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Sammendrag: 
De aller fleste mennesker opplever at de har en kjønnsidentitet og en type seksuell orientering 

som de ønsker å leve ut. En slik kjønnsidentitet blir også fremstilt i musikkteateret. 

Kjønnsforsker Judith Butler revolusjonerte kjønnsforskning da hun i 1990 da hun publiserte 

boken Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Her presenterte hun teorier 

om at biologisk kjønn er sosiale konstruksjoner, og at kjønn er performativt. Målet med denne 

oppgaven er å utforske hvordan Judith Butlers teorier rundt kjønn kan utvikle 

maskulinitetsforståelser i musikkteateret. Oppgaven til ta for seg litteratur som belyser temaet. 
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1. Innledning og problemstilling 
1.1 Bakgrunn for valg av tema og problemstilling 

”Åja. Du er homofil?” Ja, svarte jeg skuespillærerern min. Hvordan det? ”Det hadde jeg 

nemlig ikke trodd, skjønner du. Det er selvfølgelig veldig positivt ment. Fordi jeg har mange 

homofile venner fra studietiden og ellers som bare kan spille feminine karakterer. Men med 

deg er det annerledes. Du kunne godt ha spilt en heterofil karakter med en kvinnelig kjæreste, 

og jeg hadde trodd på deg. Der er du heldig.” 

 

Da jeg fikk denne tilbakemeldingen etter å ha jobbet med en tekst, ble jeg litt satt ut. Jeg 

skjønte hva hun mente: Jeg har mulighet til å spille mangfoldige karakterer, selv om jeg er 

homofil. Hun oppfattet meg som ”ikke-stereotypisk” feminin homofil. Selv om hun mente 

tilbakemeldingen som et kompliment, stusset jeg likevel over det. Hvorfor skal det være et 

kompliment? Og hvor stammer en slik tanke fra? 

 

De aller fleste mennesker opplever at de har en kjønnsidentitet, og at de har en type seksuell 

orientering som de ønsker å leve ut. Kjønn og forståelser av kjønn blir også fremstilt gjennom 

og i musikkteater. Musikkteater er hovedsakelig til underholdning, men samtidig har 

musikkteater vært et medium som reflekterer samfunnet (Khalykov K., Nurtazin E., 2013, s. 

23). Skuespillærerern min gav meg tydelige forståelser av maskulinitet i musikkteater 

gjennom sin beskrivelse av homofile skuespillere. Hennes forståelse av homofile er at de er 

feminine og at dette ikke er mulig å kombinere med maskulinitet. Slike forståelser opplever 

jeg som allmenne ikke bare for henne, men for mange andre. Derfor er det et behov for 

refleksjon rundt og teoretisk grunnlag for maskulinitetsforståelser i musikkteater.  

 

På denne bakgrunn vil jeg i denne bacheloroppgaven ta for meg maskulinitetsforståelser med 

utgangspunkt i kjønnsforsker Judith Butlers teorier rundt kjønn. Jeg vil se på hvordan disse 

teoriene kan utvikle maskulinitetsforståelsen i musikkteater. Dette har jeg formulert i følgende 

problemstilling: 

 

Hvordan kan Judith Butlers teorier rundt kjønn utvikle  

maskulinitetsforståelser i musikkteater? 
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1.2 Forforståelse 
Som en homofil mann, har jeg ofte kjent på maskulinitetsforventninger. Å finne seg selv, i en 

verden dominert av heterofile, har ført til mange refleksjoner rundt kjønn og maskulinitet. 

Som barn levde jeg i en ”uproblematisk” tilværelse og kunne gjøre det jeg ville uten å tenke 

på hva andre ville tenke om meg. Jeg drev med musikk, når andre drev med fotball, jeg drev 

med kunst, når andre spilte videospill. Da jeg ble eldre og fikk evne til å forstå at andre kunne 

ha en mening om meg, ble dette en stopper for meg. Jeg opplevde å være alene med å ha de 

interessene jeg hadde, og være alene i å være meg; trodde jeg. Da jeg ble eldre, møtte jeg 

omsider andre som hadde samme interesser som meg, og jeg følte jeg kunne leve slik jeg 

ville. Likevel ble jeg møtt med maskulinitetsforventninger. Da jeg ikke var åpen homofil, 

følte jeg meg aldri ”maskulin” nok, og da jeg kom ut som homofil, passet jeg ikke inn som 

stereotypisk ”feminin” homofil. Jeg måtte alltid plasseres og ”navngis”, etter hvilke 

kjønnsforståelser som eksisterer i verden. 

 

Da arbeidet med bacheloroppgaven begynte, følte jeg meg personlig engasjert og derfor 

subjektiv. Forskning blir regnet som ”logical and systematic search for new and useful 

information on a particular topic” (Rajasekar, Philominathan & Chinnathambi, 2013, s. 2). 

