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Sammanfattning 
 
 
I mitt arbete har jag undersökt om eleverna på Estetiska programmet anser att utbildningen tar 
upp frågan om genus och könsroller i undervisningen. Jag har främst intresserat mig för 
teaterinriktningen. Jag har intervjuat tio elever i årskurserna 3 och 1. Samtliga av eleverna har 
jag haft i undervisningen. En del av eleverna har kommit i kontakt med frågorna inom teatern, 
andra har det inte. Jag har också frågat dem om de arbetat med frågan i andra sammanhang. 
Jag har frågat dem om hur det uppfattar begreppet genus och om de kommit i kontakt med det 
i samhället och vad det innebär för dem på ett personligt plan. Vidare har jag undersökt om 
och på vilket sätt de har kommit i kontakt med genus/könsroller i undervisningen. Jag har 
specialiserat mig på att ställa frågor kring teaterundervisningen, om de har arbetat med 
genus/könsroller och på vilket sätt. Jag har också försökt få fram hur de vill arbeta med frågan 
och dess betydelse. I arbetet har jag också beskrivit metoder för instudering av rollen enligt 
pedagogerna/teaterteoretikerna Konstantin Stanislavskij och Bertolt Brecht. Jag har också 
tagit upp forskning kring genus och könsroller bland barn och unga inom skolan. I mitt arbete 
har jag diskuterat och analyserat vikten av en normkritisk pedagogik i utbildningen och 
behovet av att våga arbeta och ifrågasätta rådande värderingar och normer i samhället. Att 
man som pedagog vågar utmana sina egna värderingar tillsammans med eleverna. Jag har 
också beskrivit en del metoder för att arbeta med genus och könsroller inom scenisk 
gestaltning. Resultatet från min undersökning är att samtliga elever tycker att det är viktigt att 
arbeta med genus och könsroller i undervisningen. De tycker att det är intressant att 
ifrågasätta värderingar och normer och att arbetet leder till en större tolerans mot varandra. 
Eleverna tycker också att det är viktigt att arbeta med genus och könsroller i undervisningen. 
De säger att de främst har fått arbeta med frågan inom teaterämnet och att de saknar ett 
genusperspektiv i utbildningen på Estetiska programmet.  
 
 
 
Nyckelord: teaterundervisning, värderingar och normer, normkritisk pedagogik, 
genusperspektiv, metoder. 
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1 Inledning 
 
 
Mitt intresse för utbildningsfrågor har följt mig under hela min skolgång och mitt 
yrkesverksamma liv. Jag utbildade mig till socionom i mitten på åttiotalet och redan där kom 
jag i kontakt med utbildningsfrågor. Jag och två kamrater skrev en examensuppsats där vi 
skrev om en utbildning som var kopplad till bistånd som drevs inom den kommunala 
vuxenutbildningen i Falun. För att få socialbidrag var eleverna förpliktigade att läsa in 
grundskola och gymnasiebehörighet. I och med det arbetet studerade jag den latinamerikanske 
pedagogen och socialarbetaren Paulo Freire och hans tankar kring pedagogik i boken 
Pedagogik för förtryckta. Det var intressanta tankar kring utbildning och att medvetandegöra 
människor kring samhällsförhållanden. Jag studerade också Augusto Boals metoder om 
forumteater som handlar om att bryta förtryck med teater som metod. Senare på 
folkhögskolärarutbildningen fortsatte jag att fördjupa mig i deras metoder och då med tanke 
på att bryta ett språkförtryck genom att arbeta med teater. Jag började sedan undervisa i teater 
och fick i uppdrag att starta en teaterutbildning på Tornedalens folkhögskola som jag drev i 
fem år. 
 
 
I dag undervisar jag som lärare på Estetiska programmet på Luleå Gymnasieskola. Det har jag 
gjort på heltid sedan 1998 och min undervisning är i huvudsak inom ämnet teater, där i bland 
annat kurserna scenisk gestaltning och sceniskt karaktärsarbete ingår, vilka jag kommer att 
nämna i mitt arbete. I undervisningen får eleverna ofta i uppgift att gestalta roller ur pjäser 
från olika tidsepoker. Eftersom jag arbetar med större delen kvinnliga elever, innebär det att 
de ofta får spela roller som är skrivna för män. Men jag har också manliga elever som är 
nyfikna på kvinnoroller och vill arbeta med det. Elever vill undersöka hur det är att vara 
motsatt kön. Det har lett till att jag har börjat reflektera över hur man gestaltar kön inom 
scenkonsten. Det blir också naturligt att ställa frågor tillsammans med eleverna och att 
ifrågasätta sina egna värderingar och åsikter om kön och vilka normer som råder i samhället. 
Vad är typiskt manligt och vad är typiskt kvinnligt? Finns det något sådant eller är allt en 
social konstruktion? Konserverar vi könsroller eller förhåller vi oss kritiskt till hur män 
respektive kvinnor gestaltas på scen? Finns det ett manligt kroppsspråk respektive kvinnligt 
kroppsspråk eller är det människans position i samhället som avspeglar det? Har det med 
social status att göra? Finns det överhuvudtaget något som är bundet till ett specifikt kön? Det 
är naturligtvis svårt att svara på alla frågor och det är inte heller min avsikt. Jag vill bara hitta 
en ingång i arbetet inom scenisk gestaltning och för att i framtiden utveckla min metod 
tillsammans med eleverna. 
 
Eftersom jag ställs inför de här frågorna blir det allt viktigare att ta reda på hur jag själv 
förhåller mig i undervisningssituationen och om eleverna tycker att det är viktigt att 
undersöka genus och könsroller mer ingående. Jag vill undersöka om eleverna tycker att vi 
arbetar med genus och könsroller på Estetiska programmet på Luleå gymnasieskola? På vilket 
sätt arbetar vi med genusfrågor? Hur tycker eleverna att vi arbetar med scenisk gestaltning 
med tanke på kön och genus. Är det viktigt att arbeta med genusfrågor i gestaltningen? Varför 
är det viktigt att arbeta med frågan. Vad innebär det att vara normkritisk?   
 
Det är några av de frågor som jag kommer att försöka ta reda på. Jag är intresserad av att veta 
hur eleverna uppfattar vår undervisning kring genus och könsroller. Om de uppfattar att vi 
arbetar med frågan överhuvudtaget och om det är något som de anser viktigt. Vad står det i 
Skolverkets mål? Kan man hitta något där som stärker frågan? Eftersom vi är två teaterlärare 
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på skolan, jag och en manlig kollega betyder det att eleverna har olika ingångar i 
undervisningen. Vi har samma kursplaner och mål men undervisningen präglas naturligt av 
att vi är två olika personer. Jag kommer dock inte att gå in på om det är någon skillnad på vår 
undervisning. 
 
 
 
2 Syfte, metod och frågeställningar 
 
Syftet med min studie är att beskriva några teaterelevers syn på genus och könsroller. Vidare 
vill jag undersöka om de anser att utbildningen på Estetiska programmet tar upp frågan om 
genus och könsroller i undervisningen. Jag vill också undersöka om frågan kring genus och 
könsroller ingår i teaterundervisningen och i sådant fall, på vilket sätt på Estetiska 
programmet. Vidare vill jag veta om eleverna tycker att frågan om genus och könsroller bör 
ingå i undervisningen. 
 
Jag har velat lyfta fram frågan för att få ett grepp om hur jag kan arbeta medvetet bland 
eleverna på Estetiska programmet med genus och könsroller. Jag upplever att det kan uppstå 
problem i gestaltningsarbetet då eleverna gestaltar olika roller och skapar karaktärer. Vilka 
val gör de och hur de gestaltar med tanke på kön. Är det så att utbildningen befäster 
traditionella uppfattningar om kön? Belyses frågan om genus och könsroller på utbildningen? 
Arbetar vi med tydligt med genus och kön på estetiska programmets teaterinriktning och hur 
skulle vi kunna utveckla det arbetet? Vad säger forskningen om genus och kön i 
undervisningen? Finns det någon relevant forskning om genus och kön i 
teaterundervisningen?    
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3. Litteraturgenomgång 
 
 
På följande sidor kommer jag att berätta om teater samt om episk teater. Jag kommer att visa 
på vad det är för skillnad på det som vi ofta förknippar med traditionell teater samt med episk 
teater. Jag kommer också att berätta om instudering av en roll utifrån två teaterpedagoger, 
Konstantin Stanislavskij och Bertolt Brecht. Vidare kommer jag att diskutera kring begreppet 
genus och tankar kring normkritisk pedagogik. Jag kommer också att ta upp tidigare 
forskning kring genus och könsroller i undervisningen i kapitel 4. Jag avslutar sedan med en 
del forskning kring genus och könsroller i teaterundervisningen.  
 
 
3.1  Vad är teater? 
 
 
Det som behövs för att tala om teater är en aktör, skådespelare, ett dramatiskt skeende och en 
publik. Det övriga scen, dekor och kostym behövs egentligen inte men är idag ett självklart 
konstnärligt uttryck inom scenkonsten. Själva ordet teater kommer från grekiskans ”theatron” 
som betyder ungefär, att skåda (Bergström 1988, s.67-74). Man kan säga att teater är 
gestaltning av liv, människans liv. Även om det skulle handla om djur så har det ändå någon 
koppling till människan. Människans förhållande till djur eller människans liv i symbolisk 
gestaltning. För att det ska bli teater behövs det en aktör och en publik. Det finns inga gränser 
för skådespelarens uttrycksförmåga, den viktigaste teaterarbetaren. Utan skådespelaren blir 
det ingen teater. Regissören gör en viktig insats men man ska komma ihåg att utan 
skådespelaren så blir det ingenting(Vestin 2000, s.9-10). 
 
 
När jag väljer att beskriva teaterkonsten så kommer jag att fokusera på skådespelarens roll 
eftersom det har mer anknytning till mitt arbete och till ämnet scenisk gestaltning. Teaterns 
utveckling kommer jag att lämna åt sidan eftersom det skulle bli alldeles för omfattande. 
Skådespelaren är den som tolkar rollen. Man stiger in i en annan människas livssituation och 
tänker, känner, talar och handlar som en annan människa skulle ha gjort. Den som präglat 
västerländsk skådespelarkonst och 1900-talets teater och således de statliga utbildningarna i 
Sverige är den ryske teatermannen Konstantin Stanislavskij (1863-1938) samt tysken Bertholt 
Brecht (1898-1956). Förutom de finns det ett flertal personer med teaterteorier men jag 
nämner de främsta. Då Stanislavskij förespråkade psykologisk realism så var Brecht hans 
motsatt. Brecht introducerade den episka teatern som handlade lika mycket om att berätta som 
att spela teater (Bergström 1988, s.67-74).  
 
 
Jag kommer att beskriva kort vad den episka teatern innebär för att förstå skillnaden mellan 
den och naturalismens teater, som ville framställa verkligheten som den är och där man ofta 
pratar om den ”fjärde väggen”. Publiken är den ”fjärde väggen” som betraktar det som händer 
på scen och det var en sluten värld. Skådespelaren vände sig aldrig till publiken utan 
uppträdde som om den inte fanns (Bergström 1988, s.70-71). Min avsikt med beskrivning av 
episk teater är inte att ge en allt för omfattande beskrivning utan en bakgrund för att kunna 
förstå skådespelarkonsten. 
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3.1.2 Episk teater 
 
 
Själva begreppet episk teater har funnits med i teaterdebatten sedan början av 1900-talet men 
själva formen har funnits med sedan medeltidens mysteriespel. Den episka teatern blev också 
tydlig inom den elisabetanska teatern i England på 1500-talet och i den tidiga realismen på 
1800-talet i Tyskland och Frankrike. Enligt litteraturvetaren Walter Benjamin (1892-1940) 
handlar begreppet episk teater om att skapa direkt kontakt mellan åskådare och aktörer samt 
att avbryta teaterstyckets förlopp mitt i en handling (Järleby 2009, s.140). Enligt Aristoteles 
bygger det klassiska dramat på en logisk följd av handlingar som i regel leder till en peripeti 
(vändpunkt) med konsekvenser och ett slut.  
 
