intersektionalitet som observerar ännu fler dimensioner i de över- och underordnade relationer 
så som klass, funktionshinder, sexualitet, etnicitet. Detta beskriver Von Schantz att det är vår 
djupt omedvetna övertygelse att könsförhållandena ska se ut så här, vilket vi upprätthåller med 
oskrivna regler. Rosenberg (2015) sammanfattar att vi behöver ta del av genus- och queerteori 
analysen för att genomskåda dessa onåbara ideal som måste förbytas och skapas till något annat, 
för att vi ska förstå att världen är intersektionell och för att vi ska nå politisk rättviseförändring. 

Teater och genus 
Några forskare har tillämpat genusperspektiv för att skriva om hur teatervärlden kan observera 
utifrån genusnormer. Lund (2013) utförde en fallstudie i ett genusprojekt, om hur lärare vid 
teaterhögskolan i Stockholm införlivar teoretisk kunskap om genus i deras undervisning. 
Teaterinstitutionen startade genusprojektet ”Staging gender” efter att de insåg att de inte hade 
eftertanke av genusskildringar i sina teaterproduktioner. Det visade att de följde en 
teatertradition som är en bärare av normer som bara upprepar hur man gestaltar manligt eller 
kvinnligt på ett historiskt och kulturellt vis. Vilket är byggd på en syn att genus är konstruerat 
av människor och kan då konstrueras på annat sätt. Lund använder sig av begreppet könskript 
för att beskriva det normativa genus som studenterna uppträder med. Men dessa könskript är 
svåra att uppfatta då deltagarna sällan reflekterar över hur de uppträder i manliga eller kvinnliga 
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roller, de bara gör det. För att verbalisera det använder sig Lund av begreppet tyst kunskap 
vilket är det vi uttrycker med vår kropp istället för ord. Lund sätter ihop begreppen könskript 
och tyst kunskap i sin fallstudie för att belysa hur studenterna lär sig om genusmedvetenhet som 
går bortom den könsbestämda kroppen. Syftet med projektet ”Staging gender” var att inspirera 
deltagarna att göra medvetna val när de gestaltar genus på scen. Von Schantz (2007) som också 
forskade inom ”staging gender” uppmärksammade oreflekterade begrepp lärare använde sig av 
under några observationstillfällen. Lärare regisserade sina studenter på scen genom att ge 
instruktionerna: ”gör det som en man” eller ”gör det som en kvinna” utan att vidare förklara 
vad begreppen man och kvinna betyder i en gestaltning. Von Schantz analyserar att dessa 
begrepp är så självklara och programmerade i oss att de inte behöver förklaras för att studenten 
ska förstå instruktionen (s. 299–302).  Von Schantz vill inte bara synliggöra det omedvetna 
sociala normsystemet som vi gemensamt är överens om och tror att könsförhållandena ska se 
ut så, vilket vi upprätthåller med oskrivna regler, utan hon vill även ge förslag på åtgärder i 
verksamheten. Von Schantz sammanfattar att teatern har många dimensioner där den 
upprätthåller teaterns könsförtryck, men på samma gång är en utmärkt plattform att belysa och 
kritisera förtrycket. Von Schantz understryker att det på en skådespelarutbildning finns stor 
möjlighet att utforska, experimentera, leka och påverka hur studenterna ska gestalta sin roll med 
hjälp av genusteori i sin undervisning.   
 
Lund (2013) framhåller att i denna gamla teatertradition är det genomgående manliga 
dramatiker som skriver manliga huvudroller med få kvinnliga biroller. Det innebär att 
kvinnorollerna har mindre tid på scenen och deras uppgift handlar enbart om att ge support till 
de manliga ledande rollerna. Under studien följer Lund en lärare som arbetar med att låta 
slumpen dela ut rollerna till studenterna på scenskolan. Studenterna blir tilldelade slumpade 
roller i en Strindbergspjäs och en Agrellpjäs som skulle handla om konflikter som blivit skapade 
ur heterosexuella kulturer, vilket innebar att vissa fick spela i samkönade par och vissa inte, 
men alla skulle skådespela och hantera heterosexuella, hierarkiska, sociala problem. Samtidigt 
uppmanas eleverna att använda kön som ett medvetet konstnärligt val och anstränga sig att 
bryta den traditionella könsrollen. Detta påvisar att det gör detsamma vem som gestaltar vilken 
roll. Läraren visar ett pedagogiskt arbetssätt med detta som gör det möjligt att närma sig ett 
jämställt tillvägagångsätt. Sundin. (2018) genomförde studien ”Hur teaterlärare resonerar kring 
rollsättning samt hur de arbetar med rollsättning i större produktioner i gymnasieskolan.” 
Sundin utgick från feministisk poststrukturalism som teori samt genusteori. Studien kom fram 
till att det skapas luckor i elevernas kunskaper när de endast får spela roller som tillhör deras 
eget kön, just p.g.a. att kvinnor och män återges olika i pjäserna, vilket inte ger möjlighet för 
utveckling till eleverna. Om man vill utrusta elever med kunskap om genusnormer för att få 
möjlighet att bryta dessa, behöver pedagoger ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet.  

Jämställt och teater  
Jämställdhet är inte endast att 50% kvinnor och män är representerade. Det finns många olika 
definitioner av jämställdhet beroende på hur man definierar genus. Von Schantz (2007) utförde 
precis som Lund sin studie på Teaterhögskolan i Stockholm, men hon forskade på 
intersektionalitet, kön och genus. När Von Schantz utförde sin studie var institutionen utåt sett 
helt jämställd efter ett resultat från Jämo som visade att det var lika många kvinnor som män 
anställda på skolan, i ledningen, bland lärarna och antagna studenter. Men Von Schantz ville 
ha reda på om det även betydde att de var jämställda ur ett genusperspektiv. I sin empiriska 
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undersökning använde hon sig av misstankens hermeneutik, vilket står för att gå bortom det 
som döljs, och det dolda ligger i alla lager av västerländskt kulturarv som vi är bärare av. I sin 
studie går Von Schantz (2007) långt bak i historien för att ta reda på varför mannen och den 
”manliga blicken” är norm i teatertraditionen. Von Schantz tar reda på vad som tonvikten läggs 
på och vad som är bortträngt, vilka det är som skriver teaterhistorien, på vilket sätt och om vad 
(s.167). Von Schantz betonar att skådespelarutbildningen upprätthåller en tvåtusen femhundra 
år gammal patriarkal tradition, en struktur som är den vita heterosexuella mannens perspektiv 
och som reproduceras i undervisningen.  

Bakgrund till normkritisk pedagogik och teater 
Det finns också litteratur som tar upp hur man kan använda olika verktyg för att implementera 
genusperspektiv inom teaterundervisning. Framförallt har författare som har undervisat inom 
teater använt normkritiska verktyg och modeller. Med normkritisk undervisning menar jag att 
pedagogen tillsammans med sina elever ifrågasätter och får syn på alla normer som påverkar 
oss och hur effekten av synliga och osynliga normer och dess makt har på oss. Bromseth, Rosén, 
Edemo, Darj, Sörensdotter, Björkman, Josephson, och Nordenmark (2010) har tillsammans 
med forskare, praktiker, professorer, gymnasielärare och andra verksamma inom till exempel 
ideella organisationer och statliga myndigheter skrivit en bok om normkritisk pedagogik. De 
började som ett queerpedagogiskt nätverk i studiecirkelform. De har undersökt frågor som ”Hur 
kan de förståelser av identitet, kunskap och makt som präglar queerteori användas i arbetet med 
lärande och förändringstrategier?” (s.11). De undersöker vad normkritiska perspektiv kan 
innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. I ett kapitel tar Björkman (Bromseth 
m.fl., 2010) upp normkritisk pedagogik bland annat inom teatern då hon är verksam som 
dramalärare och samhällskunskapslärare på gymnasiet. Björkmans visar på metoder hur 
pedagoger ska tänka i sin undervisning som handlar om att synliggöra normerna, deras 
konsekvenser och makt. Syftet med att skaffa kunskap om normer är för att kunna reflektera 
och ifrågasätta dem. För att lyckas synliggöra normer behöver man som lärare vara intresserad 
av att hitta nya perspektiv som även innebär att synliggöra sin egen makt som lärare och hur 
det påverkar lärandet. Det viktigaste är att tillsammans med eleverna få kunskap och skapa ett 
kritiskt synsätt för att få reda på det för givet tagna. Att kunna se potentialen i sina misstag och 
se dess utvecklingsmöjligheter behöver läraren skapa ett oss i klassrummet istället för dem, för 
att skapa en dynamik i att vi alla får göra misstag då vi alla är fast i normens mallar. Som lärare 
har du uppdrag att skapa trygghet och tydlighet i mötesplatsen med eleverna för att de ska känna 
sig fria och inkluderade. Tryggheten krävs för att normkritisk kunskap ska fastna, och därmed 
uppstår lärande. Björkman beskriver dilemmat kring att välja material av dramatik och 
läroböcker då de presenterar en avgränsad bild av världen avseende etnicitet, funktionsförmåga 
och kön. Björkman ser till att presentera till sina elever att materialet är ett västerländskt, 
manligt och vitt perspektiv och använder normkritiken i undervisningen för att synliggöra 
”dogmerna” och diskutera de tillsammans. På så sätt kan man aldrig välja ”fel” material i ett 
kulturarv utan bara vara nyfiken hur man kan utmana sitt urval. Björkman påpekar gång på 
gång att man som lärare behöver utmana sin egen kunskapsbild och referensram för att alla ska 
kunna känna sig inkluderade. För att denna förändringsprocess ska kunna ske krävs en 
samverkan mellan lärare och ledning och arbeta med dessa frågor tillsammans som ett 
genomsyrat synsätt.   
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Normkritisk gestaltning 
En av de mest kända texterna inom normkritisk teaterundervisning är en introduktion som 
skrivits av Björkman och Sandegård (2011). Scenus är en introduktion till normkritisk 
gestaltning. I denna metodbok har normkritiska övningar från ett jämställdhetsprojekt via 
Amatörteaterns riksförbund sammanställs. Projektet pågick i ett år och tio regissörer/ledare 
deltog. De fick gå en intensivutbildning i normkritisk gestaltning där de också fick regi- och 
skådespelarträning samt öva upp sin analytiska förmåga där de diskuterade om genus påverkar 
kultur och samhälle. Dessa regissörer jobbade sedan i sina egna föreningar för att sätta upp en 
föreställning som sedan skulle visas upp på en festival. Där skulle sedan regissörerna diskutera 
varandras arbeten och föreställningar. Björkman och Josephson (Bromseth m.fl., 2010) 
använder sig av forumspel som en normkritisk gestaltning, ett arbete där eleverna skapar korta 
rollspel som handlar om olika slags diskrimineringar. Där de sedan reflekterar ihop med sin 
lärare vad det var som hände, vilka normer som bröts och hur bröts förtrycket? Forumspel 
konstaterar inte bara förtryck utan agerar för att stoppa utsatthet. 

