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Till dig som pedagog/ledare/annan vuxen
Tack för att Du har 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 barnen.
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. Förarbetet kan göras sporadiskt inför
föreställningen, men vi rekommenderar att efterarbetet påbörjas samma dag som barnen
har sett föreställningen. Ni kan välja att göra hela materialet eller valda delar.
Syftet med det pedagogiska materialet är att publiken skall få en fördjupad, konstnärlig
upplevelse genom att erbjudas förberedelser 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 barnen. Några övningar är bättre än
ingen förberedelse alls. Innan Ni börjar är det viktigt att klargöra för barnen att det inte
finns något ”rätt” eller ”fel” när man pratar om en teaterupplevelse.
Tack för samarbetet och lycka till!
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Om Unga Scenkompaniet
Unga Scenkompaniet är en fri teatergrupp som vill erbjuda sin publik såväl konstnärliga
som dramapedagogiska upplevelser utgående från de ungas perspektiv och verklighet.
Unga Scenkompaniets vision är en långsiktig satsning på barn- och ungdomskultur, där den
unga publiken erbjuds högklassig teater utgående från relevanta och aktuella teman.
Unga Scenkompaniet baserar sina föreställningar på en gedigen efterforskning samt
utgående från verkliga möten med sin målgrupp och erbjuder alltid ett pedagogiskt
material, som tillsammans med pjäsen, ska ses som en helhet.
Som konstnärliga ledare fungerar Annika Åman och Alexandra Mangs. Teatern grundades
år 2012 i Vasa, Finland. I föreställningen Så kom ihåg det finns fler än stadsbor, pls
medverkar Alexandra Mangs, Tuuli Heinonen, Kalle Halmén och Julia Åman. Manuset är
skrivet av Annika Åman, musiken är komponerad av Julia Åman, Anders Karls har skapat
scenografin och kostymer, och för regin står Karin Berglund.

KONTAKTUPPGIFTER:
www.ungascenkompaniet.fi
info@ungascenkompaniet.fi
+35840-6845392
Rådhusgatan 23 65100 Vasa, Finland
Följ oss gärna även på Instagram och Facebook!
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Om projektet De Gränsbevakande
Hur är det att växa upp i Österbotten idag?
Unga Scenkompaniet har under åren 2017-2019 drivit ett landsbygdsutvecklingsprojekt i
samarbete med SÖU och ett antal ungdomsföreningar i Österbotten. Syftet har varit att låta
landsbygdens barn och unga komma till tals genom drama och teater. Resultatet av
projektet är två nyskrivna föreställningar som involverar både barn, ungdomar och en
professionell ensemble i Unga Scenkompaniets regi. Projektet, som gick under namnet De
gränsbevakande, stöddes av Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.
Genom dramapedagogiska metoder har Unga Scenkompaniet undersökt barnens vardag,
deras åsikter om samhället och den egna orten, liksom deras tro på framtiden. Hur är det
egentligen att vara barn och ungdom på den österbottniska landsbygden idag och vilka är de
ungas egna påverkningsmöjligheter? I Finland var det riksdagsval år 2019. Vad skulle barnen
och ungdomarna själva ha velat säga till våra beslutsfattare? Vilka är barns
påverkningsmöjligheter i samhället? Är det alls någon som lyssnar?
Pjäsen Så kom ihåg det finns fler än stadsbor, pls skapades tillsammans med en grupp barn
från olika orter i Österbotten. Förutom att barnen bidragit med pjäsmaterialet medverkade
de i premiär- och reprisföreställningarna, och var delaktiga även i skapandet av scenografin,
dräkterna och musiken. Under hösten 2019 skapas även en ungdomsföreställning om
samma tematik, Toner från en trimmad förgasare. Ä
 ven om föreställningen baseras på
österbottniska landsbygdsbarns tankar och åsikter, tror vi att den är relevant för alla barn,
oavsett boningsort.
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ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN
Om föreställningen
OBS! Läs detta till din grupp före ni ser föreställningen! Ni får gärna även bekanta er med
föreställningen genom att titta på bilder från pjäsen på Unga Scenkompaniets hemsida:
ungascenkompaniet.fi/press
Vuxna skyndar fram och tillbaka, politiker för sina valkampanjer och jagar röster inför
riksdagsvalet. Det varnas för skärmtid, stillasittande och krokiga nackar. Tidningarna
skriver om vargar. Farfar tycker det var bättre förr. Det huggs skog och skolor stängs. Men
vem hinner lyssna på barnen?
Jorden, Finland, Österbotten år 2019. I pjäsen följer vi med tre barn: Tindra-Belle, som
spelar datorspel med sin kompis Akihito i Tokyo, Ava, som vill syssla med redskapsgympa
men istället är rädd för vargen, Eskil, som hellre vill flyga än spela fotboll.
Så kom ihåg det finns fler än stadsbor, pls är en pjäs om hur det är att vara barn på
landsbygden, hur det är att vara barn i Finland idag. Hur det är att vara ett framtidsbarn.

