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LÄRARHANDLEDNING

POJKARNA

Om lärarhandledningen
Denna handledning ger olika ingångar in i ett samtal om den unga
publikens upplevelser av föreställningen Pojkarna. Här finns texter
om föreställningens innehåll, samt om upphovspersonerna till
boken och pjäsen. Dessutom finns ett avsnitt om att gestalta kön
inom teatern. Välj de delar av handledningen som intresserar dig
och som kan vara relevanta för din klass!
Kloka tankar om hur teaterupplevelser kan bearbetas i skolan
finns i skriften Att öppna nya världar av Karin Helander, professor
i Teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkultur
forskning vid Stockholms universitet. Ett utdrag finns med i denna
handledning, och skriften i sin helhet kan beställas på Riksteaterns
hemsida;
skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar
Samtalet efter en föreställning är, precis som den kvalitativa texten
och dansen, något av en resa ut i okänd mark där frågorna är
viktigare än svaren. I samtal öppnas möjligheter att möta tankar,
känslor och sammanhang som vidgar våra referensramar och
ger oss nya erfarenheter. Att samtala och diskutera är ett sätt att
formulera och pröva antaganden, reflektera över erfarenheter och
kritiskt granska olika påståenden och förhållanden.
riksteatern.se/pojkarna

Välkomna!
Katrin Ylander, Projektledare kommunikation, Riksteatern
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Resumé
Pojkarna – en sammanfattning av pjäsen
Alla skådespelarna står på scenen när publiken kommer in.
Bella, Momo och Kim presenterar sig. Berättar vad de heter
när de är tjejer, och vad de kallas när de spelar killar. De frågar
också publiken om vad de skulle göra, om de fick byta kropp.
I nästa scen börjar handlingen. Vi träffar Bella, Kim och
Momo vid Bellas växthus. Vi förstår att de är nära vänner, att
de går i samma klass i skolan, att Momo inte känner för att
gå dit dagen efter, och att de andra tycker hon är svekfull om
hon inte kommer. Tjejerna pysslar lite vid växthuset, sprutar
vatten på varandra med blomsprutor, jagar varandra, får syn
på några flugor som parar sig. De fantiserar kring det, men
Kim blir olustig till mods och vill att de ska göra något annat.
I skolan. Kim, Bella och Momo står och bläddrar i ett mode
magasin. De förfasar sig över modellernas kroppar, hur
de står. Momo säger att hon hatar gympa, Bella menar att
Momo i alla fall kan springa som man ska. Då dyker två
killar upp, rycker tidskriften ur händerna på tjejerna, börjar
kommentera likheten mellan Momo och en av tjejerna i
tidskriften. Fast de säger att Momo har lite fulare bröst.
Tjejerna försöker få tillbaka tidskriften, men killarna hotar
med att de bara kan få tillbaks den om de visar brösten. Eller
fittan. Momo lyckas ändå slita åt sig tidskriften, och därefter
lommar killarna iväg ut, med kommentaren att nästa gång
kommer väl Momo att visa fittan i allafall.
I nästa scen är vi tillbaka vid Bellas växthus. Bella är i full
färd med att plantera, undersöka vilka nya fröer hon fått
med posten. Kim berättar för de andra om en återkommande
dröm hon haft, att hennes kropp faller av som ett skinn, och
att hennes riktiga kropp liksom finns under den. Men att när
hon i drömmen går fram emot en spegel, för att försöka få
syn på den riktiga kroppen, så vaknar hon. Varenda gång.
Kim upptäcker ett litet skott i en glasburk, som verkar ha

kommit med Bellas fröbeställning. Bella har inte beställt
något skott och vet inte vad det är. Kim ber Bella om att få
plantera den, det får hon. Tillsammans planterar de skottet.

Killarna försvinner därifrån, med svansen mellan benen. Be
rusade av att ha tagit makten över killarna jublar tjejkillarna.
De kastar sig på varandra i en hög. Utmattade somnar de.

Vi är tillbaka i skolan igen. Samma killar som vi såg i skol
scenen innan rusar efter tjejerna. De försöker få fatt på Bella,
drar i hennes tröja, lyckas halvt med att få av den. Momo och
Kim protesterar, avbryter killarna, som drar därifrån med en
sur kommentar.