Styrdokumenten om jämställdhet, genus och teater 
Det finns styrdokument om jämställdhet, genus och inkludering i teaterverksamheter där 
teaterundervisning sker som teaterpedagoger, rektorer, skolledning och kommuner måste 
använda sig av enligt Skollagen (SFS 2010:800) och diskrimineringslagen 
(Diskrimineringsombudsmannen [DO] 2008:567). I läroplanen på gymnasiet Lgy11 
värdegrund står det:  
 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 
för annan kränkande behandling. Alla tendenser till 
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt 
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser (Skolverket 2011). 

 
 Det står i skolverkets värdegrund (Skolverket 2019) för grundskola och gymnasieskola att 
normkritiska perspektiv är ”konkreta verktyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med 
värden och kunskaper” (s. 2). I det dokumentet finns fler exempel hur man som lärare kan 
använda normkritik som stöd i sin undervisning. 
 
Teaterverksamhet finns också i kulturskolorna, men där saknas läroplaner. Cheferna för den 
lokala kulturskolan kan däremot skriva egna styrdokument eller direktiv. Enligt Torgny 
Sandgren (Kulturskolerådet 2015) generalsekreterare på kulturskolerådet ”Handbok för 
jämställt ledarskap” har ”alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen krav på sig att ha en 
dokumenterad plan för jämställdhetsarbetet” (s. 10). Sandgren sammanfattar även att det brukar 
finnas en kommunövergripande plan för lika rättigheter men den brukar ofta bli för generell för 
att den ska kännas närvarande i verksamheten. Det har gjorts en kulturskoleutredning till 
kulturdepartementet för att ta fram en nationell strategi för den kommunala kulturskolan, som 
blev klar 2016 (SOU 2016:69). Utredningen ser dels avsaknaden av en läroplan som en resurs 
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för kulturskolan då det ger möjlighet att utforma verksamheten utifrån barn och ungas intresse, 
att de demokratiskt med deltagarna skapar en värdegrund, vilket skapar delaktighet och 
inflytande. Men samtidigt behövs ett aktivt och medvetet arbete med värdegrund och normkritik 
för en inkludering oavsett kön, p.g.a. rådande normer är ett hinder för deltagare.  
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Som föregående kapitel visat är det viktigt att teaterpedagoger kan vara genusmedvetna i sin 
undervisning och intersektionellt medvetna (Sundin 2018, Von Schantz 2007, Lund 2013, 
Skolverket 2011, DO 2008:567). Det finns alltså ett stort fokus på pedagogiska verktyg, men 
inte så många studier som behandlar hur teaterpedagoger använder verktygen och deras 
reflektioner kring det (Bromseth m.fl., 2010, Björkman och Sandegård 2011). Det finns också 
mycket studier om forskares syn på genus men inte så mycket om hur teaterpedagoger jobbar 
med genus och implementerar det i sin undervisning (Rosenberg 2015, Butler 1990, Von 
Schantz 2007). Enligt den här litteraturgranskningen finns mycket forskning som utgår från hur 
genus representeras i teater och tips och tricks hur man gör normkritisk pedagogikundervisning 
(Sundin 2018, Von Schantz 2007, Lund 2013, Björkman och Sandegård 2011). Inga tidigare 
studier har skrivit om hur genusmedvetna teaterpedagoger arbetar med genusfrågor. Därför är 
mitt urval av genusmedvetna teaterpedagoger i denna studie angeläget och kan bidra med ny 
kunskap. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur genusmedvetna teaterpedagogers uppfattning kring 
genus kommer till uttryck i deras undervisningspraktik. 
 

• Hur arbetar dessa teaterpedagogers med genusfrågor i sin teaterundervisning? 
• Vilket stöd för genusfrågor i undervisningen har dessa teaterpedagoger i sina 

arbetsmiljöer?  
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CENTRALA BEGREPP 
I det här avsnittet kommer jag redogöra för de begrepp som den här studien utgår ifrån. 

Genus 
Det finns olika definitioner av genus och jag kommer beskriva Rosenberg (2015) och Butlers 
(1990) definitioner. Rosenberg (2015) lyfter fram sina reflektioner kring begreppen genus och 
performance baserat på Judith Butler (1990) som sägs vara grundare av queerteorin. Rosenberg 
(2015) klargör att genus är något vi härmar, att vi försöker uppnå ett ideal och det idealet har 
funnits med oss i historien hur en man ska se ut, tala, gå i en maskulinitet och hur en kvinna 
ska uppenbara sig i sin femininitet och om du inte passar in i den normen så hamnar du utanför, 
sorteras bort. Så genus är något vi gör för att gå in i en roll, för att nå den urbild som vi alla ska 
kunna känna igen och urskilja. Rosenberg (2015) framhåller att Butler lägger huvudpunkten på 
att idealet måste förändras genom att vi avslöjar att idealet är onåbart samt göra sönder det för 
att sedan skapa ett nytt ideal. Detta går att göra med teatern och begreppet performance förklarar 
Rosenberg. Det handlar om att människor inte passivt ger en spegelbild av omvärlden utan 
aktivt hjälper till att skapa den. Rosenberg menar att det finns mycket att lära sig genom teatrala 
uttryck, bland annat av dragshowen som är mångtydig i sina genusuttryck. Med hjälp av 
analysen genus- och queerteori belyser Rosenberg att vi kan öka medvetenheten och lära oss 
ifrågasätta de förtryckande könsnormerna genom denna performance eller aktion att förändra, 
och då behöver det vara upprepade aktiviteter i denna utvecklingsprocess. 

Normkritisk pedagogik 
Normkritisk pedagogik handlar om att arbeta med att få syn på vilka osynliga och synliga 
normer som styr oss och hur dessa osynliga regler med sin makt inverkar på oss. Normkritisk 
pedagogik är en metod som bidrar till det långsiktiga likabehandlingsarbetet genom att förstå 
varför diskriminering uppstår och hur. Genom att ifrågasätta dessa normer i undervisningen 
utvecklas och skapas demokratiskt lärande och människors utrymme att vara. Begreppet 
Normkritisk pedagogik utgår ifrån feministiska, intersektionella och maktteorier (Bromseth 
m.fl., 2010). Enligt läroplaner ska lärare förmedla normkritik och normmedvetenhet och dessa 
perspektiv ska ses som ett stöd och verktyg för det pedagogiska arbetet och på så sätt uppfylla 
skolans demokratiuppdrag, vilket förebygger diskriminering och kränkande beteende 
(Skolverket 2011). Dock finns det ingen läroplan för normkritisk pedagogik i kulturskolorna. 
Där ligger det fritt i de lokala chefernas händer eller pedagogerna om de vill skriva ett 
styrdokument med normkritiska direktiv eller har ett eget intresse att undervisa i det. Detta 
betyder att det blir stor variation på normkritiskt perspektiv beroende på var eleverna studerar 
teater. 

Normkritisk gestaltning 
Normkritisk gestaltning är metoder och normkritiska övningar där man övar upp sin analytiska 
förmåga hur genus påverkar kultur och samhälle. Detta gör man genom workshops, 
skådespelarövningar och diskussioner i grupp. Exempelvis studera hur normer och kön och 
sexualitet ser ut i media eller med sin kropp pröva att ta mycket eller lite plats i ett rum för att 
sedan reflektera tillsammans om sina erfarenheter, hur de upplevdes och vilka osynliga normer 
som blir synliggjorda (Björkman och Sandegård 2011).  
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METOD 
I det här kapitlet kommer jag beskriva, motivera och förklara urval, hur jag har samlat in mitt 
material och hur det analyserades. 

