Pedagogiskt material
Unga Scenkompaniet 2018

ALLA FÅR VARA

Till Dig som pedagog / ledare / annan vuxen
Tack för att Du valt att göra detta viktiga arbete!
Det pedagogiska materialet skall tillsammans med föreställningen ses som en helhet.
Bekanta Dig grundligt med materialet innan Du påbörjar arbetet tillsammans med de unga.
Fundera även över Dina egna erfarenheter och Ditt förhållningssätt till tematiken. Detta
kommer att färga Ditt sätt att se på och prata om temat.
Materialet är indelat i ett för- och efterarbete, men innehåller även fakta och information
som Du som vuxen kan behöva eller som Du kan tipsa de unga om. Förarbetet kan göras
sporadiskt inför föreställningen, men vi rekommenderar att efterarbetet påbörjas samma
dag som de unga har sett föreställningen. Ni kan välja att göra hela det pedagogiska
materialet eller endast valda delar.
Syftet med det pedagogiska materialet är att publiken skall få en fördjupad, konstnärlig
upplevelse genom att erbjudas förberedelse inför föreställningen och möjlighet att bearbeta intrycken efteråt. Materialet är uppbyggt så att Ni själva kan välja vilka uppgifter Ni gör
och väljer att fördjupa Er i tillsammans med ungdomarna. Innan Ni börjar är det viktigt att
klargöra för ungdomarna att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när man pratar om en teaterupplevelse.
Tack för samarbetet och lycka till!

önskar Unga Scenkompaniets konstnärliga ledare Alexandra Mangs och Annika Åman

Om Unga Scenkompaniet
Barn och unga har rätt till högklassiga konstupplevelser och vi tror stenhårt på teaterns
förlösande kraft. Genom teatern kan vi skildra det svåraste, det grymmaste, det mest
fantastiska, lära oss mera om oss själva och varandra, spränga tak och gränser, rädda liv,
bidra till ett bättre samhälle.
Unga Scenkompaniet värnar om de ungas röst i samhället och gör teaterföreställningar ur
ett barn- och ungdomsperspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen
efterforskning och verkliga möten med målgruppen.
Vi vill med vår teaterkonst lyfta fram de ungas verklighet och ta pulsen på den tid vi lever i.
För oss är de ungas röster, känslor, upplevelser och åsikter det allra viktigaste.

Unga Scenkompaniet är en turnerande, fri teatergrupp med barn- och ungdomsperspektivet i fokus. Som konstnärliga ledare fungerar Annika Åman och Alexandra Mangs. Teatern
grundades år 2012 i Vasa, Finland.
Föreställningen “Alla får vara” är skriven av Alexandra Mangs och Annika Åman, som även
står på scenen. Flickor och kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet
genom enkäter, intervjuer och gruppsamtal.
KONTAKTUPPGIFTER:
www.ungascenkompaniet.fi
info@ungascenkompaniet.fi
+35840-6845392
Rådhusgatan 23, 65100 Vasa, Finland
Ni hittar oss även på Facebook och Instagram!

ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN
Om föreställningen:
(Obs! Läs detta för din grupp före ni ser föreställningen)
”Alla får vara” är en kärleksfull hyllning till kroppen, till olika kroppar, i olika skeden av livet.
En föreställning som undersöker flickors och kvinnors förhållande till sin egen kropp och
identitet. Pjäsen tar även upp frågan om självbestämmanderätten över den egna kroppen.
I föreställningen möter vi två kvinnor, två systrar, som blivit tilldelade ett avgränsat
utrymme där de får vistas och där de delar sin vardag med varandra. Platsen kanske finns
i våra drömmar, i våra fantasier, i cyberspace, kanske i ett gränsland mellan liv och död.
Inte i vårt samhälle väl? Kvinnorna utbyter tankar, upplevelser, smärtor och frustration med
varandra, men även glädjen och det fantastiska i att vara kvinna.
"Du har en kvinnokropp, jag har en kvinnokropp, vi har något gemensamt. Vi kan förstå
varandra på ett annat sätt och delar vissa erfarenheter."
Kanske berättar de sina egna berättelser? Kanske sina förmödrars? Kanske sina
medsystrars? Kanske finns det saker som de inte vill prata om?
Föreställningen är skriven av Alexandra Mangs och Annika Åman, som även står på
scenen. Flickor och kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet.
Vi vill med denna föreställning och detta pedagogiska material lyfta frågor om kropp och
identitet, kärlek och respekt för såväl den egna kroppen som andras. Även om
föreställningen handlar om flickors och kvinnors förhållande till sin egen kropp genom olika
stadier i livet, är föreställningen aktuell också för de som inte identifierar sig som flickor
och kvinnor. Föreställningen lämpar sig för alla som har en kropp.
Vi vill bidra till att pojkar och män vet mera om flickors och kvinnors kroppar och hur de
fungerar. Vi vill bidra till att unga människor får en positiv syn på sin kropp och dess
utveckling, samt uppmuntra dem till att fundera på sina egna och andras gränser. Vi vill
med den här föreställningen medvetandegöra publiken om samhällets snedvridna
strukturer som tjänar pengar på vårt missnöje och uppmana de unga till kritiskt tänkande.
Vi vill få ett slut på det ständiga kommenterandet av andras kroppar och utseenden.
Vi vill skifta fokus från utseendefixering till självkärlek och bidra till sunda ideal i en ätstörd
värld som måste förändras.
”Det går att göra det. Det går att göra en omprogrammering.”

