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HÄXET

- Knaperi, knaperi knus, vem knaprar på mitt hus? 
- Det är bara vindens sus…

Sagan om Hans och Greta finns i många versioner, 
både före och efter att bröderna Grimm skrev ner den. I 
vår version, föreställningen Häxet, har vi inspirerats av 
sagan för att gestalta hur rådande könsnormer och för barn 
obegripliga ”regler” kan påverka och skapa en känsla hos 
barnet av att inte duga som det är.  

Normer kan beskrivas som osynliga regelsystem, regelsys-
tem som inte alltid syns för den som är mitt i normen, den 
som passar in. För dem som står utanför är den desto mer 
tydlig och känslan av att göra fel kan snart övergå i käns-
lan av att vara fel. Ett normkritiskt förhållningssätt innebär 
bland annat att synliggöra och ifrågasätta normer som 
begränsar människors handlingsutrymme. 

I Häxet lämnas inte Greta och Hans i skogen av sina föräld-
rar på grund av svält men barnen upplever sig ändå vara 
övergivna av sin förälder. Paradoxalt nog försöker föräldern 
samtidigt genom digital övervakning försäkra sig om att 
barnen uppför sig och håller sig inom givna ramar för hur 
en Hans och hur en Greta ska vara. När barnen får en ny 
barnvakt i Häxet tar kvällen en oväntad vändning. 

Vi på Regionteater Väst vill berätta om att alla barn har rätt 
att utvecklas i enlighet med sina egna önskningar, tankar 
och idéer. Vi vill skapa ett magiskt rum där det vänds och 
vrids på könsnormer och där barn inte reduceras till ett 
kön. Vi vill visa vår publik att det finns alternativ, att det 
inte behöver vara antingen eller. Livet är inte en dikotomi 
och det finns ingen motsättning i att både älska färgen 
rosa och Spiderman, i att vara snäll och stark, modig och 
rädd allt på en gång! 

 

Kanske är det något särskilt som barnen själva vill prata om 
efter föreställningen, en känsla eller upplevelse? Känner de 
igen sig i det som gestaltas i föreställningen? I broschyren 
Prata scenkonst som följer med handledningen finns tips 
om hur samtal kan skapas utifrån konstnärliga verk. I konst 
och i tolkningar av konst finns inga rätt eller fel. Är inte det 
skönt? 

Följ med in i vårt magiska rum, njut av din mantel och 
känn efter vilken superkraft den ger just dig! 

Ps. I föreställningen påbörjar Greta och Hans ett brev till sin 
pappa som innehåller nya regler om respekt och möjlighe-
ten att vara den en vill vara. 

Låt gärna barnen i klassen skriva klart brevet till pappan! 
Kanske kan det vara regler som ska gälla i ert klassrum?

”Ge Barbie, Batman och liknande dockor nya 
roller. Batman kan hämta Batbarnen på för-
skolan och sedan köra lugnt hem. Med barn 
i bilen går det inte att köra lika snabbt med 
Batmobilen som när bovar ska jagas. Be-
rätta att Barbie kan ta sig fram jättesnabbt 
med sin korta springkjol eller att hon går 
på tå för att kunna spionera på skurkarna. 
Visa att Turtle kan laga mat och bli kär i en 
annan Turtle han träffar i skolan. Med sina 
stora ögon har Bratz-dockorna röntgenblick 
och kan se igenom allt och Spindelmannen 
har gjort sig illa och måste åka till sjukhuset 
för att bli omhändertagen och omplåstrad.” 

/Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

”Byt ut orden killar och tjejer. Prova att 
använda ordet barn istället: - Finns det 
några starka barn som vill hjälpa till?” 
/Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2



OM DU VILL LÄSA OM KÖNSNORMER OCH PEDAGOGIK
Janne Bromseth och Frida Darj (red.): Normkritisk pedagogik
Bronwyn Davies: Hur pojkar och flickor gör kön
Elisabeth Elmeroth (red.): Normkritiska perspektiv i skolans 
likabehandlingsarbete
Kristina Henkel och Marie Tomicic: Ge ditt barn 100 
möjligheter i stället för 2
Birgitta Olofsson: Modiga prinsessor och ömsinta killar 
– genusmedveten pedagogik i praktiken
Marie Nordberg: Manlighet i fokus – en bok om manliga 
pedagoger, pojkar och maskulinitetsskapande i förskola 
och skola
Kajsa Ohrlander (red.): En rosa pedagogik
Rädda Barnens Ungdomsförbund: O(s)köna normer. 
Metodhandbok för normkritiska samtal med fokus på kön, 
sexualitet och könsöverskridande

WEBBSIDOR
jamstallt.se – utbildningar och material för arbete med 
jämställdhet, normkritik och likabehandling
rfslungdom.se – utbildningar, material och projekt kring 
normkritisk pedagogik och HBTQfrågor
lararnasnyheter.se/tema/kon-spelar-roll - artiklar och 
krönikor kring förskolans och skolans uppdrag att motverka 
traditionella könsmönster
genusskolan.se – en kunskapsbank för personal i förskola, 
grundskola och gymnasiet från Nationella sekretariatet för 
genusforskning
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OM DU VILL LÄSA MED BARN
Alla barn behöver läsa, se och höra talas om positiva 
förebilder, förbilder som påminner om dem själva. Det 
kan gälla hudfärg, hårfärg, familjesituation, känslor, 
könstillhörighet. Idag finns det en bredare 
representation bland böcker och några tips finner du 
här. En bibliotekarie hjälper dig gärna att hitta fler!

Isak Fearon & Roberth Fearon: Prinsen och pojken
Pija Lindenbaum: Lill-Zlatan och morbror raring
Anette Skåhlberg: Kalle med klänning
Jeanne Taboni Misérazzi & Raphaëlle Laborde: Lukas och 
hans rosa skolväska
Anna-Clara Tidholm: Pappan som försvann och andra 
berättelser för barn och vuxna
Anna-Clara Tidholm: Min familj
Patricia Wrede: Prinsessa söker drake 

”Ett bra sätt att se varje barn som en 
individ och att undvika kollektiv skuld är 
att säga barnens namn:

- Majken, Elin och Mirjana, nu får ni lugna 
ner er!
- Så fint ni har städat, Emil, Hugo, Karam 
och Allan!”
/Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

”Prova att byta ut gubbe 
mot mer könsneutrala ord 
som figur, filur, grej 
eller mackapär.
- Vilken rolig legofigur du 
fick!” 
/Ge ditt barn 100 
möjligheter istället för 2


