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- En del av HBTQ-projektet





2021 mottog Kulturenheten på Region Gotland projektpengar av Soci-
alstyrelsen för ett HBTQ-projekt. Projektet var en 3-stegs raket med tre 
stycken insatser riktade för att stärka unga HBTQ-personer på Gotlands 
välbefinnande och hälsa.

Vi började med att arrangera en fortbildning där RFSL föreläste om be-
mötande, normkritik och HBTQ-frågor för skolpersonal och skolkura-
torer på Gotland. 

Sedan arrangerade vi en teaterföreställning på gotländska skolor för barn 
i åldrarna 8-10 år. Föreställningen som visades heter Jag är här och är 
skapad av Teaterambulansen.  

Om jag är här:
”Tänk om du föddes ur ett frö på en annan planet och kunde bli den du ville? 
En föreställning om att pröva sig fram och att våga vara som en vill. Genom 
dockspel, musik och projektioner utforskar Teaterambulansen tillsammans 
med publiken kön och identitet”. 

I samband med föreställningen hölls även en workshop där barnen fick 
samtala om kön och skapa bilder utifrån temat. 

Föreställningen med Teaterambulansen var en upptakt till samtal om 
kön och HBTQ-frågor i eller utanför klassrummet där skolpersonalen 
fick pröva samtalsmetoder som de lärt sig under fortbildningen med 
RFSL. Vi lät även Teaterambulansen i samarbete med RFSL ta fram en 
lärarhandledning för att stötta lärarna i deras samtal med barnen klass-
rummet efter föreställningen.

Projektet var förutom att öka unga HBTQ-personers hälsa ett sätt att 
utforska hur vi inom kulturen och skolan kan samarbeta för att väcka 
tankar och hitta ingångar till samtal om viktiga frågor med unga.

Annika Wassén





Det kan var frestande att som vuxen leda in barnen på svar som passar 
oss. Speciellt när det kommer till frågor om kön och normer. Självklart 
kan vi som vuxna ställa motfrågor som utmanar barnens egna tankar, 
men glöm inte att vuxna i skolan sitter på en stor makt. Om vi inte är 
försiktiga kan barnen lätt börja anpassa sig och svara sådant som de 
tror att vi vuxna vill höra. Om vi inte anstränger oss för att fortsätta 
vara nyfikna, och visa att många olika perspektiv får finnas samtidigt, 
stänger vi lätt samtalet. När ni arbetar med det här materialet är det 
vår förhoppning att det ska bidra till att samtalen fortsätter vara ut-
forskande och öppna. Frågorna nedan kan ni arbeta med tillsammans 
i klassen på olika vis och du som lärare vet bäst vilken form som kan 
passa till varje fråga. Vi föreslår dock att ni låter er inspireras av de olika 
former för samtal och samarbete  som finns för Kooperativt lärande. 
EPA kan exempelvis vara en bra form för de första frågorna. Då får elev-
erna först funderar enskilt en stund innan det samtalar i par. Därefter 
får varje par berätta för klassen vad de pratade om. Inled gärna arbetet 
i klassrummet med att låta barnen visa upp bilderna de ritade i slutet av 
föreställningen alternativt har du som lärare satt upp dem i klassrum-
met i förväg. På så vis knyter ni an till teaterupplevelsen även om det 
går några dagar innan ni arbetar vidare i klassrummet.

Om lärarhandledningen - till dig som lärare:

Föreställningen om Hangi är tänkt att ställa öppna frågor till 
barnen om könsidentitet, könsuttryck och sociala normer 
kring kön. I lärarhandledningen försöker vi ge förslag på hur 
ni kan fortsätta detta utforskande i klassrummet.





1. Om du var uppvuxen på planeten Hang. Hur hade du varit då? 
Vad hade du gillat? Vad hade du gjort? Vad hade gjort dig glad och 
arg? Skulle du vara annorlunda än du är nu?

2. Hangi var rädd att visa barnen på jorden att Hangi var från en an-
nan planet där det inte finns kön. Tänk om en människotjej eller 
människokille skulle hamna på planeten Hang. Finns det något 
som dom skulle behöva dölja och inte visa, för att passa in på 
Hang. Vad skulle det kunna vara, tror du?

3. I föreställningen frågade Hangi hur vi gör vår kille och vår tjej. 
Vad menade de med det tror du?

4. I pjäsen hör ni röster från barn som har funderat kring kön. Bland 
annat säger en flicka att hennes lillebror gillar rosa men han vågar 
inte säga det för deras pappa vill att han ska gilla blått. Varför tror 
ni pappan tycker så?

5. Skriv/rita en berättelse om Hangis första dag på jorden.

Om ni har funderingar så hör gärna av er till oss!
info@teaterambulansen.se
utbildning@stockholm.rfsl.se

Reflektionsfrågor:

Tänk om du föddes ur ett frö på en annan planet där 
det varken fanns killar eller tjejer? Det är temat i den 
teaterföreställning ni precis har sett. Här kommer några 
frågeställningar som togs upp i pjäsen och som ni kan 
fortsätta att diskutera tillsammans i klassrummet.





”Efteråt pratade vi om förställningen. Jag använde mig av frågorna i lä-
rarhandledningen men försökte också gå lite djupare in i problematiken 
”att få vara som man är”. Jag frågade varför alla flickor i klassen har långt 
hår. Barnen svarade att det är så de vill se ut. Visst men varför vill alla 
samma sak. Varför har alla pojkar kort hår? En pojke svarade att hans 
pappa vill att han ska ha kort hår. Jag berättade också om min uppväxt då 
min pappa ville att jag skulle se lite mer prinsessig ut men det ville inte jag. 
En intressant diskussion med åk.2”

”Jag uppfattade det som att barnen tycker det är jättekul att gå på teater. 
Det är alltid barn i publiken som ser teater för första gången”.

”Att få in kulturaktörer i skolan är en rikedom. Jag arbetar på en skola där 
barnen kommer från olika social förhållanden. Vi vill vara en kompense-
rande skola och kulturen hjälper oss med detta. Att starta ett samtal eller 
ett arbete med en föreställning gör arbetet lättare för oss pedagoger. Vi har 
barn med språkstörningar av olika slag, som behöver arbeta med bild, ljud 
och musik för att sedan kunna befästa i tal och skrift”.

”Skolan speglar samhället i övrigt vad gäller värderingar. Det är en sak 
vad vi säger i klassrummet under styrda samtal kring dessa frågor och en 
annan sak vad som händer och görs och sägs mellan elever och säkert även 
mellan vuxna i de vardagliga mötena. Det är lätt att vara korrekt i samtal 
och svårare att hantera fördomar och okunskap i situation. Med det sagt 
behöver skolan ha ett ständigt pågående arbete kring demokratifrågor, etik 
och värderingar”

Röster om projektet:



Gratis material
HBTQ och normkritik:


