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Abstract 
Englund, Ellen (2014) "Jag behandlar inte alla lika" – Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta 

genusmedvetet, Kandidatuppsats i Dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan 

i Gävle, Sverige. 

 

Syftet var att undersöka vad det kan innebära för några dramapedagoger att arbeta genusmedvetet. 

Metoden var enskilda intervjuer. Frågeställningarna undersökte dramapedagogernas uppfattningar om 

genus betydelse, om vad genusmedvetenhet innebär för deras praktik samt om vilka svårigheter och 

styrkor det finns i att arbeta dramapedagogiskt med genus. Studien eftersökte utsagornas bredd. 

Resultatet presenterades genom dramapedagogernas enskilda utsagor. Analysen skedde genom 

frågeställningarna och genusteoretiska begrepp. Det framkom att informanterna hade en 

socialkonstruktivistisk och maktkritiskt genussyn, samt att en genusmedveten dramapedagogisk praktik 

kunde innebära ett integrerat arbete utifrån gruppen, se problem inte deltagarna ser, arbete med 

könsfrågor, undvikande av att köna verkligheten och fiktionen, verktyg för skapandet av genus/kön, 

bejakande av queera läckage, reflekterande över praktik och reflektion samt tankar om rätt och fel. 

Dramapedagogikens teaterförankring uppfattades som en styrka och en svårighet. 

 

Nyckelord 
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Inledning 
Jag sitter i lekrummet på en förskola med fyra sexåriga barn. De definierar sig som killar och leker med 

skepp. Jag deltar i leken. De har byggt fartyg av olika material och berättar för varandra och för mig 

om vad som händer på båtarna. De osynliga figurerna som är ombord omnämns som "han" – killar, 

män. Vid en punkt – jag tror att det är när vi precis bestämt att vi ska äta pannkakor till middag i 

kabyssen – frågar jag om det inte finns några tjejer ombord. Vi hamnar i en diskussion om huruvida det 

är möjligt. En pojke blir konfunderad och säger att man måste vara stark om man är på en båt. Jag säger 

att både tjejer och killar är starka. Han funderar, men blir inte övertygad om att tjejer kan vara på båten 

för: "Killar är ju starkare än tjejer". Därför kan, eller ska, inte tjejer vara på båtar. Jag tittar på 

sexåringen framför mig och jag tänker jag inte tror på honom, jag tror inte på att killar är starkare än 

tjejer. Jag vet dessutom att det finns tjejer som jobbar på båtar. Men jag inser också att i hans värld, och 

i mångas värld, är påståendet att enbart killar kan vara på båtar inte bara ett påstående utan en sanning. 

 

En medvetenhet om genus innebär att se att vi tillskriver varandra egenskaper, möjligheter och 

rättigheter utifrån kön. Att se genus (att se kön som en social konstruktion) innebär att se att alla 

människor har samma mänsklighet i sig oavsett genus/kön. Det innebär att se att vi naturligt inte lever 

efter teorier om könsroller. Det innebär att se att vi måste anstränga oss om vi ska hålla kvar myterna 

om tjejer och killar som olika väsen. Det innebär också, oftast, att vi i större utsträckning kan se våra 

egentliga behov, eller hur vi faktiskt är, som människor, istället för att vara (helt) könsförblindade i vår 

verklighetstolkning. 

 

Oavsett maktanalys innebär genus att vi särbehandlar varandra utifrån genus/kön, omedvetet, inlärt. Vi 

föds in i ett samhälle som lär oss att förstå våra erfarenheter efter könade mallar. Vi är experter på 

genus redan när vi är sex år gamla. (Här använder jag begreppet vi som en term för ett samhälleligt 

kollektiv bestående av olika, självständiga individer. Senare kommer jag också använda vi som term för 

den dramapedagogiska yrkeskåren i Sverige.) 

 

För mig innebär en genussyn också att se att killar och manlighet överordnas tjejer och kvinnlighet. Det 

innebär även att se att alla som inte är normativa vita, heterosexuella, cis-, osv. tjejer eller killar 
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osynliggörs eller bestraffas i de rådande berättelserna om Livet, i vardagssammanhang och 

institutionellt. 

 

Händelsen jag berättar om i inledningen utspelade sig år 2006. Sedan dess har jag utbildat mig till 

dramapedagog, påbörjat en lärarutbildning och haft många tillfällen att fundera över genus i relation till 

pedagogiskt ledarskap. Jag har fått uppfattningen att ett genusmedvetet pedagogiskt arbete är svårt, 

krävande och kan ta sig uttryck på många olika sätt. 

 

Problemformulering 
Sternudd (2000) skriver att det "[i] dramapedagogiken finns en demokratisk fostranspotential" (a.a. s. 

19). Grünbaum (2009) skriver att drama "erbjuder arbetsformer för att problematisera ingrodda 

föreställningar" (a.a. s. 14). För mig verkar det som att det både i litteraturen och bland yrkespraktiker 

finns en allmänt rådande uppfattning om att dramapedagogiken ger en särskild möjlighet att arbeta med 

demokrati och allas lika värde. 

 

En dramapedagogisk kompetens innebär inte i sig att man har en genusmedvetenhet, eller ens ett 

intresse av att utveckla ett genusperspektiv. Jag tycker mig ibland ana en outtalad uppfattning som 

säger att dramapedagoger i sig själva är så demokratiska att vi naturligt arbetar utifrån allas lika värde. 

Att vi inte särbehandlar, att vi behandlar alla lika, att vi inte tänker på genus/kön. Jag tror inte att det är 

så. Jag tror man måste synliggöra och medvetandegöra sig om genus/kön, som människa och 

dramapedagog, för att överhuvudtaget kunna arbeta medvetet med genus/kön. (Citatet i studiens titel, 

Jag behandlar inte alla lika, kommer från resultatet. I resultatet framkommer att en del av att arbeta 

genusmedvetet kan vara att man ser att man särbehandlar deltagarna beroende på genus/kön.) 

 

Jag uppfattar det också som att det finns ett intresse hos många dramapedagoger att arbeta med 

genusfrågor. När jag gick på dramapedagogutbildningen på Västerberg fanns det en ambition om att 

arbeta genusmedvetet och normkritiskt (jag gick ut år 2013). Jag vet många dramapedagoger som 

arbetar med genus/kön och normkritik. 

 

Dock har jag under utbildningen, och i andra dramapedagogiska sammanhang, stundom upplevt en 

förvirring och anspänning när det kommer till genusdiskussioner. Som att en del (många?) 
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dramapedagoger är rädda för att göra fel när det kommer till genus, eller till och med är rädda för att bli 

"påkomna" med att inte veta vad genus är. Som att genus inte är något man lär sig om som 

dramapedagog, utan bara ska kunna. Jag vet att inte alla håller med om det jag påstår här. Men min 

anledning till att göra studien är att jag uppfattar att det kan vara svårt att visa sig undrande eller 

okunnig om genus/kön bland dramapedagogiska kollegor. 

 

Jag vet att flertalet dramapedagoger arbetar genusmedvetet. Jag undrar ifall ett undersökande av 

genusmedvetna dramapedagogers uppfattningar om sin praktik kan stimulera samtal inom yrkeskåren 

om huruvida dramapedagogik och genus kan knyta an. För mig finns ett behov av att sätta ord på vad 

det kan innebära att arbeta genusmedvetet som dramapedagog. Kan ett begreppsliggörande, ett 

berättande, om hur genus finns med i några dramapedagogers praktik möjliggöra ett delande av 

erfarenheter som skapar samtal och diskussion? 

 

Under dramapedagogutbildningen på Västerberg undersökte vi normkritisk pedagogik. Normkritisk 

pedagogik fokuserar på att kritisera normer och maktstrukturer. Den ser till normer kring sexuell 

orientering, etnicitet/ras
1

, hudfärg, språk, ålder, funktionalitet osv. Den ser alltså inte uteslutande till 

genus- och könsnormer. När vi bara ser till genus/kön utesluter vi andra sociala konstruktioner. Därför 

kan det tyckas onödigt, eller till och med bakåtsträvande, att göra en studie utifrån begreppet genus, 

istället för utifrån ordet normkritik. 

 

Men medan den här texten skrivs pågår en debatt om friande våldtäktsdomar i Sverige. Vi får "lön efter 

kön". Endometriosföreningen varnar för osynliggörandet av en folksjukdom (endometrios) som bara 

drabbar kvinnor. I Spanien pågår protester mot regeringsförsök att illegalisera abort. Runt om i världen 

lever vi under olika lagar och förutsättningar, beroende av våra kroppars genus/kön. Genus/kön är 

(tyvärr) aktuellt, nu som förr. 

 

                                                 
1

 de los Reyes och Mulinari (2005) skriver: "Många forskare föredrar begreppet etnicitet framför "ras" därför 

att det betraktas som förenat med färre bibetydelser. Andra forskare hävdar att etnicitet historiskt har använts på ett sätt som 

osynliggör rasismen som strukturell, institutionell och vardagsfenomen. De argumenterar dessutom att begreppet "ras" är 

grundläggande för förståelse av rasifierade processer." (ibid., s.7). 
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Om användandet av begreppen genus och kön 
Undersökningen utgår från begreppet genus. Jag har valt att använda begreppet genus, inte kön eller 

genus/kön, eftersom genus är mer vardagligt och lättläst än "genus/kön". Samt för att genus innebär 

(kön som) social konstruktion, vilket ligger i linje med studiens vetenskapliga grund och min 

verklighetsuppfattning. I texten står ibland "kön" eller "genus/kön" istället. Variationen beror på att 

genus och kön ibland går ihop och ibland pekar på olika saker. I resultatet använder jag orden genus 

och kön så som informanterna använder dem. Har informanten sagt kön skriver jag kön, har hen sagt 

genus skriver jag genus, har den sagt jämställdhet skriver jag jämställdhet. 

 

Jag har valt att använda ord som kvinna och man. Men om jag talar om oss som kön, låser jag inte fast 

oss då? Borde jag inte låta bli ord som kvinna, man, trans, hetero, homo, vit, svart osv., och istället bara 

tala om oss som människor? Hillevi Lenz Taguchi (2004) skriver att "innan vi kan överskrida behöver 

vi synliggöra vad det är som skall överskridas; innan vi intar en ambivalent hållning behöver vi veta 

vad det är vi är ambivalenta kring" (a.a. s. 21). I vardagen talar vi om varandra som kvinnor, män och 

intersexuella, som kvinnliga, manliga och transgender. Därför måste jag göra det här också. Den här 

studien kommer sig av att de kategorierna finns. 

 

Författarjaget 
Jag är vit och har bott i Sverige i hela mitt liv, liksom mina föräldrar och deras föräldrar. Jag är kvinna i 

betydelsen att jag identifierar mig som kvinna samtidigt som andra ser mig som kvinna (jag är cis-

person), även om mina genusuttryck ibland gör att jag tolkas som man eller något "mittemellan". Jag är 

queer (inte heterosexuell). Jag är ateist. Jag är 26 år och med mina högskolestudier reproducerar jag 

min klasstillhörighet. Min fysiska och psykiska funktionalitet är inom normen. Jag blottade en del av 

min värdegrundade positionering i inledningen, när jag skrev att jag har en socialkonstruktivistisk och 

maktkritisk syn på genus/kön. 

 

de los Reyes och Mulinari (2005) menar att en författares positionering är viktig att lyfta fram och ta 

hänsyn till när en tolkar studieförfattarens resultat. Men de menar också att författarens position(er) inte 

låser henom till ett visst teoretiskt perspektiv, eller en viss världsförståelse. Sett ur ett intersektionellt 

perspektiv menar de att kunskap är en social praktik "där såväl den sociala positionen som individens 

val och handlingar har betydelse [... D]enna sociala praktik öppnar för möjligheten att antingen utmana 
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eller befästa existerande maktrelationer." (a.a. s. 92). Jag uppmanar dig som läsare att reflektera kritiskt 

över både vad jag påstår, och över vad du själv upplever att jag påstår. 

  



 

 

 

 

6 

 

Syfte 
Studien grundar sig i en vilja att bidra till samtal och undersökande av att arbeta genusmedvetet som 

dramapedagog. Studien riktar sig till blivande och verksamma dramapedagoger, framförallt till dem 

som har ett intresse av att arbeta genusmedvetet. 

 

Syftet är att undersöka vad det kan innebära för några dramapedagoger att arbeta genusmedvetet. 

 

Frågeställningar 
 Hur uppfattar dramapedagogerna betydelsen av begreppet genus? 

 Vad uppfattar dramapedagogerna att deras genusmedvetenhet kan innebära för deras praktik? 

 Vilka svårigheter och styrkor uppfattar dramapedagogerna att det finns i att arbeta 

dramapedagogiskt med genus? 
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Bakgrund 
Nedan följer en definition av dramapedagogik samt definitioner av olika genusteoretiska perspektiv och 

begrepp. För att underlätta läsningen följer en sammanfattning efter varje del. 

 

Dramapedagogik 
Anita Grünbaum (2009) skriver att var gränsen mellan teater och drama går beror på de 

dramapedagogiska utövarna. Gränsen dras olika i det pedagogiska arbetet. Men en allmän skillnad är, 

enligt Grünbaum, att teater generellt sett görs för att spelas inför en publik, medan drama har större 

fokus på kommunikation och kreativt lärande inom gruppen. 

 

Lotta Holmgren-Lind (2007) har i sin lic.avhandling forskat på berättande inom dramapedagogisk 

praktik. I avhandlingen hänvisar Holmgren-Lind till tidigare dramapedagogisk forskning, bland annat 

av Rasmusson (2000), Pusztai (2000) och Chaib (1996). "Genom dessa studier visas att flödet av 

[dramapedagogiska] begrepp och praktiker går mellan konst och pedagogik" (Holmgren-Lind, 2007, s. 

3). Holmgren-Lind redogör även för forskning på användandet av berättande och dramaturgi inom 

olika typer av drama (bl.a. Rasmussen, 1991, Allern, 2003 och Engelstad, 2004), samt 

dramapedagogisk forskning som, enligt Holmgren-Lind, säger att en bra grund för en estetisk och 

personligt utvecklande verksamhet läggs genom att skapa samspel mellan ledare och deltagare (Östern, 

1994, Lepp 1998). 

 

Mia Marie F. Sternudd menar att dramapedagogikens kärna är ageringen, och att arbetet är 

"gruppdynamiskt och processinriktat i sin form" (a.a. s. 34). Kent Hägglund (2011) skriver, i det 

inledande kapitlet till en antologi om dramapedagogiskt ledarskap, att en dramapedagogisk ledare "är 

där för gruppens skull" (a.a. s. 20). En dramapedagogisk ledare, menar Hägglund, lyssnar in gruppens 

vilja och behov hellre än att försöka driva gruppen mot något som mest är av vikt för ledaren. Det 

innebär också att bejaka och tillvarata vad man som ledare får av omgivningen. 