Associationsövning: Att vara barn på landsbygden idag
Sitt gärna i en ring. Ni behöver ett föremål, t.ex. en sten. Skicka runt stenen och låt barnen
turvis säga ett ord eller en mening som de associerar till landsbygden och/eller att vara
barn i dagens samhälle. Endast den som håller i stenen har taltur. Påminn barnen om att
inte kommentera varandra under övningen. Låt stenen gå runt flera varv. Om man inte vill
säga något kan man välja att skicka stenen vidare. Associationerna kan vara både konkreta
och abstrakta saker, känslor eller meningar. Du som lärare kan gärna anteckna och sedan
kan ni sammanställa en lista på de associationer som har framkommit i gruppen. Om ni vill
kan ni arbeta vidare med materialet när ni sammanställt listan, t.ex. genom att diskutera
orden och begreppen ytterligare och fundera vilka som hör ihop med varandra eller skriva
dikter/sångtexter baserat på orden och begreppen.

5

Värderingsövning: Ja eller nej
Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig stol. Barnen 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 barnen 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. Förslag på påståenden:
Jag bor i Finland
Jag bor på landsbygden
Jag trivs i min hemstad/hemkommun/stadsdel/by
Det finns många saker att göra på fritiden
Jag tycker om att spela datorspel
Jag tycker om att spela fotboll
Jag tycker om att pyssla
Jag tycker om att leka
Jag har någon gång byggt en koja
Vuxna i min omgivning lyssnar på mig
Min åsikt är viktig i skolan
Min åsikt är viktig hemma
Barns åsikter är viktiga för politiker
Det finns saker i samhället som jag skulle vilja ändra på
Jag känner press på att vara duktig i skolan
Jag kan vara mig själv i skolan
Jag kan vara mig själv hemma
Jag har någon gång blivit orättvist behandlad av en vuxen
Alla får vara lucia
Alla har vänner i skolan
Jag är orolig för framtiden
Jag är rädd för vargar
Jag har en kompis som bor långt borta
Jag vill bo på landsbygden i framtiden
Jag funderar mycket på framtiden
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Skrivuppgift: Det bästa med att bo på landet? I stan?
Denna uppgift görs individuellt. Barnen skriver svar på frågorna enligt vad de själva känner
eller vad de tror. De kan skriva en eller ett par meningar om varje fråga: Vad är det bästa
med att bo på landet? Vad är det sämsta med att bo på landet? Vad är det bästa med att
bo i stan? Vad är det sämsta med att bo i stan? Diskutera efteråt: Har barnen olika
uppfattningar om hur det är att bo på landet och hur det är att bo i stan? Varför?. Vad är
deras uppfattningar baserade på? Fördomar? På vilket sätt behöver stad och landsbygd
varandra? Hur kan man lära sig av varandra? Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden?
Vad kommer skillnaderna och likheterna mellan att bo i stan och att bo på landet då vara?