När de vaknar till liv, har de förvandlats tillbaka till tjejer.
Först undrar de över om det de upplevt var en hallucina
tion, men de inser snart att det var verkligt, att de lyckades
skrämma killarna ordentligt. Bella säger ivrigt att de måste
berätta för någon om blomman, vilket Kim är helt emot.
Momo försöker medla och menar att de inte behöver berätta
ännu. Att de kan berätta, fast senare. De enas kring att de
inte får berätta för någon om blomman, riktigt än. Momo
föreslår att de ska pröva på att förvandlas igen. De tar av
nektarn allihop, förvandlas till killar.

Tillbaka vid växthuset igen. Var och en och känner sig lite illa
berörd av vad som hänt med Bella i scenen innan. Plötsligt
upptäcker Bella att skottet de planterat har vuxit enormt
mycket. Att det blivit en blomma av det på ett enda dygn.
Bella bläddrar febrilt i ett botaniklexikon och försöker hitta en
liknande blomma, men lyckas inte. Hon tror att den kanske
är köttätande. Bella tror att den kommer att slå ut snart, de
bestämmer sig allihop för att inte gå därifrån. Så slår blom
man ut, och de rusar alla fram för att undersöka den. De
upptäcker att blomman inte har ståndare, utan bara pistiller,
vilket gör det till en honblomma. Bella skär hål på en liten
”säck” med nektar, luktar på nektarn, som luktar som ho
nung. De bestämmer sig allihop för att smaka. Först känner
de ingenting, men efter en stund börjar deras kroppar för
vandlas. De drabbas av kroppsliga konvulsioner, och plötsligt
är de alla tre – killar. Deras kroppar och röster har förändrats.
De tar sig iväg en bit från växthuset, njuter berusat av sin
nya styrka och sina nya kroppar.
Killarna från skolan dyker upp igen. Snabbt inser tjejerna, att
killarna inte har någon makt över dem längre. När killarna
frågar tjejerna om de har cigg, utmanas de av tjejerna som
ifrågasätter varför de skulle ha bjudit dem på cigg, om de
skulle ha haft några. Att de inte delar ut presenter till idioter.
Stämningen blir snarast hotfull, när tjejerna som killar
närmar sig killarna och sluter en allt tätare ring kring dem.