 
I ett episkt berättande kan man förhålla sig mer fritt till berättandet och behöver inte följa 
något enhetstänkande i tid, rum och handling. Det som är viktigt i den episka teatern är 
framförallt skådespelarens uppgift och publikens roll. Publiken ska ge akt på de handlingar 
som presenteras på scenen men också rikta sin uppmärksamhet på sitt eget seende. Publiken 
uppmanas till kritik och bli en aktiv betraktare och uppfinna egna lösningar på det fiktiva 
problemet i den teatrala handlingen.  
 
 
Inom den episka teatern använder sig man av ofta av sångnummer för att skapa distansen och 
kommentera berättelsen. Man kan också i en pjäs mellan scenbyten bära in skyltar som 
kommenterar händelseförloppet. Begreppet verfremdung eller distansering är att få åskådaren 
att betrakta det han eller hon ser både i verkligheten och på scenen kritiskt och inte ta det för 
givet. Brecht menar också att det är aktörens uppgift att få åskådaren att öppna sig för denna 
nyfikenhet och kritiska inställning. Genom sitt spel ska aktören upprätta en tydlig distans till 
de handlingar eller händelser som han gestaltar. Gestaltandet ska vara så klart och tydligt som 
möjligt. Den naturalistiska handlingen riktar sig skådespelaren mot medspelaren och låtsas att 
publiken inte finns. Inom den episka teatern ska skådespelaren rikta sig mot åskådaren med en 
deklamerande spelstil och få publiken att se igenom den uppdiktade verkligheten och kritisera 
den(Järleby 2009, s.140-160). 
 
 
 
3.2 Instudering av rollen. 
 
 
Det är inte helt enkelt att beskriva rollarbetet utifrån de olika teoretikerna/pedagogerna och 
min ambition är att endast göra en översiktlig bild av det. Både Stanislavskij och Brecht 
framhåller vikten av att som skådespelare ställa frågor till sig själv och till sina medspelare för 
att få fram de yttre omständigheterna kring materialet och den fysiska handlingen i 
berättelsen. Frågorna som skådespelarna ställer kan man läsa om i deras skrifter och de har 
senare kommit att utvecklas av andra pedagoger. En grundfråga som finns för skådespelaren 
är: Vad gör jag? Anders Järleby beskriver i sin bok Inlevelse och distans hur två senare 
pedagoger har utvecklat frågorna. Han nämner Uta Hagen, skådespelare och pedagog som 
utvecklat Stanislavskijs frågor och Rudolf Penka som utvecklat Brechts frågor. Uta Hagen 
beskriver att skådespelaren ska besvara tio frågor innan det är dags att formulera den sceniska 
handlingen, aktionen.  
Uta Hagens frågor är följande: 
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1. Vad vill jag i scenen? 
2. Vad vill jag i pjäsen? 
3. Vad vill jag i livet? 
4. Emot vem eller vad gör jag det? 
5. Vad är mitt hinder? 
6. Hur eller med vilka medel gör jag det? 
7. Var gör jag det? 
8. När gör jag det? 
9. Varför gör jag det? 
10.  Vem är jag? 

 
Rudolf Penka har fem frågor:  
 

1. Vem är jag? 
2. Vad gör jag? 
3. Varför gör jag det? 
4. Var? 
5. Vilken tid? 

 
I det första frågesystemet arbetar med ett psykologiskt jag med individen i centrum och i det 
andra med ett socialt jag med situationen i centrum. Rudolf Penka som är Brechtanhängare 
vill varna för att ge sig in i ett filosofiskt och intellektuellt resonerande på scen och 
understryker att det är görandet, skådespelarens och rollgestaltens handlingar som är grunden 
i scen textens fabel. Situationen utlöser handlandet och frammanar karaktären (Järleby 2009, 
s.196-198). Därför är det intressant att utifrån det synsättet arbeta med genus i 
undervisningen. Du behöver inte vara könet i rollen för att arbeta med den. Det är då du har 
en roll oavsett hänsyn till kön som du kan upptäcka och synliggöra manligt och kvinnligt i en 
situation. I det praktiska arbetet med eleverna sker ofta en sammanblandning av de två 
pedagogerna. Det kan vara till hjälp för eleverna om vi synliggör vilka teorier om 
skådespeleri som ligger till grund för att ta sig an rollarbetet. 
 
 
Brecht vände sig emot att teaterkonst skulle grunda sig på individuell talang eller 
känslomässiga tillfälligheter. I hans teori var skådespelarens yttre handlingar av störst 
intresse. Han la stor vikt vid de fysiska och de yttre omständigheterna. Då det gällde den inre 
handlingen så menade Brecht att skådespelaren bestämde själv hur mycket vikt man skulle 
lägga på det. Brecht myntade ett begrepp inom teatern som kallas gestus. Det begreppet utgår 
ifrån en rörlig männsisko inställning och gör sig beroende av mänskliga relationer och sociala 
omständigheter. Gestus är inte en intuitiv personlig inlevelse i en roll utan ett medvetet 
uppmärksammande av mänskliga beteenden och repeterande av fysiska uttryck som beskriver 
mänskliga relationer (Järleby 2009, s.216).  
 
 
En rolltagares gestus kan vara bestående i en pjäs men kan också delas upp i en serie gester 
som motiveras av de yttre omständigheterna. Gestus kan uppkomma både ur de sociala och 
personliga omständigheterna. Gestus förändras även över tid. Ett exempel är att en munk i en 
kyrka på 1600-talet uppträder i en helt annan gestus än en präst i kyrkan på 2000-talet(Järleby 
2009, s.217). Likaså måste det gälla gestus för de olika könen, att det spänner över tid och 
situation. Det intressanta är att studera texter utifrån olika tider och förhålla sig till gestus och 
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ha genusperspektivet i fokus. Utifrån Brechts teorier är det tydligare att synliggöra genus med 
tanke på gestus.  
 
 
Konstantin Stanislavskij som var samtida med Sigmund Freud, betonade skådespelarens inre 
liv då han/hon arbetade med rollen. Han menade att personligheten formas av de erfarenheter 
som vi varit med om och att det finns lagrade i minnet. Stanislavskij pratade om det 
emotionella minnet. Han menade att bortglömda minnen kan tas fram och använde det 
magiska OM. Skådespelaren frågar sig själv, om jag var i den här situationen och hade detta 
mål, vad skulle jag då göra? Genom den fria associationen eller det magiska OM kan minnen 
väckas till liv långt tillbaka i tiden. Det kan vara ett föremål, ett musikstycke, en doft eller ett 
ord som väcker minnet. Det var det som skådespelaren skulle använda i gestaltningen 
(Bergström 1988, s.76)  
 
 
Stanislavskij fastlade två saker:  
 
- Att skådespelaren alltid utgår från sig själv och kan först förstå andra när han/hon förstår sig 
själv. Han ville att eleverna skulle lära känna sig själv. 
 
 - Att skådespelarens kreativa uppgift består i att ge rollen ett inre liv och det sker genom att 
man använder sig av det emotionella minnet (Bergström 1988, s.77). 
 
 
I Konstantin Stanislavskijs teorier om skådespelararbetet innehåller mycket mer och som 
lärare bör man arbeta med fler aspekter. Skådespelaren skall träna rösten, koncentrationen och 
avspänningsteknik. Han poängterade också vikten av att läsa och förstå texten. Skådespelaren 
ska förstå textens fabel, intrig, motiv och tema. Huvuduppgiften är att formulera idén bakom 
dramat och vad man vill förmedla i den sceniska tolkningen (Bergström 1988, s.80-81).  
 
Schematiskt uppställt kan man se hans undervisningsmoment enligt följande: 
 
- Att lära känna sig själv. Man sysslar inte enbart med minnet utan ställer sig frågan: om jag 
är i rollens situation och mitt mål är detta, vad gör jag då? Den som är avspänd kan lättare få 
kontakt med sitt inre liv. Därför är det viktigt att träna avspänning. Eleverna måste också 
skaffa sig erfarenheter utanför teaterns värld som kan berika gestaltningen. 
 
 - Att träna olika färdigheter såsom andningsteknik. Att träna rösten för att kunna styra den 
med känslan och viljan. Någon typ av rörelseträning för att kunna styra kroppen.  
 
- Att träna vissa bestämda fysiska uttryck såsom stildans, fäktning och fridans (det här kan ha 
bytts ut mot moderna inslag). 
  
- Att läsa och förstå en text. Den egna förståelsen vid läsningen och att kunna berätta vad 
hon/han minns av texten. Handlingen delas upp i avsnitt som sedan undersöks var för sig i ett 
större sammanhang. 
 
-Att sceniskt tolka dramat. Skådespelaren får klart för sig rollens huvuduppgift och delat upp 
handlingen i avsnitt för att börja tolka dramat. 
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Det sceniska tolkningsarbetet börjar alltid med läsningen av texten. Stanislavskij betonar att 
det är viktigt att skådespelaren läser texten väldigt noga och försöker att minnas handlingen. I 
varje scen ska sedan skådespelaren fråga efter de givna omständigheterna (de 5 v:n). Här kan 
man diskutera med eleven om rollens medvetna och omedvetna viljor. En människas liv är 
sammansatt. Motiven till att hon handlar som hon gör är delvis medvetna. Oftast är det 
omedvetna som styr ens handlande(Bergström 1988, s.75-85).  
 
 
 
3.3 Genus 
 
 
Kajsa Svaleryd beskriver i sin bok Genuspedagogik att hon har studerat skolan i ett 
genusperspektiv sedan 1996. Hon berättar att hon inte gör någon skillnad mellan olika 
åldersgrupper i sina studier utan menar att det gäller alla institutioner där det förekommer ett 
lärande. Hon trodde själv innan sin forskning, att barn och unga möttes utifrån 
individperspektiv och inte utifrån kön. Det visade sig att hon genom forskningen upptäckte att 
hon hade fel, det var inte alls så som hon hade trott (Svaleryd 2002, s.7-8).  
 
 
Hennes forskning visar att vi bemöter pojkar och flickor på olika sätt. Själva begreppet genus 
omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Det är vår kultur och vårt sociala arv som 
formar oss gör oss till dem vi är. Genus är ett vidare begrepp än könsroller som tidigare varit 
det rådande begreppet främst i skolan. Könsroller tenderar att fokusera på den enskilde 
individen medan genus öppnar för en diskussion om hur vi upplever och beskriver vår 
könstillhörighet. Begreppet fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors 
beteenden, sysslor och vad som anses som manligt respektive kvinnligt. Inom modern 
genusforskning sägs könet vara något som är konstruerat. Genusskillnader påverkas också av 
andra kulturellt konstruerade och strukturella skillnader såsom etnisk tillhörighet och 
samhällsklass. Inom modern genusforskning sägs könet vara konstruerat(Svaleryd 2002, 
s.29). 
 