Värderingsövning:
Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig stol. Ungdomarna skall ta ställning till olika
frågor och påståenden. Om de svarar ja skall de byta plats, om de svarar nej, skall de sitta
kvar på sin stol. Uppmana ungdomarna att tänka själva och inte prata under övningen eller
kommentera andras ställningstaganden. Du som vuxen sitter med i ringen och läser påståendena, men byter inte själv plats.
Jag bor i Finland
Jag tycker om vintern
Jag har en syster
Jag identifierar mig som kvinna
Jag är feminist
Jag identifierar mig varken som man eller kvinna
Det är svårt att prata om kroppen
I min familj har det varit lätt att prata om kroppen
Alla kroppar är lika bra
Barndomen skiljer sig åt beroende på vilket kön du hör till
Jag har kommenterat någon annans kropp
Jag har själv fått kommentarer om min kropp
Jag påverkas av bilder på sociala medier
Jag påverkas av reklam
Jag jämför mig ofta med andra
Jag har ansvar över hur jag mår
Det finns mycket kropps- och utseendefixering i samhället
Vuxna är mindre utseendefixerade än ungdomar
Utseende är viktigare än personlighet
Samhället var mindre kroppsfixerat förr
Jag upplever kroppshets i min vardag
Hur någon ser ut behöver inte stämma överens med hur hen mår
Kvinnor borde tänka på att inte klä sig för utmanande
Jag tycker att det är enkelt att säga nej
Jag har en tydlig uppfattning om var mina gränser går
Jag har upplevt att någon har gått över mina privata gränser
Jag har fått sexistiska kommentarer
Kvinnokroppen objektifieras i samhället

Skrivuppgift:
Denna uppgift görs individuellt. Låt ungdomarna reflektera över sin egen kropp baserat på
följande frågeställningar:
Varför är det bra att ha just din kropp?
Vilka spår bär din kropp?
Vad kan din kropp?
Om din kropp vore en färg, vilken färg skulle den ha?
Om din kropp hade ett ljud, vilket ljud skulle den ha?
Om din kropp hade en superkraft, vilken skulle den vara?
Vad är det bästa med din kropp?