Collage: Min region
Barnen får i grupper göra ett collage av landsbygden, av den egna regionen och av nutiden
med tidningsurklipp på bilder, rubriker och ord. De kan även fylla ut collaget med egna
teckningar och texter. Efteråt får barnen gärna presentera och visa upp sina collage för
resten av klassen. Kanske ni hänger upp collagen på väggen?

Scenanalys: Tindra-Belle
Dela upp barnen i grupper på 4 personer. Låt varje grupp läsa scenen om Tindra-Belle (se
bilaga 1 längst ner) och sedan analysera den. Nedan följer exempel på frågor att ta ställning
till:
Vad handlar scenen om?
Vilka är karaktärerna i scenen?
Hur tolkar barnen karaktären Kameran?
Hur tolkar barnen karaktären Experten?
Var utspelar sig scenen? Befinner sig alla karaktärer på samma plats?
Hur är scenen uppbyggd? Början? Slut?
Vilka repliker fastnade hos barnen? Varför?
Kunde barnen känna igen sig? På vilket sätt?
Vilka tankar/bilder/känslor väckte texten?
Vidareutveckla övningen: Presentera för varandra och diskutera vidare i helgrupp.
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Efter detta går ni och ser föreställningen Så kom ihåg det finns fler än stadsbor, pls.

(Efterarbetet fortsätter på följande sida!)
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ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Minnesövning: Starkaste minnet
Ge barnen 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 barnen får ge uttryck för sina tankar, känslor och
minnen från föreställningen. Nedan följer exempel på frågor som du som pedagog kan
ställa/teman att diskutera:
Hur såg scenbilden ut? Diskutera de scenografiska elementen.
Vilka olika personer såg vi i föreställningen?
Hur såg scenkläderna ut?
På vilka olika platser utspelades berättelsen?
Vilka olika händelser fanns med?
Vilka teman tog pjäsen upp?
Var de olika teman som togs upp i pjäsen bekanta?
Skiljde sig pjäsen från tidigare teaterupplevelser? 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?
Vilken scen blev starkast kvar i ditt minne? Varför?
Diskutera era upplevelser i grupp. Om ni vill arbeta vidare med övningen kan barnen rita en
bild av sitt starkaste minne.

Dramaövning: Improvisation med pafflåda
Till denna övning behöver ni en pafflåda. I föreställningen såg vi hur en pafflåda kan
användas på många olika sätt. I denna övning får barnen använda sin fantasi och
föreställningsförmåga för att prova på vad allt en pafflåda kan vara förutom en pafflåda.
Påpeka för barnen att improvisation handlar om att leka med fantasin och att det inte finns
något rätt eller fel. Ställ er i en ring och placera pafflådan i mitten. En i gången får gå fram
till pafflådan och spela upp en kort scen där pafflådan får föreställa något annat än just en
pafflåda(t.ex. en hatt eller en tv-skärm). När man är klar med scenen går man tillbaka in i
ringen. Om man vill kan de andra gissa vad pafflådan föreställde förrän nästa person går in.

9

Skrivuppgift: Brev till Finlands politiker
I pjäsens sista scen hörde vi barn läsa upp ett brev som var adresserat till Finlands politiker
och handlade om vad barnen vill att de ska tänka på. Skriv tillsammans med hela gruppen
ett brev till Finlands politiker. Pedagogen kan vara sekreterare. Inled gärna brevet med:
“Hej Finlands politiker 2019-2023”. Därefter kan ni skriva vem ni är och varifrån ni kommer.
Ni kan även använda inledningsorden “Vi vill…” som mall för brevet. Efter att ni skrivit
brevet får ni gärna skicka det per e-post till Finlands riksdag: mikko.ollikainen@riksdagen.fi.
Mikko har lovat att han läser upp alla brev för sina kollegor i riksdagen. Diskutera gärna i
klassen vad riksdagen och demokrati är.

Diskussion & ritövning: Framtiden
Diskutera fritt tillsammans med gruppen. Hur tror ni att framtiden kommer att se ut?
Sedan får barnen individuellt rita en bild av hur de VILL att framtiden skall se ut. Påpeka
skillnaden mellan hur man tror att framtiden kommer att se ut och hur man vill att den ser
ut. Visa upp bilderna för varandra och diskutera vad man kunde göra för att denna
framtidsbild att bli sann.