 
Genussystemet formar vårt psykiska liv, våra drömmar och förhoppningar om livet. 
Feminister har ägnat mycket uppmärksamhet åt att föreställningar om genus är inbyggda i 
hela vårt sätt att tänka. I det västerländska samhället beskrivs kvinnor ofta som känslomässiga 
och relationsinriktade medan män beskrivs som rationella och självständiga. Feminister 
menar att genus är en relationell kategori där kvinnligt alltid måste sättas i relation till 
manligt. Kvinnor är det som män inte är och tvärtom, så skapas skillnaden. Tänkandet i 
motsatspar eller dualistiskt tänkande är intimt sammanvävt med genus i den västerländska 
världen. Om man utgår från motsatspar kan man se hur vår tankevärld ordnas i förhållande till 
kön.  
 
man/kvinna  subjekt/objekt 
förnuft/känsla oberoende/beroende 
logik/intuition aktiv/passiv 
människa/djur ljus/mörker 
kultur/natur  ordning/kaos 
intellekt/kropp gott/ont 
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Det är några exempel på dualistiskt tänkande enligt feministisk analys. Om vi får upp ögonen 
för det här kan vi omsätta de i flera olika situationer. Enligt analysen vill den visa att de två 
kontrahenterna inte är likvärdiga i motsatsparet utan att den manliga hälften värderas högre. 
Det kan uttryckas så att det är mannen som är normen och kvinnan det avvikande (Gemzöe 
2002, s.81-85). Som lärare är det viktigt att eleverna får syn på normer kring kön. Man kan till 
exempel ge eleverna i uppdrag att undersöka sin omgivning och se vad de får syn på och 
tillsammans se om det stämmer. Ett genusmedvetet gestaltningsarbete innebär att man 
använder sig medvetet av normer kring kön och medvetandegöra vad det är som gör att man 
kan ha olika genus i olika situationer (Björkman 2011, s.19)  
 
 
 
3.4 Vad är normkritisk pedagogik?  
 
 
I boken Normkritisk pedagogik beskrivs att en normmedveten undervisning kräver 
uppmärksamhet om vad det är som görs till norm. Allt från språkbruket i klassrummet till val 
av kurslitteratur samt val av bilder och övningar(Bromseth m.fl. 2010, s.43). I den 
pedagogiska processen är det viktigt att titta på sig själv sin egen attityd och praktik. Att 
kontinuerligt reflektera över sitt arbete. Att utmana normer i lärandeprocessen är aldrig 
bekvämt eftersom det innebär att se kritiskt på sig själv och sina relationer samt handlingar. 
En normkritisk pedagogik lägger fokus på processen där normer skapas och upprätthåller 
hierarkisk skillnad( Bromseth m.fl. 2010, s.49).  
 
 
I ett normkritiskt arbete är det viktigt att vara medveten om hur normativitet skapas. Det är 
viktigt för att undvika normativitetsfällor och skillnadsskapande praktiker. Det krävs ständig 
självreflektion och kunskap om makt, normer och diskriminering för att medvetet synliggöra 
normer. Det är viktigt att granska om hur normer skapas och befästs för att kunna ifrågasätta 
dem. Det för att varken elever eller lärare ska marginaliseras i skolan. Det är också viktigt att 
synliggöra de normutmanande handlingar som pågår i skolan och att de lyfts fram(Bromseth 
2010, s.71). 
 
 
Inom ämnet scenisk gestaltning har Amatörteaterns riksförbund tagit fram ett metodmaterial 
inom normkritisk gestaltning. I det materialet skriver författarna att teaterledaren har makt 
över det som uppstår och utvecklas i gruppen. Hur tal utrymmet fördelas, vilka idéer som 
bejakas och hur rollerna fördelas. Som ledare har man ett stort ansvar över vad det är som 
kommuniceras från scenen. Vilka historier ska vi berätta och på vilket sätt. Om vi får syn på 
det normativa val vi gör i arbetet så kan det också påverka vilka berättelser som vi väljer. Att 
arbeta normkritiskt förutsätter att vi som ledare vågar vara prestigelösa. Vi bör skapa ett 
tryggt klimat i gruppen där vi tillsammans med gruppen kan upptäcka de normativa val vi 
gör. Vad vi väljer i gestaltningsarbetet och vad vi väljer bort. Även läraren visar att vi lär oss 
och utvecklas av gruppens gemensamma arbete (Björkman m.fl. 2011, s.11-20).  
 
 
I boken Normkritisk pedagogik som är utgiven av Uppsala Universitet skriver Lotta 
Björkman om att vara lärare i dagens skola, är att ha makt över elevernas kunskapsbildande 
och socialisering. Som lärare har man makt att skapa utrymme för lärande och social 
interaktion. Man ska hela tiden vara beredd att sätta sin egen bild av kunskap, sig själv och 
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eleverna på spel för att hitta nya perspektiv. Hon tycker att det viktigaste är den kritiska 
förmågan att kunna ifrågasätta de för givet tagna normerna och värderingarna som råder i 
samhället (Bromseth m.fl. 2010, s.155-157). Hon skriver också att det finns en baksida av det 
normkritiska arbetet eftersom läraren är den som sätter betyg. Det finns en uppenbar risk att 
man som lärare börjar använda eleverna för sina egna syften och använder dem för att ”lätta 
hjärtat” som hon benämner det. Lärarens exempel på normbrytande blir en sanning i 
klassrummet och elever vågar inte säga emot för att läraren har makten i klassrummet 
(Bromseth m.fl. 2010, s.177).  
 
 
 
4.  Forskning kring genus och könsroller i undervisningen 
 
 
Svensk forskning kring utbildning och kön har etablerades på 1970-talet och har tidigt varit 
influerad av såväl amerikansk som brittisk forskning. Den aktuella forskningen presenteras 
oftast i internationella tidskrifter och det är där mycket av diskussionen sker. För att bli 
publicerad har författare ofta dubbla hinder dels språket och att göra det utifrån en kulturell 
kontext som internationella tidskrifter inte delar. Det leder ofta till svårigheter att få artiklar 
publicerade, dels att det är för mycket fokus på svenska förhållanden och brister i engelsk 
språkhantering (Wernersson red 2009, 158). Då det gäller forskning genus och kön i 
teaterundervisningen har forskningen skett främst på svenska teaterhögskolor där Ulrika von 
Schantz, dramapedagog och filosofie doktor i teatervetenskap forskat kring maktförhållanden. 
Hon har publicerat en artikel i Tidskrift för genusvetenskap där hon analyserar fallosbegreppet 
en undervisningssituation vid Stockholms teaterhögskola (von Schantz, 2007, s.9-11) En 
annan forskare vid namn Anna Lund följde det konstnärliga utvecklingsprojektet som drevs 
vid landets teaterhögskolor Att gestalta kön mellan 2007-2009. Via projektet bedrev hon en 
etnografisk studie som hon beskriver i artikeln Staging gender: the articulation of tactic 
gender dimensions in drama classes in Swedish Context ( Lund, 2013,s.911) Då det gäller 
forskning inom teaterområdet kring genus och kön finns det en del internationella artiklar som 
jag kommer att återkomma till. Jag kommer först att resonera för genus och könsroller i 
undervisningen generellt därefter kommer jag att referera till forskning specifikt om genus 
och könsroller i teaterundervisningen. 
 
 
4.1  Genus och könsroller i undervisningen  
 
 
Inga Wernersson verksam vid Göteborgs Universitet har skrivit en del om genus inom 
skolväsendet. Hon skriver om termen kön-/genusordning kan ha flera olika innebörder. De 
kan användas neutralt beskrivande och beteckna regler och normer som särskiljer och 
identifierar män och kvinnor i ett samhälle, kultur eller miljö. Men oftast har det en politisk 
innebörd där antagande om orättfärdig maktfördelning finns mellan könen och att det är 
människans verk. Genus skapas inte bara mellan individer utav olika kön utan det 
vidmakthålls, bevakas och vidmakthålls mellan könen.  
 
 
I Sverige är det främst historikern Yvonne Hirdman som förknippas att genussystemet 
etablerats som begrepp.  Hon menar att kvinnor och män ska särskiljas respektive att kvinnor 
är underordnade männen. Inom pedagogiken har också den australiensiske sociologen 
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Connells tolkningar använts. Han säger att genus är den struktur av ”sociala relationer där 
centrum är den reproduktiva arenan och uppsättning av sociala praktiker som omskapar 
reproduktiva skillnader mellan kroppar och sociala processer” Hans utgångspunkt är att det är 
maskulinitetens komplikationer mer än kvinnans underordning som finns för att förstå 
genusordningen (Wernersson red. 2009, 9-11).  
 
 
När det gäller det gäller skolans genusordning inom pedagogisk forskning är det viktig att 
förhålla sig till dess uppdrag. Inom skolans sociala miljöer formas genus mellan eleverna och 
den ska präglas av jämställdhet, vilket definieras som att båda könen skall ges lika eller 
jämbördiga villkor och samma värde(Wernersson red. 2009, s.11). Intressant är att studera hur 
kön och genus skapas i klassrummet, vilket Inga Wernersson har skrivit i Högskoleverkets 
skrift Genusperspektiv på pedagogik. Det som kanske har haft det tydligaste 
genusperspektivet inom forskningen är undervisningens och fostrans sociala inramning och 
mest framträdande är ”klassrumsforskning” där det handlar om eleverna och lärarens sociala 
situation i skolan.(Wernersson 2006, s.38)  
 
 
I en studie i slutet av 1970-talet av en brittisk pedagog Dale Spender, som bandat 
klassrumssituationer visade det sig att pojkarna ofta talade dubbelt så mycket som flickorna i 
interaktion med läraren. Hon prövade då att uppmärksamma flickorna mer och de fick som 
mest 42 procent av uppmärksamheten. Hon upplevde då att hon favoriserat flickorna och så 
uppfattades det av pojkarna också. Pojkarna protesterade över att flickorna fick mer utrymme 
och flickorna tyckte också att det var okej att pojkarna fick mer utrymme. Liknade resultat har 
rapporterats från alla skolstadier i en rad länder(Wernersson 2006, s.40). En svensk 
undersökning har gjorts av Inga Wernersson 1977 mot bakgrund av den svenska läroplanen 
för grundskolan (Lgr 69). Huvudresultatet av den studien visade att pojkarna fick på lärarens 
initiativ mer hjälp och stöd. Pojkarna tog fler initiativ och fick också större utrymme i 
klassrummet. Det fanns variationer i undersökningen och visade att i en klass där flickorna 
var i majoritet var interaktionen mer balanserad men flickorna fick ändå inte mer 
uppmärksamhet. Flickorna beskrevs också som dominanta.  (Wernersson 2006 s.40-41) 
 
 
I en studie av Einarsson och Hultman 1983, studerades hur lärare använde språket i 
interaktion med olika kön. Undersökningen används i lärarutbildningar och är intressant att 
nämna. Studien visade att läraren använde två tredjedelar av tal utrymmet. Pojkarna använde 
en tredjedel och flickornas utrymme blev väldigt lågt. Läraren anpassade också sitt sätt att 
tala. I tidig skolålder pratade man mycket mjukare till flickorna än till pojkarna. Till dem 
pratade man ett mer vuxet språk och robustare(Wernersson 2006, s.42) Sedan 1970-talet visar 
skolforskning att pojkar som grupp dominerar i klassrummet både verbalt och fysiskt. 
Pojkarna får också i jämförelse med flickorna mer uppmärksamhet och större utrymme i 
klassrummet. Flickor som grupp intar en mer skolanpassad roll och har tystare 
positioner(Wernersson 2009, s.140).  
 
 
I en studie om idrottsundervisning av Eva Olofsson i skolan visas hur staten genom sina läro- 
och kursplaner styrt idrottslärarnas arbetsuppgifter genom att positionera idrottsläraren som 
en konstruktör av karaktärer, kroppar och livsstilar. Under tidsperioden (mellan 1945-2003) 
som forskats har detta funnits med hela tiden men det har skett en förskjutning till formandet 
av livsstil. Från att från början ha olika undervisningsmål med elever av olika kön samt att 
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könen skulle hållas åtskilda i undervisningen har det sakta förändrats. På 1960-talet så 
övergick karaktärsfostran till social fostran men fortfarande skulle könen hållas åtskilda. På 
1980-talet skulle pojkar och flickor undervisas med samma syfte och idrottsläraren sträva 
efter jämställdhet och könsneutrala individer.  
 
 
Under 1990-talet har den svenska skolan gått från regelstyrning till målstyrning vilket har 
inneburit att läraren ska utgå från den enskilda individen. Forskningen har också visat att 
flickor blir förfördelade inom idrottsundervisningen. Läraren ska då sträva efter att utgå från 
flickornas intressen och behov. Eleven förväntas då veta sina behov och kunna styra 
undervisningens innehåll. Det är väldigt lätt att man här blir styrd av konsumtionssamhället 
och påverkad av det, vilket inte är helt oproblematiskt. Främst när det gäller synen på kroppen 
påverkas ungdomar av den kommersiella och massmediala bilden. Både när det gäller 
kvinnans och mannens kropp. Därmed finns risk att den traditionella synen på kvinnlighet och 
manlighet upprätthålls. Idrottsundervisningen riskerar att hamna under marknadens villkor 
och inte ifrågasätta den (Olofsson 1-2009, s.4-6).  
 