Urval och genomförande 
Eftersom mitt syfte var att undersöka genusmedvetna teaterpedagogers uppfattningar och 
praktik behövde mina informanter uppfylla vissa kriterier. Urvalet är med andra ord inte 
slumpmässigt. Jag valde att ta kontakt med bara de som jobbar som teaterpedagoger och som 
är engagerade i någon slags genusmedvetenperspektiv. Jag började med att annonsera i en 
Facebook-grupp för teaterlärare med ca. 900 medlemmar där jag sökte efter genusmedvetna 
teaterpedagoger/teaterlärare som jobbar med genusfrågor i sin teaterundervisning och frågade 
om de själva var en sådan eller om de kände någon de kunde rekommendera. Tyvärr fick jag 
inga svar på den annonsen. Efter bollning med min egen teaterlärare på Örebro Universitet fick 
jag tipsen att höra av mig till Jämställt.se, kulturskolerådet, ATR, forskare som är genusvetare, 
fria teatergrupper som jobbar mot skolor eller författare som skrivit böcker om normkritisk 
pedagogik, normkritisk gestaltning eller håller i workshops med genusmedveten gestaltning. 
De gav mig tips på genusmedvetna teaterpedagoger som jobbar med genusfrågor i sin 
undervisning. På så sett blev det ett snöbollsurval på mina informanter, Ahrne och Svensson 
(2015) beskriver att det urvalet kan vara bra om man vill undersöka en speciell företeelse samt 
att det kan bidra till en trygghet för informanterna vilket leder till en mer öppenhet som i sin tur 
hjälper mig att nå deras livsvärld, men det finns också en risk att de man får tips om känner 
varandra på något vis och kan antas ha gemensamma erfarenheter. Risken är då att studien inte 
blir allsidig. Det var inte så många som hade just denna specifika erfarenhet jag sökte efter och 
som arbetade med det idag. Till slut fick jag fatt på tre informanter som passade kriterierna och 
jag fick tacka nej till tre andra p.g.a. att vi inte kunde matcha ihop våra scheman. Intervjuernas 
längd varierade mellan 1h och 10 min till 1h och 20 min.  

Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 
Jag har använt mig av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för att ha möjlighet att få svar på 
mitt syfte och frågeställningar. Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att de ger möjlighet 
att få svar på mina frågeställningar och att den hjälper mig att komma åt informanternas 
uppfattningar (Hartman 2004). Jag använde mig av enskilda halvstrukturerade intervjuer som 
har en viss strukturering där jag har förberett en intervjuguide och ställer några frågor i ordning. 
Jag har möjlighet att uttrycka mig fritt med andra frågor eller kommentarer under 
intervjutillfället, för att anpassa följdfrågorna efter informantens svar (Hartman 2004). Detta 
ger informanten stor frihet att utforma sina egna svar på sitt eget sätt. Intervjun är bra för att 
den går snabbt att utföra enligt Ahrne och Svensson (2015) som också invänder med att 
benämna dess brister då det bara är ett resultat i som kommit till i stunden i ett samtal.  

Fenomenografi 
Som metodansats har jag valt fenomenografi som är passande för att skildra och förklara 
människors olika sätt att se på världen, att försöka uppmärksamma en förmodad omfattning 
över deras förståelse av deras genusuppfattning och hur det påverkar deras undervisning.  
Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att ansatsen belyser variationen mellan människors 
synsätt att förstå omvärlden, hellre är likheterna. Fenomenografiska intervjuer är 
halvstrukturerade och tematiska. Det är viktigt att svaren blir fördjupade och uttömda vilket jag 
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såg till att de blev av mina följdfrågor. Jag var noga med att ge tid för eftertanke till informanten 
genom att nicka inlyssnande och intresserat så de kunde tänka efter innan sitt uppföljande svar. 
Jag har transkriberat ut de inspelade intervjuerna i sin helhet för att analysen kunde göras på ett 
pålitligt och grundligt sätt. Jag har följt den fenomenografiska analysmodellens sju steg från 
genomläsning till att namnge kategorierna som kom fram (Dahlgren och Johansson 2015). Steg 
1 var att bekanta mig med det transkriberade materialet samtidigt som jag förde anteckningar. 
I steg 2 påbörjade jag analysen genom att försöka skilja ut de mest betydelsefulla uttalanden, 
jag använde mig av färgad överstrykningspenna i materialet och summerade det viktigaste som 
återgav en representativ bild av dialogen på post-it lappar som jag skrev uttalandena på och 
klistrade på det utskrivna transkriberade pappret. Sedan skrev jag av post-it lapparna eller 
passagerna som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver det i ett Word dokument som jag 
kallade första tematiseringen. Jag såg till att varje intervju fick ett eget dokument och jag skrev 
ut vilken sida passagerna från transkriberingen kom ifrån, även fast post-it lapparna satt kvar 
så skulle det vara lätt att hitta tillbaka i dialogen. I steg 3 gjorde jag jämförelse mellan olika 
passager. Så jag skrev ut Word dokumenten på första tematiseringen och klippte ut 10 olika 
avsnitt som hade med varandra och göra enligt intervjuguiden sedan använde jag grön 
överstrykningspenna för det som var likt mellan informanterna och orange överstrykningspenna 
där de tyckte olika i avsnitten. Därefter som steg 4 så grupperade jag de funna skillnaderna och 
likheterna så då skrev jag för hand ner på blanka papper vilka som tyckte lika och 
sammanfattade vad som stod i passagerna och markerade det med grön penna och så skrev jag 
ner för hand vad den tyckt olikt och markerat med orange penna, sedan buntade jag ihop det 
jag skrev förhand med de urklippta passagerna med ett gem så att jag sedan lätt skulle kunna 
gå tillbaka. I steg 5 artikulerade jag kategorierna då jag försökte finna essensen i de olika 
kategorierna vilket innebar att likheterna låg i fokus. Därefter i steg 6 namngav jag kategorierna, 
jag skrev som korta rubriker över det handskrivna för att summera vad det handlade om och för 
att hitta skillnader. Sedan i steg 7 granskade jag alla passager för att se om de skulle kunna få 
plats i fler än en kategori genom att jag jämförde de och matchade de. Jag gick från 25 
kategorier till tre kategorier, vilket inom fenomenografin kallas utfallsrum. I min 
fenomenografiska analysmodell fokuserade jag på att besvara mina frågeställningar och 
däremellan kommer mina kategorier presenteras. 

Etiska överväganden 
De etiska övervägandena har gjorts utifrån Vetenskapsrådets forskaretiska principer (2002) och 
enligt Ahrne och Svensson (2015) och datahantering enligt GDPR 2018. Jag informerade de 
innan vi träffades, via mejl att jag kommer behandla deras uppgifter med konfidentialitet i 
studien och att deltagandet var helt frivilligt och de kan dra sig ur när de vill innan det 
publiceras. De fick även information om studiens syfte och att de skulle spelas in och att det 
insamlade materialet endast kommer användas till min studie, vilket alla svarade att de gick 
med på. För att avidentifiera informanterna valde jag till att börja med könsneutrala namn som 
jag hittade som en lista på unisexnamn på nätet. Men ju längre in i resultatredovisningen jag 
kom så insåg jag att deras könsidentiteter ger en förförståelse till deras maktanalys av samhället. 

RESULTATREDOVISNING OCH DELANALYS 
I resultatredovisningen inom den fenomenografiska analysmodellen kan man presentera 
resultatet tillsammans med centrala begrepp, analysen och aktuell forskning eller presentera de 
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var för sig (Dahlgren & Johansson 2015). Jag väljer att redovisa resultatet i tre delar som är 
svar på mina frågeställningar. I redovisningsdel 1 skriver jag för sig och analysdel 1 för sig med 
vad som särskiljer och vad som förenar informanterna och resten av redovisningsdelarna har 
jag valt att sätt ihop med analysdelen med vad de har gemensamt och vad som separerar dem. 

PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA 
Nedan presenteras informanternas bakgrund relaterat till hur det kom sig att de valde 
teaterpedagogyrket. Samtliga är verksamma som teaterpedagoger, två på kulturskola och en på 
ett gymnasium och alla jobbar med genusfrågor i sin undervisning. Namnen är fiktiva utifrån 
tidigare nämnda etiska överväganden (Vetenskapsrådets forskaretiska principer (2017) p.g.a. 
konfidentialiteten. För att avidentifiera informanterna valde jag till att börja med könsneutrala 
namn som jag hittade som en lista på unisexnamn på nätet. Men ju längre in i 
resultatredovisningen jag kom så insåg jag att deras könsidentiteter ger en förförståelse till deras 
maktanalys av samhället. Jag valde namn som hade vatten gemensamt, de fiktiva namnen blev 
River, Blue och Lake.  
 
 
River beskrev att hon inte andas utan teater och River valde teatern sen hon var barn. River har 
alltid älskat att skriva då det är ett sätt att uttrycka sig. Är utbildad teaterlärare och har en 
drivkraft att få jobba med barn och ungdomar, se de uttrycka sig genom teater och få se de växa. 
Har även jobbat med drama i andra ämnen i skolan och med ungdomar som inte klarat skolan 
p.g.a. olika omständigheter. River ser det som sin uppgift att eleverna ska lära sig teaterkonst, 
även fast många elever inte går vidare professionellt. Men de får också erfarenheter av att de 
duger och är bra men hon tror på att det handlar inte bara om att utvecklas som människa för 
då förminskar man konsten. 
 
Blue har varit engagerad i teatern tidigt i sin ungdom som fortsatt upp till vuxen ålder. Förutom 
att vara utbildad teaterlärare har hon varit med i flera teatergrupper som arbetat med drama, 
genusworkshops och forumteater. Som mål i sin undervisning har Blue att skapa en bra 
lärandemiljö där eleverna lär sig genom teater och att utmana elever på deras nivå. Genom att 
både stötta och utmana men då menar Blue att man behöver skapa en trygg grund så att eleverna 
vågar ta utmaningarna och samtidigt må bra i den demokratiskt skapande gruppen.  
 