Miniscen: Eskil och vuxenpatrullen / Favoriserande vuxna
Dela upp barnen i mindre grupper med fyra personer/grupp. Grupperna får själva välja
vilkendera scen de vill jobba med, endera scenen “Eskil och Vuxenpatrullen” eller
“Favoriserande vuxna” (se bilaga 2 och 3 längst ner). Låt grupperna läsa och sedan öva
scenerna. Om det blir färre eller fler barn än fyra i någon grupp, kan du som pedagog hjälpa
barnen att dela upp rollerna rättvist. Till slut får grupperna gärna visa upp scenerna för
varandra.
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Diskussion: Orättvisor
Diskutera i helgrupp eller i mindre grupper scener där ni sett orättvisor.
T.ex. På skolgården:
Vad minns ni från scenen mellan Tindra-Belle och den andra flickan på skolgården?
Hur betedde sig den andra flickan mot Tindra-Belle? Vad sa hon?
Hur tror ni Tindra-Belle kände sig?
Vad kunde man ha gjort för att hjälpa? Kunde läraren ha gjort något?
Vad kan man som barn göra om man märker att någon annan blir mobbad?
Och/eller: Favoriserande vuxna:
Vad minns ni från scenen?
Vad sa de vuxna?
Hur upplevde barnen de vuxna?
Kunde barnen känna igen karaktärernas beteende och åsikter om barn?
Vilka känslor och tankar väcktes?
Hur slutade scenen?
Fortsätt diskussionen: Hurudan är en rättvis vuxen? Hurudan är en rättvis lärare?
Du som lärare kan anteckna svaren på följande frågor och göra en lista som gärna får sättas
upp på en synlig plats i skolan eller delas med andra kollegorl.
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Scenanalys: Min vardag
Läs scenen “Min vardag” (se bilaga 4 längst ner). Analysera scenen tillsammans med barnen
med hjälp av ledda frågor.
Vad handlar texten om?
Vilka känslor och tankar väcktes?
Kunde barnen känna igen sig? Om ja, i vadå?

Skrivuppgift: Brev till valfri karaktär
Barnen får individuellt skriva ett brev till valfri karaktär i pjäsen: Tindra-Belle, Eskil eller Ava.
Vad skulle de vilja säga åt karaktären? Vad tror de att hen skulle behöva höra?
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BILAGOR