 
I en uppsats av Elin Olsson, fördjupningsarbete avancerad nivå 
i samhällskunskap nämner hon Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig(2004) där 
en grupp tjejer på gymnasieskolan studerats. Ambjörnsson har studerat hur flickorna skapar 
genus i relationerna med varandra och hur olika normer skapas beroende av tid, plats och 
sammanhang. Eleverna skapar olika typer av feminiteter i relation till varandra och status får 
de beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Studie visat hur normer kring genus 
kan skapas i skolan. Hon har studerat tjejer som går barn och fritidsprogrammet och 
samhällsprogrammet. Tjejerna som går barn och fritidsprogrammet är elever med låg status 
både kulturellt och ekonomiskt. De avviker också från majoriteten av tjejers beteende på 
skolan. Genom andra elevers beskrivningar av tjejerna identifierar Ambjörnsson de 
egenskaper som anses vara åtråvärda för tjejer. De fina tjejerna är måttfulla, kontrollerade och 
toleranta. Ambjörnsson finner också en tydlig skillnad hur tjejerna agerar i klassrummet och i 
situationer där enbart tjejer är närvarande. I blandade grupper i klassrummet blir tjejerna 
tystare och kontrollerade, vill inte sticka ut. I sammanhang där de är själva intar de en mer 
utåtagerande roll (Olsson, 2015,s.13-14).  
 
 
I en studie av Anne-Sofie Holm Relationer i skolan: En studie av feminiteter och 
maskuliniteter i år 9 visas hur de framträder i två skolkontexter. Holm har studerat hur 
ungdomar i årskurs 9 framträder som pojkar och flickor och hur lärare bidrar till att 
könsstereotyperna förstärks i klassrummet. Läraren sägs inte göra skillnad på könen utan vill 
se dem som individer men på konkret nivå så tenderar skillnaden att ändå befästas. Holm 
visar att läraren har stereotypa föreställningar om pojkar och flickor. Flickorna betraktas som 
lugna medan pojkarna ses som högljudda och mindre inriktade på skolarbete. Flickorna 
betraktas som mogna och pojkarna omogna. I mötet med eleverna i klassrummet så övervakas 
pojkarna mer än flickorna. Flickorna ses som tysta och att de inte bidrar tillräckligt under 
lektionerna. De omogna killarna syns och hörs i klassrummet och får en friare ram att röra sig 
inom. I fall att flickorna är högljudda betraktas de som jobbiga och anses vara jobbigare än 
jobbiga killar. I det vardagliga talet mellan lärare och elev syns könsstereotyperna tydligare 
och knyts ihop med heteronormen(Olsson, 2015,s.14-15).   
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4.2  Genus och könsroller i teaterundervisningen 
 
 
Under två års tid (2007-2009) har Anna Lund som extern forskare, följt det konstnärliga 
utvecklingsprojektet vid landets teaterhögskolor, Att gestalta kön. Hon har i en artikel, 
’Staging gender: the articulation of tactic gender dimensions in drama classes in Swedish 
context’(2013) publicerad i tidskriften Gender and Education. I slutet av 1990-talet anlitades 
regissören Carolina Frände till Teaterhögskolan i Stockholm för att arbeta med eleverna och 
upptäckte att det inte fanns någon genusmedvetenhet i arbetet med texter av Shakespeare och 
Strindberg. Institutionernas utbildning vilade på en traditionell och patriarkal struktur. I 
utbildningen var den västerländska teaterkanonen dominerande med verk av Strindberg, 
Norén, Beckett, Sofokles, Moliere, Brecht, Stanislavskij och Shakespeare.  
 
 
I den kanoniserade världen finns fler roller för män medan kvinnorollerna är mer begränsade 
både till antal och utrymme. Makten mellan könen är ofta till kvinnans nackdel och rollerna 
finns på scenen för att stötta andras behov och ofta männens behov. Teatertraditionen vilar på 
normer som reproducerar vissa sätt att gestalta kön. I många av studenternas berättelser och 
baserad på hennes egna observationer säger studenterna att heterosexualitet tas för givet inom 
utbildningen. Skådespelaren ska också vara beredd på ett ojämlikt förhållande till ofta nackdel 
för kvinnorna. Relationerna mellan könen på scenen är oftast att de åtrår varandra, utrymmet 
på scen är ojämnt fördelar och kvinnan finns för att supporta mannen. Inom svensk 
teaterutbildning upprätthålls könsrollerna genom den västerländska teaterkanonen enligt Anna 
Lund( Lund, 2013, s.910-912). 
 
 
Claudia Nascimento, professor i teater vid Wesleyan University i Connecticut  menar att 
amerikanska teaterinstitutioner erbjuder ett tvådelat stöd för sexistiska värderingar. Det första 
sker i den dramatiska litteraturen där den patriarkala kanonen studeras och de andra i nybörjar 
klasser som är baserad på amerikansk realism. I den amerikanska skådespelarutbildningen 
hämtas mycket från något som kallas monologböcker. Monologerna är ett begränsat urval av 
texter där de kvinnliga karaktärernas funktion är att stödja eller förföras av de manliga 
karaktärerna. Några favoritroller bland de tillfrågade lärarna är olika kvinnoroller vars 
karaktärer är nervösa, förlåtande, kära och hjälplösa. Monologböckernas funktion är att sätta 
skådespelaren i en ram för att bli utvald. Det finns även en tro på att skådespeleri är en 
produkt av känslor vilket hindrar elever från att bli kritisk tänkande, då de tror att risken för 
att känna fullt ut minskar(Nascimento, 2001, s.145-153).  
 
 
Ulrika von Schantz, dramapedagog och filosofie doktor i teatervetenskap har forskat och 
skrivit om genus, kön och maktförhållanden på svenska teaterhögskolor. I en artikel som heter 
’Ett rotsystem på spåren – om scenkonst och kön(2007) publicerad i Tidskrift för 
Genusvetenskap analyserar hon fallosbegreppet, en undervisningssituation vid Stockholms 
teaterhögskola. Hon diskuterar teaterämnets traditionella struktur och dess betydelse för 
undervisningen. Hon menar att den västerländska teatern präglas av den vite medelklassen, 
medelålders, heterosexuella mannens perspektiv. Hon menar att teaterhögskolan som 
institution bidrar till att vidmakthålla och reproducera den som en hegemonisk ordning. Inte 
minst för att eleverna under utbildningen iscensätter relationer mellan kvinnor och män med 
en tydlig uppdelning dem emellan (von Schantz, 2007s.9-14) 
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Von Schantz menar att teaterhögskolan är en maktfaktor och kan påverka undervisningen och 
arbeta med genusfrågor. Problemet är att marknaden är övermättad och teatrarna kan välja 
och vraka bland utbildade skådespelare oavsett skolans genuspolitik. Många skådespelare vill 
ha jobb och hamnar lätt i anpassningens fållor(Von Schantz, 2007, s.12). I von Schantz studie 
så deltar hon under lektioner på teaterhögskolan i Stockholm och fann att kvinnor och män 
övervägande benämns som två kategorier med olika egenskaper. Vid flera tillfällen vittnade 
både studenter och lärare om uttryck som ”nu är du man” eller det är inte tillräckligt manligt. 
Vidare förekom uttrycken om kvinnor ”du är väl kvinna” respektive hon är väldigt okvinnlig. 
Hon blev också varse om en diskurs som hävdade att kvinnliga studenter var privata, känsliga 
och emotionella medan manliga tänkte förnuftigt och tänkte med distans.(Von Schantz, 2007, 
s.17) 
 
 
Beth Watkins är professor i teater vid Alleghany College i Meadville Pennsylvania är 
författare till en artikel ’The feminist Director in Rehearsal: An Education. I artikeln 
diskuterar hon hur man kan förändra sin teaterundervisning och komma bort ifrån patriarkala 
strukturer som enligt henne präglar dagens teaterundervisning. Hon har iakttagit hur unga 
skådespelare ofta blir duktiga på att gestalta manér som tillhör deras inkodade kulturella syn 
på feminina och maskulina beteenden. Hon utgår från Sandra Lee Bartky (professor i filosofi 
och genusvetenskap) som menar att kvinnor från tidig ålder blivit indoktrinerade att ha 
kontroll över vikt, rörelse, beteende och åtrå vilket lett till att de begränsat sig själva. Det i sin 
tur leder till att kvinnor ofta i klassrummet vid repetition är ovilliga till att bli sedda i rädslan 
över att bli bedömd. Att träna sig förbi den fogligheten är en stor utmaning för  
eleven(Watkins,2005,s.187-188)  
 
 
Watkins nämner könsöverskridande rollsättning tillsammans med Bertholt Brechts episka 
teater som ett sätt att synliggöra genus. Att kunna roll sätta oavsett kön är ett sätt att arbeta 
med pjäser där mansrollerna är dominerande. Genom den episka teaterns verfremdungseffekt 
(distanseringseffekt) kan hon uppmuntra eleverna att arbeta utforskande om kön, genus, 
identitet och deras maktförhållanden och på så vis få en djupare förståelse teatern som 
konstform. Dessutom utmanas publiken i vilka beteenden kön bör ha. Brecht arbetssätt är 
motsatsen till den amerikanska realismen och Stanislavskijs system som har sin rot i den 
naturalistiska teatern.(Watkins,2005,s.186-189) 
 
 
Robert I Lublin skriver i sin artikel Feminist History, Theory and Practice in the Shakespeare 
Classroom, att teatern hjälper oss att forma och förstå vilka vi är, vad vi tror på och hur vi ser 
ut. Lublin har reflekterat över sin egen undervisning med Shakespeares texter och menar att 
hans pjäser haft och kommer att ha en betydande roll i upprätthållandet och underhållandet av 
könsroller som gör kvinnan underordnad. Under renässansen i England bestod ensemblen av 
vita män och kvinnor fick inte tillträde till scenen. Shakespeares texter har fortfarande stor 
betydelse på konstnärliga teaterutbildningar och kan spela en stor roll i bevarandet av en 
patriarkal struktur. Lublin menar att det är viktigt att sätta in texterna i en historisk kontext 
och träna eleverna att förhålla sig till texterna då de konstruerar den nationella 
fantasin.(Lublin,2004,s.397-404)  
 
 
I sin egen undervisning har Lublin lagt ner mycket tid på att analysera texterna med sina 
elever. Han diskuterar vad kvinna och man är idag och hur synen på könen har förändrats. 
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Han har också använt könsöverskridande rollsättning då könsstukturerna och 
maktförhållanden blir mer synliga när man byter kön på karaktären. Lublin menar att 
könsöverskridande rollsättning ger möjlighet att utforska hur språk kan användas både privat 
och på scenen för underhållandet uteslutandet av kvinnor. Teaterundervisningen kan utbilda 
eleverna i historia och feministisk teori (Lublin,2004,s.403-407) 
 
 
I en artikel av Christine Hatton från 2003 visar hon på en problematik inom teaterämnet, där 
hon menar att ämnet är uppbyggt av patriarkala strukturer. Kvinnor har nekats tillträde till 
scenen historiskt sett och det är först under senare seklet som kvinnlig närvaro har ökat på 
scen. Kvinnors representation på scen och kvinnlig tematik är numera accepterad. I vissa 
länder undervisas elever om kvinnlig dramatik och regissörer. Dock är det fortfarande svårt 
att hitta pjäser och material, vilket leder till att kvinnan ofta får spela rollen som ”den andra” 
samt att kvinnans berättelse inte är i centrum (Hatton, 2003, s.140-141). 
 
 
Hatton menar att drama och teater är speciellt viktigt för flickor i tonåren. Hon menar att 
ämnet kan fungera som ett forum där flickor får undersöka och arbeta med kriser som uppstår 
i tonåren och på så sätt blir deras berättelser synliggjorda. Hon tycker att drama och 
teaterlärare bör vara medvetna om val av teaterstycken, att de kan bidra till upprätthållande 
och förstärkande av kulturella normer. Däremot ser hon möjlighet till att använda 
dramaprocessen till att avkoda genus och könsnormer och motverka myter samt få igång en 
dialog om könsroller (Hatton,2003,s.144,152). 
 