Lake är utbildad dramapedagog och har lång erfarenhet av att ha jobbat med teaterundervisning 
och drama. Sitt intresse för teater började när hon var barn och regisserade familjen hon hade 
omkring sig i sina egenskrivna pjäser. Lake har alltid velat jobba med barn och ungdomar. Lake 
definierar att lek är en form av teater, fast man har ingen publik utan man improviserar i 
stunden. Lake har som mål med sin undervisning att arbeta med varje individ i gruppen och då 
krävs det att arbeta med inkludering, med att alla i gruppen behövs här och nu för att vi jobbar 
tillsammans. Lake förklarar att då måste man vara otroligt lyhörd för om någon känner sig 
obekväm, eftersom alla ska få växa i sin egen takt. 
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UPPFATTNING OM GENUS 

Intresset för genusfrågor och jämställdhet 
River blev tidigt introducerad in i feministiska diskussioner hemma, då det var som ett 
matriarkat av starka kvinnor runt om henne. Med en mamma som uppfostrade River i att ta 
mycket plats i klassrummet, en moster som gav henne genuslitteratur av Simone de Beauvoir 
innan River riktigt kunde läsa och en mormor som lärde henne att alltid vara ekonomiskt 
oberoende av en man.  De här lärdomarna föll på plats när River började jobba och fick uppleva 
vad hon kallade det styrande patriarkatet och tog då tipsen av att bre ut sig i kroppsspråket och 
prata högt med sin grunddialekt för att bli hörd. River menar att det inte handlar om att vi ska 
härma män utan att härma det positiva män gör för att ta mer plats istället för motsatsen att 
sjunka ihop och inte synas. Hon har även läst genushistoria, när hon studerade till lärare på 
universitetet. 
 
Blue har tidigt fått med sig ett maktkritiskt förhållningsätt hemifrån. Blue minns ett tidigt minne 
i skolan som hon blev irriterad på när trädslöjdläraren sa:  
 

”Kom nu några starka killar och hjälp mig bära det här” 
 

Blue har varit intresserad av frågor kopplat till makt och rättvisa sedan tidig ålder, som sedan 
har lett henne vidare till utbildningar som arbetade med demokrati och jämlikhet. Det har sedan 
lett henne in i genusarbete via teatergrupper, föreningar och grupper som jobbar med 
likabehandlingsfrågor.  
 
Lake ser sitt intresse för genus som nåt självklart. Lake är uppväxt som lantbrukare där hon 
körde traktor och hjälpte till att mecka med maskiner, vilket inte ansågs som något flickaktigt. 
Lake reflekterar att genus är mer på tapeten idag än när hon började som teaterpedagog.  
 

”På den tiden pratade man mera om pojk- och 
flickgrupper, blandade grupper och att det var uppdelat 
och sådär, inte bara grupper. Jag tänkte inte på det som 
genus” 

 
Utan det är mer på senare år som Lake fått upp intresset om genus då hon var med i en 
genusgrupp som var ledd av en genusvetare. 

Respondenternas uppfattningar om genus 
River anser att det är det socialt skapade könet. River tror på att biologi är mer komplext än 
man tror och att biologi i sig är beroende på människors uppfattningar, 
 

”Men ju mer man läser på så ser så ser ju biologi så himla 
olika ut också, man kan ju ha mer feminint eller maskulint 
i sin kropp biologiskt tänker jag på nåt sätt men jäkligt 
mycket socialt skapat” 

 
Blue säger liknande som River och beskriver genus som den sociala konstruktionen:  
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”som är kopplat till ett visst kön, och förväntningar till 
det och makt kopplat till det” 
 

På så sätt använder sig Blue av begreppet intersektionalitet för att bredda genusbegreppet och 
komplicerar det, såsom religion, klass, etnicitet m.m. 
 
Istället för att uppdela eleverna som antingen män eller kvinnor föreslår Lake att genus har att 
göra med alla människors lika värde, allas lika rättigheter att vara en människa. 

 
”Alltså genus handlar framförallt om kön, fast det gör det 
inte bara utan för mig handlar det om allt, att alla bara 
har rätt till precis lika mycket och samma saker”  

 
Lake minns att förr var genus manligt och kvinnligt men att begreppet genus har utökat ju mer 
kunskap hon har fått om det.  
 

”…utan det handlar också om olika kulturer, olika… där 
det kanske krockar på nåt sätt… där någonting värderas 
mer än något annat, eller om man har en 
bokstavskombination och värderas mindre för det eller… 
för mig känns genus för nåt slags övergripande”  

 
När Lake jobbar i grupper beskriver hon det som att värna om allas olikheter i stort. 
 

Delanalys 1 
Gemensamt för River och Blue är att de har en liknande uppväxt där de är uppfostrade med 
politiska diskussioner och där de har fått en maktanalys med sig i ryggsäcken vilket har skapat 
ett vidare intresse för genusfrågor och studerat på genusutbildningar.  
 
River och Lake har fått hemifrån att inte bara uppträda feminint utan de blev uppmuntrade att 
ta plats som traditionellt och socialt konstruerat anses maskulint.  
 
Blue är den enda som har berättat att hon har fortsatt organisera sig i demokratiska grupper och 
föreningar som arbetar med frågor som är kopplade till makt och rättvisa.  
 
Alla tre informanter är lika i att de anser att genus är den sociala konstruktionen till ett kön. 
River exemplifierar att biologi är mer komplext än man tror och att biologi i sig är beroende på 
människors uppfattningar. Istället för att uppdela eleverna som antingen män eller kvinnor 
föreslår Lake att genus har att göra med alla människors lika värde, allas lika rättigheter att vara 
en människa. Blue och Lake är lika i att bredda begreppet genus då det är sociala förväntningar 
och makt kring kön på så sätt att något värderas mer än något annat men då inbegrips även 
kulturer, funktionsvariationer m.m. Vilket sammanfattas med begreppet intersektionalitet.  
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UNDERVISNINGSPRAKTIK 

Normkritisk pedagogik 
Alla arbetar med begreppet normkritisk pedagogik även om de har olika tolkningar och verktyg 
av hur man borde göra. Det alla tre informanter har gemensamt när de undervisar normkritiskt 
när de sätter upp gamla manus skriver de om texterna såsom att byta kön på rollerna, ta bort 
diskriminerande repliker, lyfter upp repliker för att belysa det normkritiskt. Lake ger exempel i 
berättelsen ”Narnia” där en pojke säger till sin syster när de går ur garderoben och systern ska 
ge honom en kappa: 
 

”Nej den där kan jag inte ha för det är en 
flickkappa” 

 
Då reagerade både Lake och tonåringarna hon arbetade med att säga, 
 
 ”Det finns inget som heter flickkappa” 
 
Så Lake stryker sådana repliker då de inte är viktiga för handlingen. Lake reflekterar kring att 
det kan exempelvis finnas en funktion med en förtryckande replik i Shakespeare eller andra 
gamla dramer, 

 ”och då får man fundera på om man aldrig 
ska sätta upp de här pjäserna” 
 

Men då poängterar Lake att man kan göra om i manuset genom att exempelvis vrida och vända 
på texten för att lyfta det som är fel. Blue ger exempel på ett gammalt drama av Garcia Lorca 
som hon tänkte sätta upp fast i modern och feministisk tappning, genom att belysa att det 
verkligen är ett övergrepp de pratar om som egentligen ligger som undertext i originalet, så att 
publiken skulle förstå det. På så sätt menar Blue att vi som sätter upp pjäsen tar ett ansvar och 
kritiserar det som sker i pjäsen. 
 
Lake och River är lika med att skriva egna manus dels utifrån vad eleverna vill skriva om eller 
väljer pedagogiskt att skriva normkritiska manus om exempelvis historiska kvinnor som gjort 
avtryck. 
 
Blue särskiljer sig med att för det mesta sätta upp nyskrivna manus exempelvis ATR:s LÄNK 
som är väldigt bra skrivet då man kan byta alla roller och spela vilket pronomen man vill.  
 
Det alla tre också har gemensamt är att de tror på att eleverna själva får välja vilket kön deras 
roll ska ha. Vilket betyder exempelvis att när det gäller manliga och kvinnliga roller i manus så 
blandar de tjejer som spelar killar och killar som spelar tjejer. Men om det är en tjej som 
exempelvis inte vill spela rollen som pappa så får hon ändra rollen till mamma. Det handlar om 
att vara lyhörd för eleverna, vad som känns bra att spela och vad de anser tillsammans är en 
utmaning för att utvecklas i skådespelararbetet. Exempelvis har både Lake och River satt upp 
Peter Pan, där eleverna får själva välja vilka roller de vill spela och sen vilket kön rollen ska ha. 
Lake beskriver en tjej i en yngre grupp som spelade huvudrollen att den skulle heta Petra Pan. 
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”vi har gjort Petra Pan och då skulle det ju kunna vara 
så, då frågar vi ju, ”vad vill du spela? Vill du heta Peter, 
eller vill du…?” Det var en tjej som gjorde det… men 
liksom… att de ändå får välja själva, för ibland vill de 
spela det andra könet eller nåt… liksom det är… viktigt 
att de får känna själva ändå… ”nä men jag vill spela 
Petra”, ”Okej”, men mitt i den här så är det ”men får vi 
kalla dig för Pappa Petra då?” ”Okej då” Det blir en 
slags mix av allt möjligt, och det får vara så… 

 
River beskriver en särskiljande del att när hon började jobba som teaterpedagog trodde hon att 
det var lättare att spela sitt eget kön, tills hon förstod att det kanske inte är din identitet. Den 
erfarenheten fick River genom en elev som gick igenom en könskorrigering och på så sätt fick 
läsa på och lära sig mer om queerfrågor. 
 