Jeg hadde et ønske om å være objektiv i presentasjon av tema, utvelgelse av litteratur og i 

drøfting. Men utvelgelsen av tema har alltid vært en subjektiv prosess (Rajasekar et al., 2013, 

s. 12). Forskning er aldri helt objektiv, men har små hint av subjektivitet. Jeg problematiserte 

min legning i møte med oppgaven, men oppdaget at heteroseksuelle forskere ikke 

problematiserer sin legning på samme måte. Dette er et eksempel på den heteroseksuelle 

matrise som jeg vil ta for meg senere i oppgaven (Butler, 1990, s. 35). Av dette slutter jeg at 

det at jeg er homofil mann i seg selv ikke er en problematisk forforståelse (Malterud, 2003, s. 

40), men tvert om kan gi meg tilgang til en større innsikt i kompleksiteten knyttet opp mot 

tematikken. 

 
1.3 Oppgavens disposisjon 
I det følgende vil jeg først legge frem valg av metode og hvordan jeg har gått fram for å 

tilegne meg kunnskap. Deretter vil jeg nevne semiotikkens relevans i møte med Judith Butlers 

teorier. Videre vil jeg presentere Butlers teorier rundt kjønn, og deretter presentere hvordan 

kjønn og maskulinitet kan bli forstått i musikkteater i dag. Deretter følger det en diskusjon av 

teori og forskning, sett i lys av problemstillingen. Her vil jeg diskutere hvordan Judith Butlers 

teorier rundt kjønn vil utvikle maskulinitetsforståelser i musikkteater. Til slutt vil jeg 

konkludere i en avslutning som skal svare på problemstillingen. 
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2. Metode 
2.1 Den litterære studien 

I min bacheloroppgave har jeg valgt å bruke litteraturstudie som metode. Metoden er en 

studie av litteratur innenfor et avgrenset felt, som lever seg delvis på en strukturert 

fremgangsmåte og delvis på fortolkende analyse (Bryman, 2012). Hensikten med 

litteraturstudiet er å få en dypere og bedre faglig forståelse av temaet, ved å bruke allerede 

publisert forskning og akademiske tekster. Oppgaven vil inneholde hovedsakelig kvalitativ 

litteratur som ”bygger på teorier om menneskelig erfaring (fenomenologi) og fortolkning 

(hermeneutikk)” (Malterud, 2003, s. 27). Denne type litteratur ble benyttet da den opplevdes 

som mest hensiktsmessig til dette feltet. 

 

2.2 Søk og valg av litteratur 

Prosessen med å finne litteratur til oppgaven begynte med en utforskende fase. Jeg visse tema 

jeg skulle ha for oppgaven, men ikke problemstilling. Sider som ble brukt for å søke etter 

litteratur var Google Scholar, Oria, som er søkemotoren til biblioteket til Høyskolen 

Kristiania, og Nasjonalbiblioteket. Søkeord var for eksempel ”maskulinitet”, ”masculinity”, 

”maskulinitet musikkteater” og ”masculinity musical theatre”. På grunn av situasjonen med 

Covid-19 har det vært vanskeligere å få tilgang på litteratur i fysisk form. Dermed har jeg for 

det mest tatt i bruk litteratur som har vært tilgjengelig digitalt. Men på grunn av Covid-19 var 

det blitt gjort tilgang til et større innhold på både Oria og Nasjonalbiblioteket, som gjorde 

letingen etter litteratur lettere.  

 

Etter å ha lest en del litteratur, og ved bruk av snøballmetoden (Thagaard, 2008), kom jeg 

over kjønnsforsker Judith Butler. Hun virket relevant så jeg valgte å finne mer litteratur av og 

om henne, og jeg utviklet min problemstilling basert på de innsikter jeg fikk gjennom den 

litteraturen. Litteraturen fant jeg ved å bruke de samme databaser og brukte så søkeord som 

”Judith Butler gender” og ”Judith Butler genderstudy”. Her kom relevante tekster som 

Gender trouble: Feminism and the subversion of identity (1990) og What threat? The 

campaign against ”Gender ideology” (2019). Jeg ønsket å lese Butler sine originaltekster 

istedenfor å lese andre tekster som refererte til Butler. Å lese originaltekstene var tungt, 

ettersom Butler skriver veldig akademisk engelsk. Dermed gikk jeg for å søke etter norske 

tekster som skriver om Judith Butler, ved å søke ”Judith Butler” og krysse av for bare norsk 

litteratur. Jeg var i dette tilfelle oppmerksom på å lese originalteksten til Butler dersom det ble 
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referert til det, for å forsikre meg om at originalbudskapet var blitt oversatt og formidlet rett. 