 
 
5.  Metod 
 
Jag har intervjuat tio elever som går på Estetiska programmets teaterinriktning. Fem elever 
som går i årskurs 1 och fem elever som går i årskurs 3. Av de elever jag intervjuat är det 7 
kvinnliga elever och 3 manliga. Urvalet gjordes genom att jag presenterade projektet för 
eleverna och de fick frivilligt ställa upp på intervjuerna ifall de var intresserade av frågan 
genus och kön i undervisningen. 
 
 
5.1  Val av metod 
 
Metoden som jag har använt mig av är kvalitativa intervjuer. Jag använde mig av 
intervjuformen för att kunna ställa följdfrågor till eleverna och få ett större material. 
Anledningen till det är att jag anser att den är mest relevant för mitt arbete och är den metod 
som är mest frekvent i examensarbeten i lärarutbildningen för att den ofta ger ett intressant 
resultat. Man får tydligare svar med elevens attityder och värderingar. Används intervjun rätt 
är kunskaperna direkt användbara i läraryrket (Johansson m.fl. 2010, s.34).  
I den kvalitativa intervjun så har jag haft frågor som är relativt öppna. Beroende på hur 
personen har svarat har jag sedan ställt följdfrågor. Ibland har jag fått förklara frågan för att 
den som blir intervjuad ska förstå frågan. Då jag kom till frågan om genus och könsroller i 
undervisningen upplevde flera att jag ställde samma fråga två gånger. Jag skiljde på 
undervisningen och teaterundervisningen och det blev lite förvirrande. Jag har ofta sagt; kan 
du förklara, hur du menar, hur du tänker, kan du ge något exempel. Följdfrågorna har jag 
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ställt för att få så uttömmande svar som möjligt. Jag har varit noga med att inte tappa bort 
mina frågeställningar utan försökt hålla mig till dem även om jag ställt en del följdfrågor.  
I handboken Examensarbete för lärarutbildningen som jag använt som metodbok skriver 
författarna att det är en balansgång när man håller en intervju, att man inte hamnar i ett 
osystematiskt samtal och låter personen sväva ut i samtalet. Det är också viktigt att man inte 
är för fast vid sina frågeställningar så man hamnar i en strukturerad intervju (Johansson 2010, 
s.34-37) Jag har spelat in alla intervjuer på datorn och använt en mikrofon vid 
intervjutillfället. Jag har även gjort en provintervju för att undersöka om tekniken fungerar 
samt för att lyssna på mig själv och hur jag ställer frågor samt undersöka om frågorna 
fungerar. Ett vanligt fel man som forskare gör är att man inte lyssnar ordentligt på svaret 
frågan utan är inställd på nästa fråga (Johansson 2010, s.37-41).  
 
 
5.2  Urval 
 
Jag berättade att de var ett examensarbete inom lärarutbildningen och att det var frivilligt att 
medverka. Jag återkom sedan till eleverna efter en vecka och frågade om det var några elever 
som var intresserade. Jag behövde få tio elever som ställde upp. Jag ville få med samtliga 
manliga studerande och frågade särskilt de manliga eleverna. Av sammanlagt fyra på 
utbildningen var det tre som valde att medverka. En begränsning i intervjuerna är att jag har 
för få manliga elever som medverkat. En begränsning är också att en del gett väldigt 
uttömmande svar och andra inte. I det senare fallet så försökte jag ställa fler följdfrågor. 
Jag frågade i de klasser där det fanns både manliga och kvinnliga elever. Eftersom det bara 
finns en teaterinriktning i Norrbotten föll det sig naturligt att det var på den skola där jag själv 
är anställd 
 
 
5.3  Begränsning 
 
En begränsning i mitt arbete är att jag har haft få manliga elever att intervjua. Av sammanlagt 
4 manliga elever på inriktningen ställde tre elever upp på intervjun. En annan begränsning är 
tiden. Elevernas skoldag är begränsad och det är tätt mellan lektionerna. Jag hade svårt att 
boka in intervjuer så hela processen tog väldigt lång tid. 
 
 
5.4  Genomförande 
  
I handboken Examensarbete för lärarutbildningen som jag använt som metodbok skriver 
författarna att det är en balansgång när man håller en intervju, att man inte hamnar i ett 
osystematiskt samtal och låter personen sväva ut i samtalet. Det är också viktigt att man inte 
är för fast vid sina frågeställningar så man hamnar i en strukturerad intervju (Johansson 2010, 
s.34-37)  
 
När jag började med mitt examensarbete var det ganska omfattande. Jag hade ganska svårt att 
formulera frågor som inte var allt för öppna. Jag fick hjälp av min handledare att snäva in 
frågorna så att de blev tydligare och kanske enklare att svara på. Jag har genomfört 
sammanlagt 10 intervjuer och fått ganska skiftande svar. Några har svarat väldigt ingående på 
frågorna och en del har svarat väldigt kort. Det var också svårt att boka in eleverna under de 
tider jag hade till förfogande och det kan ha påverkat att situationen blev stressad för mig. Jag 
kan säga att det är tekniken som egentligen har varit det största problemet för mig från början. 
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Jag visste inte hur jag skulle gå till väga. Jag uteslöt anteckningar för då förlorar jag viktig 
information och kommer inte ihåg vad personen har sagt och hur hon/han har sagt det. Jag 
bestämde mig för att spela in alla intervjuer. Jag fick hjälp av en musiklärare som hade en 
mikrofon som kund kopplas till en dator och spela upp ljudet efteråt.  
 
 
Nu så här efteråt så inser jag att det hade varit en fördel om jag hade antecknat under 
intervjuerna. Enligt handboken i examensarbete nämns också att då man antecknar kan man få 
en naturlig paus i intervjun vilket kan vara bra för den som blir intervjuad. Tystnaden kan leda 
vidare i frågan och man kan få ett mer uttömmande svar(Johansson 2010, s.36). Vad jag 
däremot hör i det inspelade materialet är att jag försökt förtydliga frågorna när eleven inte har 
förstått. Jag hade naturligtvis kunnat både skriva och spelat in vilket hade berikat intervjun 
Jag tror däremot att jag hade en relativt bra relation till de som jag intervjuade eftersom jag 
har eleverna i undervisningen och förhoppningsvis fick ärliga och uppriktiga svar. Nämnas 
bör att vi är två lärare som undervisar i ämnet teater, så eleverna är präglade av två 
undrvisningsstilar. Det är viktigt i alla situationer att intervjusituationen präglas av en 
förtroendefull situation, då finns också förutsättningar att få uppriktiga svar (Johansson 2010, 
s.37-41). 
 
 
Jag upptäckte att jag var ganska forcerad vid första intervjutillfället. Orsaken till det var mest  
I fall tekniken skulle fungera eller inte. Det blev dock bättre vid intervjuerna när jag lärde mig 
att hantera mikrofonen samt lägga in ljudfilen på datorn. Jag upplevde också att mina frågor 
fungerade och att de täckte in mitt område som jag undersökte. Intervjuerna har jag sedan 
skrivit ut på dator i stort sett ordagrant. Jag kan ha utelämnat något enstaka ord som inte var 
relevant med frågan. Det var ganska tidskrävande att skriva ut intervjuerna men då jag 
redovisat resultaten var det bra att ha all utskrift. Jag har redovisat fråga för fråga och 
intervjuerna var ungefär mellan 30-45 minuter beroende på svaren. Jag har redovisat 
kvinnliga och manliga elever åtskilda. Jag har också försökt att se om det finns likheter och 
skillnader i deras svar och vad det har som förenar dem. 
 
 
5.5  Forskningsetiska principer 
 
 
I mitt arbete har jag beaktat forskningsetiska principer såsom informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande kravet i enlighet med 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgiven av 
Vetenskapsrådet.(Vetenskapsrådet 2002, s.7-14). Jag har berättat för eleverna att jag gör ett 
examensarbete och att det är frivilligt att delta. Jag har även berättat att deras identitet skyddas 
samt att de inspelade intervjuerna kommer att förstöras efter att jag färdigställt arbetet. Innan 
intervjun har jag också berättat kort om vad intervjun kommer att handla om. Det är för att de 
ska kunna ställa frågor samt ha möjlighet att avstå ifall de inte vill ställa upp. (Johansson m.fl. 
2010, s.22-23) Jag skrev upp de elever som ville ställa upp och var intresserad av frågorna. 
Då det gällde de manliga eleverna så frågade jag dem speciellt för att få med några manliga 
elevers röster. Eftersom jag spelade in intervjuerna så valde jag att inte anteckna.  
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6. Resultat 
 
 
Här kommer jag att redovisa svaren på frågorna som jag har ställt till intervjupersonerna. Jag 
kommer att redovisa svaren för kvinnliga respektive manliga deltagare separat. Jag kommer 
också att redovisa ifall det finns likheter mellan deras svar och se eventuella skillnader. 
Huvudsyftet med undersökningen har inte varit i att se skillnader mellan könen, men det kan 
vara intressant att notera om det finns en tendens till det. Jag har också intervjuat färre killar 
än tjejer. Oftast är det kvinnliga elever som dominerar på teaterinriktningen och det är 
naturligt att det är fler kvinnliga elever som medverkar i intervjuerna. Mitt syfte med 
undersökningen har varit att undersöka om frågan om genus och könsroller finns med i 
undervisningen oavsett kön.  
 
 
6.1.  Begreppet genus och dess roll i samhället. 
 
 
Kvinnliga elever: 
 
 
Flera av eleverna har svarat att ordet genus för dem är förknippat med könsroller. De tänker 
på hur män respektive kvinnor beter sig. Vad de har för roller i samhället och vad som 
förväntas av dem. En elev anser att det är ett socialt begrepp och att vi inte är biologiskt man 
eller kvinna. Hon säger också att hon inte identifierar sig som kvinna. En elev säger att hon 
tänker på alla queerpersoner som vill bryta med traditionella könsroller. En annan elev tycker 
att begreppet genus har vidgats och att det blivit mer jämlikt mellan könen. Man behöver inte 
längre vara någon ”stereotyp” man eller kvinna utan folk vågar testa gränser. Men hon säger 
också att det fortfarande finns mycket hinder att få uttrycka sig som den man är. Eleven 
tycker att det HBTQ* frågorna har fått mycket större betydelse i samhället och vi är på god 
väg till mer öppenhet.  
 
”Genus är ett socialt begrepp. Vi är inte biologiskt man eller kvinna utan socialt. Jag har 
aldrig sett mig som kvinna”  
 
”Jag tänker på könsnormer” 
 
Manliga elever: 
 
 
En elev har hört om begreppet först när han har kommit till skolan och att det var helt obekant 
innan. En annan elev säger att han först och främst tänker på feminister då han hör ordet 
genus och sedan på könsroller. Han tänker också på de som försöker bryta med sina invanda 
könsroller. 
Den tredje eleven säger att han inte förstår något alls av genus i samhället och behöver få 
information om det samt att det är svårt med forskningen kring genus och att hitta bevis för 
olika könsskillnader. 
 
”jag tänker på feminister och sedan på könsroller och folk som försöker bryta dem.” 
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”allt är en enda stor röra. Jag fattar ingenting. Jag förstår ingenting egentligen. Jag vill bli 
informerad om det” 
 
 
 
 
Både kvinnliga och manliga elever: 
 
 
Fler av eleverna anser att det håller på att förändras i samhället och att det har blivit mer 
acceptabelt att bryta mot normer. En elev tycker att begreppet genus har vidgats och att det 
blivit mer jämlikt mellan könen. Man behöver inte längre vara någon ”stereotyp” man eller 
kvinna utan folk vågar testa gränser. Men hon säger också att det fortfarande finns mycket 
hinder att få uttrycka sig som den man är. Eleven tycker att det HBTQ frågorna har fått 
mycket större betydelse i samhället och vi är på god väg till mer öppenhet. De kvinnliga 
eleverna verkar vara mer bekant med begreppet genus och har reflekterat över det. De 
manliga eleverna har kommit i kontakt med begreppet i skolan. 
 