1. Scen: Tindra-Belle
KAMERAN: Jorden, Finland, 2019. Österbotten. Åkrar så långt ögat kan nå. Skog, lador, hus,
stora gräsmattor. Stopp. Gå tillbaka... Där. Vitt hus med studsmatta och en kaninbur. En
olåst cykel ligger slängd på uppfarten.
KOMMUNINVÅNARE PÅ STAVPROMENAD: Nej, här behöver vi inte vara rädda att någon
kommer och stjäl nånting. Som i stan. Alla känner alla och vi har nog det så bra här. Jåå.
Tryggt och bra. För barnen ti väx upp.
KAMERAN: Zooma in. Ett rum med en säng och ett vitt skrivbord. 10-årig flicka med
förstorade pupiller. Hög puls. Hon är snart i level 8.
(Vi ser en flicka, Tindra-Belle, som är inne i sitt spel. Koreografi till spelmusik.)
KOMMUNINVÅNARE PÅ STAVPROMENAD: Som jag sa. Tryggt och bra. De är nog mera
skyddade här än i stan, sku jag säg. Mer harmoniska.
TINDRA-BELLE: Run! Run! Run! RUN!
FÖRÄLDERS RÖST: Isabelle! Vad gör du?
TINDRA-BELLE: Grejen är att...
EXPERT: Barnen idag tillbringar ju alldeles för mycket tid på skärm.
TINDRA-BELLE: Att jag har en yxa i en låda i min garderob. Längst in. Det är inte bara happy
life.
FÖRÄLDERS RÖST: Du spelar väl inte något hemskt? Där man skjuter och dödar varandra?
EXPERT: Move.
FÖRÄLDERS RÖST: Så du får mardrömmar?
TINDRA-BELLE: Nää!
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EXPERT: Move-testet testar ju vem som är bäst, i test, eller... Vem som... Ja. Move.
Measuring movement. Hur mycket barnen rör på sig helt enkelt. Men det var ju en som
dog.
KAMERAN: På andra sidan jorden:
(Kameran switchar fokus. Vi ser en pojke, Akihito, som är inne i sitt spel.)
AKIHITO: OK.
TINDRA-BELLE: Fattar du?
AKIHITO: Not happy life.
TINDRA-BELLE: Svårt att andas.
AKIHITO: Tjock luft?
KAMERAN: Tokyo. Tjock luft.
TINDRA-BELLE: Trafik?
AKIHITO: Non stop.
KAMERAN: Skyskrapor så långt ögat kan nå.
TINDRA-BELLE: Wow!
AKIHITO: Watch out!
KAMERAN: 12-årig pojke. Hög puls. Han är snart i level 8.
(Spelmusik, samma som i Flickans spel. Synkroniserad spelkoreografi.)
EXPERT (ser upp från sin egen telefon): Det är ju det här artificiella ljuset. Och som jag sa:
alldeles för mycket tid på skärm. Nacken blir ju alldeles krokig och huvudet kan trilla av, i
värsta fall. I spelen alltså. Eller... av själva spelandet och det här... skjutandet då. Det har jag
ju sett ganska många exempel på i mitt arbete. Det finns ju åldersgränser, men det är som
att säga ”Hallå, nu blir det frukt istället för godis!” Ingen väljer bananer. Det är nog en av de
största utmaningarna vi har idag, skulle jag säga. Hur vi ska lyckas hålla huvudet högt... eller
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i mitt fall nu: kallt. Hur vi ska lyckas hålla kvar huvudet på kroppen på barnen. Men vi har ju
Kiva-team som gör ett helt fantastiskt arbete.
TINDRA-BELLE: Vi har liksom sagt till i flera år nu, men det händer ju inget.
AKIHITO: School?
TINDRA-BELLE: Yeah. School.
EXPERT: Ont i huvudet, ont i magen, svårt med sömnen. Det rapporteras det ju om hela
tiden.
FÖRÄLDERS RÖST: Isabelle!
TINDRA-BELLE: Jag lagar läxorna!
EXPERT: Men det är nog föräldrarnas ansvar att begränsa den här skärmtiden.
FÖRÄLDERS RÖST: Bra, bra.
AKIHITO: I know. I hate school.
EXPERT: Bra, bra. Happy life.
FÖRÄLDERS RÖST (på japanska): Akihito!
EXPERT: Föregå med gott exempel och lägg bort telefonen. Håll koll på vad barnen spelar
och gör där ute på cyberspace.
FÖRÄLDERS RÖST (på japanska): Akihito!
AKIHITO: RIP.