Det er fire originalartikler av Judith Butler inkludert i denne studien. Det forekommer en gang 

i teksten hvor et av Butlers sitat er oversatt av Toril Moi fra boken Hva er en kvinne? Kropp 

og kjønn i feministisk teori (1998). Sitatet er fra Butlers bok Gender trouble: Feminism and 

the subversion of identity (1990). Jeg valgte likevel å inkludere den norske oversettelsen av 

sitatet ettersom jeg oppfattet det som nærliggende til Butler sitt eget sitat, og at fordi det var 

på norsk gav det en mer helhetlig forståelse av budskapet ettersom norsk er mitt morsmål. 

 

Etter å ha funnet mye litteratur av Judith Butler, valgte jeg å se mer etter tekster som handlet 

om kjønn i musikkteater. Også her var snøballmetoden viktig (Thagaard, 2008). Jeg ble tipset 

om Merete M. Stuedal sin masteroppgave Gestaltning av kjønn i norske skuespillutdanninger 

(2011) og fant den informativ, selv om den handlet utelukkende om teater. Ettersom Norge 

ikke er ledende innen musikkteater, valgte jeg å søke i de databaser som er nevnt etter 

engelskspråklige tekster om kjønn i musikkteater og brukte søkeord som ”musical theatre 

gender” og ”musical theatre gender representation”. Majoriteten av tekstene jeg fant var 

masteroppgaver, men jeg fant også noen artikler. Jeg ekskluderte artiklene da jeg oppfattet de 

som lite informative da de innehold mye selvrefleksjon, og lite vitenskapelig arbeid i forhold 

til de jeg fant i masteroppgavene. Jeg inkluderte masteroppgavene da de inneholdt mer 

forskning.   

 

Prosessen med å finne litteratur har blitt gjort så objektiv som mulig, i den forstand at jeg 

ønsker å være kritisk til egen lesning. Dersom jeg aktivt går inn i en tekst med et spørsmål jeg 

ønsker å få svar på, kan dette gjøre at jeg overser andre viktige og aktuelle refleksjoner i  

teksten. Dermed har jeg vært bevisst på å lese tekstene flere ganger så jeg vet at jeg ikke har 

oversett noe relevant tekst.  
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3. Semiotikk – et teoretisk frempek mot Judith Butler 
Selv om problemstillingen min omhandler Judith Butlers teorier rundt kjønn, er også 

semiotikk sentralt. Det er viktig å nevne semiotikk i en slik oppgave ettersom det også 

omhandler vår oppfattelse av kjønn, og dermed blir semiotikkens ”(…) the meaning 

associated with word” også sentral (Thomas, 2017, s. 3). På lik linje med ord og bilder, blir 

også handlinger oppfattet som ”tegn”. Dette er tegn som blir brukt eller vist for å snakke eller 

henvise til noe annet. Et eksempel er dersom jeg tegner en hund på et ark, skal dette for 

eksempel vise til hunden min, uten at jeg fysisk må gå å hente hunden min og vise den. På 

samme måte er handlinger som miming også et tegn. Dersom jeg prøver å etterligne en hund 

ved å stikke ut tungen og puste fort, skal dette vise til hunden min.  

 

Den sveitsiske lingvisten Ferdinand de Saussure blir regnet som grunnleggeren av moderne 

semiotikk. I boken Course in General Linguistics (1966) beskriver han hvordan tegn har to 

sider: signifikant og signifikat. Signifikant omhandler lydbilde eller materiale som blir 

formidlet og signifikat omhandler begrep eller mening til det som blir formidlet (Svendsen, 

2019). Det Saussure videre oppsummerer er at “The bond between the signifier and the 

signified is arbitrary” (Saussure, 1966, s. 67). Med dette mener han at det ikke er noen 

naturlig forbindelse mellom sammensetningen av bokstavene og lyden av et ord og meningen 

av ordet. Dersom en tar ordet ”hund” som eksempel, viser dette til en sosial konstruksjon av 

sammensetningen av bokstavene “h”, “u”, “n” og “d”, og oppfattelsen av at dette skal vise til 

et firbent kjæledyr som bjeffer. En slik sosial konstruksjon skal vi i det følgende også finne i 

Butlers teorier rundt biologisk kjønn, som også er sosiale konstruksjoner (Moi, 1998, s. 72). 

 

Alle handlinger vi gjør er tegn. Dette er sentralt i en diskusjon om maskulinitet i musikkteater. 

Tegnet en gjør, oppsummerer oppfattelsen en har av selve tegnet. Derfor blir handlinger våre 

avslørende, og viser til hvilken kjønnsforståelse vi har. Saussures teori om tegnets to sider, 

signifikant og signifikat, avslører en unaturlig sammenheng mellom lydbildet eller materialet 

og meningen av ordet. En slik unaturlig sammenheng finner en også i oppfattelsen av kjønn. 