 
 
6.2 Genus för dig personligt 
 
Kvinnliga elever: 
 
Flera av eleverna har svarat att genus betyder mycket för dem. Speciellt en elev som säger att 
hon inte identifierar sig som kvinna. Sedan hon var lite så har hon haft mycket pojkkläder och 
aldrig burit smink. När hon gick på högstadiet så började hon hitta sin riktiga identitet och 
vågade vara sig själv. Hon tycker att genusfrågor för henne är frihet och acceptans. När hon 
började gymnasiet så vågade hon ”komma ut” och berätta att hon var kär i en tjej.  
 
En annan elev säger att genus är hur folk tänker och påverkar genom sitt sätt att vara. Vad 
man sprider för normer och hur man som person påverkas av normer i samhället. Att våga 
överskrida könsnormerna ingår i det. Flera av de eleverna tar upp vänner som exempel som 
vågar bryta mot rådande könsnormer. Sammanfattningsvis kan man säga att för samtliga 
elever så är genus något som berör dem personligt och flera har kommit i kontakt med 
personer som på något sätt överskrider könsnormerna i samhället. En elev har själv 
överskridit könsnormerna och för henne betyder genusfrågor väldigt mycket. 
 
”Feminism och hur jag tänker. Vad jag sprider för könsnormer och hur jag påverkas av dom. 
Tänker på mina vänner som överskrider könsnormer” 
 
 
Manliga elever: 
 
En av eleverna som jag har intervjuat svarar att de tänker på att alla är människor, det finns 
ingen skillnad mellan oss. Det ska vara lika för alla. Han tycker inte heller att han försöker 
bryta någon könsroll. En manlig elev är noga med att poängtera att han är heterosexuell och 
att genus handlar om alla människor. En tredje manlig elev säger att han inte kan förändra 
samhället och att det finns en uppdelning i arbetslivet. 
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”Ja du genus för mig….alla sorters människor män och kvinnor. Jag är heterosexuell.” 
Både kvinnliga och manliga elever: 
 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att för samtliga elever så är genus något som berör dem 
personligt och flera har kommit i kontakt med personer som på något sätt överskrider 
könsnormer i samhället. En elev har själv överskridit könsnormerna och för henne betyder 
genusfrågor väldigt mycket. De manliga eleverna lägger inte lika stor vikt vid genus som de 
kvinnliga eleverna dock är alla berörda på olika sätt. En manlig elev betona även att han är 
heterosexuell. 
 
 
 
6.3 Elevernas uppfattning om genus och könsroller i utbildningen. 
 
Kvinnliga elever: 
 
Flera elever påpekar att de saknar genusperspektiv i undervisningen. De nämner 
svenskundervisningen som ett exempel där de diskuterat genusfrågor. Där har det bland annat 
pratat om manligt och kvinnligt språk. De har också gjort en filmanalys där det använt sig av 
bechdeltestet.*(se bilaga 2) Eleverna säger också att de diskuterat genusfrågor på 
samhällskunskapen men mest på deras eget initiativ. Det är i teaterundervisningen som de 
mest har kommit i kontakt med genusfrågor. En elev berättar om några missöden i klassen då 
läraren nämnt personer vid fel kön. En annan kvinnlig elev nämner också att flickorna är 
lugnare i klassen och att pojkarna tar mer av plats. Hon säger också att läraren ger pojkarna 
mer uppmärksamhet. Om man går i en klass med mycket flickor är det som regel lugnare i 
gruppen. Vi har mycket ”genustänk” i teatern säger en kvinnlig elev. Hon anser också att hon 
har fått spela mycket motsatt kön. Hon tycker att i teaterundervisningen tillåts det att spela 
och testa olika roller då det gäller kön. En kvinnlig elev säger att det har varit viktigt att få 
pröva olika könsroller i teatern. En annan kvinnlig elev säger att det inte spelar någon roll vad 
det är för kön. Hon tänker mer på karaktärsdragen. Ytterligare en kvinnlig elev säger att vid 
improvisationsarbete så påverkar man rollen mer med sina invanda föreställningar om manligt 
och kvinnligt. Det är lättare att bryta det då man får en given roll i en pjäs. Då tänker man mer 
på karaktärsdragen och inte så mycket på kön. En kvinnlig elev säger att hon inte arbetat 
konkret med manligt respektive kvinnligt. 
 
”Vi tar upp det i utbildningen. Vi har pratat om det på svenskan. Skillnaden på hur män och 
kvinnor pratar. Jag tycker att det var lite svamligt” 
 
”På teatern har jag fått lära mig, det är i princip där jag fått lära mig. Inte i den vanliga 
klassen. Det har bara nämnts i princip” 
 
 
Manliga elever: 
 
En elev säger att de har pratat om det på svenskan i samband med filmanalys. En annan elev 
säger att han inte har tänkt på det och relaterar till teatern, där han säger att han mest får 
killroller. Den tredje killen tycker att man ska införa genusvetenskap och att han vill förstå 
mer av det. En manlig elev säger att han gestaltat två manliga roller i en pjäs på två olika sätt. 
En var väldigt tuff och cool men började gråta. Den andra killen han gestaltade var en blyg 
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och försiktig kille som ”mannade” upp sig, som han uttryckte det. Han berättade också att han 
alltid spelade ”könlöst” och spelade karaktären. En annan manlig elev sa att han tyckte det var 
intressant att spela kvinna och hitta ett rörelsemönster samt att försöka sätta sig in i kvinnans 
tankesätt.  
 
” Man måste införa genusvetenskap. Jag fattar inte röran” 
 
”Har inte tänkt på det. På teatern får jag killroller, sen vet jag inget mer” 
 
 
Både kvinnliga och manliga elever:   
 
Samtliga elever är överens om att de saknar utbildning i genusfrågor och har bara kommit i 
kontakt med det i svenskan förutom i teaterundervisningen. Då det har kommit på tal om 
genusfrågor är det oftast på deras eget initiativ. Flera av eleverna har också sagt att det är 
viktigt att göra sig medveten om könsroller och få en objektiv bild av det. Det är också av 
intresse att två av eleverna nämner att det vill spela karaktären och inte lägger så stor vikt vid 
kön. 
 
 
 
6.4  Uppfattning om vad arbetet med g/k tar för uttryck i undervisningen samt 

önskemål. 
 
 
Kvinnliga elever: 
 
En elev sa att hon inte kände att könsrollerna var så förutbestämda. Hon tyckte att 
teaterundervisningen la mer vikt vid karaktärsdragen än vad rollen hade för kön. Hon tyckte 
också att det inte spelade någon roll vem som undervisade. Förhållningssättet var lika, tyckte 
hon. En elev uppfattade att eleverna fick spela olika personer samt att det var roligt att spela 
motsatt kön. Hon uppfattade att teaterundervisningen då det gällde genus handlade mycket 
om hur man tar plats i det offentliga rummet. Hur man använder sin kropp och med vilken 
röst man pratar. En kvinnlig elev svarade att hon inte hade arbetat med genus och ville gärna 
göra det. En elev säger att hon skulle vilja jobba mer med genus och könsroller. Gå mer på 
djupet med frågan. Hon skulle också vilja ha in experter i skolan och gärna träffa personer 
som inte identifierar sig som sitt kön. Hon vill gå in mer på gestaltningen och titta på 
specifika fysiska uttryck för könen. Hon vill höra transpersoner berätta och experimentera 
med smink och kläder.  
 
 
En annan elev säger också att hon vill spela motsatt kön. En kvinnlig elev tycker att det är 
viktigt att inte trycka ner kvinnor i undervisningen, men hon säger också att undervisningen är 
bra som den är. En annan kvinnlig elev tycker att det är viktigt att arbeta med genus och 
könsroller i undervisningen och att man synliggör det. Hon tycker också att det är viktigt att 
man utgår från personens karaktärsdrag och inte bara från kön. En annan kvinnlig elev säger 
att det är intressant att ta ut svängarna. Hon vill spela könlöst. Hon säger att manliga 
karaktärer kan ta på sig kjol.   
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Manliga elever: 
 
En manlig elev sa att han inte visste hur undervisningen gick till. Sedan sa han att eleverna 
fick spela olika roller ibland, både manliga och kvinnliga. Han tyckte att det var konstigt att vi 
hade könsroller egentligen. En manlig elev tyckte att det var jobbigt att folk var borta och 
brydde sig inte så mycket om genusarbetet just för tillfället. Han betonade flera gånger under 
intervjun att det var ett problem av bristande kontinuitet, att elever var borta från 
undervisningen.  
 
 
En manlig elev säger också att han vill fördjupa arbetet med könsroller. Att testa kläder och 
smink. Att ta ut könsrollerna till det yttersta. En annan manlig elev säger att det är bra som det 
är och vidmakthåller att det är svårt när inte eleverna kommer på lektionerna. Han tycker att 
det är det viktigaste. Att få kontinuitet i arbetet är viktigt för honom. Den tredje manlige 
eleven säger att det viktigaste för honom är att få kunskap och förståelse. Han säger att han 
arbetar mer med att spela en karaktär, en person.  
 
 
Både manliga och kvinnliga elever: 
 
Både manliga och kvinnliga elever svarade att det vill testa att spela ett annat kön och var 
överens om att det skulle öka förståelsen för genus och könsroller. De är samtliga intresserade 
av att få testa olika könsroller och vill lära sig mer i frågan. En elev vill att skolan tar in 
experter så att eleverna får djupare i kunskap i frågan.  
 
 
 
6.5 Betydelsen av arbetet med genus och könsroller i utbildningen. 
 
 
Kvinnliga elever: 
 
Att arbeta med könsroller betyder frihet för mig, att vara något som jag inte är men vill vara. 
Då jag spelat man har jag fått arbeta med olika karaktärsdrag och det har varit spännande att 
upptäcka hur en man kan vara. Jag har fått större förståelse för det. En elev svarar att hon inte 
vet vad arbetet betyder för henne. Dock säger hon att det är moraliskt viktigt att arbeta med att 
göra tjejerna lite starkare och killarna lite blygare. En annan elev säger att det är viktigt att 
både prata och arbeta med genus och könsroller i undervisningen. Att få en ökad förståelse för 
varandra leder också till att man inte kränker varandra.  
 
 
Samtliga kvinnliga elever säger att arbetet med genus och könsroller är viktigt i 
undervisningen. En kvinnlig elev säger att hennes syn har förändrats. Det var först på 
gymnasiet som hon började söka det manliga beteendet. Hon säger också att hon är mer 
bekväm att arbeta med kvinnliga roller sedan hon testat manliga roller. En annan elev säger 
att hennes syn har förändrats genom att hon är mer medveten om könsrollsmönster. Hon säger 
också att på estetiska programmet stöttas de personer som blir utsatta och hon tycker att det 
finns en stor acceptans att man får vara som man vill. En annan elev säger att hon är 
intresserad av att lära sig mer. Hon säger att hon inte hunnit lära sig så mycket i utbildningen 
ännu. Det mesta hon har lärt sig om könsroller är i sin familj. Hon diskuterar mycket i 
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familjen om olika könsroller. En elev säger att det är viktigt att arbeta med genus men man 
ska inte lägga folk i fack. Att det också är viktigt att tänka på karaktärsdragen oavsett kön. 
 
“Frihet att vara något som jag inte är men vill vara” 
 
”Min syn har förändrats. Här på estetiska får alla vara som dom vill. Man stöttar dom som 
blir utsatta” 
 
 
Manliga elever: 
 
En elev tyckte att det är kul att få spela tjej. Han vill inte spela stereotyp man. Det kände han 
sig obekväm med. En annan elev sa att det inte betydde något för honom att arbeta med 
könsroller. Han var mer intresserad av att arbeta med karaktärsdragen och psykologin kring 
personen. En elev sa att det var viktigt och han behövde mer förståelse för frågan. En av de 
manliga eleverna säger att han har blivit medveten om könsroller och att det finns. En annan 
manlig elev säger att han har märkt att många är medvetna om könsroller på skolan. Man får 
inte säga ”jävla hora” åt någon, då får man konstiga blickar. Den tredje manliga eleven som 
jag har intervjuat säger att han också har blivit mer medveten om könsrollsmönster. Han säger 
om sig själv, att han alltid varit den tysta killen i skolan. Han har alltid omgett sig med starka 
kvinnor i sin familj. Att arbeta med könsroller och genus i teaterundervisningen har öppnat en 
ny värld för honom. 
 