Så fort de förvandlats börjar de prata med sina killröster,
prövar lite killjargong. De står och lutar sig mot en vägg,
njuter av försommarsolen. Höken och Tony, två andra killar
än killarna i klassen, kommer in. Tony spanar in Kim. Efter
hand får Momo, Bella och Kim syn på dem. Tony frågar Kim
om han röker, vilket Kim nekar till. Men Tony insisterar och
bjuder Kim på en cigarett. Tony presenterar sig, skakar hand
med killarna. Bella, som blir osäker, vet inte riktigt vad hon
ska säga för namn. Kim lägger sig snabbt i, och presenterar
henne som Mack. Höken och Tony bjuder de andra tre på öl.
Vi är tillbaka vid växthuset igen. Momo och Kim har redan
förvandlats till killar. De väntar på att Bella också ska gå in i
växthuset och ta nektar. Bella protesterar och säger att hon
inte vill. Inte idag. De andra två uppmanar henne att hänga
på, att skynda sig. Momo menar att det är oskyldigt, en lek,
en upptäcktsfärd. Bella har ingen lust att träffa Tony och
Höken igen. Kim däremot känner sig stressad och säger att
de har en tid att passa. Att de ska möta dem klockan nio, och
att Bella måste skynda sig. Bella går till slut med på det, går
in i växthuset, tar nektar och förvandlas.
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De är vid Hökens och Tonys tillhåll. Höken bjuder på sprit.
Tycker att Mack ser livrädd ut. Men Tony säger surt åt Höken
att lägga av och bjuda runt på flaskan. Kim dricker girigt,
vilket Höken uppskattar. Bella/Mack bestämmer sig för att
dra därifrån, det är för mycket för henne/honom. Momo och
Kim ser på varandra, killarna frågar om de tänker följa med,
trots allt. Momo undrar vart de ska, Tony och Höken svarar
undvikande, men lovar att det kommer att bli kul. När de
berättat att de ska ner till gamla industriområdet vid hamnen,
bestämmer sig Momo för att dra därifrån hon med. Kim stan
nar dock kvar. Tony är förtjust över att Kim stannar. Höken
blir svartsjuk och ifrågasätter det, varpå Tony säger åt honom
också att dra.
Kim och Tony kommer in med ficklampor. Tony instruerar Kim
om hur han ska bära sig åt, om larmet går. Han hjälper Kim
att börja klättra upp. Kim tar sig in genom ett fönster. Paral
lellt med detta ser vi hur Momo och Bella samlats i växthuset
och oroligt konstaterar att blomman har börjat vissna. Att den
inte mår bra. Därefter är vi tillbaka vid inbrottet igen. Vi ser
Tony vänta utanför medan Kim lassar ut en massa stöldgods
genom fönstret. Tony tar emot och lägger det i ryggsäcken.
De springer därifrån så fort de kan och stannar flåsande
när de kommit till högkvarteret igen. Kim undrar oroligt om
någon såg dem. Tony försäkrar att det inte var så. De pustar
ut, slår sig ner. Tony lägger sig ner, knölar in ryggsäcken
under huvudet och bereder sig för att sova. Kim undrar vad
han ska göra. Tony menar att han ska vila lite och uppmanar
Kim att göra det han med. Tony somnar snabbt. Kim känner
sig först lite övergiven. Men efter en stund börjar hon/han
lägga sin hand lite försiktigt över Tonys arm. Tony tar tag i
Kims hand och håller i den, ömt, i sömnen. Just då kommer
Höken insläntrande. Han ifrågasätter vad Kim gjorde. Att det
är ett konstigt beteende, att hålla varandra i handen så där.
Höken berättar för Kim att Tony kan få vilken tjej han vill. Och
att han kan få dem att ställa upp på precis vad som helst.
Kim drar därifrån.

Tillbaka i växthuset står Bella och Momo bekymrat och
undersöker blomman. Kim dyker upp och undrar över vad de
andra håller på med. Bella och Momo snäser av henne, säger
att hon borde väl förstå själv vad det är de gör. Att blomman
inte mår bra. Kim undrar om hon får ”ta lite” av blomman.
Bella säger ifrån. Momo ifrågasätter vad det är Kim vill med
sin förvandling. Att det verkar som om hon bara vill hänga
med Tony, och stjäla. Kim nekar till detta. Bella och Momo
försöker få Kim att förstå att Tony inte ens skulle se åt henne
om hon var en tjej.
Lite senare på kvällen dyker Kim upp utanför växthuset med
en ficklampa. Hon tar sig in i växthuset, tar av blomman och
förvandlas. Bella och Momo dyker upp. De blir jättearga på
Kim för att hon har tagit av den. Kim vädjar till Momo om
förståelse, nekar till att hon tar av blomman. Men Momo och
Bella står enade. Kim menar att hon inte förstår vad de pratar
om, Bella ropar efter henne att hon är störd.
Kim dyker upp utanför högkvarteret. Höken sitter ensam.
Säger att det inte är någon idé att Kim väntar, eftersom Tony
inte kommer på ett tag. Han är med en brud, menar Höken.
Höken frågar Kim provokativt, om han har haft sex med nå
gon. Med en tjej alltså, lägger Höken till. Då dyker Tony upp.
Tony har med sig en pistol, som han vill visa för Kim. Han vill
att de skjuter tillsammans. Först är Kim livrädd, men det går
bra och han träffar en tomburk som står uppställd. Kim ber
Tony om att få sista skottet, men då ifrågasätter Tony vad
Kim vill. Om han kanske vill skjuta honom. Tony skrämmer
Kim, sätter pistolkolven i munnen, vilket gör Kim så stressad
att han börjar gråta och slänger sig i famnen på Tony. Tony
svara på omfamningen och deras läppar möts i en kyss. Tony
skjuter Kim ifrån sig och störtar därifrån.