En oppfattelse av materialet ”mann” og meningen av ”mann” viser til en sosial konstruksjon 

av oppfattelsen av ”mann”. En slik unaturlig sammenheng mellom materialet og meningen av 

kjønn, finner vi også i Butlers teorier om performativt kjønn som vil bli nevnt senere i 

oppgaven (Big Think, 2011, 0:01). 
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4. Judith Butlers bidrag til kjønnsforskning 
4.1 Biologisk kjønn = Sosialt kjønn 

Judith Butler (1990) revolusjonerte kjønnsforskning da hun publiserte boken Gender trouble: 

Feminism and the subversion of identity. I boken argumenterer hun for at det sosiale og det 

biologiske kjønnet er sosiale konstruksjoner (Moi, 1998, s. 72). 

 

Hvis en bestrider at biologisk kjønn er uforanderlig, er det kanskje slik at den 

konstruksjonen som kalles biologisk kjønn, er like kulturelt konstruert som sosialt 

kjønn; det er kanskje til og med slik at den alltid allerede var sosialt kjønn, med det 

resultat at skillet mellom biologisk kjønn og sosialt kjønn ikke er noe skille i det hele 

tatt. (Butler, 1990, s. 8, sitert i Moi, 1998, s. 53). 

  

En allmenn forståelse av kjønn er at biologisk kjønn (engelsk: sex) er noe som er fysisk, 

bestemt av kromosomer og hormoner og så videre, hvor kategoriene er gutt/mann og 

jente/kvinne. Sosialt kjønn (engelsk: gender) defineres som en kulturell variabel, konstruert 

av kulturelle eller historiske attributter og så videre, hvor det finne mange ulike kategorier 

(Maus, 2011, s. 317). Butlers teorier åpner opp for en vilje til å skape sin egen 

kjønnsforståelse. Biologisk kjønn har ofte blitt sett på som noe uforanderlig, men får her en 

mer poststrukturalistisk tenkning rundt kjønn. Mennesket blir gitt autonomi rundt sitt eget 

biologisk kjønn. 

 

4.2 Å spille eller å ikke spille sitt kjønn, det er spørsmålet 

Kjønnets performativitet var sentral i Butlers teorier om det biologiske kjønn som sosiale 

konstruksjoner, som leder oss videre til Butlers teorier om det performative kjønn (Butler, 

1988, s. 520). For å forstå teorien om at kjønn er performativt, er en nødt til å forstå 

forskjellen mellom performativt kjønn og kjønn som blir fremført. Å fremføre kjønn er å gå 

inn i en ”rolle” eller ”å spille” på en viss måte. Dette ”spillet” eller ”rollespillet” blir deretter 

en avgjørende faktor for det kjønnet vi er og kjønnet som blir presentert til verden. Men det å 

si at kjønn er performativt, menes at kjønnet blir produsert av en serie av effekter. Vi spiller, 

går og taler på måter som konsoliderer en etterligning av å være mann eller å være kvinne 

(Big Think, 2011, 0:01). 
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En slik performativ forståelse av kjønn er mulig å se i mange deler av samfunnet. Dersom en 

går inn i en lekebutikk finner en rader som nesten er utelukkende rosa; der finner en 

jentelekene. I reklamer ser en gutter som er kledd i blå klær, og jenter som er kledd i rosa 

klær. Slik kjønnet kategorisering av farger er et eksempel på performativ kjønn. Dette er ikke 

noe som er importert inn i kulturen eller samfunnet fra ”naturen”, men grunnleggende skapt 

gjennom diskurs (Brickell, 2015, s. 26). Diskurser er strukturer som gjennomsyrer verden og 

som alle mennesker er påvirket av og deltar i selv. Dette er noe som allerede skjer ved 

fødselen. Ved å si ”Det er ei jente!”, er det begynnelsen på å ”feminisere” det kvinnelige 

subjekt (Butler, 1993, s.232). 

 

En slik feminisering og maskulinisering av kjønn har ikke alltid vært slik. På 1800-tallet i 

Amerika ble alle gutter og jenter under seks år gitt like klær. Dette var hovedsakelig lange 

hvite kjoler, som alle var fri for kjønnsmarkeringer (Tunc, 2013, s. 227). Hovedgrunnen til 

dette var rent praktisk; det var lettere å vaske hvite klær med blekemiddel. Det var ikke før på 

1850-taller at gutter og jenter ble kategorisert i farger. En kategorisering som skiller seg fra 

dagens kategorisering: 

The generally accepted rule is pink for the boys, and blue for the girls. The reason is 

that pink, being a more decided and stronger color, is more suitable for the boy, while 

blue, which is more delicate and dainty, is prettier for the girl (Maglaty, 2011). 