 

När jag slutade behandla deltagarna i mina grupper som omogna, oförstående personer 

som behövdes läras upp och istället bemötte dem som medskapande blev allt så mycket 

lättare (a.a. s. 21). 
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Sternudd (2000) skriver att dramapedagogiken kan ses ur fyra olika perspektiv. Perspektiven kan, 

enligt Sternudd, härledas till olika dramapedagogiska kunskapstraditioner och tillskrivs olika vikt av 

olika dramapedagoger. Ett av Sternudds perspektiv lägger fokus på det sceniskt konstnärliga, ett på den 

individ- och grupputvecklande delen av arbetet, ett perspektiv lägger tyngden vid samhällelig 

maktkritik och det slutgiltiga vid att använda dramas fiktion i inlärningssammanhang. Men 

perspektiven, eller de fokus som dramapedagogiken kan ha, går också in i varandra. Grünbaum (2009) 

skriver att dramapedagogik har en existentiell dimension. 

 

Arbetet riktas inåt mot gruppen eller syftar till möte med en publik. Upplevelser och 

reflektion kring upplevelserna har i drama en existentiell dimension och kan leda till 

insikter om jaget, om roller och relationer, om samhälleliga maktförhållanden och 

mänsklighetens villkor (a.a. s 40-41). 

 

Dramapedagogiken använder enligt Grünbaum (2009) estetisk fördubbling. Det innebär en "växling av 

perspektiv mellan fiktion och verklighet och förmågan till dubbel medvetenhet i roll" (a.a. s. 33). 

Grünbaum menar att dramapedagogiken har en treskiktad dialog: en dialog som pågår mellan det inre 

jaget, det improviserade samtalet i roll och en efterföljande reflektion. 

 

Sternudd (2000) lyfter fram reflektionen som central inom dramapedagogiken. Sternudd 

begreppsliggör, kort sagt, reflektionen som ett återkommande tänkande och verbaliserande över det 

egna jaget och den egna yrkespraktiken. Reflektion kan ske under en kort stund, i en situation, men 

också ses som pågående under praktiskt taget hela livet. Syftet kan ses vara att medvetandegöra sig om 

det egna agerandet för att påverka det egna agerandet. I dramapedagogisk praktik, menar Sternudd, 

finns det för deltagarna också med reflektion över fiktionen. 

 

Samtidigt sker det i kommunikationen om dramatiseringen ett synliggörande av de 

deltagande individernas tankar om vad som hände eller händer i dramatiseringen (a.a. s. 

14). 
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Sammanfattning 

Dramapedagogik är en estetisk pedagogik. Dramapedagogik står nära teater. Ett dramapedagogiskt 

ledarskap utgår från gruppens vilja och behov. Centralt är reflektion över fiktionen och sig själv. 

 

Genus/kön 
R.W. Connell (2006) redogör för människans fortplantning. Reproduktionen. Vi (människor) 

fortplantar oss, till skillnad från en del andra varelser, genom könslig interaktion. Fortplantningen sker 

mellan två former inom vår art ("kvinnor" och "män"). Även om det, enligt Connell, inte är enkelt att 

biologiskt dela in alla människor i grupperna kvinnor och män – det låter sig enligt henom inte göras – 

är det inte särskilt uppseendeväckande att påstå att en fortplantning (utan vetenskaplig inblandning) 

behöver ägg och spermier. 

 Frågan är vad dessa egentligen oproblematiska biologiska skillnader innebär för oss 

(ibid.). 

 

Begreppet genus introducerades i Sverige under 1980-talet. Yvonne Hirdman (2003), professor i 

historia, skriver att de (hen själv inkluderad) som genomförde introducerandet av genus var ute efter ett 

ord som kunde visa att "bakom de fasta formerna "kvinnor" och "män" döljer sig prägling, fostran, 

tvång och underordning" (a.a. s. 12). De som introducerade begreppet såg genus som ett ord som kunde 

tjäna som redskap i att "analysera kvinnors underordning och förstå mäns och kvinnors delaktighet i 

den" (a.a. s. 12). 

 

Enligt Hirdman blev genus en motreaktion på användandet av begreppet könsroll under 1970-talet. 

Hirdman menar att talet om könsroller grundade sig i tanken att kroppen och själen är uppdelade. Eller, 

sagt med andra ord, att det biologiska könet och det socialt skapade genuset är uppdelade. Att 

könsrollen är något vi kan ta av och på som en rock på "vanliga" kvinno- och manskroppar. Det menar 

Hirdman är en grovt förenklad kultursyn. "Som om kultur vore ett slags teaterstycke där skådespelarna 

i pausen kan byta roller med varandra" (a.a. s.13). 

 

Genus, menar Hirdman, säger att både kropp och medvetande existerar, att de hör ihop och att de inte 

kan skiljas från varandra. Med genus skapas en distans till kroppen samtidigt som vi inte går ifrån den. 
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Genus visar också på att vi inte bara tillskriver ”kvinnliga” och ”manliga” egenskaper på varandra utan 

också till på omgivning. Genus visar på: 

 

utsträcktheten, dvs. att genus är något som häftar vid inte bara kroppar, utan vid allt: 

tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller 

platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om kvinnligt/manligt som 

överförda abstraktioner (a.a. s. 16). 

 

Hirdman (2003) menar att begreppet genus säger något annat än begreppet könsroll. R.W. Connell 

(2006), sociolog lokaliserad i Australien, komplicerar saken och menar att ordet genus kan ges 

betydelsen könsroll. Connell menar att begreppet genus kan fyllas med olika betydelser. Genom att 

kartlägga genusforskningen internationellt hittar Connell fyra sätt att se på genus. 

 

Ett sätt att se på genus kallar Connell för att se "kroppen som maskin" (a.a. s. 46). Tolkningen går in i 

teorier om reproduktiva strategier. Teorier om reproduktiva strategier innebär en psykologisk syn på 

kön. Den säger att mänskliga egenskaper och förmågor grundar sig i könsligt biologiska skillnader. 

Teorin säger att det är det biologiska urvalet som gör att vi främjar vissa beteenden hos män och andra 

hos kvinnor. Det vill säga att vår art (människan) helt enkelt behöver dominerande, drivande, starkt 

sexuella män som har intresse för sport och mekaniska färdigheter. Detta för att mänskligheten ska 

överleva (i Väst). Vår art behöver enligt detta synsätt män som är starkare och snabbare än kvinnor. 

Enligt detta synsätt behöver vi kvinnor som är omvårdande och har intuition. Detta synsätt ger ordet 

genus betydelsen: naturliga, biologiska sociala skillnader mellan Honors och Hanars egenskaper. 

 

Ytterligare ett sätt att se på genus, är enligt Connell (ibid.) så som Hirdman (2003) beskriver synen på 

könsroller på 1970-talet. Med Connells (2006) ord är detta att se på genus och kropp som "två sfärer" 

vilka medför en valfrihet. Denna genussyn/könsrollssyn säger att vi själva kan välja vilken social sfär 

(vilket genus) vi vill röra oss inom oavsett kropp, historia och kultur (vi kan byta rock, se Hirdman 

(2003)). Att arbeta med genus innebär då att erbjuda fler valbara genusmönster än de traditionella. (I 

Sverige/Väst innebär alltså de traditionella genusmönstren idag till exempel att män gillar mekanik och 

att kvinnor har intuition osv., min anm.) Detta genusperspektiv vill erbjuda individer och samhällen 

frihet i att välja genus. Detta ska göras genom att nyansera bilder av kvinnor och män. 
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Hela reformprogram byggdes upp kring denna princip [i Väst på 1970-talet, min anm.]. 

Bland dem fanns mediereformer (för att förändra de kvinnliga och manliga förebilderna), 

utbildningsreformer (för att förändra de förväntningar som förs vidare till flickor och 

pojkar) och nya typer av psykoterapi (för att hjälpa individerna att hitta sina nya roller) 

(a.a. s. 51). 

 

Connell (2006) är kritisk mot denna genussyn eftersom den, enligt henom, inte går in på varför det som 

anses vara manligt har högre status än det som anses vara kvinnligt, eller varför män strukturellt sett 

har mer makt än kvinnor. Tron på valfria genus osynliggör enligt Connell faktiska materiella förtryck. 

Ytterligare en kritik Connell framför är att könsrollsteorin förenklar synen på oss människor som 

biologiskt och identitetsmässigt tillhörande antingen facket kvinna, eller facket man. 

 

Det tredje sättet att se på genus kallar Connell "kroppen som en målarduk" (a.a. s. 54). Det är en 

poststrukturalistisk syn som kopplar an till Foucaults diskursanalys och analyser av makt som grundad 

i social disciplin av oss själva. Perspektivet säger att vi själva disciplinerar våra kroppar och varandra 

utifrån normer, och att vi inte gör detta på grund av hot om våld, fängelse eller död, utan på grund av 

hur vi tolkar vår verklighet inom diskurser och på grund av att vi är rädda för social exkludering och 

social bestraffning (ibid.). (Även om vi lever i ett land (Sverige) där vi enligt lag till exempel får klä 

oss hur vi vill, gör vi inte det. Få män bär kjol, klädavdelningar är uppdelade efter könskategorier, etc., 

fastän ingen lag föreskriver det, min anm.)  

 

Om inte social disciplin kan producera genusstrukturerade kroppar, får kniven göra det. 

Kosmetisk kirurgi har blivit en storindustri; kropparna skulpteras bokstavligen till den 

form som föreskrivs av genussymboliken. [...] Man skulle kunna tycka att hela denna 

industri motsäger teorin om naturliga skillnader. [... Men k]ostmetisk kirurgi anses 

uppenbarligen numera vara "naturlig" (a.a. s. 56). 

 

Denna genussyn breddar synen på kultur och på genus som kulturell företeelse. Genus "involverar en 

väldig och komplicerad institutionell och kulturell ordning." (a.a. s. 56). Dock, menar Connell, 

"överdriver [de poststrukturalistiska teorierna] ofta kroppens foglighet." (a.a. s. 56). 
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Därmed kommer Connell in på en fjärde genussyn: "socialt förkroppsligande". Enligt det perspektivet 

är kroppen inte passivt utlämnad till sociala konstruktioner eller sociala normer. Kroppen ses som aktiv 

och ofoglig. Poststrukturalistiskt sett lever vi inom hårda sociala discipliner som vi formar oss själva 

och varandra efter. Men Connell menar att vi alla lever i kroppar som i sig själva förändras, åldras, 

föder barn och åtrår. Detta utan att den sociala, eller ens den i vissa fall lagstadgade, disciplinen 

fullkomligt grabbar tag om oss: 

 

Kroppar har agens och kroppar är socialt konstruerade (a.a. s. 67). 

 

Connell argumenterar för att det går att analysera genus i relation till kroppen – utan att utgå från att 

mäns och kvinnors sociala olikheter skulle bero på kroppars biologi. Enligt Connell sker kroppens liv 

och våra sociala konstruktioner i ett kretslopp, ofrånkomliga från varandra, skapade ur varandra. 

Eftersom kroppen i sig själv går emot föreställningar om naturliga kvinnor och naturliga män, går det 

inte att se genus som biologiska könsskillnader (ibid.). 

 

Sammanfattning 

Hirdman (2003) menar att genus är ett redskap för att förstå kvinnors underordning gentemot män. 

Hirdman skiljer genus från begreppet könsroll. Connell (2006) menar att genus kan betyda samma sak 

som könsroll. Genom att kartlägga genusforskningen internationellt hittar Connell fyra sätt att se på 

genus: ”kroppen som maskin” (biologiska sociala skillnader), ”två sfärer” (valbara könsroller), 

”kroppen som en målarduk” (social disciplin av kroppen) och ”socialt förkroppsligande” (kroppen som 

subjekt och social konstruktion). Dessa genusperspektiv (utom det första, ”kroppen som maskin”) 

förklarar genus socialkonstruktivistiskt. De kritiserar indelandet av våra mänskliga egenskaper, uttryck 

och behov som antingen kvinnliga eller manliga, samt tilldelandet av kvinnliga egenskaper till 

"kvinnor" och manliga egenskaper till "män". 

 

Queera läsningar 
Fanny Ambjörnsson, socialantropolog i Sverige, redogör i Vad är queer (2006) för olika sätt att 

använda ordet queer i teoretiska, politiska och aktivistiska sammanhang. Inom genusforskning i 

Sverige kopplas queer till Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen. Det är en kritik inte bara 

mot tilldelandet av olika egenskaper till kvinnor respektive män, utan mot hela den binära 
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uppdelningen av människor i två kön: kvinna eller man. Det är framförallt en kritik mot normer om 

förväntad heterosexualitet och ett synliggörande av hur sexuella normer hänger ihop med upplevelser 

av, och skapande av, genus/kön. Queerteori med Judith Butlers grund ifrågasätter alltså inte bara "hur 

man ska vara som man eller kvinna, utan även att man ska vara man eller kvinna" (a.a. s. 112). Samt att 

vi ska begära det motsatta könet. Ambjörnsson sammanfattar den heterosexuella matrisen till följande: 

 

att de enda positioner som står oss till buds är kvinna eller man 

att dessa positioner ställs i motsats till varandra, kroppsligt och beteendemässigt 

att de samtidigt förväntas åtrå, begära och ha sex med varandra 

(a.a. s.112-113). 

 

Ambjörnsson lyfter fram att fastän vi förväntas leva heteronormativt som heterosexuella kvinnliga 

kvinnor eller som heterosexuella manliga män, lever inte alla så. Världen är full av transhandlingar och 

queera uttryck. Det ger, menar Ambjörnsson, utrymme för queera läsningar (att inte förvänta sig 

heteronormativitet, att läsa av andra uttryck). 

 

Ett queerperspektiv säger att vi ser det vi har lärt oss att se, att vi ser det vi förväntar oss att se – och att 

vad vi lärt oss att se är djupt påverkat av samhälleliga heteronormativa föreställningar. Det säger att vi, 

när vi lär oss att läsa queert, kan upptäcka att identitetshandlingar och sexuella begär som vi tidigare 

tolkat genom heteronormativa ögon faktiskt uttrycker något annat än vi trott. 

 

Ambjörnsson understryker att ett queerperspektiv inte innebär att läsa alla som lesbiska, utan att det 

handlar om att tillåta sig själv och andra att se på världen på fler sätt än genom en heteronormativ lins 

varigenom två tjejer i hand endast och enbart kan vara vänner (ibid.). 

 

Sammanfattning 

Queer kritiserar den heterosexuella matrisen. Queera läsningar innebär att tolka världen på andra sätt 

än genom en heteronormativ lins. 
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Intersektionalitet 
Intersektionalitetsbegreppet kommer ur antirasistiska och feministiska rörelser, skriver de los Reyes 

och Mulinari (2005). Intersektionalitet syftar till att ge en teoretisk tolkningsram till hur olika 

maktordningar samspelar med varandra – hur vi skapar och tolkar varandra och vår livsvärld i en 

komplex rörelse mellan genus/kön, etnicitet/ras, klass, sexuell orientering osv. En genusdiskussion utan 

en medvetenhet om rasifiering kan komma att, utan att det problematiseras, bara handla om vita 

personer. de los Reyes och Mulinari menar att en intersektionell kritik också kan riktas mot 

akademiska normer om universalism eller postmodern relativism. En intersektionell teoretisk grund ser 

kunskap som situerad, framforskad under faktiska omständigheter, samt att dessa omständigheter 

innebär att vi, beroende på tillhörighet, lever inom olika möjligheter och positioner. 