att de ska komma och hämta blomman när som helst. Kim
blir mycket upprörd när hon hör detta. Bella vänder sig för
att gå, Kim frågar efter vart hon ska ta vägen. Bella berättar
att hon ska träffa någon, att det ska bli ett slut på det här
nu, och försvinner. Momo kommer in. Kim berättar att hon
måste förvandla sig en sista gång. Hon vill visa Tony när hon
förvandlas tillbaka till flicka. Momo säger att det aldrig kom
mer gå. Kim förvandlar sig och försvinner. Momo förvandlar
sig hon med och följer efter.
Kim som pojke dyker upp vid högkvarteret. Höken är ensam
där. Ifrågasätter varför Kim dyker upp. Att han inte är bjuden.
Plötsligt dyker Tony upp. Med Bella. Han håller henne i
handen. Kim vill att Tony ska hänga med honom, för att han
vill visa honom en sak. Men Tony börjar istället försöka kyssa
Bella. Som till en början är medgörlig, men som efterhand
gör alltmer motstånd. Kyssen blir allt våldsammare. Till slut
står Kim inte ut. Han sliter tag i Tony och slänger ner honom
på marken. Momo rusar in, sliter Kim från Tony och tar med
sig henne bort. Höken rusar fram och tar hand om Tony.
Momo rusar in med en bensindunk. Hon häller bensin över
växthuset, tänder på. Växthuset börjar brinna.
Kim, Momo, Bella in. De berättar hur Kim lämnade stan,
rymde, bröt sig in i tomma sommarstugor, levde av vad som
fanns i skåpen. Kim ringer till slut upp Bella. Bella undrar i
telefonsamtalet över var Kim varit. Kim svarar lite svävande
men säger att hon nästan är hemma nu. Undrar om de kan
ses, alla tre. Ett ögonblick senare kliver de fram tillsammans,
Bella, Momo och Kim. Och de är tillsammans igen.
Ninna Tersman, Dramatiker

Bella står vid växthuset och fixar med blomman. Kim som tjej
dyker upp och frågar hur det är med den. Bella säger att Kim
är på väg att döda den. Att det räcker nu. Att Kim slänger bort
sitt liv. Hon berättar att hon ringt till ett botanikinstitut, och
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Ett utdrag ur Karin Helanders Att öppna nya världar:

Att gå på teater med en skolpublik
från 13 år
De flesta barn och ungdomar kommer till teatern genom sko
lans försorg. Lärarna och övriga vuxnas inställning till teater
är därför av stor betydelse. Skolelever förknippar tidigt teater
med skolan och vuxenvärldens krav på fostran och nyttan
av kunskap. De vet att de ”bör” lära sig något på teatern.
Ibland är det lätt att dra förhastade slutsatser av stämningen
i salongen. Vi tror gärna att tysta elever är mer intresserade
än de som reagerar mer högljutt. Men skenet kan bedra. En
på ytan orolig publik kan vara mer intresserad och engage
rad än den tysta. Ung publik uttrycker känslor mer fysiskt än
vuxenpubliken och på ett sätt som vuxna ibland missbedö
mer. Skratt kan bero på nervositet eller på att föreställningen
snuddar vid tabun eller pinsamheter. Det kan spridas oro i
salongen när teatern handlar om berörande situationer och
starka känslor. Och ibland kan reaktioner i salongen vara
riktade mot kamrater, lärare eller själva situationen – inte
nödvändigtvis mot föreställningen.
Respektera varje elevs syn på föreställningen – lyssna på
dem som vill diskutera!
Några kanske vill ha sin upplevelse för sig själv, åtminstone
direkt efter föreställningen:

Jag blev så starkt berörd att jag hade en obehagskänsla
i kroppen efteråt! Efter föreställningen ville jag inte riktigt
prata om pjäsen, tills känslorna hade lagt sig.
/ Publikröst ur Ung scen/öst
Unga röster om teater
Teater kan skildra vad det är att vara människa, livet, döden,
kärleken, samhället – allt det som upptar unga människors
tankar och känslor. Därför kan teatern också utmana och
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ställa frågor. Inlevelsen och insikten i det som sker på scenen
kan stärka självkänslan. Åsikterna om teater går ofta starkt
isär:

inte försöker vara ”verklighetstrogna” utan som använder
symboler, musik, dans och bilder för att förmedla känslor och
stämningar.