Her ser en eksempel på hvor annerledes kategoriseringene av feminitet og maskulinitet var før 

kontra i dag. En får innblikk i hvordan det performative kjønnet er påvirket av diskurser, og er 

mulig å endre. Slike endringer definerer Butler som feilsiteringer (Butler, 2000, s. 175-176). 

Ifølge Butler er feilsiteringer når noen (bevisst eller ubevisst) spiller sitt kjønn, og repeterer 

dette nok ganger til det blir den nye normen av sitt kjønn (Butler, 2000, s. 175-176). Slike 

feilsiteringer kan en se i eksempelet ovenfor med forståelsen av feminine farger og maskuline 

farger. Ettersom disse handlingene enten kan skje bevisst eller ubevisst gir en slik bevisst 

evne mulighet til å skape sin egen kjønnsforståelse.   
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4.3 Til mann og kvinne skapte han dem 

Den heteroseksuelle matrise viser til heteroseksualitet som en norm for seksualitet, også kalt 

for heteronormativitet (Butler, 1990, s. 35). Et heteroseksuelt parforhold består av en mann og 

en kvinne. Den heteroseksuelle matrise går ut på at heteroseksualiteten blir reprodusert hele 

tiden gjennom samfunnets diskurser. Ulike måter matrisen gjør dette på er (1) at mennesker 

har kvinne eller mann som eneste identifikasjon som kjønn, og (2) at disse posisjonene, 

kvinne eller mann, utelukker hverandre, både kroppslig og i atferd og (3) at kvinner skaper 

begjære og inngår relasjoner med menn og vice versa (Almås & Jessen, 2020). 

 

Denne matrisen tvinger oss til å følge den rådende kjønnsdiskursen og imitere kjønnspraksiser 

som oppfattes som mannlig eller kvinnelig. På grunn av den iboende forståelsen av en 

heteronormativ verden, blir også det performative kjønn styrt av den heteroseksuelle matrise. 

Et heteronormativt tankesett er også, ifølge Butler, konstruert i motsetning til den ”dårlige” 

andre; homoseksualitet. Her får den heteroseksuelle matrise makt i den form av at den blir 

ansett som den ”originale” formen for seksualitet, mens homoseksualitet dermed blir en 

”kopi” (Brickell, 2015, s.  26). Et slikt maktgrep blir utgjort av mennesker hver dag, bevisst 

eller ubevisst i form av institusjonelle krefter ved psykiatrisk normalisering og uformelle 

typer av praksiser som for eksempel mobbing (Big Think, 2011, 1:40). En heteronormativ 

tanke kan være å tenke negativt om feminine homofile, ettersom den heteroseksuelle matrise 

anser femininitet som noe kvinnelig. Fordi kvinnelige og mannlige egenskaper er 

motsetninger til hverandre, blir da en kvinnelig egenskap sett på som nedverdigende for enn 

mann å ha, da menns egenskaper er mer ”dominerende”. 

 

4.4 Kroppens rettighetshaver 

Butlers teorier om kjønn som performativt, er sentralt i en setting om den mannlige 

musikalartisten. Det som også er sentralt i en slik forståelse av kjønn, er oppfattelsen av 

musikalartistens kropp. Uttrykksformer som bruker kroppen sentralt er dans, men også 

skuespill. Publikum observerer hver bevegelse utøveren gjør, som summerer opp historien 

utøveren formidler. Judith Butler (2004) problematiserer kroppens rettighetshaver i boken 

Undoing gender og dens påvirkning av samfunnet: 
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Although we struggle for rights over our own bodies, the very bodies for which we 

struggle are not quite ever only our own. The body has its invariably public 

dimension. Constituted as a social phenomenon in the public sphere, my body is and is 

not mine. Given over from the start to the world of others, it bears their imprint, is 

formed within the crucible of social life; only later, and with some uncertainty, do I 

lay claim to my body as my own, if, in fact, I ever do. (Butler, 2004, s. 21) 

 

Når en blir født inn i denne verden, blir våre kropper ”gitt bort”. Inntrykk vi får fra blant annet 

oppveksten summerer opp våre kropper. Butler skriver at “(...) Gender and sexuality are 

attributes of one’s body which seem to be fundamental to one’s sense of self but whose 

meanings are determined by norms that come from outside oneself” (Burt, 2007, s. 16). 

Samtidig som inntrykk fra oppveksten er sentrale i vår oppfattelse av vår egen kropp, er også 

disse inntrykkene sentrale i vår oppfattelse av kjønn og seksualitet. For en utøver blir derfor 

en slik innblikk i samfunnets påvirkning av kroppen, en sentral del av formidlingen.  
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5. Mangfold eller heteronormativt 
Musikkteater har blitt sett på som et medium som reflekterer samfunnet (Khalykov & 

Nurtazin, 2013, s. 23). Samtidig reflekterer musikkteateret kjønnsnormer. Her er musikalen 

Billy Elliot et eksempel. Billy Elliot er en liten gutt som kommer fra en gruvearbeider-familie. 