 

Ambjörnsson (2004) har forskat på hur tjejer på en gymnasieskola i Sverige blir tjejer. Eller, sagt med 

andra ord, hur de upplever sig som tjejer i relation till klass, sexualitet och genus/kön. I sin forskning 

berör Ambjörnsson även hur genus/kön skapas i relation till vithetsnormer. Vita tjejer kan exempelvis 

uppleva sig som fria och självständiga när de speglar sig mot (samhälleliga) bilder av svarta tjejer, om 

svarta tjejer porträtteras som tillbakahållna. Ett intersektionellt perspektiv visar därmed, enligt de los 

Reyes och Mulinari (2005) följande: ”[k]önskonstruktioner är således alltid rasifierade på samma sätt 

som rasifiering är bekönad (a.a. s.10, kursiverat i original). 

 

Sammanfattning 

Intersektionalitet syftar till att ge en teoretisk tolkningsram till hur olika maktordningar samspelar med 

varandra. 

 

Genus/kön och drama/teater 
"Teater är per definition en förklädnadsakt" (Rosenberg, 2000, s. 9). Så inleder Tiina Rosenberg, 

forskare i teatervetenskap och genusvetenskap i Sverige, en undersökning av kvinnor i manskläder på 

scenen. Det är en queer studie av en bit västerländsk teaterhistoria. Rosenberg skriver att: 

 

Teater är per definition en förklädnadsakt. Aktören klär ut sig till någon/något, vilket 

innebär att han/hon axlar en annan identitet. Denna maskeradakt sammanfaller med 
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personbegreppet som är lika gammalt som teatern själv. Det återgår språkligt på det 

latinska ordet persona, vilket betyder mask (a.a. s. 9, kursiverat i originalet). 

 

Rosenberg menar att transvestism och cross dressing funnits i de flesta kulturer, och hänvisar bland 

annat till Bibelns omnämning (förbud) mot transhandlingar i Femte Moseboken
2

. På teatern kan 

transuttryck vara medel som backar upp normativa föreställningar. Men det kan också vara en 

motståndshandling mot rådande normer. 

 

Rosenberg (2000) skriver att cross dressing/transhandlingar på scenen har en omstörtande kraft (är 

subversiva), för att de påvisar att genus/kön och sexualitet är socialt konstruerat och hophörande med 

maktstrukturer. De visar att varken strukturer eller inlärda handlingar är beständiga. Sett ur ett 

queerperspektiv är genus något som utförs. Genus är handlingar, performance (performativa 

handlingar). Genushandlingar utövas och tolkas som nämnt enligt queerteorin inom den heterosexuella 

matrisen (ibid.). Men världen är inte helhetligt heterosexuell. Det läcker queerhet (Rosenberg, 2004). 

 

Rosenberg skiljer på två olika sätt att se på "byxroller". Antingen som "förklädnad" eller som 

"föreställning". Förklädnads-perspektivet innebär att se byxroller som ett (köns)rollspel. Detta baserat 

på tanken att det finns ett essentiellt, äkta kvinnokön som klär ut sig till manlig/man. Föreställnings-

perspektivet menar att byxroller avslöjar genus/kön som social konstruktion.  

 

Rosenberg (2000) lyfter fram att det finns en "dubbel blick" på teatern. Den innebär "att samtidigt se 

både rollen och aktören" (a.a. s. 14). Dessa två, rollen och kroppen som ger rollen liv, kan inte skiljas 

åt. Publikens upplevelse av den ena påverkar publikens upplevelse av den andra. Olika typer av cross 

dressing och transuttryck har enligt Rosenbergs studie historiskt sett olika status. Kvinnor som klär sig 

till män vinner i status, medan män som klär sig kvinnligt förlorar i status. Samtidigt som exempelvis 

män i kvinnokläder kan vinna poäng i att visa humor. 

 

                                                 
2

 ”En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla som gör 

sådant.” (Femte Mosebok, 22:5). 
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Sammanfattning 

Rosenberg (2000) menar att det finns en ”dubbel blick” på teatern. Aktören och rollen ses alltid ihop. 

Transhandlingar på scenen kan ses som ”förklädnad” av fasta kön eller som en ”föreställning” av 

sociala konstruktioner. Transhandlingar på scenen kan påvisa genus performativitet och kan ha en 

omstörtande kraft. 

 

Tidigare forskning 
Philip Taylor (Ackroyd, 2006) menar att det, internationellt sett, de senaste åren framkommit en 

växande mängd genusmedveten kritik mot traditionella, heterosexistiska sätt att använda symboler och 

berättelser i dramasammanhang. Taylor skriver (med bland andra Hoepper & McLean, 1995, samt 

Nicholson, 1995) att den feministiska och poststrukturalistiska forskningen har skapat nya 

problematiseringar av drama. Generaliseringar om vad det innebär att vara en individ, om vad vår 

existens och vad vår verklighet innebär, går inte att göra i medvetandet om att våra identiteter skapas i 

samspel med sociala konstruktioner som genus/kön, språk, klass och etnicitet/ras. Taylor hänvisar till 

Fletchers (1995) iakttagelser av genusgrundade maktrelationer i drama. I början av 1990-talet 

reagerade Fletcher mot ett processdrama lett av Cecily O'Neill i Australien. Fletcher menade att 

dramaförloppet förbisedde viktiga diskussioner om bestraffning av kvinnor. Taylor beskriver att detta 

väckte debatt inom dramavärlden om huruvida stereotyper ifrågasätts eller förstärks i dramaunder- 

visning. Vidare lyfter Taylor också fram Hornbrooks (1998) kritik mot heteronormativa värderingar 

och förväntningar i Heathcotes processdramer. Hornbrook menar, enligt Taylor, att ledare omedvetet 

kan förvänta sig heterosexualitet hos deltagarna, både i ageringen och i reflektion över ageringen. 

 

Research in Drama Education (RIDE - en internationell tidskrift som presenterar ny drama- och 

teaterforskning) har år 2013 tema genus och sexualitet. RIDE:s temanummer vill problematisera hur 

teatral pedagogisk praktik kan utmana normer och makt. Farrier och McNamara presenterar numrets 

tema och skriver att genus och sexualitet alltid finns, i allt vi gör, men att artiklarna fokuserar på 

drama- och teaterarbete som uttalat riktar sig mot arbete med genusfrågor. Artiklarna koncentrera sig 

på hur drama- och teaterpraktik kan belysa och undersöka genus och sexualitet, framförallt genom att 

se till normer, särskilt till heteronormativitet. Artiklarna undersöker genus/sexualitet, identitet och makt 

genom projekt som med hjälp av drama- och teatertekniker förmedlar och tydliggör icke-normativa 

livserfarenheter och problematiserar föreställningar om genus/sexualitet. Farrier och McNamara 
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beskriver queerforskningens utveckling sedan Judith Butlers queerteori lanserades på 1990-talet, och 

skriver att en del dramapraktiker sedan dess har anammat queer (genus performativitet, kritik mot 

heteronormativitet) i sina arbetssätt. De lyfter särskilt fram konstnärligt pedagogiska projekt angående 

transfrågor som bedrivs runt om i världen, men menar att trans-projekten är få och dåligt 

dokumenterade. En motivation till RIDE:s tema är just att bidra till att dokumentera och belysa queer- 

och trans-projekt som pågår. Farrier och McNamara varnar för tron att samhälleligt normbrytande 

projekt och kontexter är icke-normativa. Könade (gendered) maktrelationer, menar de, finns i alla 

sammanhang.  
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Metod 
May (2013) understryker vikten av att göra metodval utifrån vad som passar undersökningen, och inte 

utifrån personlig bekvämlighet eller personliga preferenser. Samtidigt problematiserar hen detta genom 

att ifrågasätta att det skulle finnas värdeneutralitet. Genom att exemplifiera med den breda forskning 

som finns kring växthuseffekten konstaterar hen att våra samhälleliga övertygelser inverkar i vår 

forskning. May menar att våra tolkningar av våra vardagliga erfarenheter ofrånkomligt finns med i 

forskningsprocessen. Därför krävs en reflexiv praktik av forskaren. Reflexiva överväganden krävs från 

start och måste finnas med under hela processen. Forskaren ska fundera över vad den tror "är" och vad 

den tror "borde" vara, och försöka skilja dessa påståenden åt. Dock som "en utgångspunkt, inte en 

slutpunkt" (a.a. s. 78). 

 

Taylor (Ackroyd, 2006), som introducerar en antologi om kvalitativa metoder i dramaforskning, 

argumenterar för att forskning, hur kvalitativ den än må vara, aldrig kan beskriva annat än en del av 

verkligheten, eftersom vi alla ser på verkligheten utifrån olika positioner och genom olika perspektiv. 

Hen efterfrågar forskning som erkänner undersökningens situering och lånar ord av Kincheloe och 

McLaren (a.a. s.12): 

 

'No pristine interpretation exists,' argue Kincheloe and McLaren (2000[:286]), 'no 

methodology, social or educational theory, or discursive forum can claim a privileged 

position that enables the production of authoritative knowledge.' 

 

Utifrån detta intresserar sig Taylor för en forskning som grundar sig i en närhet mellan praktik och 

teori, hellre än för den som gör försök till storskaliga undersökningar och svepande generaliseringar. 

Chandra Talpade Mohanty (2006) argumenterar också för att forskning är situerad, lokal. Talpade 

Mohanty menar att till exempel forskning om genus har generaliserats på felaktiga grunder. 

Feministisk forskning gjord i Väst har stått som modell för hur genusrelationer har tolkats på andra 

platser i världen. Vad som är intressant för vissa, behöver inte vara direkt aktuellt eller sant för andra. 

 

Val av metod: intervjuer 
Syftet är att undersöka vad det kan innebära för några dramapedagoger att arbeta genusmedvetet (det är 

inte att undersöka hur dramapedagogerna arbetar). Därför har jag valt att göra intervjuer. Gällande 

intervjuer, skriver May (2013), ger de en bild av personers uppfattningar om något samt "de skäl som 
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de anger för sina uppfattningar" (a.a. s.190). Genom intervjuer kan jag alltså ta del av uppfattningar, 

och vad informanterna tycker ligger till grund för uppfattningarna. 

 

Jag har genomfört tre enskilda semistrukturerade intervjuer. För att informanterna skulle kunna ta 

ställning till sitt deltagande, samt förbereda sig, mejlade jag dem ett längre brev om studiens syfte och 

intervjuns upplägg innan undersökningstillfället (se bilaga 2). Intervjuerna kretsade kring frågorna i 

mejlet och pågick i 45-60 minuter. En av intervjuerna skedde på informantens kontor, två intervjuer 

ägde rum i grupprum på bibliotek. Alla intervjuer spelades in och har transkriberats i sin fulla längd, 

för att bli överblickbara och lättillgängliga under bearbetningsfasen. Informanterna har givits möjlighet 

att respondera på ett första utkast av resultatdelen. Alla har givit respons. Två av dem har kommit med 

korrigeringar. En kommenterade på hur jag citerat hens uttalanden om genus. En kommenterade 

angående hur jag formulerat mig om hens deltagare och arbetsplats (se metoddiskussionen). 

 

May (2013) betonar att "data samlas inte in, utan skapas" (a.a. s. 39). Forskarens metoder, ansatser och 

värderingar påverkar den intervjuades uttryckta uppfattningar. Informanterna kan känna en "emotionell 

press att avslöja vissa typer av information; det förväntas en viss typ av svar" (a.a. s. 170). Därav finns 

under genomförandet av undersökningen behov av en reflexiv praktik. May lyfter fram att forskaren 

måste reflektera över vilket språk den använder och vilka förväntningar den har på informanternas 

kunskap och roll. 

 

Att vara tydlig med förväntningar och göra språkliga avväganden är viktigt i den här studien.  Genus är 

ett laddat begrepp. Jag menar att genus är ett svårt och i hög grad beforskat, värdeladdat ord. Som 

Connell (2006) visar på kan genus ges olika innebörd. I den här studien är det bredden som är 

intressant, inte att undersöka De Rätta Sätten Att Arbeta Genusmedvetet. Syftet är att undersöka vad ett 

genusmedvetet förhållningssätt kan innebära i dramapedagogisk praktik. Jag har försökt att fråga 

informanterna så öppet som möjligt om vilken betydelse de ger genus. Därför har jag valt att göra en 

semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad/ostrukturerad intervju, skriver May (2013), har 

forskaren ett mer öppet förhållningssätt än i en strukturerad intervju. Det kan ge en större tillgång till 

informanternas egna innebörder av ämnet och forskaren kan komma att utmanas mer i sina förutfattade 

meningar. 
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Undersökningen kräver att vissa frågor ställs. Det betyder dock inte att frågorna är stängda. Jag frågar 

inte: "Hur arbetar du för att killar ska ta en mindre normerande plats i gruppen?". En sådan fråga vore 

grundad i antagandet a) att det finns killar och andra/tjejer i gruppen och b) att killar har en normerande 

position i gruppen, samt c) att det är ett problem och d) att genusmedvetenhet innebär att arbeta mot 

detta problem och e) att jag förväntar mig denna problemformulering av informanten, som kan ha helt 

andra uppfattningar om genusmedvetenhet. Jag frågar inte heller "Varför tycker du att det är viktigt att 

arbeta med genus?". Det kan vara en följdfråga, om informanten uttrycker den åsikten. Jag frågar hellre 

"Vad innebär det att arbeta med genus för dig som dramapedagog?" 

 

Analys 
För att analysera resultatet använder jag frågeställningarna och genusteoretiska begrepp. De tjänar som 

olika utgångspunkter, glasögon och strukturerande verktyg. May (2013) skriver att vad man får veta 

genom intervjuer är informanternas uppfattningar och de skäl de uppger för sina uppfattningar. Det är 

alltså vad jag kan analysera. Taylor (Ackroyd, 2006) och Talpade Mohanty (2006) skriver om riskerna 

med att försöka generalisera eller hitta allmänt giltiga svar. Syftet är inte att hitta allmängiltiga svar 

utan att undersöka vad genusmedvetenhet kan innebära för några dramapedagoger. Därför letar jag 

efter resultatets bredd. 

 

Urval 
Urvalet skedde via facebook (se bilaga 1). Förfrågan skickades ut till dramapedagogiska grupper jag 

själv är med i, så som Nyheter och events på Dramaportalen, Dramapedagoger i Stockholm, 

Forumteater – Forumspel – Joker – Forumspelspedagog, och Skapande Möte. De som svarade på 

förfrågan presenterade sig själva som dramapedagoger, berättade att de arbetar med genus och 

poängterade att de tycker genus är viktigt. Två av de utvalda informanterna svarade själva och en fick 

jag efter utskicket tips om att kontakta. 