När vi gick därifrån var nog den allmänna uppfattningen att
den var konstig. Några tyckte att den var dålig medan andra
var helt fascinerade och uppfyllda av den. Jag visste inte
riktigt vad jag skulle tycka, men jag hade fått en aha-upple
velse – kan teater vara så här? Den väckte lusten att se fler
teaterpjäser eftersom det verkade finnas så mycket nytt att
upptäcka. /Publikröst, Ung scen/öst

Teater och existentiella frågor
Ungdomar har ofta ingen teatervana och kan tycka att teater
är ”konstigt” – samtidigt har det visat sig att ung publik ofta
engagerar sig, kanske genom spontana kommentarer och
reaktioner på en föreställning. Ofta handlar teater om stora
frågor, relationer och existentiella ämnen – något som intres
serar unga människor och väcker lust till diskussion. Barn
– liksom vuxna – relaterar teaterföreställningens innehåll och
teman till sin egen verklighet: föreställningen blev djup, men
djup för en själv. Teaterns förmedling av känslor och tankar
får spegla den värld de själva lever i. Teater kan vara en
plats för igenkänning och identifikation, empati och tröst. Låt
teatern vara en utgångspunkt till att diskutera existentiella
frågor.

Att tala om teaterns verkligheter
Upplevelse och inlevelse kan ge jordmån för diskussion och
reflektion. Under efterarbetet kan man exempelvis diskutera
pjäsens handling och om innehållet känns angeläget – varför
är det aktuellt? Eller varför inte? Ofta är det ett bra avstamp
att tillsammans försöka formulera och beskriva det man sett
och upplevt – kanske genom att var och en (eller de som
vill) får berätta om något i föreställningen som man särskilt
minns. Ibland säger eleverna att de inte ”förstått” – då kan
en minnesrunda vara ett sätt att sätta ord på upplevelsen.
Och allt kanske inte behöver vara begripligt, utan kan bara
vara just en upplevelse eller en känsla, som när man lyssnar
till ett musikstycke. Olika personer ”förstår” olika – det är
en utmärkt grund för att bryta sina tankar och åsikter mot
andras. Ofta är det berikande och fördjupande att tillsam
mans försöka beskriva det man tycker att en föreställning
handlar om. Börja gärna diskussionen med att samtala kring
föreställningens handling, ämne, angelägenhet, aktualitet
etc. innan man kommer in på värderingar och smak – då blir
samtalet ofta mer engagerat och nyanserat.
Ung publik diskuterar ofta vad som uppfattas som verkligt
eller inte på teater, om det som verkar ”konstigt” i bety
delsen inte verklighetstroget. Men ofta är det den ”inre”
trovärdigheten som är viktig – om handling, roller och situa
tioner upplevs som trovärdiga. Det finns föreställningar som

Ungdomars uppfattningar och upplevelser av teater skiljer sig ofta
från vuxnas. Ungdomspubliken uppskattar i högre utsträckning
än vuxna själva innehållet i dramat, utåtriktade handlingsförlopp,
starka känslor och drastiska kontraster mellan komik och allvar.
Det är viktigt att se teaterbesöket som något som kan vara intres
sant här och nu – utan biavsikter att fostra in unga i en rådande
vuxensmak.