Lake och Blue tänker lika när de beskriver att normkritisk pedagogik är en pågående reflektion 
om vilka normer som spelar roll och som påverkar oss. Det är en maktanalys för att få tag på 
det för givet tagna. Men de poängterar också att det finns luckor i det man inte får syn på. Lake 
beskriver när hennes elever gör henne påmind om repliker eller annat som passerar utan att hon 
reflekterat över det och när de hjälper henne att få syn på det för givet tagna. Till en början blir 
hon förskräckt över att ha missat det men blir sedan tacksam över påminnelsen. Blue ger 
exempel att när man går igenom ett manus med gruppen och det ska gestaltas ett par som är 
kära, att då inte ta det för givet att det ska vara ett heterosexuellt par utan fatta ett beslut 
gemensamt i gruppen vilka det ska vara. Blue ger exempel hur eleverna kan få djupare förståelse 
och kunskap genom researcharbete till pjäser de sätter upp. En pjäs de jobbade med handlade 
om ekonomi, klass och hemlöshet, då pratar de mycket om det och sedan då gick gruppen ut 
för att lära sig mer om det, genom dokumentärer, intervjuer m.m. och på så sätt skaffa sig en 
förankring och omfamna sin karaktär så att gestaltningen blir respektabel, 
 

”Så att… hitta en som känns intressant karaktär, inte för 
nära men inte heller… liksom ja, hitta bort från 
schablonen kanske” 
 

På så sätt tänka bakom karaktären beskriver Blue, att eleverna får lära sig att tänka hur ser 
karaktärens familjeförhållanden ut och låta det bli en hel komplex karaktär. 
 
Blue avskiljer sig med att berätta om att normkritisk pedagogik handlar om att vara så 
inkluderande som möjligt och att det då gäller det att inte vara ängslig kring rätt och fel. Alla 
erfarenheter kan nämligen finnas i rummet och istället för att skapa ett ”dem” utanför gruppen. 
På så sätt inte få någon exkluderad, diskriminerad eller kränkt.  

Genusundervisning 
River och Lake har gemensamt att det tar tid att ändra sig själv i genusfrågor. River beskriver 
vad som är svårast att implementera i undervisningen gällande genus, 
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”Åh det är nog ryggmärgen, det tar tid att ändra om sig 
själv, och jag tror jag är ganska medveten om att se och 
bekräfta alla lika mycket…” 

 
Lake beskriver liknande att hon har präglingar från sin uppväxt, 
 

”det svåra är… tycker jag… att jag själv är uppvuxen 
under en tid där det var en sån skillnad mellan man och 
kvinna och att det finns med mig”  

 
Lake fortsätter,  
 

”men jag reflekterar… att jag önskar att jag hade haft 
med mig det här under längre tid tillbaka att det var så… 
det är ju självklart för mig, men samtidigt så är det 
någonting i min ryggmärg som är nånting lite dammigt 
och gammalt som jag försöker jobba bort” 

 
Lake beskriver att inpräntningarna kan exempelvis kommit från barnprogrammen hon tittade 
på som liten. Lake berättar att det även kan finnas en och annan elev som också har det här 
bagaget hemifrån som kan säga,  
 
 ”ja men sådär kan man ju inte göra” 
 
Lake beskriver då att man pedagogiskt kan vända in frågan i undervisningen så att det blir ett 
samtal kring hur vi tänker kring det vi tar för givet. 
 
Alla tre är förenade i att reflektera kring sina egna mindre bra sidor, genusmässigt. River 
reflekterar över att hon inte lyfter följsamma och duktiga tjejer lika mycket som andra, 
 

”nackdelen, där min dåliga sida är, du hör att jag bara 
pratar om killarna nu, och där är… där jag behöver jobba 
aktivt för. Att de här tjejerna som är enkla, följsamma, 
duktiga får jag jobba med att lyfta… jag lyfter nog mer 
HBTQ-personer, stökiga personer eller de här blyga 
killarna som vill och som kan. Så att jag utifrån genus 
jobbar aktivt med är, att se de tråkiga tjejerna, som gör 
inte mer…” 

 
River beskriver hur hon jobbar på det på olika sätt varje dag genom att utmana de att inte bara 
ta hand om andra utan även kunna uttrycka vad de själva vill. Lake reflekterar över att ibland 
tänka att tjejerna i gruppen inte har sin kraft som killarna kan ha, men har då valt att de ska 
jobba med exempelvis en piratpjäs där alla i gruppen får hitta sin egen kraft. Då jobbade de 
mycket med rösten och att diskuterade kring att inte vara för mycket till lags utan man kan möta 
varandra utan att tappa kraften. River tar även upp att man måste pedagogiskt bejaka vad 
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gruppen vill och vill gruppen spela roller som prinsessor, även fast det kan klia i hennes egen 
kropp, så låt de spela prinsessor. Annars är man trångsynt med att ha tänket ”det är fel med 
rosa”. River och Blue reflekterar över hur det kan vara för killar i teaterundervisning då det är 
överrepresentation av tjejer i många grupper vilket ger handlingsutrymme till killar som får 
vara mer unika och många ger de möjlighet att få ta mer plats. Vilket de genusmässigt och 
pedagogiskt får jobba med t.ex. att ge manus där alla får säga lika mycket. 

Normkritisk gestaltning 
Blue använder sig utav en genusmaskerad som är en slags dragworkshop med sina elever där 
man gestaltar olika uttryck på ett lekfullt sätt i sitt utforskande så mixar man det feminina och 
maskulina. Blue har just jobbat med mixandet för att det annars blir så binärt. 
 
Lake jobbar med övningar som tangerar med handlingen i pjäsen som gruppen ska jobba med. 
På så sätt får de alla prova på de olika karaktärerna i pjäsen så när de sen ska starta hela historien 
så har de redan upplevt de olika rollerna och ingen roll blir mer åtråvärd än den andre. 
 
River beskriver att i teatern får man prova på att vara någon annan genom maskulina och 
feminina uttryck och inga uttryck är rätt eller fel. Genom att leka och experimentera med 
rörelser och identiteter. River reflekterar att det är genom leken vi bearbetar och undersöker 
och utvecklas. Tyvärr slutar vi med det utanför teatern i högstadiet/gymnasieåldern för då anser 
vi oss klara i undersökandet av vår identitet. Men i teatern får vi fortsätta utforska och leka. 
 
River och Lake tycker att teatern spelar stor roll i genus och identitetsskapande för eleverna. 
Då teatern jobbar så kollektivt inser man att man är lika viktig som alla och att man kan vara 
med och bidra till helheten. Speciellt amatörteatervärlden är otroligt förstående där alla som är 
olika får plats. Lake tror teatern spelar roll i synnerhet om det är under en längre tid, det är en 
process att förstå. Lake beskriver det så här,  
 

”jag tror teatern spelar en stor roll för deras reflektioner, 
vad som är möjligt och hur man kan mötas, hur man kan 
tänka på andra sätt än på gängse sätt, Disney sättet. 
Därför att saker och ting vrids och vänds på” 

 
Lake fortsätter med att beskriva att eleverna får säkert lära sig reflektera i vanliga skolan men i 
teatern gör vi övningar med kroppen som har ett eget minne, det är inte bara hjärnan som har 
ett minne. River och Lake tänker att det handlar mycket om vad eleverna har för lärare och hur 
gruppen tas omhand om det ska vara en miljö för genus- och identitetsutveckling. För om det 
är en lärare som bara försöker regissera utan att reflektera och bara placerar ut eleverna på 
scenen och är inte alls intresserad av vilka eleverna är utan vill bara att de ska gestalta på det 
sättet som regissören vill, då blir det ingen utveckling. 
 
Blue särskiljer sig genom att hon tror att det är väldigt individuellt om teatern spelar roll i genus 
och identitetsskapande. Hon ger exempel på hur de flesta elever brukar svara på frågan varför 
de vill hålla på med teater. De svarar: 
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”Det är så spännande att få prova och vara någon 
annan” eller ” För att slippa vara mig själv en stund” 

 
Blue fortsätter med att berätta att teatern är ett lekfullt sätt att utforska detta på. I t.ex. 
genusmaskeraden får man träna på olika sätt att vara på. Innan Blue startar en genusmaskerad 
brukar hon citera RuPaul som är en känd amerikansk drag Queen: 
 
 ”You are born naked, the rest is drag” 
 
För att ge en rolig utgångspunkt till eleverna, att vi iscensätter allting och då har man verkligen 
möjlighet att utforska identiteter om allt är drag. När det gäller genus och identitetsskapande i 
teatern så är det överhuvudettaget flera i samhället nu än förr som uttrycker sin identitet som 
transperson eller icke binär. Det väcker medvetenhet och det blir en erfarenhet som blir 
synliggjord i rummet. 

Pronomenrunda 
Pronomenrunda är ett verktyg som man använder inom normkritisk undervisning, vilket 
praktiskt innebär att gruppen sitter i en cirkel och var och en får presentera sitt namn och det 
pronomen man använder när man blir kallad i tredje person så som hon, han, hen, den eller 
kanske bara sitt namn. Detta för att skapa en trygghet i ett rum så att alla känner sig säkra i att 
de säger rätt om andra och att andra använder rätt pronomen om en själv. och för att synliggöra 
normer för vilket pronomen vi förväntar oss utefter personers utseende. 
 
River särskiljer sig genom att alltid jobba med pronomenrundor, för att alla ska veta vad alla i 
gruppen har för pronomen, hon har till och med märkt att det gett ringar på vattnet bland sina 
kollegor som även i andra ämnen använder sig av det. River har även märkt efter samarbeten 
med kollegor att de tar in hur River samtalar med sina elever genusmässigt och att kolleger 
börjat tänka på sitt språk när de uttrycker sig till elever så istället för att säga, 
 

”okej tjejer nu gör ni så här, nu ställer ni er här” så har 
de börjat säga, ”ni med mörkare röst står här och ni med 
ljusare röst står här” 
 

River fortsätter med att det handlar om att få en mer avslappnad attityd kring sitt språk och 
pronomen då hon hört sina kollegor säga, 
 
 ”jamen, ni, han, hon, hen, det” 
 
Så menar River att eleverna kommer fatta att läraren bara vill tillmötesgå dem. 
 