”Det betyder inget för mig personligen. Jag är inte intresserad av det. Jag gillar historia 
mer” 
 
”Väckarklocka, ja. Nu vet jag att det finns. Vi diskuterar inte i min familj. Men det är okej om 
man är homosexuell.” 
 
 
Både kvinnliga och manliga elever: 
 
Båda grupperna säger att det är viktigt att arbeta med genus och könsroller och att det har 
betytt mycket för dem. De kvinnliga eleverna är kanske mer insatta i frågan och angelägna om 
att få arbeta vidare med den. Samtliga elever är öppna och intresserade. En av de manliga 
eleverna är lite motsägelsefull. Han säger att det har öppnat ögonen för honom samtidigt som 
han nämner att han är mer intresserad av historia. 
 
 
 
7. Diskussion och analys 
 
 
En slutsats som jag drar utifrån intervjuerna är att, när eleverna får möjlighet att arbeta med 
genus och könsroller så väcks deras intresse för frågan och de börjar jämföra manligt och 
kvinnligt könsrollsmönster. I ämnet scenisk gestaltning så är det oerhört viktigt att jag som 
lärare belyser de dramatiska verken i en historisk kontext, som flera forskare har påvisat. Att 
verkligen synliggöra och diskutera kvinnans och mannens roll då man arbetar med de kända 
klassikerna. Annars tenderar teaterundervisningen att upprätthålla och befästa den rådande 
ordningen. Där kvinnan ofta har en underordnande roll, som jag fått bekräftat då jag studerat 
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frågan. Eleverna är dock inte medvetna om det utan arbetar oreflekterat, om vi lärare inte 
synliggör frågan. Det intressanta är också att de flera gånger i mina intervjuer säger att de är 
intresserade av att arbeta med rollens karaktär. Där slår mig en tanke att eleverna är påverkade 
av den psykologiska realismen. Claudia Nascimento skriver om de amerikanska 
monologböckerna där eleverna arbetar med speciellt utvalda karaktärer som sätter 
skådespelaren i en ram för att bli utvald. Kanske är det så att den amerikanske spelstilen har 
stor genomslagskraft i Sverige, speciellt via filmen.  
 
 
En intressant fråga som då dyker upp är vad det för skillnad mellan rollens karaktär och 
rollens sociala situation. Är det inte så att karaktären formas av dess sociala liv? Bertholt 
Brecht visar tydligt på det när han pratar om gestus, som jag tidigare har skrivit om, att 
karaktären formas av sin sociala situation. Beth Watkins skriver också om det i sin forskning, 
om att Brechts metoder kan användas för att synliggöra genus. Där menar hon att man arbetar 
med rollsättning, oavsett kön och genom distanseringseffekten få möjligheter att arbeta 
utforskande om kön, genus, identitet och deras maktförhållanden.  
 
 
Det är intressant med tanke på Berthold Brechts teorier om gestaltning. Han vill också se 
människans sociala situation utifrån den tid och vilket sammanhang man lever i. Därför går 
det alldeles ypperligt att anamma hans teorier i scenisk gestaltning och arbeta med genus och 
könsroller. Det vore märkligt om jag som undervisande lärare inte såg min roll i hur jag 
formar undervisningen. I dag tycker jag att det ingår för lite genusfrågor i undervisningen 
generellt och det säger eleverna också. Det är bara i svenskan och teaterundervisningen de har 
arbetat med frågan mer medvetet. Forskningen inom genus på teaterområdet är förhållandevis 
ung men den visar tydligt det som jag har som erfarenhet. Att det känns konservativt att 
arbeta med dramatiker såsom Shakespeare och Strindberg och inte belysa deras dramatik ur 
ett genusperspektiv. Sedan jag började arbeta som teaterlärare har jag upplevt att det inte 
känns speciellt nydanande att arbeta med traditionell dramatik. Jag har försökt att hitta nya 
dramatiker och speciellt kvinnliga som på något sätt vänder upp och ner på perspektiven. 
Eleverna har ofta velat byta roller i produktioner. De har arbetat med rollsättning utan tanke 
på kön och det har varit väldigt givande. Jag är glad att jag genom åren har bejakat deras 
viljor och medverkat till att pröva nya metoder. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi är med i 
tiden och inte upprätthåller och befäster könsroller i utbildningen. Vi blir en attraktiv 
utbildning om vi vågar vara med i samtiden och ifrågasätta de rådande värderingarna. Flera 
elever har också berättat om hur angeläget det är, inte minst med tanke på att vi ska acceptera 
könsöverskridande personer.  
 
 
Då det gäller kontakten med ämnet så har en del redan varit i kontakt med genusfrågor men 
för andra är det helt obekant. De manliga eleverna har kommit i kontakt med genus först då de 
börjat gymnasiet. Samtliga elever vill lära sig mer om ämnet och fördjupa kunskaperna. Det 
har blivit mer aktuellt i samhället att ha kunskaper om genus. Inte minst så förekommer det i 
den politiska debatten. Eleverna upplever att de vill lära sig mer och få kunskaper. HBTQ 
frågorna har också fått ökat genomslag och eleverna upplever nog att de vill förstå och få 
kunskaper i frågan. Skolan har ett ansvar och en möjlighet att undervisa i genusfrågor, anser 
jag. Forskningen visar också att i tidiga skolåldern så socialiseras barnen in i ett 
könsrollsmönster som befästs under skolgången. Jag tycker också det var intressant att se hur 
idrottsundervisningen tenderar att bli fast i ett nät av marknadskrafterna om hur kvinnor och 
män skall vara. Teater och idrott har en del likheter. Inom båda ämnena är kroppen i fokus. 
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Det finns en risk att utveckla stereotyper och ideal om kropp och utseende, vilket också 
forskningen om idrott i undervisningen berättar om. 
 
 
Det väcks också tankar kring värdegrunden både i samhället men mest av allt hur vi ser på 
varandra i skolan. Flera elever säger att det finns en tillåtande attityd på Estetiska programmet 
och det är intressant. Hur kommer det sig undrar jag? Är det speciellt för programmet? Är det 
för att vi arbetar med konstnärliga uttryck där det inte finns ett givet svar på vad som är rätt 
och fel? Finns det en möjlighet att inom konsten är det mer tillåtande och accepterande och en 
öppenhet inför varandras uttryck och varande? Att vi ser olika klädstilar, experimenterande 
med könsroller som ett sätt att uttrycka sig? Det finns inget tabu bara olika spännande sätt att 
hävda sin personlighet?  
 
 
Med all forskning som gjorts i ämnet genus i skolan så vore det önskvärt om det var ett tydligt 
inslag i utbildningar. Enligt forskningen är det tydligt hur pojkar dominerar i klassrummet och 
flickor blir hjälpredor. Det är också tydligt hur maktstrukturerna befästs inom teaterområdet. 
Jag tycker att det finns oerhört mycket arbete att göra inom området. Det skulle vara 
obligatoriskt inom alla skolans ämnen att ta upp genusfrågor. Det får inte bara bli ett kort 
moment i någon kurs utan det ska genomsyra undervisningen i sin helhet. Jag kommer själv 
att utveckla det inom teaterämnet och vid varje läsning av en pjäs belysa frågan. Hur gestaltas 
män respektive kvinnor? Vem driver scenen? Vad har de för viljor? Hur driver de sina viljor? 
Hur mycket tar kvinnan respektive mannen plats i rummet? Ja det finns flera frågor att ställa 
och jag har med en del tips i en bilaga på vilket sätt man kan arbeta med genus och kön i 
teaterundervisningen.  
 
 
 
8.  Att arbeta med genus och könsroller i teaterundervisningen 
 
 
Amatörteaterns riksförbund har gett ut en introduktion till Normkritisk gestaltning. Där finns 
det en del metoder som jag tycker är handfasta i arbete med gestaltningen. De arbetar utifrån 
det tekniska i skådespelarträningen kroppen, rösten och rummet. De menar att skådespelare 
och publik är vana att tolka femininet och maskulinitet i rörelser, positioner och röster som 
syns på scen och att det är effektivt att börja i det tekniska. Vad har en handrörelse för 
betydelse? Hur lägger jag tyngden i kroppen? Hur står jag? Var står jag i rummet? Var gör jag 
entré och var ställer jag mig i rummet? I mitten eller på sidan? Hur använder jag mitt 
utrymme på scen? Vem kliver in i mitt utrymme? Vad händer om röstläget sänks (Björkman 
2011,s.41-42)? Ja det finns en mängd av olika frågor att ställa till skådespelaren. Förslag på 
övningar som lärare i scenisk gestaltning/sceniskt karaktärsarbete kan arbeta finns i en bilaga 
i arbetet(se bilaga 3) 
 
 
Det finns många fler övningar som man kan lägga in då man arbetar med skådespelarträning 
som har en tydlig vinkel på genus och könsroller. Jag tycker att det väcker många frågor kring 
samhället och våra relationer i samhället. Jag tycker att det ger en frihet till gestaltningen och 
att man kan gå utanför invanda och förväntade mönster. Flera elever säger i intervjuerna att 
det är viktigt med kunskaper om genus och könsroller i samhället. De säger också att det inte 
stött på det i andra sammanhang än i teaterundervisningen och på svensklektionerna. Det är 
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en brist anser jag att vi fortfarande som pedagoger har så svårt att ta tag i frågan. Vad kan det 
bero på? Kanske beror det på rädsla, bekvämlighet eller helt enkelt bristande kunskaper inom 
området?  
Teaterhögskolan i Stockholm har gett ut en rapport som heter, Att gestalta kön där har de 
undersökt hur de fyra teaterhögskolorna i Sverige arbetar med genus och könsroller i 
undervisningen. En kvinnlig lärare på Teaterhögskolan i Göteborg säger sig länge ha arbetat 
med jämställdhetsfrågor ur ett strukturellt perspektiv. Hon säger att det är viktigt att syna 
makten och normerna och föra in det i det i gestaltningen. Hon säger att det är viktigt för att få 
syn på människan i samhället och att det ger något till den konstnärliga gestaltningen. Hon 
säger att det blir många frågor och diskussioner med studenter kring lärandet ur olika 
perspektiv och kring hennes egen konstsyn. Hon säger också att utmaningen är att hitta 
metoder för arbetet och att det inte ska hamna på ett personligt och privat plan. Med hjälp av 
projektledaren Gunilla Edemo fick det också hjälp att diskutera hur normerna såg ut i 
kollegiet och att hela tiden återför det till norm och makt utifrån deras profession(Edemo m.fl. 
2009,s.86-88).  
 