Teater och samhälle
Teaterns bild av samhället jämförs med den egna samhälls
synen och den unga publiken refererar teaterns gestaltning
av en problematik till egna erfarenheter. Ung publik uppskat
tar teater som handlar om det som känns angeläget, som
visar vad som är problem i samhället, så att folk förstår att
det är ett problem, genom teater. För det är nästan bästa
sättet att få fram det budskapet (elevintervju ur Lund, 2004).
Låt teatern vara en utgångspunkt till att diskutera samhälls
frågor.
Den unga publiken
Ung publik idag är kompetenta kulturkonsumenter. Utbudet
av musik och texter av skilda genrer liksom filmer, TV-pro
gram i en mängd kanaler, dataspel och IT-kultur sköljer över
den unga människan i mediasamhället. Teatern erbjuder en
unik kulturell mötesplats med sin specifika närvarokänsla av
ögonblickets konst.
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Om samtal
Att samtala, diskutera och filosofera är ett sätt att formulera
och pröva antaganden, reflektera över erfarenheter och
kritiskt granska olika påståenden och förhållanden. Här pre
senterar vi några olika samtalsmetoder som kan användas
efter föreställningen.
EN VÄV AV TECKEN – ETT SÄTT ATT SAMTALA OM
EN FÖRESTÄLLNING
Om att gemensamt söka olika tecken i föreställningen
och se deras betydelse
Vi kommer ihåg olika saker efter en föreställning och vi
berörs på olika sätt av olika skeenden på scenen. Att tillsam
mans försöka beskriva och reflektera över vad som hände
under en föreställning kan vara ett sätt att komma åt olika
delar i pjäsen.
Att föra samtalet från en beskrivande nivå över en associativ
nivå till en mer personlig nivå kan vara ett sätt att komma
förbi mer svävande omdömen som ”bra” eller ”dåligt”.
Nedan beskrivs hur ett samtal kan läggas upp.
Minnesrunda
I den första beskrivande fasen är tanken att eleverna i sina
beskrivningar ska hålla sig så nära det som hände på scenen.
Låt så många elever som möjligt bidra med olika delar fram till
att hela pjäsen återberättas i klassen. En gemensam beskri
vande minnesrunda blir på detta sätt en överenskommelse om
vad som faktiskt hände på scenen. Pröva frågor som:
• Minns du hur det började?
• Hur många var de på scenen?
• Hur såg de olika karaktärerna ut?
• Hur rörde de sig?
• Var de ensamma, var för sig, eller var de tillsammans?
• Hur slutade föreställningen?
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Beskrivningen bidrar till att påminna varandra om händelser
som först kanske inte förefallit så viktiga men som kan visa
sig ha haft stor betydelse för hur eleverna uppfattade och
upplevde pjäsen.
Reflektionsrunda
En beskrivande del kan följas av frågor om hur eleverna as
socierar kring olika händelser i pjäsen. En första reflektions
runda rör sig oftast om de associationer vi har gemensamt.
Denna diskussion kan också handla om de delar man inte
finner trovärdiga. Pröva frågor som:
• Vad tänker du på i den scen du beskrev?
• Hur tänker de andra i gruppen om samma scen?
Personliga reflektioner
I den tredje nivån lyfter man fram mer personliga associa
tioner, sådana eleverna kan vara ensamma om att ha. Pröva
frågor som:
• Kände du igen något av det som hände?
• Vad påminde de olika scenerna dig om?