Ordlista:
Nedan följer en lista med ord och begrepp som tangerar föreställningen och dess tema.
Läs upp beskrivningarna och diskutera dessa antingen i helgrupp eller mindre grupper.
NORM: Normer beskrivs vanligtvis som samhällets oskrivna lagar. Ibland påverkar även
våra normer de skriva lagarna. Normer är enkelt uttryckt det vi tycker är okej och inte okej.
De förändras i såväl tid som rum. Exempelvis familjenorm: mamma, pappa och barn.
PATRIARKAT: (grekiska; fadersvälde) är ett samhällssystem där män har den primära
makten och de flesta ledande positioner inom politiska, ekonomiska, religiösa, sociala och
finansiella institutioner domineras av män.
KÖNSMAKTSORDNING: är ett begrepp inom flera olika feministiska inriktningar och syftar
på en teoribildning vars hypotes är att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.
Teorin identifierar könsmaktsordningens ursprung i patriarkatet.
OBJEKTIFIERING: är en handling eller ett synsätt som innebär att man reducerar en person eller grupp till ett passivt föremål för handling, istället för en egen handlande aktör.
KROPPSPOSIVITISM: är en bred rörelse som hävdar människors rätt till sin kropp och
uppmuntrar individens uppfattning om att vara nöjd med sin kropp som den är.
SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT: Självbestämmanderätten innebär rätt till likabehandling,
personlig frihet och integritet. Med självbestämmanderätt avses individens rätt att
bestämma över sitt eget liv och rätten att bestämma i frågor som gäller individen själv.
Självbestämmanderätten bygger på de grundläggande fri- och rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna.
SAMTYCKE: En persons medgivande till en handling, som utan dennes medgivande kan
vara straffbar, så som exempelvis samlag eller hanteringen av en persons uppgifter inom
vården.
SAMTYCKESLAG: Grundprincipen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt
så är det olagligt. Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte
uttryckligen sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Det ska inte längre krävas att
gärningsmannen har använt sig av våld eller hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta
situation. 1 juli 2018 trädde lagen i kraft i Sverige. I Finland arbetas för tillfället för att en
dylik lag skall fås igenom.
PK, POLITISKT KORREKT: är en nedsättande beteckning på en inställning där man är
överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar och att följa den
dominerande trenden i samhällsdebatten. Mer specifikt i västvärlden idag menas med
begreppet "politisk korrekthet" vanligen en strävan att undvika att på ett sätt som kan
uppfattas som negativt särskilja människor utifrån kön, etnicitet, kultur, sexuell läggning,
religiös tro, ideologisk uppfattning, funktionsnedsättning, ålder, med mera.
INTERSEKTIONALITET: Att se flera maktstrukturer samtidigt och förstå hur de samverkar.
ICKEBINÄR: En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda
könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett

paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel
intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig
som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan
de båda kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En del
ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.
GENDER QUEER: En person som identifierar sig som mellan eller bortom
könskategorierna kvinna och man kan kalla sig genderqueer. Genderqueer kan användas
synonymt med ickebinär och intergender.

Instagram-övning 1:
Dela in ungdomarna i grupper. I varje grupp bör det finnas minst en person som har
Instagram. Låt ungdomarna fundera på vilka typer av influencers som finns.
Därefter: Låt ungdomarna ta fram sina telefoner och gå in på Instagram.
Vilka influencers följer de på Instagram?
Hurudana inlägg lägger dessa influencers upp?
Vilket budskap förmedlar de?
På vilka olika sätt kan budskapet tolkas av mottagarna?
Vidareutveckla övningen: Låt grupperna presentera vad de diskuterat.

Scenanalys:
Dela upp gruppen i par. Låt varje par läsa scenen (se bilaga längst bak) och sedan
analysera den. Nedan följer exempel på frågor att ta ställning till:
Vad handlar texten om?
Kunde ungdomarna känna igen sig? På vilket sätt?
Vilka är kvinnorna?
Vilka tankar/bilder/känslor väckte texten?
Vidareutveckla övningen: Låt varje par presentera vad de diskuterat.
Se trailern till ”Alla får vara” + foton
Visa gärna trailern till Alla får vara, där skådespelarna och berättargreppet presenteras:
https://www.youtube.com/watch?v=1ckv5NannwY
På vår hemsida finns även bilder som du kan visa som ett bildspel:
http://www.ungascenkompaniet.fi/press/
Efter detta går ni och ser föreställningen ”ALLA FÅR VARA”.

ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN
Minnesrunda efter föreställningen:
Ge ungdomarna tid att tänka igenom föreställningen för sig själva. Be dem därefter berätta
för varandra om sitt starkaste minne. Här blir det tydligt hur olika man kan uppfatta samma
föreställning. Kom ihåg att påpeka detta innan övningen.
Fortsätt sedan med ledda frågor. Dessa kan ni antingen diskutera i helgrupp eller i mindre
grupper. Det finns inga rätta svar på frågorna, utan det viktiga är att ungdomarna får ge
uttryck för sina tankar, känslor och minnen från föreställningen. Nedan följer exempel på
frågor som du som vuxen kan ställa/teman att diskutera:
Hur såg scenbilden ut?
Hur såg skådespelarna ut (hår, smink, kläder)? Hur uppfattade du detta?
Vad gjorde skådespelarna på scenen?
Hur var pjäsen uppbyggd?
Vad tänkte du om pjäsens berättargrepp/stil?
Vidareutveckla diskussionen:
Vilka olika händelser fanns med?
Var de olika teman som togs upp i pjäsen bekanta?
Skiljde sig pjäsen från tidigare teaterupplevelser du haft? Om ja, på vilket sätt?
Lärde pjäsen dig något nytt? Om ja, vad?
Kunde du associera till något ur ditt eget liv? Om ja, vad?
Upplevde du att pjäsen hade ett budskap? Om ja, vad?