 

Intresset för att delta och en uttryckt genusmedvetenhet är vad som har vägt tyngst i urvalet. Hur länge 

informanterna arbetat som dramapedagoger, eller var de har varit yrkesverksamma, frågade jag alltså 

inte om. En förhoppning jag hade var att få kontakt med dramapedagoger jag inte träffat. Detta för att 

få mer personlig distans till informanterna och deras utsagor. Förhoppningen uppfylldes. 
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Inför intervjun skrev en av informanterna, Olivia, till mig att hen var osäker på ifall hen är tillräckligt 

genusmedveten för att delta i studien. Jag svarade att Olivia tagit till sig av förfrågan om 

dramapedagoger som arbetar med genus och visat en entusiasm i sitt mejl till mig, vilket var 

kriterierna. Samt att studien inte letar efter tvärsäkra svar på vad ett genusmedvetet dramapedagogiskt 

arbete innebär, utan snarare utgår från den anspänning jag upplever kan finnas hos dramapedagoger i 

att arbeta med eller tala om genus. 

 

Informanterna 
Jag kallar informanterna för Nora, Olivia och Helena. Dessa namn bär tecken för kvinna och född i 

Norden. Jag har valt så, för att informanternas verkliga namn bär dessa tecken. 

 

Olivia och Nora arbetar på varsin kulturskola. Helena arbetar på en daglig verksamhet för bild-, scen- 

och ordkonstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar. På daglig verksamhet är deltagarna vuxna 

på heltid anställda skådespelare, medan deltagarna på kulturskolorna kommer på sin fritid och är 6-19 

år. Alla deltar frivilligt. Olivia, Nora och Helena är utbildade dramapedagoger, och arbetar som 

dramapedagoger, även om de i sina anställningskontrakt benämns på andra sätt (exempelvis som 

pedagog). De är utbildade på olika folkhögskolor och högskolor. Alla arbetar och lever i Sverige. 

Helena har arbetat som dramapedagog i 23 år. Olivia läste till dramapedagog för 5 år sedan men har 

arbetat som dramapedagog och teaterlärare i snart 20 år. Nora examinerades för 5 år sedan, och har 

anställningen på kulturskolan sedan 2 år tillbaka. Gällande genus har de olika typer av kortare 

folkhögskole-, högskole- och jobbutbildningar med sig. Ingen säger sig ha studerat genus, utan att det 

är något de på andra sätt söker kunskap om. 

 

Etik 
Vetenskapsrådet (2011) skriver att forskning ska ta hänsyn till informanternas integritet. I texten 

anonymiserar jag informanterna liksom personer och verksamheter som omnämns i deras utsagor, i den 

mån det är möjligt. Anonymiseringen görs med fingerade namn, samt utelämnande av detaljer i 

utsagorna (detaljer som kan undvaras utan att göra avkall på relevanta delar i framställningen av 

resultatet). Enligt Vetenskapsrådet (ibid.) innebär anonymisering att inte ens forskarna kan spåra ett 

svar till en särskild informant. Att som jag gör bara anonymisera informanterna utåt innebär 

konfidentialitet. 
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Deltagandet är frivilligt och informanterna har haft möjlighet att avbryta undersökningen om de velat 

(se bilaga 1). 

 

May (2013) menar att våra tolkningar av våra vardagliga erfarenheter ofrånkomligt finns med i 

forskningsprocessen. Därför krävs en reflexiv praktik av forskaren. Jag ser det som ett etiskt 

ställningstagande att försöka medvetandegöra mig om vilka mina ingångar i studien är och hur min 

värdegrund och mina perspektiv inverkar på studien. Bland annat försöker jag genom dialog med 

informanterna förstå hur jag påverkar och presenterar resultatet (se metod och metoddiskussion). 
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Resultat 
Resultatet framställer enskilda intervjuer med tre dramapedagoger, med syfte att se vad det kan 

innebära för dramapedagoger att arbeta genusmedvetet. Resultatet är framtaget genom att läsa datan 

genom frågeställningarna. 

 

Syftet är inte att finna Det Sanna Rätta Sättet att arbeta genusmedvetet, utan att lyfta fram en bredd. 

Därför är resultatet uppdelat i tre delar – en del för varje dramapedagog. För att tydliggöra att det finns 

skillnader mellan informanternas utsagor har var och en tilldelats en rubrik (Olivias ryggrad, Nora tar 

ord, Helenas konst). Rubriken beskriver vad jag ser skulle kunna vara en stötepelare i respektives 

genusmedvetna dramapedagogiska arbete. Efter var och ens del finns en kort sammanfattning av 

dramapedagogens svar, samt min motivering till rubriken. 

 

För att undvika förenklingar och generaliseringar är en del av resultatet citat. Meningen är att citaten 

ska föra fram informanternas enskilda röster. Förhoppningsvis kan citaten också bidra till att 

levandegöra informanternas svar. Citaten är bearbetade för att bli förståliga i skrift. I citaten 

förekommer deltagares namn och rollnamn. Alla namn är utbytta. 

 

Olivias ryggrad 
Olivias grupper på kulturskolan arbetar alla mot förställning, för fastän Olivia arbetar 

dramapedagogiskt marknadsförs timmarna som teater och deltagarna förväntar sig att stå på scen. 

Olivia använder dramapedagogiken som stöd i grupprocessen fram till föreställning. Grupperna träffas 

1-1½ timme per vecka. 

 

I och med att jag är dramapedagog har jag kunskaper om grupprocesser, 

relationer, dynamik. Allt det där som sker på vägen. Och kan lotsa dom på 

bästa sätt, efter bästa förmåga, till den där succén på scenen som dom har 

i ögonen. 

 

Olivia säger att man i drama och teater arbetar med människor och med att spegla verkligheten. Därför 

är funderingar över genusfrågor ett måste som dramapedagog enligt Olivia, som säger att genus är en 

del av verkligheten och en del av människor. Olivia förklarar genus som könsroller vi får och tar, och 
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som påverkar hur vi uppfattar varandra och oss själva. Vi kan enligt Olivia glida emellan 

könsroller/genus. Genus skapas av samhälleliga strukturer, menar Olivia, inte på grund av biologiska 

kön. Olivia hoppas att ett genusmedvetet arbete kan bredda bilden av könsroller/genus. 

 

Man har en vision som kanske är omöjlig, men som är lite drömlik. Att vi 

kanske kan bidra till att barnen som växer upp idag faktiskt har ett större 

spektra, genusspektra, attitydspektra eller beteendespektra, än vad vi fick 

när vi var yngre. 

 

Olivia säger att vuxenvärlden och ledare får tolkningsföreträde i förhållande till barn, och att 

vuxna/ledare ska ta ansvar för det tolkningsföreträdet. Olivia tolkar deltagarna efter roller, ”fack”, eller 

vilken ”funktion” de har, för att läsa av en grupps struktur. 

 

Det kan vara facket den busiga, den motsträviga, den duktiga, den snälla, 

den intresserade, den kreativa, osv. Det går inte att säga alla fack som 

finns. Men vissa fack är ju väldigt könsstereotypa. Den duktiga är ju 

nästan alltid en flicka. Den busiga ska oftast vara en pojke. 

 

Olivia tycker att många lärare/ledare reagerar när deltagare bryter mot stereotypa bilder av tjejer och 

killar. Exempelvis om en tjej är busig. Olivia säger sig själv reagera ibland genom att tycka att en 

utåtriktad tjej beter sig konstigt. 

 

För du kan ju inte styra allting i huvudet heller. Jag kan vara hur 

medveten om saker och ting som helst. Men sen är ju jag bara en 

människa, som har en norm i min ryggrad. Jag får ett hugg i min 

normryggrad. 

 

Olivia menar att det går att medvetandegöra sig efter "hugget i normryggraden", genom att reflektera 

över sin egen reaktion istället för att fundera över varför deltagaren betedde sig "konstigt". Att 

reflektera över sina reaktionsmönster, menar Oliva, går att göra medvetet, medan att få instinktiva 
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"hugg" inte sker medvetet, utan beror på värderingar som kommit till en omedvetet bland annat under 

uppväxten. 

 

Ett av Olivias medvetna val är att göra könsneutrala planeringar, vilket Olivia beskriver som att inte 

planera efter antal tjejer och killar i en grupp utan utifrån individerna (till exempel utifrån hur 

koncentrationsövningar fungerar för deltagarna i en grupp). Men planeringen kan ha en genusaspekt för 

Olivia. Olivia frågar sig till exempel vad poängen är med att välja en uppvärmningslek som kräver 

mycket ansvarstagande i en grupp med många duktiga flickor. 

 

Varför väljer jag att göra den här övningen? Så i många grupper, jag har 

ju ganska många grupper där det finns ganska många duktiga flickor, om 

man ska sätta den etiketten på en viss typ av människor, där försöker jag 

leka mycket ansvarslösa lekar, när man är ansvarslös och inte kan 

kontrollera skeendet överhuvudtaget. 

 

Olivia använder också improvisationsövningar för att få deltagarna att släppa kontrollen. I 

improvisationer säger Olivia att det kan dyka upp många stereotypa bilder, och att det kan vara både 

positivt och negativt, beroende på hur det tas omhand av gruppen och ledaren. Olivia menar att det inte 

går att ta upp en diskussion som ledare (t.ex. om genus) om det inte finns intresse för den i gruppen. 

Olivia trycker främst på för att skapa diskussion om kön och genus om det uppstått en situation i 

gruppen som kräver det. Till exempel en konflikt. För att exemplifiera berättar Olivia om en grupp som 

är synnerligen könsstereotyp i sin karaktär, där tjejerna inte vill samarbeta med killarna, men där Olivia 

försöker få killarna och tjejerna att öva på att samarbeta och respektera varandra, bland annat genom att 

ibland dela in dem i "blandande" arbetsgrupper. Då blir det ibland konflikt. 

 

Så kommer det nån kommentar: "Du bara förstör jämt, alla killar förstör 

jämt." Det är en sån klassiker som brukar komma upp. Och då måste man 

ju ta det. För då är det dels ett angrepp på en person i gruppen, och dels 

är det också ett tillbaka, att nån har upplevt att det är så, och den har ju 

också en situation där den känner sig som ett offer. 
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Olivia berättar att deltagarna i just nämnda grupp ofta spelar stereotypa roller i gestaltningarna. 

Gestaltningarna är stereotypa på två sätt. Dels som härmande gestaltningar av tv- och dataspel, dels 

genom att deltagarna tilldelar sig själva och varandra roller utifrån en könsstereotyp grund. 

 

Man kan ju inte gå in och tolka massa saker på en lektion. Men den här 

gruppen är väldigt tydlig. Lektion efter lektion efter lektion är det samma 

barn som spelar samma karaktärer, som är väldigt stereotypa. /.../ Dom 

får träna lite själva och så går jag runt och lyssnar. Så hör jag hur de 

pratar. "Nää, det kan inte du va för du är tjej." Eller "Nää, det kan inte du 

göra för du är kille." Då kan man ju börja fråga. Hur menar ni nu? 

 

Olivia säger att när de ska gestalta ett spel tilldelas tjejer och killar roller utifrån hur könsrollerna är i 

spelet. Då kan Olivia fråga om en omtolkning av spelet, om en egen version. Olivia kan be deltagarna 

"vända" på spelet, så att en manlig karaktär spelas av en tjej. Olivia menar att rollen fortfarande fyller 

samma funktion, men att deltagarna kan tycka att rollens funktion ändras om aktörens kön ändras. 

 

Olivia säger att genus handlar om att ifrågasätta bestämda uppfattningar och att dramapedagogiken ger 

möjlighet att spegla bestämda uppfattningar. Samtidigt frågar Olivia sig om vi inom dramapedagogiken 

kan ifrågasätta konventioner inom själva dramapedagogiken. Som om dramapedagogik är en fantastisk 

metod för allt. 

 

Kan det vara fel att ta in en dramapedagog nånstans? Kan en 

dramapedagog göra fel? Kan en dramapedagog förvärra en situation som 

har eskalerat? Får vi ställa dom frågorna inom dramapedagogiken? Jag 

vet inte. 

 

En svårighet i arbetet med genusfrågor menar Olivia är tiden. Att bara träffa grupperna 1-1½ timmar 

per vecka. Olivia undrar vilken inverkan hen egentligen hinner göra på deltagarna. Men Olivia säger 

också att det finns klara styrkor i att arbeta dramapedagogiskt med genus. Hen återkommer till att man i 

drama och teater speglar verkligheten. För att kunna göra det måste Olivia fråga deltagarna om deras 

liv. Då kan det bli samtal om vad som egentligen händer i livet. Olivia lyfter även fram fiktionen som 
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ett verktyg som möjliggör ett dramapedagogiskt arbete med genusfrågor, för att den kan vara ett skydd 

i att utforska åsikter utan att ställas personligt ansvarig för dem. 

 

För att problemet tycker jag också, när man prata om såna här 

mellanmänskliga frågeställningar som genus och demokrati, det är att det 

som du säger och det som du utför, det blir du personligt ansvarig för på 

nåt vis och det är en ganska tung grej. 

 

Olivia ifrågasätter sig själv i hur genusmedveten hens dramapedagogiska praktik egentligen är och om 

henoms arbete med genusfrågor görs på rätt sätt. Olivia tror att hen skulle kunna vara mycket mer 

genusmedvetet, men säger samtidigt att det är svårt att hinna med vidareutbildning och reflektion på 

grund av att det är mycket annat som ska göras på kulturskolan. 

 

Sammanfattning 

Jag kallar Olivias utsaga för "Olivias ryggrad" eftersom hen i samband med genus uttrycker sig 

rakryggat om förändring för ökad frihet, samtidigt som hen också beskriver hur hen sitter fast i 

omedvetna normer. Olivia säger att normerna finns i henoms ryggrad, i henoms stomme, oavsett om 

hen vill det eller inte. Olivia beskriver att genusmedvetenheten bland annat innebär reflektion över 

(arbete med) sig själv och sina värderingar. 

 

Olivia förklarar genus som samhälleligt tilldelade könsroller. Olivia reflekterar över sina egna och 

deltagarnas förväntningar på genus/kön. Olivia lyfter samtal och ställer frågor om genus utifrån vad 

som händer i rummet. Till exempel utifrån övningar och improvisationer, samt om det blir konflikter 

kopplat till genus/kön. Olivia är kritisk till vuxnas tolkningsföreträde gentemot barn. Olivia ser två 

fördelar med att arbeta dramapedagogiskt med genus. Den ena är att fiktionen kan ge personligt skydd. 

Den andra är att man för att kunna gestalta verkligheten måste utgå från deltagarna och deras liv. 

 

Nora tar ord 
Nora arbetar som nämnt på kulturskola, som Olivia. Nora gör helst bara föreställningar med grupper 

som har ett stort sug efter att spela teater. Annars vill Nora arbeta ihop en trygg grupp, innan arbetet 
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mot en scenisk produkt börjar. Detta för att teaterbiten inte ska bli för prestationsfylld. Liksom Olivia 

träffar Nora sina grupper 1-1½ timmer per vecka. 