Hans største drøm er å drive med ballett. Musikalen tar for seg heteronormative forventninger 

familien har til Billy, og hvordan han motstrider disse forventningene. En annen sentral 

musikal er Dear Evan Hansen. I denne musikalen følger vi Evan Hansen, som sliter med 

sosial angst. Vi følger hans liv som gutt med psykiske problemer i en heteronormativ verden, 

og ensomheten Evan Hansen møter med at ingen forstår han. Begge disse musikalene tar for 

seg protagonister som ikke følger en heteronormativ mal om hvordan en mann er.  

 

Instagrambrukeren til Katie Johantgen (@katiejoyofosho) inneholder videoer av stereotypisk 

skuespill som blir brukt i amerikansk musikkteater (Johantgen, udatert). Videoene omhandler 

blant annet ”how to open a door if you’re a man in a musical” og ”how to run offstage if 

you’re a man in a musical”. Hensikten med videoene er å skape humor, men denne 

stereotypiske fremstillingen viser likevel til en heteronormativ fremstilling av en mann. 

Bevegelsene er dominerende og har en tydelig retning, og stemmen til karakteren er mørk og 

kraftig.  

 

Billy Elliot og Dear Evan Hansen er musikaler som viser til protagonister som ikke følger den 

heteronormative fremstillingen av maskulinitet, mens videoene til Katie Johantgen viser til en 

mer heteronormativ fremstilling. Musikkteater kan dermed oppleves som et medium som kan 

formidle et mangfold, men samtidig vise til heteronormativ fremstilling av maskulinitet. I det 

følgende vil jeg vise noen eksempler på hvordan kjønn og maskulinitet blir reflektert i 

musikkteater.  

  

5.1 Mannens møte med mannen 

Ifølge Burt (2007) har den mannlige danser i musikkteater møtt mye fordommer. Dans blir for 

eksempel sett på som en kunstform som er emosjonell og sårbar, og hvor majoriteten av 

utøverne er kvinner. I boken The male dancer: bodies, spectacle, sexualities skriver Burt om 

hvordan fordommer mot den mannlige danser ikke fantes opp til 1800-tallet (Burt, 2007, s. 9). 

Likevel ser en tydelig tilbakegang av mannlige dansere i midten av 1800-tallet når ballett ble 

definert som “idealised feminine world” (Burt, 2007, s. 24). 
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Det viser seg at en stor grunn til fordommene til menn som danser ligger i assosiasjonen 

mellom mannlige dansere og homoseksualitet (Burt, 2007 s. 11). Det har vært et problem med 

mannlige dansere, fordi menn synes det er ubehagelig å se andre menn danse. Slike 

fordommer mot mannlige dansere som homofile kan linkes opp til den heteroseksuelle 

matrise.  

 

Den heteroseksuelle matrise problematiserer synet menn får av å se andre menn danse. “In a 

heterosexual and patriachal society, the male body cannot be marked explicitly as the erotic 

object of another male look: that look must be motivated in some way, its erotic component 

repressed” (Neale, 1983, s. 14). Fordi mannen skal begjære kvinnen, ifølge den 

heteroseksuelle matrise, blir en seksuell fremstilling av en annen mann opplevd som 

problematisk. Derfor blir den utøvende part undertrykket med fordommer som publikummet 

pålegger utøveren, som for eksempel vil være å kalle dem for ”homofile”.  

 

5.2 Realismens uttrykk på scenen 

I musikkteater kan menn utrykker sitt kjønn enten ved dans, skuespill eller sang. Hensikten 

med skuespill er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelse til et publikum. Det 

finnes mange ulike skuespillteknikker, men en kjent teknikk er Stanislavkijs metode. I boken 

An actor prepares (2008) blir Stanislavskijs metode beskrevet slik: ”To play truly means to be 

right, logical, coherent, to think, strive, feel and act in unison with your role” (Stanislavskij, 

2008, s. 14). Teknikken tar avstand fra den gamle realismen. Stanislavskij kritiserer 

skuespillet som repetitivt og følelsesløst (Stanislavskij, 2008, s. 20). I en 

musikkteatersammenheng har den mannlige skuespiller mulighet til å bruke en realistisk 

spillestil. En spillestil som er forankret i virkeligheten.  

 

En slik tolkning av Stanislavskijs metode kan lede til to veier. Dersom en regissør 

problematiserer skuespillerens utrykk, kan en uttalelse være ”Spill mer maskulint”. 