Reklamövning:
Till denna övning behöver ni olika typer av tidningar. Dela in ungdomarna i mindre grupper.
Låt ungdomarna bläddra i tidningarna och fundera på följande:
Hur porträtteras människor i reklamerna?
Finns det en skillnad i hur man porträtterar olika kön? Om ja, på vilket sätt?
Låt ungdomarna välja ut tre bilder där det tydligt förekommer objektifiering, sexualisering
eller maktobalans. På vilket sätt kunde man skapa en förändring i bilden? Låt ungdomarna
presentera för varandra vad de kommit fram till.
Dramaövning:
Dela in ungdomarna i par. Låt varje par läsa scen X (se bilaga längst bak!) ur ”Alla får
vara”. Detta är samma scen som ungdomarna kunde arbeta med i förarbetet. Låt ungdomarna göra en egen version av scenen och repetera detta. Om ni vill kan ni visa scenerna
för varandra i klassen.
Instagram-övning 2:
Dela gärna in ungdomarna i samma grupper som i Instagram övning 1 i förarbetet.
Nedan följer förslag på influensers som ungdomarna kan bekanta sig med.
@stinawollter
@ladydahmers
@fitnessfeminsten
@celestebarber
@genusarbetaren
@peter_svensson_
@atillayoldas
Hurudana inlägg lägger dessa influencers upp?
Vilket budskap förmedlar de?
På vilka olika sätt kan budskapet tolkas av mottagarna?
Skrivuppgift:
Denna uppgift gör ungdomarna enskilt. Låt ungdomarna fundera över sin kroppshistoria
och hur de upplevt sin kropp i olika skeden av livet. Skriv detta i brevform till den egna
kroppen. Låt ungdomarna avsluta med att på olika sätt tacka den egna kroppen. Detta
behåller var och en för sig själva.
Diskussionsuppgift:
Om föreställningen och det pedagogiska materialet väckt stort engagemang i gruppen kan
ni gärna arbeta vidare genom att diskutera följande punkter:
- Hur skulle vi vilja att samhället skulle förändras när de gäller de frågor som
tas upp i föreställningen och detta pedagogiska material?

- Vad kan vi göra för att skapa positivare attityder kring kroppen? I klassen?
I skolan? I samhället?
- Vilka val kan jag göra som individ?
- Vilka lösningar kan vi göra på kort sikt? Vilka lösningar kan vi göra på lång
sikt?

ÖVRIGT: TIPS PÅ HEMSIDOR, FILMER, BÖCKER M.M.
LITTERATURTIPS
”Brudar”, Annica Carlsoon Bergdahl, (Carlsson Bokförlag, 2002)
”Kring denna Kropp”, Stina Wollter, (Bokförlaget Forum, 2018)
”Ja jag har mens, hur så?”, Clara Henry, (Bokförlaget Forum, 2018)
"Flickan och Skammen, En bok om samhällets syn på slampor" -Katarina Wennstam, (Albert Bonniers Förlag, 2016)
"Flickan och skulden : en bok om samhällets syn på våldtäkt" -Katarina Wennstam,
(Månpoket, 2012)
”Ta det som en man”, Hampus Nessvold (Bonnier Carlsen, 2018)
FILMER/SERIER
”Kroppshets” SVT, https://www.svt.se/kroppshets/
”Dok: Burlesque”, YLE Arenan, https://areena.yle.fi/1-4136428
”Clara Henry släpper bok om mens”, TV4, Malou efter tio, https://www.youtube.com/
watch?v=-iUbPcOTFtg
”Lady Bird”, 2017
”Call girl” 2012
”The Sexy Lie: Caroline Heldman at TEDxYouth@SanDiego”, https://www.youtube.com/
watch?v=kMS4VJKekW8&fbclid=IwAR1UT9FLmefBm0HgZqh-Ex61ExRdGDz210PHdi6CnD6geQpyj6L0Zx9xilI
PODDAR /RADIO
Sommar och vinter i P1, Katarina Wennstam: https://sverigesradio.se/avsnitt/1106372
Sveriges radio, Kroppskontakt: https://sverigesradio.se/kroppskontakt
Penntricket, Ful utan spackel: https://soundcloud.com/penntricket/ful-utan-spackel-9
Penntricket, Alla är ätstörda: https://soundcloud.com/penntricket/alla-ar-atstorda-6
HEMSIDOR SOM DU SOM VUXEN KAN ANVÄNDA I UNDERVISNINGEN OCH/ELLER
TIPSA DE UNGA OM
www.ungdomsakademin.fi/kunskapsbank/ätstörningar
www.decibel.fi
https://www.decibel.fi/hjalp
www.tjejouren.se
https://www.riku.fi/fi/brottsofferjouren/
www.hus.fi/kvinnokliniken