 

Genus, säger Nora, är samhälleliga konstruktioner och något vi får med i uppfostran, inte något vi föds 

med. Det handlar om att vi lär oss att vi ska vara, bete oss och känna på ett visst sätt, beroende på hur 

våra fysiska kön ser ut, om de är en snippa eller snopp. Det handlar om att vi ska vara tjej eller kille. 

Det handlar om att alla ska få vara som de är, om demokrati, om lika värde och om att ändra hur 

samhället fungerar idag.  

 

Att arbeta med genus är inte en fråga om personligt intresse för ledare, säger Nora, utan är en fråga om 

demokrati. Att arbeta med genus betyder inte för Nora att alltid ha med BRYT-materialet
3

 eller göra 

"värsta värderingsövningarna" utan att ja ett förhållningssätt, till exempel i planerandet. Nora tycker sig 

brista i genuskompetens och göra fel. Ju mer Nora tänker på genus och läser om det, desto svårare kan 

det framstå att arbeta med. 

 

Vi hade en gång, kommer jag ihåg, på jobbet, en studiedag med inriktning 

genus. Och sen hade vi en utvärdering av det och då körde vi en runda. 

Alla skulle säga hur dom jobbar utifrån det hära. Och så var det många 

som "Nej men jag tänker inte kille eller tjej, jag behandlar alla lika". Och 

så kom det till mig och "Jag behandlar inte alla lika". /.../ Jag försöker 

behandla alla lika, men ibland går det inte, utifrån kön. 

 

Nora talar om att tänka på kön och att inte tänka på kön. Att å ena sidan se individerna och hela 

gruppen, och å andra sidan se att man ser kön. Nora talar om att se sina förväntningar på och beteenden 

gentemot andra beroende på hur hen uppfattar deras kön. Och att som ledare försöka se hur kön bildar 

mönster/strukturer i grupperna. Nora säger sig hoppas att kön inte ska spela roll men att det ändå ofta 

blir uppenbart att killarna tar plats och kör på, medan tjejerna backar och låter det hända. Nora försöker 

leda på ett sätt som gör att alla i gruppen får chans att synas och utvecklas. 

 

                                                 
3

 Normkritisk metodbok från RFSL. 



 

 

 

 

29 

 

Igår när jag hade workshop, då var det några som prata väldigt mycket. 

Och då, istället för att hela tiden säga till dom "Gustav, kom igen nu, hallå 

lyssna" så riktade jag in mig på några som stod och ville lyssna. Så istället 

för att lägga fokus på dom bråkiga killarna kan jag sänka rösten och prata 

med dom tysta tjejerna som står och tittar. 

 

Samtidigt försöker Nora att inte visa för deltagarna att hen tänker på kön. Ifall deltagarna hamnar i 

"tjej- och killgrupper" och kommenterar det, i stil med "Åh, tjejerna mot killarna!", säger Nora att 

deltagarna inte är tjejer och killar för henom, utan att alla är dramaelever. Ändå könar Nora elever 

ibland, kallar dem killar och tjejer, utan att det är medvetet valt. Nora berättar också om en övning där 

deltagarna fick gå i roll som föräldrar, men Nora ändå vid något tillfälle råkade köna killarnas 

karaktärer som "pappor" och tjejernas som "mammor". 

 

Så kommer jag på det sen. Bara "Faan!". Men det tänker jag är bra. Ju 

mer man tänker helvete, desto mer har man fattat. 

 

Ibland pratar Nora medvetet om kön med deltagarna. Den här terminen har en grupp fått arbeta med ett 

manus (Tusen gånger starkare) som fokuserar på frågor om kön i skolan. I den gruppen har det blivit 

samtal om deltagarnas egna upplevelser av hur tjejer och killar behandlas olika i skolan. Gruppen har 

visat ett stort intresse för frågan. Nora har då alltså medvetet låtit deltagarna "klumpa ihop" grupperna 

tjejer och killar, för att prata om upplevelser av kön. Nora berättar också om en improvisation då 

deltagarna skulle överdriva en känsla och två spelade 150 % förälskade. 

 

Då var det en som spela kille som gick och drog sig i håret och som var 

skitmacho, och den här tjejen bara fnittrade. Då hade det varit spännande 

att prata om det sen [om det funnits tid]. Ser killar ut så när de är kära? 

Men då måste man klumpa ihop det. Och jag tror att man måste det, för 

det finns strukturer liksom. Man kan inte hoppa till att alla är lika mycket 

värda. 
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Ibland uppstår situationer under passet som gör att Nora ser sig tvungen att ta upp samtal om kön. Men, 

säger Nora, det är svårt att veta exakt vad som ska sägas då, vad som är rätt att säga i just den situation 

som är. Det gäller väl, säger Nora, att hantera den problematiska situationen när den är, och sedan 

analysera situationen efteråt. Nora kan längta efter ett ”manus” som säger vad hen ska säga i vissa 

situationer. Samtidigt säger Nora att det inte finns rätt och fel.  

 

Vad man än pratar om så finns det ju olika uppfattningar, och det är klart 

att det finns det om genus också. Och hur man ska jobba med det. Det 

finns olika rätt och fel beroende på vem man frågar. 

 

En svårighet med dramapedagogik tycker Nora är att det är likt teater. Nora säger att det lätt blir 

stereotypt i teater, och att det är svårt. Till exempel i improvisationsövningar. 

 

Om dom ska improvisera och va en gammal tant, jamen då blir det en 

gammal tant och alla vet hur den gamla tanten kommer se ut och gå och 

bete sig. 

 

I improvisationerna får deltagarna oftast välja roller själva. Nora tycker det är bra när deltagarna får 

välja själva, men vill ibland också komma med förutsättningar för att de ska få prova på att spela något 

de är ovana vid/inte väljer. Nora berättar om en gång då en grupp satte upp en föreställning utifrån roll-

improvisationer som kom utifrån slumpvis tilldelade personporträtt. Alla fick en slumpvis tilldelad bild, 

som improviserades till en roll. 

 

Så det var inget sådära "Amen du är tjej, ja men då passar det att du 

spelar den här tjejen". 

 

Nora framhåller att det inte är fel att vilja spela tjej om man är tjej, eller om man vill spela "pappa" om 

man är kille istället för "förälder". Nora ser inget problem med det. Får man välja så får man välja. 

 

En annan svårighet med teater Nora lyfter fram är att manus ofta könar karaktärerna som tjej eller kille. 

Ibland har Nora ändrat på rollers kön, för att anpassa manuset efter gruppen som ska spela det. En 
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grupp med bara tjejer skulle spela ett manus med en kill-karaktär i. Nora och gruppen pratade om det, 

ifall någon skulle spela kille. Men bestämde att ändra rollnamnet så att alla spelade tjejer. Nora menar 

inte att något av det är mer värt eller rätt än det andra. 

 

Men då kommer chefen, som är skådespelare, och hon bara "Bytte ni då?" 

och jag bara "Jaa, vi sa att han som heter Emil heter Britt-Mari istället." 

"Men va! Vaddå, blir det ett lesbiskt drama då?" Jag bara "Eeh, jaa?". 

 

I ett annat sceniskt sammanhang var alla deltagare tjejer, och spelade män. Nora menar att det viktiga 

kanske är att inte låsa sig vid att det ska vara på ett särskilt sätt, utan att vrida och vända och analysera i 

efterhand. En fördel som finns med att arbeta dramapedagogiskt säger Nora är att man har ett visst 

tänk, om demokrati och lika värde och att se och lyssna till alla i gruppen. 

 

Nora säger också att det kan ses på olika sätt om det är en tjej som spelar kille eller om det är en kille 

som spelar tjej. Nora tror att det kan bero på sammanhang och hur hen som ledare förhåller sig i 

situationen. 

 

Det var en tjej som skulle spela en kille som var 14 år eller nånting, som 

tog på sig en keps och en hoodie-tröja typ. För han var graffitimålare 

eller nånting. Så var det en kille som spela Anette, som var 60 år. Och han 

gick in i kostymförrådet och hitta en sån här liten röd blus med lite 

axelvaddar och nån brosch eller vad det var. Och då blev det en liten grej. 

"Vad fiiin du är." 

 

Sammanfattning 

Jag benämner Noras del för "Nora tar ord" eftersom hen formulerar sig i klartext (t.ex. om genus som 

en demokratifråga) och inte backar för att diskutera genus/kön ens med chefen. Men också för att Nora 

uppehåller sig i tankar om att benämna eller inte benämna kön. Nora vrider och vänder på ord och på 

genus/köns olika innebörd i olika sammanhang. Hen säger att kön spelar roll. Exempelvis i att killar 
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tar/får större utrymme än tjejer. Därför vill Nora tala om genus/kön. Samtidigt vill Nora se och tala om 

individer istället för om kön. 

 

Nora ser genus som samhälleligt skapat. Nora säger att genus är en demokratifråga och inte något man 

som ledare kan välja om man ska jobba med eller inte. Genusmedvetenhet innebär ett förhållningssätt 

för Nora. Nora frågar, kommenterar och tar upp samtal om genus utifrån situationer i rummet. Nora 

jobbar med genus/kön bl.a. i utformandet och tolkandet av roller/karaktärer och i manusarbete. Nora 

tycker det är svårt att dramapedagogik ligger nära teater, eftersom teater enligt Nora lätt blir stereotypt. 

 

Helenas konst 
Helena har arbetat med specifika genusprojekt och frågade innan intervjun vad jag ville höra om för typ 

av genusarbete. Vi bestämde ihop att Helena skulle fokusera på sin fasta arbetsplats. Helena möter 

skådespelarna på daglig verksamhet varje dag. Ibland arbetar de mot föreställning, ibland inte. Ibland 

visar de sina produkter för publik, ibland inte. Helena leder grupperna men säger också att ju längre tid 

skådespelarna arbetat, desto mer tar de över ledarskapet för vad som ska göras och hur.  

 

Helena skiljer på genus och jämställdhet. Genus, menar Helena, är identitet, vilket genus/kön en själv 

identifiera sig som. Jämställdhet är istället vilket kön andra uppfattar att man är i, och hur man blir 

behandlad av andra beroende på om de uppfattar en som kvinna eller man. 

 

Alltså [kön] syns, jag ser ut som en kvinna. Jag behandlas som en kvinna. 

Alltså då är det mitt kön som spelar roll. Mitt genus är inte intressant i det 

sammanhanget. 

 

Helena säger att det är sällan som de arbetar direkt med genus, med ett genustema, utan att 

genusmedvetenhet mer är att Helena har på sig en viss sorts glasögon. Hen menar att det är ett etiskt 

ställningstagande att inte pracka på andra egna åsikter och säga till exempel att "nu är det dags att lära 

ut om genus". Snarare är det när deltagare själva driver genusfrågor som genus arbetas med. Genus är 

olika relevant för olika deltagare. 
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Det har väl handlat om genus som identitet. Med vissa. Då blir det ju 

diskussioner, fråger. Och då, fördelen för mig, är väl att jag har kunnat 

möta det, på ett enkelt sätt, och inte tyckt att det har varit konstigt, eller 

för att jag är, har varit påläst så att säga. 

 

Helena vet att alla deltagare inte identifierar sig i det kön de anses vara i av andra. Helena berättar om 

en situation som var på arbetsplatsen för några år sedan. En deltagare kom ut som lesbisk, men andra i 

personalen sa att det inte skulle uppmuntras eller bekräftas. De ville uppmuntra personen till ”det 

normala” istället. 

 

Och jag tyckte personen såg helt sund ut. Jag kunde se liksom lite före att 

om dom fortsätter att hejda det här och ignorerar det, då kommer det bli 

osunt. Detta skedde. Det har varit ganska jobbigt att se. 

 

En del av deltagarna kommunicerar inte i ord, utan samtal och diskussioner sker mycket med 

kroppsspråk i improvisationer och dramaövningar. En liten del av diskussionerna sker verbalt. 

Diskussionerna leder ibland till föreställningar. När arbetet med förställningar börjar ska 

diskussionerna vara relativt klara, även om samtalen fortsätter in i det sceniska arbetet också. Helena 

säger att diskussionen också kan fortsätta ett halvår senare, till exempel genom att en deltagare kommer 

med ett tidningsurklipp. 

 

Så kommer någon med en tidningsbild, som på nåt sätt är kopplad till det 

här. Kanske en stark kvinna som står med en fot på en mans rygg och ser 

stark ut. "Titta! Det här är vad vi gjorde." Det är också en diskussion 

liksom, det är en fortsättning på den. 

 

Helena tycker att det ingår i skådespelarträningen att kunna spela vem som helst och vad som helst. I 

dramaövningar kan skådespelarna ibland välja vem de vill spela, ibland tilldelas de roller. Ibland vill 

skådespelarna spela ett annat kön än det de anses vara i, och ibland ser Helena det som ett uttryck för 

att berätta något om sin identitet eller sexuella orientering. 
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Man måste kunna spela kille om man är tjej och tjej om man är kille. Tjej 

även om man identifierar sig som kille och så vidare. Och det blir ju också 

ett sorts genustänk, fast egentligen är det bara ensembleträning, eller att 

man prövar gå på olika sätt. 

 

Helena säger att genusfrågan och jämställdhetsfrågor kan dyka upp i karaktärsarbete. En skådespelare, 

berättar Helena, hade svårt för en roll hen skulle spela. Skådespelaren uppfattade den kvinnliga rollen 

som "en ond kvinna" för att hon gifte sig för pengar. Helena gav stöd genom att samtala med 

skådespelaren om kvinnors förutsättningar och position i det samhälle pjäsen utspelade sig. Vilket 

gjorde att skådespelarens syn på rollen ändrades. Helena säger att övningar i att utveckla sitt 

kroppsspråk, att ta en karaktärs eller annan persons kroppsspråk, lyfter diskussioner om kön, samhälle 

och status. Det kan bli tydligt, säger Helena, att män rör sig med högstatus-språk. Helena säger att 

genusarbetet för henom kanske är just att inte undvika diskussioner om kvinnor och män, eller vad vi 

anser vara en man eller kvinna, och även hur det kan vara kopplat till makt och samhälle. 

 

För ibland har det uppstått i en improvisation, eller i olika sammanhang, 

föreställningar eller scener eller stycken  /.../ som definitivt tar upp 

genusfrågan. 

 

Helena säger att det är i det konstnärliga som genus syns, att det är där genus ställs på sin spets. Oftast, 

säger Helena, har de föreställningar som spär på normer, som exempelvis en exakt skildring av 

Rederiet. Även om det inte går att göra exakta skildringar, enligt Helena, kan de försöka komma så 

nära Rederiet som möjligt. Men också då kan det dyka upp frågor om varför "han är så elak mot 

henne". 