 
Teatergruppen Lacrimosa med bland annat regissören Liv Elf Karlen har sammanställt en 
rapportbok över intervjuer och workshops där genusarbetet var i fokus. Där finns en intervju 
med skådespelaren Ann Petrén som har en del intressant att säga om skådespeleri med genus i 
fokus. Hon menar att då skådespelaren får ett manus i handen får hon/han en omedveten 
impuls om hur karaktären ska gestaltas. Istället för att direkt köpa den bilden är det viktigt att 
ställa nya frågor med tanke på hur man ser på kön. Att skapa egna frågor som bryter det 
invanda. Hon menar att alla små detaljer är värda att prövas. Varför är det mannen som ska 
bära lådorna? Varför förväntas vi skratta då en man tar på sig ett förkläde? Varför ska så 
många kvinnokaraktärer skildras som behagfulla och inväntande? Kan kvinnan ta på sig 
långbyxor i stället för klänning?( Elf Karlen m.fl. 2008,s.12-14)  
 
 
Eleverna behöver få en frihet i sitt vetande genom att pedagogen ägnar sig åt störande 
materialurval och didaktiska strategier. En amerikans utbildningsforskare som heter Kevin 
Kumashiro har utvecklat idéer om en icke förtryckande utbildning. Han nämner bland annat 
ordet störande undervisning. Det kan handla om omlära det som redan har lärts in som ”sant” 
och möjliggöra förståelsen att kunskap är något som ständigt förändras, som inte har någon 
slutpunkt eller är komplett på något vis (Bromseth 2010,s.174-175). Det blir ett dilemma när 
det gäller normkritiskt urval. Att balansera på ett kulturarv och samtidigt ge möjligheten att 
utmana detta. I övergripande mål och riktlinjer för gymnasiet står det att eleverna ska ha 
övergripande kunskaper och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 
kulturarvet (Skolverket 2011,s.10)  
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9. Slutsats 
 
 
Eleverna har i intervjuerna berättat om att det är intressant att få gestalta motsatt kön och att 
få klä sig i kostymer som man normalt inte bär. Samtliga elever är intresserade av att lära sig 
mer om genus. Utifrån mina intervjuer så är i samtliga kvinnliga elever insatta i fråga, De 
manliga eleverna har kommit i kontakt med genus frågor på gymnasiet. Som jag tidigare har 
varit inne på så borde genusfrågor färga hela utbildningen på estetiska programmet. Jag vet 
inte varför frågan berörs så lite på utbildningen? Inom teaterämnet finns det i alla fall stora 
möjligheter att arbeta med frågan. Jag kommer att fortsätta att söka metoder för arbetet.  
 
 
En psykolog som heter David Kolbs har en metod som heter upplevelsebaserat lärande. 
Modellen bygger på fyra steg nämligen; att uppleva, reflektera, generalisera och agera. 
Genom praktiska övningar får elevernas kunskapande börja i deras egen erfarenhet. 
Upplevelsen gör att kunskapen förankras i oss själva, vår egen kropp och blir en referensram 
och ökar intresset för fortsatt lärande. Uppgiften som lärare blir då att ta tag i det intresse som 
upplevelsen väcker och utveckla det med fakta och strukturell förståelse av normer och dess 
makt ( Bromseth m.fl. 2010,s.172-173).  
 
 
I scenisk gestaltning är det naturligt att vi arbetar praktiskt och här fungerar de metoder som 
jag nämnt tidigare väldigt bra. Det är också viktigt hur jag bemöter elevernas frågor och 
kommentarer samt hur jag för ett resonemang. Ibland kanske ingen vet svaret utan vi får göra 
frågor och söka vidare i vårt gestaltningsarbete. En intressant fråga är till exempel över vad 
det är för norm som råder då det gäller regi? Jag kan ibland uppleva av elever att de vill ha 
tydliga instruktioner över hur de ska bete sig i en viss situation istället för att undersöka och 
finna ut vägen själv tillsammans med pedagogen. En intressant forskningsfråga är om det är 
skillnad mellan ett kvinnligt sätt respektive manligt sätt att regissera? Då det gäller 
forskningen kring genus och könsroller i teaterundervisningen så kan jag konstatera att den är 
relativt ung. Forskningen förekommer mest inom den eftergymnasial utbildningen. Det finns 
oerhört mycket kvar att göra och det skulle behövas mer forskning kring ämnet teater. Jag 
som lärare skulle vara väldigt intresserad av en tydlig handbok i genusarbete och varför inte 
några analyser av klassiska dramer utifrån genusperspektiv. Det skulle vara en stor hjälp för 
mig som lärare att ha ett sådant material att tillgå.  
 
 
Att undervisa i genus och könsroller är för mig att undervisa normkritiskt. Den normkritiska 
pedagogiken är en resa och vi vet aldrig vart det bär och det är det som gör att undervisningen 
blir en utmaning. Det kan ge både elever och pedagoger en möjlighet att vidga sin 
kunskapshorisont och ställa nya frågor (Bromseth m.fl. 2010, s.180-181). Jag ser det som en 
utmaning att inom ämnet teater arbeta normkritiskt och ha en utgångspunkt i genus och 
könsroller. Det kan vara ganska tråkigt att gå på teater och se det förväntade och 
konserverande av könsroller. Jag hade gärna sett att de fanns mer forskning kring ämnet 
kvinnligt och manligt rörelsemönster på scen. Har könsrollerna förändrats genom tiderna eller 
är det så att då vi arbetar med pjäser så konserverar vi könsroller och publiken blir inte 
överraskad?  
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Efter att ha gått estetiska programmet så finns det möjlighet att söka till Scenskolan och jag 
anser att det är en skyldighet att vi som är lärare inom ämnet teater har arbetat med frågan så 
att framtidens skådespelare kan utvecklas till att skapa en ny och spännande teater. En teater 
där jag som publik kan upptäcka något nytt om människan och som kan vidga min horisont 
till en större tolerans och acceptans. Det står också mycket annat i mål och riktlinjer för 
gymnasieskolan som jag som lärare har stor användning av. Att aktivt verka för 
likabehandling av individer och grupper samt att verka för att förhindra alla former av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi inom skolan ska ha respekt för den 
enskilda eleven samt ha ett demokratiskt förhållningssätt. Det står också att läraren ska se till 
att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket 
2011,s.10). 
  
 
Efter många år i läraryrket så har jag lärt mig en sak som kanske är det viktigaste i mötet med 
eleverna, är om jag lyckas skapa en god relation till eleven. Carina Henriksson skriver i boken 
Klassrumsflyktingar att en god pedagog har förutom goda teoretiska kunskaper också en 
fallenhet för att skapa en god pedagogisk atmosfär i klassrummet samt en förmåga att se alla 
elever. En god pedagog ska ha utvecklat en fingertoppskänsla för när hon ska agera och vad 
varje elev kan behöva för att utvecklas (Henriksson 2009, s.44).  
 
 
Undervisningen i teater handlar mycket om att möta grupper och den enskilda individen. Att 
skapa en kontakt samt en trygg och tillitsfull relation. Då man arbetar med teater använder 
man sig själv i arbetet med att gestalta. Det kan vara väldigt tufft och det kräver ett visst mod 
av unga människor att ge sig i kast med det. Därför är det viktigt att i undervisningen hitta 
konkreta metoder för att söka ett uttryck. Det kan vara en trygghet för eleven, att se att 
människan och den sociala situationen samspelar. Det kan vara en utmaning för pedagogen att 
hitta nya vägar till gestaltning. En utmaning som blir till en nödvändighet för att skapa liv till 
undervisningen. 
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Bilaga 1 
 
 
Frågor till de studerande: 
 
1. Hur uppfattar du begreppet genus? 
 
2. Hur uppfattar du begreppet genus i samhället? 
 
3. Vad innebär genus för dig på ett personligt plan? 
 
4. Hur uppfattar du arbetet med genus/könsroller i utbildningen? 
 
5. Hur uppfattar du arbetet med genus/könsroller i teaterundervisningen? 
 
6. Hur uppfattar du att vi arbetar med genus/könsroller i teaterundervisningen? 
 
7. Hur skulle du vilja att vi arbetade med genus/könsroller i undervisningen? 
    Kan du beskriva? 
  
8. Vad betyder arbete med genus/könsroller för dig? 
 
9. Har din syn på genus/könsroller förändrats genom utbildningen? 
    På vilket sätt? Kan du beskriva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 2 
 
 
*Det är en analysmodell som skapades av amerikanskan Alison Bechdel 1985 och som kort 
innehåller följande: För att en film ska klara testet så ska den ha minst två namngivna 
kvinnliga rollfigurer, som pratar med varandra om något annat än män (Wikipedia) 
 
 
 
*Då jag söker i Svenska Akademins ordlista för att få betydelsen av genus så står det att 
genus betyder socialt kön. Flera av de elever som jag har intervjuat har varit inne på det. 
Själva begreppet genus har införts för att beteckna just de socialt och historiskt till skapande 
som feminismens konstruktivistiska uppfattning av kön betonar. Själva ordet kön som fanns i 
svenskan betecknade snarare ett biologiskt kön. Trots att begreppet genus har införts inom 
genus. Forskarna som använder det avser dock inte att betona biologin, utan det råder enighet 
om en konstruktivistisk syn på könens natur. (Gemzö s.80-81) Att själva ordet var främmande 
för eleverna beror nog på att det inte är så vedertaget. Men allting är i rörelse och idag kan det 
redan vara vanligare bland ungdomar i grundskolan än var det var för några år sedan. Själva 
ordet genus kan också vara väldigt laddat då man lätt kopplar ihop det med feminism som 
flera av ungdomarna gör. Inom forskningen så använder fortfarande många ordet kön och 
könsmaktsordning istället för genus.  
 
Norm-fastlagd regel, bestämmelse, rättesnöre, måttstock, mönster (Svenska akademins 
ordlista) 
 
Kön- egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter(könsceller) den producerar 
(Nationalencyklopedin www.ne.se/kön) 
 
 
*De 5 v:n används inom scenisk gestaltning och lyder enligt följande: Vem är du? Var är du? 
Vilken tid? Vad vill du? Varför vill du det? 
 
 
* HBTQ är på svenska en akronym för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner 
(sv.m. Wikipedia.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 3 
 
 
Att ta plats 
 
 
Genom att medvetet använda sina kroppar kan skådespelaren skicka signaler till medspelare 
och till publik om hur man förhåller sig till rummet och varandra. Vad händer med rollen? 
Här är några övningar i att ta mycket plats: 
 
Ta mycket plats:  
 

• Stå stadigt och ha blicken rakt fram. Titta på de andra. Möt blicken på den som du 
tittar på och behåll ögonkontakten. 

• Jämn balans på kroppen. 
• Ha händerna längs med sidorna och öppet bröst. 
• Sträva efter att hålla huvudet still, nacken ska vara som en förlängning av ryggen. 

Kroppen och nacken är åt samma håll då du talar med någon. 
• Ställ dig nära den du pratar med 
• Rör dig ganska långsamt och bestämt. 

 
 
Ta lite plats: 
 

• Låt blicken hela tiden röra sig och möt andras blickar bara en kort stund. 
• Stå med benen ganska tätt ihop. Låt fötterna vara i rörelse. 
• Håll avstånd från den du talar med. 
• Händerna ska vara i ständig rörelse. Plocka med kläderna. Det kan också finnas en 

hand som rör sig i ansiktet hela tiden. 
• Utnyttja små ytor i rummet och rör dig längs väggarna. 
• Tala svagt och lägg in pauser i ditt tal så att det hakas upp hela tiden. 
• Om du hälsar på någon så gör det med ett lätt och kort handslag. 

 
 
Det här känner de flesta av oss igen och kan relatera det till vår vardag. Det är intressant om 
man gör det till en del av undervisningen och på så sätt blir eleverna mer medvetna om hur vi 
förhåller oss till varandra (Björkman 2011)  
 
 
 
Crossdressing 
 
 
Syftet är att undersöka maskulina och feminina koder med hjälp av kostym och rekvisita. Att 
medvetandegöra dessa koder och att det är koder för att användas som verktyg på scen. Man 
ställer ut både skor, kostymer och rekvisita som både är maskulint och feminint kodade. 
Eleverna får sedan börja med att välja ut ett par skor som pedagogen ställer frågor till. 
Frågorna kan handla om: 
 



	

• Hur skiljer sig skorna från de koder som du vanligtvis använder? Vem bär skorna 
vanligtvis? Hur är det att gå i skorna? Var uppmärksam om din gång förändras. Känns 
det lätt eller svårt? Beskriv din gång. 

• Hitta gester som kommer från upplevelsen av skorna. Vad rör sig i huvudet? Vad har 
du för riktning? Hur ser din omgivning på dig? Testa ljud och läten utan att slå fast 
något. Gå runt i huset med skorna. 

• Hitta en kostym som passar till skorna. Gå sedan omkring med skorna och kostymen 
och betrakta världen utifrån den kostymen.  

• När sedan alla har prövat sina karaktärer kan man arbeta med en rollintervju. Eleverna 
intervjuar varandra. Frågorna kan handla om allt från familjesituation till olika 
livshändelser. Den som intervjuar kan också komma med olika påståenden som den 
andre får bejaka. På så vis får man också inspiration till sitt karaktärsarbete av någon 
annan.(Björkman 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