”Just i de könsöverskridande
ögonblicken, som när två av
killarna tar varandra i handen
och närmar sig en kyss,
ställer sig publiken nästan
på tå mentalt. De lyssnar
väldigt intensivt, så det finns
något kittlande med de
ögonblicken.”
ur en intervju med Ninna Tersman i Fria.nu
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Att gestalta kön
Gunilla Edemo är dramaturg på Riksteatern och projektledare
för projektet Att gestalta kön – ett konstnärligt och pedago
giskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges
högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och
mimare.
Hon har också haft en workshop med ensemblen i Pojkarna.
I detta utdrag ur rapporten Att gestalta kön berättar hon om
övningarna där teaterhögskoleeleverna undersöker kön som
ideologi:
Välkommen till genusmaskeraden
Att gå på maskerad handlar sällan om att vara trovärdig och
passera som det du är utklädd till. Det gör inte Genusmaske
raden heller. Jag har inga anspråk på att ha något att säga
om hur en trovärdig maskulinitet eller femininitet ser ut. Och
jag är i det här sammanhanget rätt ointresserad av psykologi
och definitivt helt ointresserad av biologi. Genusmaskeraden
är i stället ett lekfullt sätt att undersöka kön som ideologi.
Jag föreslår för deltagarna att vi ska betrakta kön som skilda
landskap där ett antal specifika normer råder. Normerna gör
vissa handlingar och kroppsliga uttryck möjliga och begrip
liga medan andra handlingar och uttryck blir omöjliga och
obegripliga – och det är det jag menar med ideologi. Män
niskor som vistas i de här landskapen har att förhålla sig till
normerna och det har inte så mycket med deras biologi eller
inre egenskaper att göra. Det behöver inte ens handla om val
som de gör, utan det blir vad Judith Butler kallar för »en scen
av tvång«.
Utflykter
Jag har satt ihop två timslånga utflykter. Vi startar i den egna
kroppen, deltagarna får arbeta med olika fysiska och mentala
förutsättningar, för att sedan gå vidare till gruppimprovisatio
ner utifrån givna förutsättningar. I den första utflykten reser
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vi till en specifik heterosexuell maskulinitet. Jag börjar alltid
med den, eftersom den är normen och helt avgörande för
de normer som råder i den heterosexuella femininitet som vi
sen reser till. I maskulinitetens landskap introducerar jag till
exempel broderskapets ryggdunkande men också bög
skräcken och föraktet för svaghet.
En central skillnad mellan de båda landskapen, är positioner
na som subjekt respektive objekt. I maskuliniteten ingår den
självklara subjektsposition som har svårt att reflektera över
sig självt. Det enda sättet att tala om sig själv blir att berätta
vad man inte är: bög, kärring och så vidare. I femininiteten
så är kroppen ett ständigt projekt, allt ska fixas och åtgärdas
och du blir aldrig färdig. Om du slutar upp med fixandet,
riskerar du att bli »okvinnlig« och om du överdriver riskerar
du att bli en slampa. Så det gäller att gå en fin balansgång
mellan å ena sidan upplevelsen av kroppen som ett subjekt
och å andra sidan upplevelsen av den som ett objekt, till för
andra. Den där splittringen som kvinnor behöver förhålla sig
till, skriver Teater Lacrimosa om i boken Större än så här.
Deras arbete har varit en av mina referenser.
Vi avslutar alltid utflykterna med reflektioner över det delta
garna upplevt. Jag vill gärna uppehålla mig vid erfarenheter
av begränsningar i kroppen som objektspositionen kan ska
pa, så det är ofta ett av de teman som vi reflekterar mycket
kring. Något som förvånade mig i början, var att många av de
manliga studenterna beskriver Genusmaskeraden som första
gången under sin utbildning som de har fått gestalta positio
nen att min kropp är ett objekt för någon annans begär. Jag
insåg att det förmodligen är möjligt att som bio-man gå en
hel skådespelarutbildning utan att någonsin ha provat den
positionen.

förhandlas fram och tillbaka utifrån såväl lust som makt.
Skissartade maskeradkaraktärer växlar mellan maskuliniteter
och femininiteter, eller uppbär både och samtidigt i en och
samma kropp. Den delen har ofta blivit den häftigaste. På
några minuter skapar studenterna koreografier som de visar
för varandra. Jag minns fortfarande flera av de här kore
ografierna, för jag har faktiskt aldrig sett något liknande på
svenska teatrar. Att situationerna handlat om begär eller våld
eller lust eller förtryck – det har varit tydligt. Men det har
varit omöjligt att avgöra vem som är vad, eller begär vem på
vilket sätt. Därför får de som tittar större frihet att läsa in det
som de önskar sig att se. Det har varit uppenbart när vi dis
kuterat efteråt, att som publik ser vi helt olika saker. Den där
friheten för publiken, som de queera situationerna ger, kan
vara en skön kontrast till de heteronormativa stereotyper
som oftast tvingar publikens tolkning i en specifik riktning
och begränsar alternativa möjligheter att se och tolka.