 

Helena vill inte jämföra dramapedagogiken med andra pedagogiker, eller säga att dramapedagogiken 

skulle ha särskilda styrkor eller svagheter jämfört med något annat sätt att arbeta med genusfrågor. Vad 

ska dramapedagogiken jämföras mot, frågar Helena, vad ska den anses ha fördelar gentemot? Helena 

säger att det visst för henom, på hens arbetsplats, är en styrka att arbeta konstnärligt. Dessutom har 

Helena gjort uppdrag som inte varit konstnärliga, utan bara pedagogiska, vilket inte givit samma 

möjligheter för henom. Eftersom det konstnärliga är del av Helenas språk. 
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Men det är ju för att det är det jag kan. Det är det jag är utbildad på. /.../ 

Men det är klart, [på min arbetsplats], vad man än jobbar med, om det är 

politik eller Jack Sparrow eller kattungar, så är ju drama, 

dramapedagogik, dramaövningar, en styrka, eftersom inte alla har ord. 

 

Vissa delar i drama blir genusarbete även om det inte benämns så, säger Helena. Precis som i annat 

pedagogiskt arbete. I dramaövningarna får deltagarna till exempel prova och öva att samarbeta med 

varandra. Det kan innebära att öva på att behandla varandra som jämlika, oavsett kön, nationell 

bakgrund och funktionsnedsättning. Helena säger att genus finns med i planeringsfrågor om vilka 

övningar som göras eftersom planeringen måste anpassas till individerna och gruppens struktur. Helena 

talar om att fundera i förväg på vilka som kommer ta plats i vilka övningar och vilka syften som ska 

uppnås. 

 

Nu är vi här på så lika villkor vi kan. Och det kan man ju inte vara. Men 

man kan ju sträva. Och då är ju planeringen [av dramaövningarna] /.../ 

Nu kommer han ta över alltihopa, nej då får man lägga om det... /.../ Och 

det finns ju med i massa annan pedagogik också. 

 

Vid vissa undantagstillfällen har de också jobbat direkt med jämställdhetsfrågor. En gång satte de 

kvinnliga deltagare som frivilligt ville vara med ihop en teater- och poesiföreställning som spelades på 

en feministisk festival vars syfte var att stärka kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Föreställningen de framförde byggde på en dikt om prinsessor, skriven av en deltagare. 

 

Då jobbade jag och min kollega jättemedvetet, kring genus. Fast kanske 

mer kring kvinna, kvinna i samhället. Då blir det ju i relation till män, 

men också till andra kvinnor. Och också specifikt på den platsen som 

människor med intellektuella funktionsnedsättningar är hänvisade till. 
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Sammanfattning 

Jag benämner Helenas del som "Helenas konst" eftersom hen menar att det är i det konstnärliga arbetet 

som genus framträder tydligast. Men också för att Helena säger sig sakna något när hen bara arbetar 

pedagogiskt och inte pedagogiskt och konstnärligt. Det konstnärliga, gestaltande, är Helenas språk. På 

henoms arbetsplats har inte alla deltagare verbalt språk, men alla samtalar genom kroppsspråk. 

Diskussionerna om genus sker främst i dramaövningar och improvisation. 

 

Helena skiljer på genus och jämställdhet. Genus, menar Helena, är identitet. Jämställdhet är vilket kön 

andra uppfattar att man är i. Helena arbetar integrerat med genus, utifrån deltagarnas och gruppens 

intressen och behov. För henom är det ett etiskt ställningstagande att inte tvinga på deltagare särskilda 

åsikter (om genus). Hen säger att genusmedvetenheten innebär att hen tar diskussioner och samtal som 

kanske andra ledare inte skulle ta. Hen menar att det inte går att svara på om dramapedagogik har 

styrkor eller svårigheter i genusarbete, eftersom olika pedagogiker passar olika pedagoger. 
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Analys 
Resultatet analyseras utifrån frågeställningarna, med hjälp av genusteoretiska begrepp. Varje 

frågeställning utgör en rubrik. Efter vardera del finns en sammanfattning. May (2013) skriver att vad 

man får veta genom intervjuer är informanternas uppfattningar och de skäl de uppger för sina 

uppfattningar. Det är alltså vad jag kan analysera. 

 

Syftet är att visa på olika innebörder, en bredd. Vad det kan innebära för några dramapedagoger att 

arbeta genusmedvetet. För att synliggöra en bredd, kommer jag presentera hur Nora, Olivia och Helena 

som enskilda dramapedagoger med enskilda röster svarar mot frågorna. De har på vissa sätt besvarat 

frågorna liknande. Då lyfter jag fram det, för att göra texten mer läsvänlig. Men inte i syfte att likrikta, 

förenkla eller för att hitta "minsta gemensamma nämnare". Taylor (Ackroyd, 2006) och Talpade 

Mohanty (2006) skriver om riskerna med att försöka generalisera eller hitta allmänt giltiga svar. 

 

1. Hur uppfattar dramapedagogerna betydelsen av begreppet genus? 
Informanterna beskriver genus socialkonstruktivistiskt, som samhälleligt skapat, inlärt, inte biologiskt 

(Connell, 2006). De anlägger också ett maktkritiskt perspektiv. Hirdman (2003) skriver om 

genusbegreppet som verktyg för att förstå patriarkala strukturer. Nora och Helena talar uttryckligen om 

tjejers/kvinnors underordning i relation till killar/män. 

 

Nora kopplar genus/kön och maktkritiken till sexuell orientering. Helena kopplar genus/kön och 

maktkritiken till sexuell orientering och funktion. Det finns alltså ett drag av intersektionell maktkritik i 

Noras och Helenas utsagor, även om ingen i intervjun kopplar an till andra sociala konstruktioner, som 

etnicitet/ras eller klass (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Jag har inte frågat informanterna om huruvida de kopplar an genus/kön till andra sociala 

konstruktioner, utan lyfter här fram de kopplingar som görs, eller inte görs, utifrån frågor om bara 

genus. Jag analyserar så, för att synliggöra den intersektionella kritik som finns mot genusbegreppet, 

men framförallt för att undersöka relevansen i att studien fokuserar på och utgår från begreppet genus. 

 

I och med att det framkommit en bredd av berättelser och synpunkter tolkar jag det som att 

informanterna finner relevans i att diskutera frågor som främst riktar fokus till genus/kön. Men att det 
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också, för Nora och Helena, är svårt att uteslutande se till genus/kön då de kopplar ihop det med andra 

sociala konstruktioner. Varför ingen inte lyfter fram etnicitet/ras eller klass tror jag kan bero på hur jag 

ställt frågorna. Men det kan också bero på hur deras grupper ser ut, på deras egna erfarenheter och/eller 

på hur de tolkar genus-begreppet. 

 

Connell (2006) skriver att genus kan ges olika innebörder och listar fyra perspektiv på genus, varav tre 

är socialkonstruktivistiska. Socialkonstruktivistiskt kan genus ses som könsroller vi valfritt kan byta, 

som en tvingande diskurs vi formas inom, eller som ett kretslopp av skeenden mellan kroppen och den 

sociala sfären (ibid.). Connells genusperspektiv är ett systematiserande av olika vetenskapliga teorier. I 

verkligheten tolkar jag, sett utifrån resultatet, att det inte är så enkelt att en person bara anlägger en typ 

av vetenskapligt genusperspektiv. Exempelvis säger Olivia att fastän hen tänker på genus på ett sätt, så 

kan hen reagera på ett annat sätt: För du kan ju inte styra allting i huvudet heller. Jag tolkar resultatet 

som att även om man kan uttrycka sig med vissa ord om genus, kan ens praktiska förståelse av genus, 

ens handlingar och tankar, medvetet och omedvetet vara på ett annat sätt än vad man säger. 

 

Olivia förklarar genus som könsroller. Hen säger att könsroller är något vi får och tar och kan glida 

mellan. Hen menar att det går och är viktigt att bredda deltagarnas perspektiv på vad tjejer och killar 

kan och får göra. Även sett till Olivias utsaga i sin helhet tolkar jag henoms genusperspektiv som ett 

könsrollsperspektiv (Connell, 2006). Connell och Hirdman (2003) är kritiska mot könsrollsperspektivet 

och menar att det ger en typ av illusionistisk bild av hur det går att påverka genus/kön. Men som jag 

tolkar Olivias utsaga är perspektivet i hög grad relevant och användbart för henom. Jag tolkar det som 

att perspektivet för Olivia möjliggör en påverkan och ändring av vad Olivia uppfattar som begränsande 

samhälleliga strukturer. 

 

Nora säger att genus handlar om att vi lär oss vara tjej eller kille, och utifrån det hur vi ska vara, bete 

oss och känna. Det är också en könsrolls-förklarande uppfattning (Connell, 2006), men med ett 

queerperspektiv (de biologiska könen är socialt konstruerade). Nora kopplar även an genus till 

sexualitet, vilket också det är queerteoretiskt (Ambjörnsson, 2006) samt drar åt en intersektionell 

maktkritik (de los Reyes & Mulinari, 2005). Men Nora talar, invävt i berättandet om sin praktik, vidare 

om att inte benämna kön. Detta för att motverka reproducerande av könstänkande. Det går ihop med ett 

poststrukturalistiskt perspektiv på genus som framförallt diskursivt (Connell, 2006). Noras sätt att 
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uttrycka genus betydelse kan även ses som en syn på genus som socialt skapat i relation till faktiska 

kroppar (Connell, 2006). Detta eftersom Nora i sin praktik ser ett behov av att omformulera sitt språk 

och avköna deltagarna, samtidigt som hen säger att avkönande inte alltid är möjligt, för att både 

deltagarna och hen tänker på kön och agerar utifrån upplevelser av kön. 

 

Helena skiljer på genus och kön. Genus, säger Helena, är en identitetsfråga, medan kön är en 

samhällelig maktfråga. Även om genusidentitet är valbar, enligt Helena, är hur andra uppfattar ens 

fysiska kropp inte valbart. Det kan kategoriseras som en syn på genus som socialt skapat i relation till 

faktiska kroppar (”socialt förkroppsligande”) (Connell, 2006). Helena kopplar ihop genus med kön och 

sexualitet på ett queerkritiskt sätt (Ambjörnsson, 2006), men också med funktionalitet, vilket kan 

tolkas som en intersektionell analys av konstruerandet av genus/kön (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Sammanfattning 

Informanterna beskriver genus som socialt konstruerat och kopplat till makt. Utsagorna visar att 

informanterna inte anlägger endast ett enda vetenskapligt perspektiv på genus, utan att en person kan 

uttrycka och härbärgera flera olika genusperspektiv. Nora och Helena kopplar an genus till sexualitet 

och/eller funktionalitet. 

 

2. Vad uppfattar dramapedagogerna att deras genusmedvetenhet kan innebära för 

deras praktik? 
När jag ställer resultatet mot den andra frågeställningen finner jag ett flertal olika svar. Jag har 

sammanfattat dem i olika kategorier, utifrån genusteoretiska begrepp. Varje kategori svarar inte för 

varje informant. 

 

Integrerat genusarbete utifrån gruppen 

Nora, Olivia och Helena säger sig arbeta integrerat med genus. Jag förstår det som att de menar att det 

inte går att bara arbeta med genus någon dag då och då, utan att ett genusmedvetet arbete innebär en 

process som (i olika grad) finns med i alla steg, varje dag. Helena har arbetat i specifika genusprojekt, 

men jag bad henom att berätta om sin "vardagliga" arbetsplats. Därmed berättar alla tre om sin praktik 

på fasta arbetsplatser, med grupper de träffar regelbundet. Vilket jag tror påverkar resultatet. 
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Orsakerna till att de vill arbeta integrerat med genus är liknande. De vill inte trycka på åsikter eller 

ämnen som inte är intressanta för deltagarna. De vill lyssna in grupperna och individerna, se till deras 

behov och utveckling. Det går in i vad Hägglund (2011) menar är ett dramapedagogiskt ledarskap. Att 

lyssna in gruppens viljor och behov hellre än att driva en helt egen linje. 

 

Helena och Olivia anlägger också ett maktkritiskt perspektiv på ledarens position i relation till gruppen. 

Helena säger att det är ett etiskt övervägande att inte pracka på andra egna åsikter. Olivia talar om att 

lyssna in och ta ansvar för tolkningsföreträdet man har som vuxen. Om de tar upp genus beror det på 

att intresset finns i gruppen, eller att genus/köns-uppfattningar skapar konflikt i gruppen eller problem 

med att genomföra övningar. Jag tolkar det som att Nora, Helena och Olivia låter deltagarna uppleva 

genus/kön så som de gör. Så länge det inte skapar problem och konflikter i gruppen eller arbetet. 

 

Jag förstår det som att informanterna försöker undvika att tillskriva antalet killar och antalet tjejer i 

gruppen någon viss betydelse. Samtidigt berättar de om strukturer i grupperna. De läser av vad 

deltagarna och grupperna laddar "tjejer" och "killar" med för betydelser och hur det påverkar 

gruppstrukturerna. Jag förstår det som att en genusmedvetenhet, för de här informanterna, innebär 

reflektion över hur genus/kön skapas i rummet på plats. Att de vill utgå från ett situerat skapande av 

genus/kön istället för en förutbestämd, mekanisk, syn på vad genus/kön får för innebörder och 

konsekvenser. 

 

Se problem inte deltagarna ser 

Helena säger att genusmedvetenhet innebär att ha en viss sorts glasögon på sig. Hen tror att hen tar 

diskussioner och samtal som andra ledare eller deltagare inte skulle ta, gällande t.ex. identitetsfrågor 

och sceniska produkter. Nora säger att hen kan gå emot deltagarna när de könar varandra och sig själva. 

Olivia kan be deltagare att cross-spela i en scen för att problematisera könsroller. Orsakerna, eller 

motivationen, förstår jag vara ett demokratiskt driv. Att de vill påverka samhälleliga maktrelationer, 

könade maktrelationer i gruppen och deltagarnas personliga upplevelser av genus/kön som identitet. 
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Sternudd (2000) menar att dramapedagogiken har ett grupp- och processriktat fokus. Hägglund (2011) 

skriver om att som dramapedagogisk ledare utgå från gruppen och dens viljor, istället för från vad som 

är viktigt för ledaren. Informanterna verkar dock mena att de måste gå emot gruppens viljor, eller 

vanor. Jag tolkar det som att ett genusmedvetet ledarskap kan se och försöka belysa problem och 

konflikter i gruppen, arbetet, eller inom individer, som deltagarna och gruppen inte själva (medvetet) 

upplever. Alltså inte att starta konflikter, utan att se konflikter som redan finns. 

 

Arbete med könsfrågor 

Helena, Olivia och Nora berättar att deltagarna ofta behandlar varandra, sig själva och den fiktion som 

skapas utifrån genus/kön. Olivia berättar om en grupp som är uppdelad i tjejer och killar, där genus/kön 

skapar stora konflikter. Nora säger att hen vet några deltagare har upplevelser av att särbehandlas i 

skolan på grund av kön. Nora och Olivia säger att de behandlar deltagarna olika beroende på vilket kön 

de upplever att deltagarna har. Nora och Helena säger att det kan finnas en maktobalans mellan tjejers 

och killars relationer och rörelsemöjligheter, i gruppen och i fiktionen. Jag förstår detta som orsaker till 

att informanterna anser att de måste arbeta med kön och prata om upplevelser av killar och tjejer, män 

och kvinnor. Utan att relativisera ifall kön finns. 