Skuespilleren kan gjøre følgende: Skuespilleren kan (1) følge den normative oppfatningen av 

hva maskulinitet er, som også kan oppfattes som en ”realistisk” spillestil ettersom det er en 

universal oppfattelse av hva maskulinitet er. Eller så kan skuespilleren (2) følge sin egen 

oppfattelse av hva maskulinitet er. Denne oppfattelsen av maskulinitet følger ikke den 

universale oppfattelsen av maskulinitet, men følger oppfatningen skuespilleren selv har av 

maskulinitet. Forskjellen ligger i den universale oppfattelsen av maskulinitet.  
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6. Hvordan kan Judith Butlers teorier rundt kjønn utvikle 

maskulinitetsforståelser i musikkteater? 
Samtalen mellom meg og skuespillæreren min var startskuddet for denne oppgaven. Etter å ha 

reflektert videre rundt dette temaet, har jeg opplevd en slik maskulinitetsforståelse som 

skuespillæreren min hadde av meg, også i musikkteateret. Jeg vil derfor følgende diskutere 

hvordan Judith Butlers teorier rundt kjønn kan utvikle maskulinitetsforståelsen for 

musikalartisten, publikummet og musikkteateret som sjanger. 

 

6.1 Stanislavskijs realisme under press 

Som nevnt innledningsvis har de aller fleste mennesker opplevelser av egen kjønnsidentitet, 

og en type seksuell orientering som de ønsker å leve ut. For majoriteten er denne forståelsen 

påvirket av den heteroseksuelle matrise (Butler, 1990, s. 35). Denne matrisen utgjør dermed 

en ”mal” for kjønn og seksualitet i samfunnet. En slik mal kan dermed resultere i den type 

utsagn som skuespillæreren min hadde om min seksualitet. Hennes argumentasjon snudd på 

hodet er slik: På grunn av at jeg er maskulin, er jeg troverdig som heterofil. Dette utsagnet 

impliserer at dersom jeg er feminin, er jeg homofil og kan ikke være troverdig som heterofil, 

nettopp fordi den heteroseksuelle matrise tilsier at feminine egenskaper ikke hører hjemme 

hos det maskuline. 

 

I min utdannelse følger opplæringen innen skuespill Stanislavskijs metode; en realistisk 

spillestil (Stanislavskij, 2008, s. 14). Denne spillestilen tar utgangspunkt i samfunnet, og 

dermed også dets forståelse av kjønn og seksualitet. Ifølge Butler er samfunnet 

heteronormativt, og følger den heteroseksuelle matrise (Butler, 1990, s. 35). Dette bør få 

konsekvenser for hvordan maskulinitet spilles ut med Stanislavskijs metode. Dersom en tar 

for seg eksempelet brukt i kapittel 5.2 om en regissør som ber en skuespiller om å spille mer 

”maskulint”, kan dette gi to ulike utfall. Det første utfallet er å utøve maskulint fra et 

heteronormativt perspektiv. Dette perspektivet er allment blant publikummet og samfunnet, 

og gir dermed en ”korrekt” forståelse av kjønnet. Det andre utfallet er å utøve maskulinitet fra 

et minoritetsperspektiv. Dette perspektivet kan oppleves som for eksempel feminint, ikke-

binært eller transseksuelt ettersom den ikke følger den heteronormative malen av 

maskulinitet. 
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Ifølge Butler er kjønn performativt, og dette fører til at alle våre handlinger summerer vårt 

kjønn (Butler, 1988, s. 520). I den forstand blir den realistiske spillemåten til Stanislavskij 

også endret dersom skuespilleren blir bevisst på kjønnets performativitet. Dersom kjønnets 

performativitet blir feilsitert fra en heteronormativ forståelse av for eksempel maskulinitet, 

utgjør dette en utvidet maskulinitetsforståelse. En slik poststrukturalistisk tenkning av kjønn 

åpner dermed opp for en aktiv deltakelse i endring av kjønnsforståelser. Dersom en derimot 

skal bidra til en enda mer utviklet maskulinitetsforståelse, er det nødvendig at en slik 

feilsitering blir gjort av majoriteten av mennesker. En felles feilsitering vil utgjøre en endring 

i samfunnet, og utfordre den heteroseksuelle matrise sin maktposisjon. 

 

6.2 Balletten møter hiphop 

En sentral del av musikkteateret er publikummet. Derfor utgjør publikummet en sentral del av 

utviklingen av maskulinitetsforståelser i musikkteateret. På scenen vil alt som skjer i 

samfunnet bli forsterket, også kjønnsforståelser. En kropp blir dermed ikke sett på som bare 

en kropp, men blir formet av publikums forståelse av den (Butler, 2004, s. 21). Dette blir 

blant annet fremstilt i kapittel 5.1 hvor fordommer mot den mannlige danser er sentral, 

nettopp fordi dans blir regnet som noe ”feminint” å gjøre for en mann. I en slik tanke blir 

dermed mannlige dansere oppfattet som homofile, en tanke styrt av den heteroseksuelle 

matrise. 