Blue särskiljer sig med att beskriva att pronomenrundor har både fördelar och nackdelar. Det 
blir problematiskt om en eller flera elever är otrygga i gruppen så blir det ett sätt att ofrivilligt 
komma ut med sitt pronomen eller så blir det förljuget av personen som inte är redo för att dela 
med sig. Blue använder sig av pronomenrundor innan genusmaskeraden, då passar den bra in 
och med grupper hon jobbar med under en längre tid. Blue har ett exempel när det är svårt om 
vi inte haft en pronomenrunda och vi repar på en scen som vi ska prata om och då könar vi 
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rollen i tredjeperson så kan man prata om skådespelaren i tredjeperson också, vilket kan bli 
felkönat. Det kan kännas massivt fel när en hel grupp felkönar en. 

Bortse från genusundervisning 
River och Blue reflekterar kring om de behövt bortse från genus i sin teaterundervisning någon 
gång. Här ger River ett exempel när de skulle göra en julsaga i dåtid med elever som var HBTQ-
inriktade, och så frågar River sina elever vad de vill berätta. De ville berätta om icke binära. 
Efter en diskussion om var i tiden det utspelade sig och hur det såg ut på den tiden för HBTQ-
personer så säger en elev, 
 

”Men va fan, vi kan väl inte ha en undertext att folk var 
icke binära, det är ju en julsaga vi ska göra, det handlar 
ju om att man ska va snäll!” 

 
River reflekterar över att det är så befriande att de får ha dessa tillåtande diskussioner. För om 
vi bara ville lyfta handlingen om icke binära så skulle vi byta till en annan pjäs. Däremot så 
blev Scrooge och andarna i sagan icke binära. Vilket betyder att River anpassade sig till 
elevernas synpunkter som utmanade hennes egen syn. 
 
Blue tänker på att ibland är det viktigt att tänka på vad läser publiken in så att det inte blir en 
tvist för mycket när det gäller rollsättning och att alla kan spela alla roller. Blue ger ett exempel 
om en pjäs som de spelat, där en person som identifierar sig som en flicka men som klär ut sig 
till en pojke i pjäsen och på slutet ska avslöjas som tjej. I den situationen fick dem tänka och 
diskutera, vad läser publiken in och vad är viktigt i handlingen att få fram, 
 

”alltså det blir en tvist för mycket kanske… om publiken 
kanske läser det här som en… ja… som en pojke eller 
eftersom man ska tänka att det är en tjej” 

Reflektion 
Alla tre är överens om att det gäller att vara oerhört lyhörd och vidsynt för att kunna arbeta med 
genusfrågor i sin undervisning. Lake tänker på att hitta övningar som passa alla, även att vara 
observant i improvisationsövningar med barn som ofta hamnar i normativa familjesättningar. 
Då kan man lyfta det och diskutera med barnen om det utan att trampa de på tårna, för det är ju 
barnens vardag och det är inget fel med det normativa men genom samtalet kanske göra något 
annat av det. Det finns så mycket kunskap hos deltagarna och att man låter det vara ett utbyte 
och ett gemensamt undersökande med lekfullhet. Blue reflekterar att, 
 

”Det är häftigast i de situationer när man själv inte sitter 
på svaren” 

 
Blue fortsätter med att då behöver man skapa utrymme för reflektion, skapa kanaler för 
utvärdering och kommunikation, ibland via rundor, lappar eller individuella avstämningar så 
att man kan fånga upp de saker man inte förstår. Lake reflekterar kring att det ibland går så fort 
i sina beslut när man jobbar som pedagog i grupper så man hinner inte alltid tänka efter i 
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besluten och så funderar man på det efteråt att man kunde ha gjort på nåt annat sätt. Då kan 
man ta igen det nästa gång med eleverna.  
 
River särskiljer sig genom att fastslå att man behöver läsa på själv om genus och HBTQ+-frågor 
genom att gå på kurser, lyssna på elever och läsa böcker. Vara nyfiken och intresserad av att 
prata och lära sig av icke normativa människor och elever och kombinationen av deras ord och 
böcker lär man sig mycket. På så sätt kan det sätta sig i ryggmärgen och det är först då som 
man kan börja betrakta eleverna som människor istället för kön. River reflekterar över 
framtiden och anser att föräldrar och lärare i vanliga skolan behöver utbildas i genus och 
HBTQ+-frågor så att inte bara medelklassens barn som får kunskap via teaterundervisning. 
 
Blue har en egen tanke kring att man kan lära sig mycket om genus genom att gå och se 
professionell teater med sina elever då det finns så mycket feministiska pjäser som sätts upp 
nuförtiden, 
 

”…som vrider och vänder på perspektiv, som byter roller 
och bråkar med pjäser” 

 
Blue menar att man kan få mycket inspiration hur man själv kan sätta upp genusmedvetna 
pjäser. 

ARBETSMILJÖ 

Stöd i arbetslaget 
Alla tre teaterpedagoger anser att de har bra stöd i arbetslaget. Blue beskriver det, 
 

”Jo men jag… tycker att jag har bra stöd i mitt arbetslag, 
vi har bra samtal och ett gemensamt intresse för 
frågorna.” 

 
De senaste åren så har genus- och likabehandlings grupper startats jämfört med förr. River 
beskriver att det finns möjligheter att utveckla genusperspektivet på hennes arbetsplats, 
 

”Jamen den finns ju nu, utifrån den här genusgruppen, 
så… och den har inte funnits så länge, så jag tror att där 
finns det ju liksom potential att driva förändring” 

 
Lake berättar att deras genusgrupp är på paus för att den personen som ledde gruppen flyttat, 
 

”så vilket ju är ganska längesen nu, så det liksom fallit 
lite grann. Vi har haft så där då och då… men det är inte 
någonting som… det kräver att nån… orkar leda det och 
där är ju vi så belastade allihopa, så att det… har liksom 
fallit på det, just när det gäller det” 
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Skolan är inte alltid lyhörd som institution 
River och Blue uppfattar det som att genusgrupperna mer känns som en flagga utåt för skolan 
som ska synas som en stämpel på hemsidan och liknande. Detta innebär att genusfrågorna inte 
tas på allvar. De menar att ledningen inte inser att denna syn på ämnet begränsar arbetet med 
genus i alla led uppifrån skolledning, kommun, lärare till elever. Detta betyder att de inte får så 
mycket stöd från skolornas sida. 
 
River liknar det vid att människor säger att de har blivit mer genusmedvetna,  
 

”Sen är ju frågan om folk blir det eller säger det, för man 
lär sig ju vad som är politiskt korrekt.” 
 

Blue tänker liknande kring likabehandlingsfrågorna  
 

”Att det finns en rädsla för att göra fel så att man… det 
riskerar att man vill göra... något man kan checka av så 
att man har ryggen fri”  
 

Det Blue menar är att det är på grund av att allt ska utvärderas och mätas. Blue håller inte med 
om att allt ska mätas då vissa saker har andra värden. 
 
Lake är den enda som tycker att det ska vara obligatoriskt att gå en genusfortbildning eller 
liknande och inte bara för de intresserade. Och det stödet har hon inte fått på sin arbetsplats. 
 
River är den enda som inte tror på tvång ovanifrån utan på att det behövs små möten med 
människor som ger mer förståelse, då först händer det någonting i människors medvetenhet som 
ger ringar på vattnet. River reflekterar kring om det finns potential att driva förändring i hennes 
arbetsmiljö i genusperspektiv och hon tror att det beror på vilka kulturämnen som får mest 
ansökningar, de får även mest satsningar och pengar från ledningen vilket oftast är ämnen med 
majoritet manliga lärare i. River sammanfattar att de har kommit så kort i de här frågorna och 
det behövs mer kunskap om det överallt. 
 
Blue särskiljer sig med att bredda perspektivet och ser problematiken på skolan som institution 
då den inte är så lyhörd för elevers engagemang. Blue ger exempel på när ungdomar ville ha 
separatistiska rum för elever som rasifieras. Då fanns en rädsla av skolledningen att vara 
exkluderande, vilket Blue anser att det inte skulle vara utan tänker att ledningen inte har något 
maktperspektiv. Blue tar upp ett till exempel där några elever önskade feministiskt 
självförsvarskurs som skulle vara separatistisk, men då fick skolledningen kalla fötter, då alla 
måste vara välkomna även cis-män, men då kan de inte prata om erfarenheter på samma sätt, 
återigen saknas det en maktanalys för att det inte skulle bli värdefullt för de som är där om alla 
var inbjudna. Så Blue tror på att det skulle finnas möjligheter att utveckla genusperspektiv och 
normkritisk pedagogik om ledningen, 
 

”…törs ta vara på elevers engagemang och inte bara när 
det är bekvämt och det blir en flagga i hatten.” 
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Blue sammanfattar att det går att utveckla mer, och att de har börjat men vi har långt kvar. 
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DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer jag diskutera vad som har framkommit genom analysen och sätta det 
i relation till tidigare forskning i det aktuella ämnet.  
 
Syftet med denna studie är att belysa hur genusmedvetna teaterpedagogers uppfattning kring 
genus kommer till uttryck i deras undervisningspraktik. Alla tre informanter är lika i att de anser 
att genus är den sociala konstruktionen av kön. River exemplifierar att biologi är mer komplext 
än man tror och att biologi i sig är beroende på människors uppfattningar. Blue och Lake 
breddar begreppet genus då det är sociala förväntningar och makt kring kön på så sätt att något 
värderas mer än något annat men då inbegrips även kulturer, funktionsvariationer m.m. Det 
som har framkommit i den här studien är att informanternas bakgrund och intresse av 
genusfrågor har med deras teaterundervisning att göra.  
 