 

Queerteorin (Ambjörnsson, 2006, Rosenberg 2000) motsäger sig biologiska kön. Kön är enligt 

queerteorin socialt skapat. Men queerteorin motsätter sig inte att upplevelser av biologiska kön spelar 

roll. Hirdman (2003) och Connell (2006) menar att genus är socialt skapat, men att vi ändå lever under 

olika förutsättningar beroende på hur våra kroppar tolkas och bemöts. Jag tolkar det som att även om 

informanterna ser genus/kön socialkonstruktivistiskt, ser de faktiska skillnader i rummet av hur 

deltagarna kan/får/vill bete sig beroende på kön. Och att detta kan bemötas med t.ex. frågor och samtal. 

 

Undvikande av att köna verkligheten och fiktionen 

Nora talar om att inte köna deltagarna och deltagarnas roller. Olivia gör också motstånd mot att köna 

fiktionens värld, i det att hen vill tala om karaktärers funktioner istället för om manliga och kvinnliga 

karaktärers funktioner. Hirdman (2003) skriver att genus har en utsträckthet. Att genus klibbar fast vid 

allt – mat, tyg etc. Jag tolkar det som att genus "sträcker ut sig" också inom fiktionen, men att Nora och 

Olivia vill undvika att driva på det.  
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Grünbaum (2009) skriver att dramapedagogik har en treskiktad dialog mellan jaget, rollen och 

efterföljande reflektion. Rosenberg (2000) skriver om teaterns dubbla blick, att aktören och rollen inte 

kan skiljas åt. Jag förstår det som att informanterna, för att undvika könande, försöker avdramatisera 

både verklighetens och fiktionens genus. Orsakerna till detta tolkar jag är en vilja att påverka 

deltagarnas syn på genus/kön, av identitets- eller maktkritiska skäl. Men också för att påverka och 

utveckla deltagarnas teaterträning. 

 

Helena talar om att alla ska kunna spela allt, att det är ensembleträning. Olivia vill utmana deltagarna i 

att se funktionerna i fiktionen istället för kön i fiktionen. Nora vill fokusera på fiktionen, berättelsen, 

istället för på vilken sexualitet en rollkaraktär har. Undvikande av att köna verkar anses påverka 

deltagarna till att distansera sig från den koppling som finns mellan dem själva (deras kropp och 

identitet) och vem och vad och hur de kan utforska i roll. 

 

Verktyg för skapandet av genus/kön 

Olivia, Nora och Helena uttrycker alla att de funderar över hur de ska förhålla sig till gruppernas 

"genusproblematik" i planerande, instruerande och konflikthantering. Helena säger att några deltagare 

är "genusbråkare" (de definierar sig inte som det kön andra anser dem vara i, de är inte cis-personer) 

och att genusmedvetenheten varit en fördel för Helena som ledare: Fördelen för mig, är väl att jag har 

kunnat möta det, på ett enkelt sätt, och inte tyckt att det har varit konstigt. I ett manusarbete omkönar 

Nora en karaktär, och skapar ett lesbiskt drama. Noras chef reagerar, medan Nora rycker på axlarna åt 

chefens reaktion. Olivia hur genus skapas när hen och deltagarna har olika syn på vad tjejer och killar 

kan spela. 

 

Enligt queerteorin är inte genus/kön något som är, utan som görs (är performativt) (Rosenberg, 2000). 

Jag tolkar det som att informanternas genusmedvetenhet kan innebära att de får verktyg att hantera att 

genus/kön inte är förutsägbart utan tar sig uttryck på olika sätt. Genusmedvetenheten verkar kunna ge 

verktyg att påverka, eller använda, görandet av genus/kön i det dramapedagogiska arbetet (i det sociala 

och i det fiktiva skapandet) istället för att stå handfallen eller förvånad inför genus/köns processer. 
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Bejakande av queera läckage 

Rosenberg (2000) och Ambjörnsson (2006) skriver att även om verkligheten generellt ses eller beskrivs 

genom en heteronormativ lins, finns queerhet. Helena och Nora försöker synliggöra och normalisera de 

queera läckorna. Olivia försöker uppmuntra till queera omtolkningar av gestaltningar, genom cross-

spelande. Helena säger att hen inte backar för diskussioner som andra kanske inte skulle ta. 

 

Jag tolkar det som att genusmedveten för dem kan innebära att göra queera läsningar (Ambjörnsson, 

2006) av situationer i rummet. Eller kanske till och med, att det innebär att göra queera bejakningar av 

sammanhangen. Informanterna, tycker jag, verkar inte bara läsa av situationer i rummet som queera. 

De verkar också bejaka och stimulera queera läckor, istället för att utgår från något annat som händer i 

rummet. Hägglund (2011) skriver om att utgå från gruppen. Det verkar hos informanterna finnas en 

tanke om att ledaren har ett val i vad den ser finns att utgå från, vad som finns att bejaka, hos gruppen. 

 

Reflekterande över praktik och reflektion 

Olivia och Nora säger att de försöker att inte tänka på kön, men att de samtidigt vet att de behandlar 

deltagarna utifrån genus/kön. De ser det som omedvetet socialt inlärt. Nora säger: Jag behandlar inte 

alla lika. Därför talar de om att analysera och reflektera. Både över sina reaktioner och över hur man 

tolkar sina reaktioner. 

 

Sternudd (2000) skriver om reflektionen som ett sätt att medvetandegör sig om sin praktik, för att i 

förlängningen kunna påverka och ändar sin praktik. Jag tolkar det som att genusmedvetenheten för 

Nora och Olivia innebär att de förväntar sig av sig själva att de medvetandegöra sig om hur de lärt sig 

att läsa genus/kön, för att ändra på sina föreställningar och handlingar. 

 

Tankar om rätt och fel 

Nora och Olivia uttrycker en oro över att inte räcka till och göra fel. De berättar att de reflekterar för att 

bli mer medvetna om hur de förhåller sig till genus/kön för att undvika upprepande av "misstag". Nora 

säger: Ju mer man tänker helvete, desto mer har man fattat. Samtidigt som Nora säger att genusarbete 

kanske innebär att vrida och vända på saker, istället för att jobba utifrån en mall, eftersöker hen (lite 

skämtsamt) ett manus för vad som kan sägas i vilka situationer. Olivia säger att man inte kan 
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kontrollera allt i huvudet, utan måste förstå att man handlar omedvetet på impuls. Samtidigt ifrågasätter 

Olivia om hen verkligen arbetar på rätt sätt med genus. 

 

Sternudd (2000) skriver om reflektion som verktyg för att förstå sin praktik. Å ena sidan verkar Nora 

och Olivia tänka att de kan begå och begår misstag gällande genus/kön. Å andra sidan verkar de, 

genom reflektion, kunna distansera sig från känslan och tanken att det finns rätt och fel. Hur som 

verkar genusmedvetenheten ge tankar om rätt och fel och vad som är vad. 

 

Sammanfattning 

En genusmedveten dramapedagogisk praktik kan innebära att arbeta integrerat med genus utifrån 

gruppen och att se och lyfta problem inte deltagarna ser. Det kan innebära att arbete med könsfrågor 

och att undvika könande av verkligheten och fiktionen. Det kan också innebära att man som pedagog 

har verktyg för att förstå och hantera skapandet av genus/kön och ett bejakande av queera läckage. 

Vidare kan det innebära reflekterande över den egna praktiken och reflektionen (en sorts meta-

reflektion) samt tankar om vad som är rätt och fel gällande genusarbete. 

 

3. Vilka svårigheter och styrkor uppfattar dramapedagogerna att det finns i att arbeta 

dramapedagogiskt med genus? 
Helena säger att det inte går att svara på om det finns särskilda styrkor och svagheter inom 

dramapedagogiken, då hen inte har något att jämföra med. Olika pedagogiker passar antagligen olika 

ledare, säger Helena. Helena lyfter fram dramaövningarnas potential i och med att de till stor del är 

icke-verbala, men poängterar att det på daglig verksamhet (där inte alla uttrycker sig verbalt) är en 

fördel vad än samtalet handlar om. Olivia undrar om dramapedagogikens metoder passar alla vid alla 

tillfällen, eller om det är mer nyanserat än så när det kommer till dramapedagogikens styrkor och 

svagheter. Fastän de uppfattar frågan som obesvarbar eller förenklande ser jag det som möjligt för mig 

att tolka huruvida de uttrycker att dramapedagogik är gynnande eller missgynnande i ett genusmedvetet 

arbete. 

 

Holmgren-Lind (2007) visar på att dramapedagogikens grund finns i både konsten och pedagogiken. 

Sternudd (2000) menar att dramapedagogikens kärna är ageringen, men att den också har ett grupp- och 

processriktat fokus. Grünbaum (2009) skriver att drama är likt teater men att det är olika huruvida 
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dramapedagoger arbetar mot sceniska produkter med sina grupper. Grünbaum tillskriver 

dramapedagogiken ett fokus på kommunikation och kreativt lärande inom gruppen. Utifrån detta 

kommer jag svara på frågan genom att se på dramapedagogik som en konstnärlig pedagogik med fokus 

på grupprocesser och som främst använder sig av teatrala metoder. 

 

Det teatrala som en styrka och en svårighet 

Informanterna arbetar i olika grad mot föreställningar med sina grupper, men alla arbetar med sceniska 

produkter och med gestaltning/agering. Helena säger att det är i det konstnärliga genus och kön ställs 

på sin spets och blir synligt. Olivia säger att det i improvisationer kommer fram stereotypa bilder av 

kön, och att det kan vara positivt eller negativt beroende på hur det tas omhand. Eftersom båda vill 

arbeta med genus/kön utifrån vad som sker i rummet tolkar jag det som att dramaövningarna kan göra 

det aktuellt och möjligt för dem att arbeta med genus/kön i grupperna. 

 

Nora däremot är tveksam till att dramapedagogik är så likt teater, eftersom teater enligt Nora lätt blir 

stereotypt. Dels i improvisationer, men också om man jobbar utifrån manus, eftersom manus oftast 

könar karaktärerna. Nora tycker inte det är fel att killar vill spela manliga roller, eller att tjejer vill spela 

tjejer. Jag tolkar det som att Nora inte tycker det är oväntat eller svårt att deltagarna spelar stereotypt, 

utan att hen tycker det är svårt att själva teaterns språk bär på stereotypa normer. Även om Nora 

uttrycker teaterns stereotyper som en svårighet berättar hen också om samtal och diskussioner om 

genus/kön som uppkommit utifrån teatralt arbete (improvisationer, manusläsning osv.). 

 

Enligt Rosenberg (2000) kan transhandlingar i teatern bibevara normer eller innebära 

motståndshandlingar enligt Rosenberg (2000). Informanterna berättar att deltagarna ofta gör 

upprepande val av roller och scener. Helena, Nora och Olivia uppmanar, uppmuntrar eller bejakar 

deltagare att cross-spela, utveckla andra typer av roller än de självmant "alltid" väljer eller göra 

varianter (på t.ex. Rederiet) istället för att, som det oftast blir, göra försök till direkta återspeglingar (av 

t.ex. Rederiet). Jag tolkar det som att informanterna inte uppmuntrar till detta "bara för att" det vore 

"rätt" eller "bra". Jag förstår det som att de uppmanar till detta för att de vill stimulera och rucka på 

deltagarnas uppfattning om sig själva och samhälleliga normer. Helena säger att rolltagande kan skapa 
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genusidentitetsprocesser hos skådespelarna. Olivia säger att fiktionen kan ge ett skydd för att undersöka 

åsikter om genus. 

 

Enligt Hirdman (2003) är genus utsträckt, och fäster på allt, inte bara på våra kroppar och identiteter. 

Sett så, finns skapandet av genus/kön alltså med i fiktionen, vilket också resultatet visar. Men Nora, 

Olivia och Helena verkar med metodval och ordval (i hur de benämner fiktionen i instruktioner, i 

skapandet och i reflekterandet) kunna skapa något annat än en direkt återspegling av det vardagliga 

skapandet av genus/kön. Något annat än genus/köns-stereotypiserande verklighetsberättelser. Jag tolkar 

det som att till exempel Nora genom upprepande icke-könande instruktioner försöker skapa ett 

avkönande, omkönande eller queert rum inom fiktionen. Ett rum som ger utrymme för motstånd mot de 

vardagliga sociala konstruktionerna, eller ger ett annat sätt att göra genus/kön. 

 

Grünbaum (2009) skriver om den treskiktade dialogen i dramapedagogik, mellan individen, skapandet i 

roll och efterföljande reflektion. Att både den egna verkligheten och fiktionen finns med i 

dramasammanhang och liksom samspelar eller samspråkar med varandra. Sternudd (2000) skriver att 

det inom dramapedagogiken finns med reflektion över fiktionen. Jag förstår det som att informanterna 

upplever att deltagarna ibland kan hamna i dialog mellan sig själva och fiktionen gällande genus/kön. 

Men att informanterna också, på grund av vilken verksamhet de arbetar i, har olika möjlighet att följa 

deltagarnas undersökande processer. Helena, som har arbetat dagligen med samma deltagare i flera år, 

säger att en diskussion kan fortsätta ett halvår senare, exempelvis genom att en deltagare kommer med 

ett tidningsurklipp. Olivia och Nora som träffar sina deltagare 1-1½ per vecka talar om samtal som inte 

hinns med. 

 

Sammanfattning 

En informant menar att frågan om dramapedagogiska styrkor och svårigheter är obesvarbar. En 

informant menar att dramapedagogik passar olika i olika kontexter. Jag tolkar ändå styrkor och 

svårigheter i dramapedagogiken utifrån utsagorna, med hjälp av genusteori. Informanterna har olika 

uppfattningar om huruvida dramapedagogikens teaterförankring är en styrka/möjlighet eller en 

svårighet. Jag förstår det som att skapande av fiktion kan skapa genusprocesser hos deltagare men att 

dramapedagogerna har olika möjlighet att följa dessa processer beroende på var de arbetar. 



 

 

 

 

47 

 

Metoddiskussion 
Jag diskuterar metodvalet utifrån huruvida metoden varit relevant för studien och huruvida studien varit 

reflexiv. 

 

Har metoden möjliggjort ett svar på frågorna? 
Det korta svaret är ja. Studien vill undersöka dramapedagogers uppfattningar om att arbeta 

genusmedvetet. May (2013) skriver att just uppfattningar är vad man får del av genom intervjuer. 

Informanternas utsagor har varit relevanta för frågeställningarna. Åt andra hållet har studiens syfte och 

frågeställningar har varit relevanta för informanterna. Det senare backar upp problemformuleringen om 

att genus/kön är relevant att diskutera inom den dramapedagogiska yrkeskåren, samt studiens 

avgränsning att utgå från genusbegreppet istället för normkritiken. 