EXPERT: För att inte prata om sociala medier.
TINDRA-BELLE: RIP what?
EXPERT: Små barn ska ju egentligen inte alls vara där. Någon kan ju ploppa upp bara mitt i
allt och säga ”Hej, hej, får jag följa dig, jag är lika gammal som du.”
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FÖRÄLDERS RÖST (på japanska): Akihito! Nani shiteru no?
EXPERT: Men så är det egentligen en ful fisk.
FÖRÄLDERS RÖST (på japanska): Gohan!
EXPERT: Eller gubbe.
AKIHITO: Iku yo!
FÖRÄLDERS RÖST (på japanska): Gohan da yo!
AKIHITO: Have to eat.
TINDRA-BELLE: OK.
EXPERT: Äta, sova, vara ute, röra på sig. Det är ju de här grundläggande sakerna som det
handlar om. Tvätta mattor. Sko en häst. Plocka svamp och tappa sav i närmiljön.
TINDRA-BELLE: C U.
AKIHITO: C U.
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2. Scen: Eskil och vuxenpatrullen
KAMERAN: 70 km nordost. Tvärs över åkrar och djupa skogar, bondgård efter bondgård
efter stall efter bondgård. Föus. Stopp. Ett barn som leker ute.
(Vi ser ett glatt utomhusbarn, Eskil. En nyfiken vuxenpatrull uppenbarar sig.)
VUXENPATRULL: Ett barn! Frivilligt! Ute?
ESKIL (som om han skrev en uppsats): Det bästa med att bo här?
VUXENPATRULL (som supporters): Ööösterbotten! Aj-aj-aj-go-go!
ESKIL: Nå, det är roligt att växa upp här. Det finns mycket att göra.
VUXENPATRULL: Starta företag! Tro på dig själv! App-app-app! Tro inte för mycket om dig
själv.
ESKIL: På vintrarna har vi ju pulkabacke och så har vi is vid skolan... och så kan man bara vara
ute. Det finns snälla personer här och mycket natur.
VUXENPATRULL (entusiastiskt): Natur! Snällhet! Trygghet!
ESKIL: Man kan plocka bär överallt och blommor.
VUXENPATRULL: Bär! Och blommor!
ESKIL: I stan bor alla i en klump, på landet bor man lite mera utspritt. Man har mera rum att
röra på sig.
VUXENPATRULL (hurtigt): Ut och röra på sig! Bravo! Ett varv till!
ESKIL: Men en cykelväg skulle vara bra. Det är livsfarligt att cykla här!
VUXENPATRULL (Nekande): Mm-mm. För dyrt!
(Det går allt fortare. Snabba kommentarer av andra barn på olika landsbygdsorter.
Vuxenpatrullen lyssnar på barnens förslag som kommer ur postlådor)
BARN: Nå, inte finns det riktigt någonting att göra här. Men vi har frisk luft. Det är tyst och
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lugnt.
VUXENPATRULL (njuter): Mmm! Frisk luft! Tyst och lugnt!
BARN: En klätterställning tycker jag de kunde fixa hit.
VUXENPATRULL (kort): Mm-mm. Slut på fyrk!
BARN: Jag skulle vilja spela ett instrument.
VUXENPATRULL (gapskrattande): Finns i sjön!
BARN: Eller gå på bildkonst.
VUXENPATRULL (avfärdande): För långt borta.
BARN: Man måste ju skjutsas om man vill bort härifrån.
VUXENPATRULL (käckt): Du kan ju pyssla! Gå ut och hitta på nåt!
(Tillbaka till Naturbarnet Eskil.)
ESKIL: Här uppe hade vi byggt en jättestor koja.
VUXENPATRULL (entusiasmen byts ut av strängt beslutsfattande): Nej, här ska det huggas
skog!
ESKIL: Man såg ut över havet. Det kändes bra att vara där.
VUXENPATRULL (ointresserat, vidare till nästa mötesärende): Bra. Vi går vidare.
ESKIL: Jag vet inte om vuxna förstår hur det känns att vara barn.
VUXENPATRULL (som till en bebis): Bubbelibubbelibubben!
ESKIL: Vuxna är oftast jättepinsamma.
VUXENPATRULL (sjunger och dansar): ” Fån ́ t ja ́ en körv, så huppä ́ ja ́ i älva! Fån ́ t ja ́
en körv, så huppä ́ ja ́ i älva!”
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ESKIL: Nå, de gör bara så konstiga saker.