I undervisningspraktiken arbetar de genusmedvetna teaterpedagogerna normkritiskt i sina 
manus med eleverna genom att dels vrida och vända på texten genom att belysa det som är fel 
eller stryka repliker som inte har någon funktion utan bara är könsförtryckande. De använder 
sig av normkritisk gestaltning för att leka, experimentera och utforska olika uttryck i sina 
rollgestaltningar genom att mixa maskulina och feminina uttryck. Studien visar att genusteori i 
teaterundervisningen ger stora möjligheter att spegla världen med genusvariation i rollerna och 
det bidrar till en förändring. Resultatet visar också hur en teaterpedagog kan göra det möjligt 
för teatergrupper att skapa en föreställning med genusvariation i sig genom att skapa trygghet i 
gruppen. Informanternas tänk med inkludering baserar sig på deras uppfattningar om genus 
som har med alla människors lika rättigheter att vara människa. Mitt material visar på att som 
lärare behöver man utmana sin egen kunskapsbild och referensram för att alla ska kunna känna 
sig inkluderade. Materialet visar också att respondenterna inte har stöd även om institutionerna 
signalerar att de ger stöd i jämställdhetsfrågor. Sammanfattningsvis går arbetsplatserna att 
utvecklas mer i genusperspektiv och normkritisk pedagogik, men just nu saknas kunskapen och 
vi har långt kvar. 
 
Enligt Sundin (2018) och Von Schantz (2007) studier vet vi att genus och kön är något som är 
utformat av sociala och kulturella strukturer vilket är sammankopplat med kvinnlig 
underordning. Rosenberg (2015) klargör att genus är något vi härmar, att vi försöker uppnå ett 
ideal, ett ideal där vi vet hur en man ska uppenbara sig och bete sig maskulint och hur en kvinna 
ska uppenbara och bete sig feminint men om någon skiljer sig från den normen sorteras man 
bort. Informanterna som har intervjuats i denna studie har liknande uppfattning kring genus att 
det just är den sociala konstruktionen till kön. Blue och Lake breddar begreppet genus med det 
intersektionella begreppet p.g.a. att det ligger förväntningar och makt kopplat kring kön, vilket 
betyder att något värderas mer än något annat, så som kulturer, funktionsvariationer m.m. Detta 
analytiska perspektivet intersektionalitet anger även Von Schantz (2007) som ger akt på ännu 
fler olika värderingar så som klass, sexualitet, etnicitet. Detta beskriver Von Schantz att det är 
vår djupt omedvetna övertygelse att könsförhållandena ska se ut så här, vilket vi upprätthåller 
med oskrivna regler. Två av informanterna har lyckats få syn på dessa oskrivna regler genom 
att de fått vara delaktiga i politiska diskussioner under sin som innehållit en maktanalys som 
skapade vidare intressen för att lära sig mer om det och välja utbildningar som handlade om 
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det. River och Lake blev även uppmuntrade i uppväxten att bryta mot den kvinnliga normen 
och ta mer plats i klassrummet, köra traktor och mecka med bilar.  
 
Informanternas bakgrund och intresse har med deras teaterpedagogundervisning att göra. För 
att poängtera det behöver jag reflektera kring vad teater är. Deltagarna i studien diskuterade hur 
genusnormer ute i världen påverkar vad som återspeglas på scenen, alltifrån samhällsproblem 
till relationer och mer däremellan. T.ex. Lund (2013) rapporterade att statliga teaterhögskolan 
i Stockholm var tvungna att starta ett genusprojekt ”Staging gender” efter att de blivit upptäckta 
med att de inte hade eftertanke av genusskildringar i sina teaterproduktioner och detta visade 
att de följde en teatertradition som är en bärare av normer som bara upprepar hur man gestaltar 
manligt eller kvinnligt på ett historiskt och kulturellt vis. Det innebär att det som händer om 
teaterskolor och dess lärare saknar ett normkritiskt tänkande upprepar de bara den hierarkiska 
maktordningen i sina pjäsuppsättningar. Von Schantz (2007) betonar att undervisningen i teater 
håller den vita heterosexuella mannens perspektiv levande. Lund (2013) poängterar i och med 
att det är genomgående manliga dramatiker som skriver manliga huvudroller med få kvinnliga 
biroller i den västerländska teatertraditionen. De genusmedvetna informanterna i den här 
studien har gemensamt att de pedagogisk arbetar normkritiskt med att skriva om gamla manus 
genom att dels vrida och vända på texten genom att belysa det som är fel eller stryka repliker 
som inte har någon funktion utan bara är könsförtryckande. Det kan kopplas till Von Schantz 
(2007) analys kring teaterns många dimensioner där den dels, upprätthåller teaterns 
könsförtryck men på samma gång är en utmärkt plats att klarlägga och kritisera förtrycket. Von 
Schantz understryker att på en skådespelarutbildning finns all möjlighet att utforska, 
experimentera, leka och påverka hur studenterna ska gestalta sin roll med hjälp av genusteori i 
sin undervisning.  Informanterna använder sig av normkritisk gestaltning såsom olika 
genuslekar, exempelvis använder sig Blue av en genusmaskerad där eleverna får gestalta olika 
uttryck på ett lekfullt sätt, Blue fokuserar i sin undervisning att eleverna mixar det feminina och 
maskulina uttrycket för att det inte bara ska bli binärt. För att ge eleverna en pedagogisk 
utgångspunkt innan de startar genusmaskeraden brukar Blue citera RuPaul en känd amerikansk 
drag Queen som säger, ”you are born naked, the rest is drag”, för att hjälpa eleverna i sitt 
tankesätt att alla iscensätter sina identiteter även de normativa till de icke normativa, att det är 
en kostym för att passa in, alltså att genus är en social konstruktion. River beskriver att i teatern 
får man prova på många olika uttryck, både maskulina och feminina och River betonar i sin 
undervisning att inga uttryck är rätt eller fel. Lake jobbar med att alla i gruppen får prova på de 
olika karaktärerna i pjäsen de ska sätta upp genom olika övningar, tack vare det blir ingen 
karaktär mer åtråvärd än den andre, det blir ingen hierarki mellan rollerna då alla har betydelse 
för berättelsen.  
 
Enligt den här studien har jag visat att genusteori i teaterundervisning ger stora möjligheter att 
spegla världen med genusvariation i rollerna och det bidrar till en förändring. Rosenberg (2015) 
tolkar begreppet performance som ”Det rör sig om tanken att människor inte passivt återspeglar 
världen utan aktivt bidrar till att skapa den” (s.150). Rosenberg belyser att denna aktion att 
förändra behöver återupprepas många gånger för att människor ska få upp ögonen och lära sig 
kritisera de förtryckande normerna. Rosenberg lyfter fram att genus är ett ideal som vi härmar 
för att uppnå, och det räcker inte att ifrågasätta detta ideal utan det måste förändras genom att 
plockas itu för att uppstå på nytt.  
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Mitt material visar hur en teaterpedagog kan göra det möjligt för teatergrupper att skapa en 
föreställning med genusvariation i sig. Av egen erfarenhet som elev och teaterpedagog krävs 
det en god gruppdynamik för att gruppen ska känna sig trygga med att dela med sig av sig 
själva, vilket även kom fram tydligt i respondenternas berättelser och tidigare forskning. Att 
kunna dela med sig av sina verktyg som är sin kropp, sinne och känslor och verktyget analysen 
i sitt karaktärsarbete och manus. Björkman (Bromseth m.fl., 2010) visar på normkritiska 
pedagogmetoder som handlar om att tillsammans med eleverna reflektera, ifrågasätta och 
införskaffa kännedom om normer, dess makt och konsekvenser. För att lyckas göra detta är det 
viktigt att skapa trygghet i rummet med eleverna som tydligt visar att de är inkluderade och fria 
att säga sin mening och vara sig själva.  Björkman belyser att det är viktigt att pedagogen skapar 
ett ”oss” i klassrummet istället för ”dem”, då vi alla är fast i normens modeller. Då först kan 
normkritisk kunskap fastna och lärande uppstår. Blue beskriver att normkritisk pedagogik 
handlar om att vara så inkluderande som möjligt och att pedagogiskt tänka att alla erfarenheter 
kan finnas i rummet istället för att skapa ett ”dem” utanför gruppen. Med det tänket kan man 
lyckas med att inte få någon diskriminerad, kränkt eller exkluderad. Lake förklarar när hon 
jobbar med inkludering så måste man vara otroligt lyhörd för om någon känner sig obekväm 
med något, eftersom alla växer individuellt i en grupp lika mycket som en grupp växer 
tillsammans och på så sätt värna om allas olikheter.  
 
Informanternas tankar om inkludering baserar sig på deras uppfattningar om genus som har 
med alla människors lika rättigheter att vara människa som Lake beskrev det. Blue beskriver 
att en bra lärandemiljö är när eleverna lär sig genom teater och utmanas på sin nivå, och för att 
eleven ska våga ta utmaningen behövs en trygg grund i den demokratiska gruppen där eleven 
mår bra och känner att den kan påverka. River särskiljer sig genom att poängterar hennes 
uppgift är att eleverna ska lära sig teaterkonst även fast de också får erfarenheter av att de duger 
och är bra så handlar inte teatern bara om att utvecklas som människa för då anser River att 
man förminskar konsten. Här kan det bli ett dilemma mellan det pedagogiska och det 
konstnärliga, men ändå menar informanterna att teatern spelar roll för de ungas genus- och 
identitetsskapande. Speciellt handlar det om vilken slags lärare eleverna har, en lärare som bryr 
sig om gruppen och individernas utveckling och vilka de är för att anpassa sin pedagogik enligt 
River och Lake. Istället för en lärare som endast regisserar och placerar ut eleverna på scenen 
och säger åt de att gestalta på det sättet läraren önskar utan att ta hänsyn till vilka de är som 
människor bara för att den egenönskade konstbilden ska fram. Men bevisligen går detta att 
kombinera enligt informanterna, det konstnärliga och det pedagogiska. 
 