 

Selv om mannlige dansere lenge har møtt fordommer om at de er homofile, er det likevel 

eksempler på ”maskuline” dansestiler. Her er hip-hop et eksempel. I både ballett og hip-hop 

er den mannlige kroppen sentral. Det som derimot er ulikt er assosiasjonene som er forbundet 

med de ulike stilene. Ballett blir assosiert med trange tights og klassisk musikk, og hip-hop 

blir assosiert med ”baggy” klær og rapping. Hip-hop åpnet opp for at menn kan danse, og ikke 

bli møtt med fordommer. Selv om maskulinitetsdiskursen blir utvidet i denne dansestilen, så 

blir den utvidet innenfor hva som er lov innen det heteronormative. Derfor blir dans innen 

sjangeren hip-hop oppfattet som maskulint, og dans innen sjangeren ballett oppfattet som 

feminint.  

 

Likevel viser Butler til teorien om feilsiteringer. Eksempler som Billy Elliot i musikalen Billy 

Elliot er med på å utfordre denne fordommen mot mannlige dansere. En assosiasjon til ballett 

blir ikke lenger trange tights og klassisk, men en assosiasjon til Billy; gutten som fulgte 

drømmen. Dermed blir en slik presentasjon av menn som danser på scenen, en feilsitering i 
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oppfattelsen av menn som danser. En slik feilsitering har mulighet til å åpne opp for en større 

forforståelse for publikum i møte med maskulinitet. 

 

6.3 Maskulinitetens skjulte uttrykk 

Billy Elliot og Evan Hansen er to karakter som ikke følger den heteronormative forståelsen av 

maskulinitet, og som også er to sentrale pådrivere til en utvikling av forståelsen. Butlers 

teorier går ut på bevisstgjøring, og ved å presentere slike karakterer for publikum, åpner en 

også opp for en utviklet maskulinitetsforståelse hos mannlige protagonister i musikaler. 

Mennesker som opplever at de ikke passer inn i en heteronormativ verden, kan kjenne seg 

igjen i slike karakterer. En slik presentasjon av karakterer som går ut over den heteroseksuelle 

matrise er sentral for musikkteateret. Den bidrar ikke bare til økt forståelse rundt maskulinitet 

for skuespillere og publikummet, men også musikkteateret som sjanger 

 

Musikkteateret inneholder ikke bare skuespiller og publikum, men også kostymedesignere, 

rekvisitører, sminkører og så videre. Alle disse spiller en sentral rolle i hvordan maskulinitet 

blir fremstilt på scenen. Kostymedesigneren har mulighet til å bestemme hvordan klærne til 

skuespilleren utrykker kjønnsforståelser, rekvisitøren har mulighet til å bestemme hvordan 

rekvisittene uttrykker kjønnsforståelser og så videre. Å bli bevisst på kompleksiteten av kjønn 

og hvordan den omringer oss i verden er derfor sentral i møte med musikkteateret. Butlers 

teorier om kjønn bevisstgjør oss om den heteroseksuelle matrise sin makt, men den åpner 

også opp for en endring av den makten. En slik endring starter med deg og meg.   
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7.	Avslutning	
At en liten kommentar fra min skuespillærer skulle vekke en slik interesse, er jeg utrolig 

takknemlig for. Det har åpnet opp for en ny forståelse av mitt eget kjønn, hvordan denne 

kjønnsforståelsen stammer fra min barndom og hvordan den heteroseksuelle matrise omringer 

oss. Det har også åpnet opp for interesser rundt andre tema som skeiv teori og filosofien 

Simone de Beauvoirs teorier rundt feminisme, som ikke fikk plass i denne oppgaven. 

 

Likevel sitter jeg igjen med større refleksjoner rundt maskulinitet i musikkteateret. Og jeg 

opplever at musikkteateret trenger en slik reise som jeg har hatt. Musikkteateret trenger å gå 

inn i seg selv og bli bevisst på hvor mye som uttrykker en heteronormativ forståelse av 

maskulinitet. Musikkteateret bør ta ansvar som samfunnsaktør og bidra til at 

maskulinitetsforståelsene i teateret og sjangeren blir gjennomtenkt. Musikkteateret bør bli 

bevisst på makten og evnen den har til å formidle en inkluderende kjønnsforståelse. For 

musikkteateret bør bidra til å virke inkluderende ovenfor skuespillere og publikum. Det er 30 

år siden Butler sine første teorier om kjønn kom. Verden er klar! 
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