 

Syftet är att undersöka vad genusmedvetenhet kan innebära, inte att söka likriktade svar. Man kan 

tänka att ett fokusgruppsamtal mer givet hade skapat en diskussion i resultatet och analysen. Men 

risken med fokusgruppssamtal är att det kan skapas normer och likriktning inom samtalet. De enskilda 

intervjuer som har genomförts visar på en bredd och har belyst genusmedvetenhet ur olika perspektiv. 

Kanske har det framkommit en bredd genom att informanterna har fått svara enskilt och utvecklat. Jag 

tror att studien hade kunnat genomföras med en annan typ av intervju, men så som den har genomförts 

har den också svarat an mot syftet. Vore jag i akt att göra en ny studie hade jag övervägt att göra en 

diskursanalys av hur dramapedagoger talar om och förhåller sig till genus/kön. Jag märker att den här 

studien drar åt det hållet, att det kan finnas något av intresse där. 

 

Hur har undersökningen varit reflexiv? 
May (2013) skriver att den som genomför en studie alltid har en personlig värdegrund, som inverkar på 

studiens utformning och resultat. May menar att det därför krävs en reflexiv praktik, exempelvis över 

vad man förväntar sig komma fram till, och över hur datan skapas i samspel med informanterna. Jag 

har försökt handla reflexivt genom att distansera mig från min tolkning av resultatet och analysen 

genom ställa frågor till mig själv om varför jag tänker som jag tänker och väljer som jag väljer. Jag har 

framförallt haft hjälp av att föra dialog med andra än mig själv. Jag har haft en fortlöpande dialog med 

litteratur, min handledare och med vänner och kurskamrater som också skriver eller har skrivit B- och 

C-uppsatser. 
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Jag har också skickat ett utkast av resultatet till informanterna. Utkastet var strukturerat på ett annat sätt 

än det är nu i den slutgiltiga versionen. Resultatet omstrukturerades inte utifrån informanternas respons, 

utan efter handledning. Men informanternas respons speglade mig i hur jag förhållit mig till och tolkat 

utsagorna annorlunda, eller i linje med, informanterna. Nora hade bara medhållande synpunkter. Olivia 

hade synpunkter som visade att hen uttryckt sig mer relativiserande om genus innebörd än jag skrivit 

fram. Helena kom med synpunkter på hur jag formulerat mig om deltagarna på daglig verksamhet i 

relation till deltagarna på kulturskolorna. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att delge resultatet till 

informanterna efter omstruktureringen. De har därför inte kunnat respondera på hur jag i den slutgiltiga 

versionen framställer deras utsagor. Jag vill poängtera att studiens data skapats i samspel med mig 

(May, 2013) och inte helt och hållet enbart av informanterna. 

 

I sin respons på resultatutkastet poängterade Helena att hen i intervjun tydligt beskrivit verksamheten 

där hen är anställd som "en daglig verksamhet för bild-, scen- och ordkonstnärer med intellektuella 

funktionsnedsättningar". Det är också vad som står i min transkribering. Ändå hade jag i det första 

resultatutkastet skrivit en omständlig förklaring av Helenas arbetsplats, istället för att kalla det daglig 

verksamhet. Dessutom hade jag, utifrån eget huvud, skrivit att de anställda skådespelarna har 

"intellektuella funktionshinder". Vilket personerna i fråga inte skulle säga om sig själva eftersom det 

signalerar en helt annan människo- och samhällssyn än "människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar". Jag själv lever inom funktionalitetsnormer och utmanas sällan i det. Jag har 

inte heller, ens sedan studien påbörjades, aktivt utmanat mig. Helena speglade mig i detta. Helena 

poängterade också att jag använt "den" om en skådespelare istället för hen/hon/han. För mig är "den" 

ett vanligt alternativ till könande pronomen. Helena poängterade att det, utifrån henoms och 

deltagarnas perspektiv, avhumaniserar personen i fråga. Helena visade på att det är olika för en person 

inom funktionalitetsnormerna och för en person som avviker från dem, att kallas "den". För mig 

innebär det en subjektifiering, för Helena en objektifiering. Vilket blir en påminnelse om att jag i 

texten, med hjälp av intersektionalitetsbegreppet, kan försöka problematisera vad det innebär att 

studien utgår från genusbegreppet. Men att jag som vit etc., i realiteten har mycket svårt att lämna min 

egen samhällsposition och vardagsverklighet och verkligen problematisera vad genus som studiens 

utgångspunkt egentligen innebär. 
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Självklart har jag fler blinda fläckar i uppsatsen, än min okunskap om intersektionalitet, funktionalitet, 

normer och makt osv. Jag tror inte att studien kan vara fullkomligt reflexiv. Jag tror att en del av 

blindheten beror på att uppsatsskrivandet på kandidatnivå är en läroprocess. I det inledande skedet 

saknade jag överblick över formen. Det här är mer ett undersökande av vetenskapligt skrivande, än en 

medvetet reflexiv studie om genus och dramapedagogik. 

 

Slutligen vet jag med mig att det känslomässigt tar emot att skriva om och skriva ut vissa delar av 

studien. Jag känner personligen en stor olust inför att tolka informanternas utsagor eftersom jag vet att 

det är omöjligt för mig att förstå exakt vad de menar (har menat i stunden). När jag försöker framställa 

och tolka vad jag tror att de sagt skälver det till lite i bröstet. Att erkänna för mig själv och våga skriva 

fram vad jag (genom frågorna och genusteorin) tycker mig se i resultatet har alltså varit en svår del i 

det reflexiva arbetet. 
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Resultatdiskussion 
Här diskuterar jag huruvida resultatet svarar an mot frågeställningarna. Jag lyfter också fram och 

resonerar kring delar jag tycker finner särskilt intressanta. Samt ger förslag på vidare forskning. 

 

Studiens andra fråga riktar sig mot vad dramapedagogerna uppfattar att en genusmedvetenhet gör för 

deras praktik. Sett genom resultatet går det å ena sidan kanske inte att påstå att deras praktik påverkas 

av genusmedvetenheten. De arbetar integrerat med genus/kön och utgår från gruppens behov och viljor. 

Jag tänker att det är en beskrivning som skulle kunna gälla de flesta dramapedagoger. Vad är skillnaden 

mellan att leda genusmedvetet och inte, egentligen, när genusmedvetenheten "bara" är ett integrerat 

demokratisträvande förhållningssätt som ledarna har med sig? 

 

Å andra sidan säger de alla att de aktivt, på grund av att och hur de tänker på genus/kön, väljer att ta 

upp diskussioner och samtal utifrån situationer i rummet, som skulle kunna förbises av den som inte 

väljer att läsa av och reagera på genus/köns-skapanden. Det verkar som att det i de situationerna för 

andra ledare skulle gå lika bra att fokusera på andra pedagogiska och konstnärliga mål och problem än 

de som gäller genus/kön. Informanterna verkar se skapande av genus/kön oftare än de tar upp det till 

samtal. Informanterna säger också (här klumpar jag ihop deras utsagor) att de påverkas i sin planering, i 

hur de instruerar, i hur de talar, i hur de reflekterar, i hur de lägger upp teaterträning, i hur de analyserar 

och hanterar gruppstrukturer, i hur de arbetar med demokratiserande osv. Studien svarar alltså mot den 

andra frågeställningen. 

 

Studien svarar också mot den första frågeställningen, om hur dramapedagogerna uppfattar 

genusbegreppet. Jag tycker det är intressant att informanterna tillskriver genus olika betydelse. Tre 

dramapedagoger är intervjuade, och alla tre svarar på olika sätt. Det finns alltså grund för att påstå att 

man inte kan ta förgivet vad en genusmedvetenhet, eller ett genusmedvetet dramapedagogiskt arbete, 

innebär. Utan att det beror på varje pedagog/människa/situation. 

 

I den här studien har alla informanter ett socialkonstruktivistiskt och maktkritiskt perspektiv på genus, 

vilket i sig ger studien en likriktning. Dock kan man ifrågasätta om en icke-socialkonstruktivistisk 

(d.v.s. en biologisk) syn på genus ens är ett genusperspektiv. Resultatet är på det sättet inte 

överraskande. Något som överraskar mig är att genus/kön är så pass relevant att fokusera på för 
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informanterna, att i stort sett hela intervjuerna kan kretsa kring ordet genus, utan att det leds in på större 

diskussioner om andra sociala konstruktioner. Det överraskar mig för att jag trodde att ”bara genus” 

skulle ses som lite passé nu efter den normkritiska pedagogikens ”genombrott”. 

 

Fokuset på genus kan bero på att informanterna vill bejaka mig i mina frågor: jag frågar om genus, då 

svarar de, generellt sett, om genus. Det skulle också kunna bero på att de ser på genusbegreppet som 

frånkopplat andra sociala konstruktioner. Dock visar resultatet mot en (på olika sätt) normkritisk, queer 

eller intersektionell medvetenhet hos informanterna. Därför tror jag att resultatets fokus på genus/kön 

främst beror på att genus/kön, för informanterna, är relevant i den dramapedagogiska praktiken. 

 

Responsen från Helena om hur jag själv omedvetet formulerade mig om henoms deltagare som 

avvikande, på grund av att jag lever inom funktionalitetsnormer i vardag och tanke, tänker jag visar att 

det finns ett behov av att fokusera på varje social konstruktion för sig, samtidigt som man ser på deras 

samverkan. Helenas respons visar att om man bara pratar om olika sociala konstruktioners och 

maktordningars samverkan, utan att bena upp vilka delar det egentligen är som samverkar, ser man inte 

särskilt mycket. Inte själv, inte utan respons och spegling genom andra. Utifrån detta sett vore det 

intressant med en liknande studie, som fokuserar på en annan social konstruktion. Till exempel 

funktionalitet, eller etnicitet/ras. Vad kan det innebära att arbeta som dramapedagog utifrån en 

medvetenhet om rasifiering? Eller hur talar och förhåller sig dramapedagoger om och till rasifiering? 

 

Gällande den tredje frågan, om dramapedagogikens eventuella svagheter och styrkor, går resultatet på 

ett tydligt sätt emot frågans formulering, eller legitimitet. Samtidigt spårar jag i analysen en stark 

koppling mellan ett gestaltat återberättande av verkligheten och genus/kön. Även om 

dramapedagogiken generellt inte kan sägas ha styrkor eller svagheter – för att dramapedagogiken är 

kontextbunden som Olivia poängterar, och för att frågan kräver ett jämförande med andra pedagogiker, 

som Helena säger – verkar informanterna med dramapedagogiska teatrala, reflekterande och 

samspelsfokuserande metoder ha verktyg för att stimulera, hantera och påverka skapande av genus/kön. 

 

Egentligen är också jag skeptisk till att försöka hitta "styrkor" inom dramapedagogiken. Det förutsätter 

på ett sätt att en pedagogik alltid innebär samma praktiska konsekvenser. Jag tycker det är mer relevant 

att se hur olika metoder används i olika sammanhang, med syften och med olika konsekvenser. Men 
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utifrån resultatet tycker jag att det verkar som att dramapedagogiska metoder ibland faktiskt kan anses 

stimulera ett undersökande och arbete med genus/kön. Jag anser att det verkar som att en 

dramapedagogisk fiktiv process kan skapa omtolkningar av verkligheten och ge rum för handlingar 

som inte går att göra som sig själv, som social privatperson. Och att det, senare, kan leda till nya 

privata genus/köns-mönster. Som att man i fiktion liksom kan öva på att göra genus/kön på andra sätt 

än man brukar och att det är okej för att det då inte direkt handlar om en själv. Det kan säkert också 

vara påfrestande att i dramapedagogiska sammanhang utmanas gällande genus/kön. Jag tycker att det 

vore intressant med en studie som undersöker deltagares upplevelser av genus/kön i ett 

dramapedagogiskt arbete. 

 

Kan ett begreppsliggörande, ett berättande, om hur genus finns med i några dramapedagogers praktik 

möjliggöra ett delande av erfarenheter som skapar samtal och diskussion? frågade jag i 

problemformuleringen. Svaren finns hos er som läser. 
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Bilaga 1 
Förfrågan på facebook den 4:e februari 2014. Delad i diverse olika dramapedagogiska forum: 

 

Är du dramapedagog och arbetar med genus? 

 

Hej! Jag skriver kandidatuppsats i vår. Syftet är att undersöka vad det kan innebära för olika 

dramapedagoger att arbeta med ett genusmedvetet förhållningssätt. Samt vilka styrkor och svårigheter 

det finns i dramapedagogiken i arbete med genus? 

 

Studien fokuserar på vad ett genusmedvetet förhållningssätt KAN innebära - vad det innebär för DIG 

som dramapedagog. 

 

Jag söker dig som vill delta i en enskild intervju på 45-60 minuter (helst kring Stockholm, Göteborg, 

Umeå eller Gävle). Jag söker utbildade dramapedagoger. Du behöver inte vara yrkesverksam just nu. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta när du vill. Undersökningen är anonym. 

 

Hör av dig till mig här på facebook, eller till min mejl:     

   

Sprid gärna förfrågan till personer du tror kan vara intresserade. Tack! 
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Bilaga 2 
Hej 

 

Här kommer mer information om syfte, innehåll och upplägg inför intervjun om genus och 

dramapedagogik. 

 

Studien är en kandidatuppsats (f.d. C-uppsats). Den kommer publiceras på internet. Alla informanter 

kommer anonymiseras. Ditt deltagande är frivilligt. Min ambition är att du ska få ta del av uppsatsen 

innan den examineras (i början av juni), men på grund av knappt om tid är det inte säkert att det är 

möjligt. 

 

1.Intervjun sker enskilt, under 45-60 minuter. 

2.Intervjun kommer spelas in med diktafon. 

3.Intervjun är semistrukturerad. Det innebär att jag har förberett några frågor. Men frågornas ordning 

utgör inte en lista vi punkt för punkt måste följa. 

 

Syftet är att belysa vad det kan innebära att arbeta med ett genusmedvetet förhållningssätt som 

dramapedagog. 

 

Upplägget för intervjun är preliminärt och kan komma att ändras, liksom frågorna. Men i stort kommer 

det se ut så här: 

 

"Intro" 

Du får presentera dig (utbildning, yrkeserfarenhet) 

Vilken är din motivation till att arbeta med genus? Har du en "målsättning"? 

 

"Praktik" 

Hur arbetar du konkret (t.ex. i planering, ledarskap, formuleringar, ämnesmässigt, reflektion)? 

Är det svårt att omsätta genusmedvetenhet i praktiken? På vilket sätt i så fall? 

Hur tar eleverna emot? (Kollegor, arbetsplatser...?) 

 

"Genus och drama" 

Finns det svårigheter i att kombinera just dramapedagogik med ett genusmedvetet förhållningssätt? 

Finns det fördelar i att arbeta just dramapedagogiskt med genus? 

 

 

Om du har möjlighet att fundera över frågorna innan intervjun är du välkommen att göra det. Får du 

upp tankar, eller minnen av erfarenheter, innan intervjun går det bra att notera dem och ta med 

anteckningarna till själva intervjutillfället. 

 

Har du frågor och funderingar (innan eller efter intervjun), kontakta mig gärna. 

                               

 

Tack för din medverkan! //Ellen Englund 