Att utföra något »sexigt« är en regianvisning jag aldrig har
fått, men som mina kvinnliga klasskamrater har brottats med
länge. Jag kände mig löjlig, som att jag stod och låtsades.
/ Student i Malmö
Jag upptäckte att jag var extremt hemma i den här lagoma
medelklassfemininiteten och kände »ja, det här är precis som
vanligt«. Och då hade jag någonting att utgå ifrån, det är den
här rollen jag tar med mig och det är därför jag ler hela tiden
på scen fast jag egentligen inte vill det.
/ Student i Malmö

Queera situationer
Genusmaskeraden har tre delar. Efter de båda utflykterna,
så ägnar vi den sista delen av dagen åt att skapa situatio
ner där subjekts- och objektspositionerna växlar, och kan
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Tips från dramapedagogen
Maria Trost är dramapedagog på Uppsala stadsteater. Här är
hennes förslag på hur det går att arbeta vidare i klassrum
met när man sett Pojkarna. De flesta är hämtade från boken
Bryt!, som kan beställas från rfsl.se.
På Uppsala stadsteaters hemsida finns ett lärarhandlednings
material som kan användas till vilken föreställning som helst:
uppsalastadsteater.se/pojkarna
Vem tar vem – en övning ur Bryt!
Material: 14 st bilder på olika personer
Be ungdomarna para ihop personerna på bilderna i relationer.
Prata sedan om varför man har parat ihop dem på ett visst
sätt, hur man delar in de olika personerna i ”fack” utifrån
deras utseende. Hur mycket antar man utifrån det man ser.
Samtala om heteronormen, varför antar vi att vissa/de festa
är heterosexuella? Varför bryr vi oss om kön? Varför stör vi
oss på när vi inte vet vilket kön någon har?
Vem har makten?
Rangordna bilderna utifrån vem som har minst makt i sam
hället och vem som har mest. Prata om varför det är så?

Ramarna – finns också i Bryt!
Rita upp två ramar, skriv killar ovanför den ena och tjejer
ovanför den andra. Låt eleverna säga sånt som killar får men
inte är så OK för tjejer och vice versa. Prata om vad som
händer om man går utanför ramarna. Hur betraktas man då?
Vilka blir konsekvenserna? Ta bort ramarna. Kan vi leva med
att alla får göra allt utan att dömas?
Vem skulle jag vara om jag bytte kön?
• Föreställ dig att du vaknar och har förvandlats till ditt
motsatta kön. Hur skulle du reagera?
• Skulle du bli glad eller ledsen?
• Skulle du göra något annat på fritiden?
• Skulle du klä dig annorlunda?
• Skulle du byta namn?
• Skulle du äta annan mat?
• Skulle du vilja jobba med något annat i framtiden?
• Hur mycket av den du är bestäms av vilket kön du
egentligen har?
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Författaren om sin roman Pojkarna
Så här säger författaren Jessica Schiefauer om sin roman
Pojkarna som fick Augustpriset för Årets svenska barn- och
ungdomsbok 2011:

Mia Ray, Karin Bengtsson och Johan Stavring

”Arbetet med Pojkarna började med att jag ville skriva
om unga tjejer som går emot konventionen och spränger
gränser. Jag inspirerades bland annat av Joyce Carol Oates
Foxfire och Anja Snellmans Rädslans geografi. Båda böck
erna handlar om kvinnor som tar makten över sig själva och
vägrar att låta sig begränsas, men de är också historier om
hur det är att gå för långt, vad som kan hända när man rusar
på i blindo utan möjlighet att stanna upp. Från början visste
jag inte att jag ville skriva om flickor som blev pojkar, jag ville
skriva om flickor som fick nån sorts superhjältekrafter. När
jag senare hittade böcker om växtmagi och örtmedicin slog
idén ner som en bomb: en flicka som vantrivs i sin kropp
kanske skulle uppleva pojkkroppen som en sorts superhjälte
dräkt! Därefter skrev berättelsen i princip sig själv. Huvud
personen Kim klev fram med sin kraftfulla stämma, hon ville
verkligen berättar något för oss och jag gjorde så gott jag
kunde för att hänga med.”
Jessica Schiefauer är född 1978 och uppvuxen i Kungälv
utanför Göteborg. Hon har gått skrivarutbildningar på
Fridhems folkhögskola, Bona folkhögskola och Nordiska
folkhögskolan. Hon har även studerat svenska, engelska
och litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och har en
pedagogisk examen i språk och kreativt skrivande.
Hämtat från bonniercarlsen.se
Här finns mer spännande ungdomslitteratur!
Följ Jessica Shiefauer på Twitter: @shiefauer

Alfred Tobiasson och Linn Bergstam
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