BILAGA
KVINNA 1:
Puberteten började i femman, sexan och det blev jobbigt att börja se ut som en kvinna tillsammans med pojkar som var väldigt barn.
KVINNA 2:
Det var inte jobbigt att bli kvinna, det var mera tidpunkten i sig.
KVINNA 1:
Wow, puberteten e en grej!
KVINNA 2:
Jag kan nog tänka mig, som 13 år minns jag att vi började med krämer och såna saker.
Jag tror nog man började se över sin kropp lite. Jag tror det faktiskt.
KVINNA 1:
Du skulle bli åtrådd då, mitt i allt.
KVINNA 2:
Jag tror nog 8:an var värst. Allt var ju bara fel.
KVINNA 1:
Jag läste någonstans då jag gick i högstadiet att man kunde få dubbelhakan att försvinna
om man gör så här, drar slagget bakåt.
KVINNA 2:
Så hade jag en massa acne också, som gjorde det ännu värre.
KVINNA 1:
Det är som ett tick, något jag fortfarande gör om jag är nervös.
KVINNA 2:
Jag har säkert som de flesta andra haft perioder i mina tonår när jag grät mig själv till
sömns pga av min fulhet.
KVINNA 1:
Jag skrev listor i min dagbok på saker jag ville ändra på min kropp.
KVINNA 2:
Det är ju en märklig tid, puberteten. Oj Gud…
KVINNA 1:
Jag minns att en pojke i högstadiet sa nånting som att: “Jaa, du e nog jättesnygg när man
ser på dig bakifrån, men när du svänger dig om så blir man besviken.”
KVINNA 2:
Jag har komplex från tonåren som lever kvar.
BÅDA:
Jag skrev listor i min dagbok på saker jag ville ändra på min kropp.

KVINNA 2:
Ofta… Inte ofta. Eller jo…ofta.
KVINNA 1:
Man börjar jämföra med andra, det måste ju vara det det handlar om.
KVINNA 2:
När alla sitter och klagar på sig själva börjar man ju fundera: “Borde jag också tycka skit
om någon del på min kropp?”
KVINNA 1:
Det var ganska långt upp i tonåren innan någon kopplade på min hjärna.
KVINNA 2:
Slutsatsen man drar, som mitt huvud vill att jag ska dras in i...
KVINNA 1:
Man jämförde sig alltid.
KVINNA 2:
Man jämför sig alltid.
KVINNA 1:
Unga flickor idag har det jobbigare just i och med att det finns en massa bilder.
KVINNA 2:
Jag skulle vilja säga åt mitt barnbarn att hon inte alltid ska tänka att hon ska vara bäst.
KVINNA 2:
Inte bara på modeller, det kan vara typ deras klasskompis. Kauheet paineet att dom måste
vara så jäkla selfiesnygga hela tiden.
KVINNA 2:
Jag är rädd att hon överpresterar, fordrar för mycket av sig själv.
KVINNA 1:
Jag har komplex från tonåren som lever kvar. Men nu är det snart slut på det!
KVINNA 2:
Och dina föräldrar har faktiskt inte heller alltid rätt.