Blue påpekar att det överhuvudettaget är flera i samhället nu än förr som uttrycker sin identitet 
som transperson eller icke binär. Det betyder att det väcker medvetenhet och det blir en 
erfarenhet som blir synliggjord i rummet. För att möta den medvetenheten kan man jobba 
normkritiskt med pronomenrundor för att alla ska veta vad alla i gruppen har för pronomen 
vilket skapar en trygghet så att alla i rummet får rätt pronomen när man blir kallad i tredje 
person så som hon, han, hen, det eller kanske bara sitt namn. Pronomenrunda är kopplad till en 
genussyn som inte är binär till skillnad från tidigare forskning som har varit ganska binär. River 
särskiljer sig genom att alltid jobba med pronomenrundor, medan Blue särskiljer sig med att 
beskriva att pronomenrundor har både fördelar och nackdelar. Det blir problematiskt om en 
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eller flera elever är otrygga i gruppen så blir det ett sätt att ofrivilligt komma ut med sitt 
pronomen eller så blir det förljuget av personen som inte är redo för att dela med sig. Blue 
använder sig av pronomenrundor då passar den bra in eller med grupper hon jobbar med under 
en längre tid. Det alla tre informanter har gemensamt är att de arbetar med att eleverna själva 
får välja vilket kön deras roll ska ha. Det handlar om att vara lyhörd för eleverna, vad som känns 
bra att spela och vad de anser tillsammans är en utmaning för att utvecklas i skådespelararbetet. 
River beskriver en särskiljande del att när hon började jobba som teaterpedagog trodde hon att 
det var lättare att spela sitt eget kön, tills hon förstod att det kanske inte är din identitet.  
 
Precis som den här studien har visat så är det viktigt som Björkman (Bromseth m.fl., 2010) 
påpekar att man som lärare behöver utmana sin egen kunskapsbild och referensram för att alla 
ska kunna känna sig inkluderade vilket innebär att synliggöra sin egen makt som lärare och hur 
det påverkar lärandet. För att denna förändringsprocess av synliggörande ska kunna ske krävs 
en samverkan mellan lärare och ledning och arbeta med dessa frågor tillsammans på ett 
genomsyrat synsätt. Det är som när Von Schantz (2007) utförde sin studie på statliga 
teaterhögskolan i Stockholm så var institutionen utåt sett helt jämställd efter ett resultat från 
Jämo som visade att det var lika många kvinnor som män anställda på skolan, i ledningen, bland 
lärarna och antagna studenter. Men Von Schantz ville ha reda på om det även betydde att de 
var jämställda ur ett genusperspektiv. Jag ville också få reda på i min studie om informanterna 
får bra stöd i sitt arbete med genusfrågor i sin undervisning, vilket resultatet visar att 
respondenterna inte har stöd även om institutionerna signalerar att de ger stöd i 
jämställdhetsfrågor. Teaterpedagoger på gymnasiet har ett tydligt styrdokument Lgy11 som 
beskriver att all slags diskriminering ska aktivt motverkas (Skolverket 2011). Teaterpedagoger 
på kulturskolor behöver följa den kommunala övergripande jämställdhetsplanen om de inte 
skapat en lokal värdegrund och styrdokument. Alla tre informanter anser att de har bra stöd i 
närmaste arbetslaget som de har bra samtal med då de har gemensamt intresse för frågorna. De 
senaste åren så har genus- och likabehandlings grupper startats på deras arbetsplatser vilket 
saknades förr. Dock behöver grupperna ledas av någon som är driven i frågorna och har tid. 
River och Blue uppfattar det som att genusgrupperna mer känns som en flagga utåt för skolan 
som ska synas som en stämpel på hemsidan. Lake skulle önska att genusfortbildning var 
obligatoriskt för samtliga ifrån ledningen medans River inte tror på tvång ovanifrån utan att vi 
ska lära oss från varandra med egna initiativ till små möten som ger förståelse och medvetenhet 
om genusfrågor. Blue upplever att ledningen saknar maktperspektiv och då är rädda för att göra 
fel beslut vid önskemål från eleverna vid separatistiska rum p.g.a. rasifiering och feminism. 
River och Blue sammanfattar att arbetsplatserna går att utvecklas mer i genusperspektiv och 
normkritisk pedagogik, men just nu saknas kunskapen och vi har långt kvar. 
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METODDISKUSSION 
Jag bokade intervjutid med mina informanter via mejl där jag bad dem välja en plats som de 
kände sig trygga på. En valde hemma, en valde på ett fik och en valde på sin arbetsplats. Det 
passade väldigt bra då jag precis som Ahrne och Svensson (2015) benämner att om jag som 
forskare vill skapa en likhetskänsla under intervjusituationen och att informanten ska känna sig 
trygg i sin ”hemmamiljö” för att kunna samtala fritt och ledigt, det var viktigt för min studie 
för att jag just ville veta deras uppfattningar om genus och praktik. Men jag upplevde under en 
intervju som gick lite trögare i början att hon var lite nervös att inte vara helt anonym så hon 
valde sina ord väl för att försöka göra det lättare för mig att referera. I den situationen upplevde 
jag en olikhet emellan oss som kan spegla det Ahrne och Svensson (2015) beskriver som 
ojämlika maktfördelningar. Genom att vara i hemmet visade hon upp mer av sig själv, vilket 
verkar ha upplevt obekvämt. Det blev alltså en motsatt effekt i det som var meningen att hon 
skulle känna sig bekväm i sitt hem, jag upplevde att hon kände av risken med att känna sig för 
trygg i sitt hem blev att hon kanske skulle avslöja sig för mycket, både om sig själv och om sina 
elever. Vilket innebar att hon fick återhålla sig i sina reflektioner. Det lättade upp efter ett tag 
då jag på ett vänligt sätt ställde följdfrågor på hennes svar så hon kunde fördjupa de mer och 
tala mer fritt.  
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VIDARE FORSKNING 
Denna studie visar att respondenterna inte har stöd även om institutionerna signalerar att de ger 
stöd i jämställdhetsfrågor. Studien synliggör att arbetsplatserna går att utvecklas mer i 
genusperspektiv och normkritisk pedagogik, men just nu saknas kunskapen och vi har långt 
kvar. Teaterpedagoger på gymnasiet har ett tydligt styrdokument Lgy11 (Skolverket 2011) som 
beskriver att all slags diskriminering ska aktivt motverkas. Teaterpedagoger på kulturskolor 
måste följa den kommunala övergripande jämställdhetsplanen och diskrimineringslagen (DO 
2008:567) om de inte skapat en lokal värdegrund och styrdokument. Det är följaktligen viktigt 
och ett måste att teaterpedagoger är genusmedvetna i sin undervisning och intersektionellt 
medvetna. Enligt tidigare forskning krävs en samverkan mellan lärare och ledning för att en 
förändringsprocess med genusmedvetenhet ska kunna ske. De behöver då arbeta med dessa 
frågor tillsammans som ett genomsyrat synsätt. Så de studier jag anser behövs är att belysa vad 
skolledningar och kommuner har för uppfattning om genusperspektiv och jämställdhetsfrågor. 
Därför att det är dem som har bestämmanderätt att påverka i dessa frågor i teaterverksamheter, 
och fråga hur de ger stöd i dessa frågor för teaterpedagoger och deras elever. Det skulle även 
vara intressant att få reda på vad de här ledningarna har för framtidsvisioner i genusperspektiv 
och jämställdhetsfrågor i teaterverksamheter. 
 
.  
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BILAGOR 
Bilaga 1  
 
Intervjufrågor: 
Jag vill ställa frågor angående normkritisk pedagogik och hur din uppfattning kring genus visar 
sig i din undervisningspraktik. 
 
Bakgrund  
Först skulle jag vilja att du presenterade dig själv och berättade vem du är.  
Hur länge har du varit teaterlärare? Hur kom det sig att du valde teaterpedagogyrket?  
Vad har du för utbildning? Annan yrkeserfarenhet? Hur länge har du arbetat här på denna 
skola/avdelning?  
Hur ser du på din uppgift som teaterlärare? Vad tycker du är det övergripande målet med din 
undervisning?  
 
Deras uppfattning av genus och hur de gör i praktiken  
Hur kommer det sig att du är intresserad av genusperspektivet? 
Vad är din uppfattning om genus? Vad är genus för dig?  
Känner du till begreppet normkritisk pedagogik och hur skulle du definiera den, är det något 
du jobbar med i din undervisningspraktik? 
Hur jobbar du normkritiskt och med genusperspektiv med dina ensembler? Kan du ge exempel? 
Vad är svårast att implementera i undervisningen gällande genus?  
 Hur skulle du beskriva dina värsta och bästa genusmedvetna undervisningserfarenheter? (Egna 
eller andras) 
Är det någon gång du måste bortse från normkritisk pedagogik i din undervisning? 
Vilken roll tror du att teatern spelar för de ungas genus- och identitetsskapande? Är detta något 
som förändrats sedan du började jobba som teaterlärare? 
 
Arbetsmiljö  
(På vilka sätt relaterar dessa teaterpedagoger till sina respektive arbetsmiljöer?) 
Hur mycket stöd från du från din arbetsplats. Bästa och värsta erfarenhet, hur har det sett ut 
genom åren? 
Vad finns det för möjligheter att utveckla genusperspektiv och utveckla normkritisk pedagogik 
i din arbetsmiljö? 
Vad skulle du vilja ge mig för råd och tips när det gäller att undervisa med genusfrågor?  
När det gäller normbrytande arbetssätt i stort? (pedagogiska verktyg) 
Finns det något du skulle vilja tillägga angående det vi pratat om? 
Har du några frågor? 
 
 
 