VUXENPATRULL (som robot): Vill ni ha li-te ro-bot-saft?
ESKIL: Om man kunde byta familj, det skulle vara bra.
VUXENPATRULL (vill kramas, sårat): Men säg inte så! Nu blir jag ju ledsen!
ESKIL: Jag bor i en bonusfamilj. Min pappa och mina syskon bor ganska långt borta.
VUXENPATRULL: ”Tämä on InterCity-juna Helsinkiin...”
ESKIL: Vi träffas inte så ofta.
VUXENPATRULL (lättsamt): Det går nog bra. Det finns ju tåg. Barn anpassar sig. Lätt.
ESKIL: Min bästa kompis flyttade bort. Så det var inte så roligt.
VUXENPATRULL (försöker vara uppmuntrande): Lagsport ger ju nya kompisar!
ESKIL: Det kom bara ett meddelande på WhatsApp:
WHATSAPP-KOMPIS: Vi ska flytta.
ESKIL: Vadå flytta?
WHATSAPP-KOMPIS: Till stan. Mamma har fått nytt jobb.
ESKIL: Jag hatar din mammas jobb.
VUXENPATRULL (vuxet): Det blir bäst så här.
ESKIL: För dig, ja.
VUXENPATRULL: Och lite spännande, va!
WHATSAPP-KOMPIS: Vi ses på Snapchat, Eskil.
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ESKIL: Okej.
VUXENPATRULL (brådskande): Har du packat med allt? Skydd och självförtroende?
ESKIL: Det var en gång ett barn som hellre ville flyga än spela fotboll.
VUXENPATRULL (upprört): Vad gör du där uppe? Kom ner på jorden!
ESKIL: (träffas av en boll): Aj!
VUXENPATRULL (fotbollshuliganiskt): Ta det som en man! Skjuuut!
ESKIL: Jag kanske nog inte vill bo kvar här när jag är äldre.
VUXENPATRULL (förnärmat): Levande landsbygd! Arbetsplatser! Jäm-lik-het!
ESKIL: De som bor i stan har ju mera saker som de kan göra.
VUXENPATRULL (anklagande): Är du för eller emot...? Är du för eller emot..?
ESKIL: Det bästa med att bo på landet är väl att man kan gå ut i skogen och skrika så hårt
man vill. Det är ingen som hör. Ingen som bryr sig.
(Eskil avslutar sin uppsats och går och lägger brevet i en postlåda.)
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3. Scen: Favoriserande vuxna
(Vi ser tre karikerade vuxna som kommer in på scen med varsin kaffekopp i handen, vilt
pratande och omedvetna om barnen i publiken. Texten baseras på barns berättelser om
favoriserande vuxna.)
SKÅDESPELARE 1: Det finns barn,
SKÅDESPELARE 2: som är extra gulliga,
SKÅDESPELARE 3: och duktiga,
SKÅDESPELARE 1: som man tycker extra mycket om,
SKÅDESPELARE 2: och ler mera åt än andra barn.
SKÅDESPELARE 3: Lydiga barn,
SKÅDESPELARE 1: stillsamma barn,
SKÅDESPELARE 2: begåvade barn,
SKÅDESPELARE 1 & 3: snälla barn,
SKÅDESPELARE 1: smala barn,
SKÅDESPELARE 2: oproblematiska barn,
SKÅDESPELARE 3: barn som tar mera ansvar.
SKÅDESPELARE 1: Barn som har mera disciplin.
SKÅDESPELARE 2: Barn som klarar av att stå stilla och ta emot instruktioner.
SKÅDESPELARE 3: Barn utan diagnoser.
SKÅDESPELARE 1: Barn med rätt kläder,
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SKÅDESPELARE 2: prydligt upphängda kläder.
SKÅDESPELARE 3: Barn med många vänner,
SKÅDESPELARE 1: barn som har lätt att få vänner.
(De dricker en stor klunk kaffe, då de plötsligt inser att de är iakttagna av publiken. De
försöker plumpt skyla över sina åsikter, men dras snabbt in i samma banor igen och blir
exalterade.)
SKÅDESPELARE 2: Självklart är alla barn lika mycket värda SKÅDESPELARE 3: - och får samma chans här i livet.
SKÅDESPELARE 1: Får samma chans i Finland,
SKÅDESPELARE 2: får samma chans i den här skolan.
SKÅDESPELARE 3: Men en del barn SKÅDESPELARE 1: - man skulle ju inte få säga det högt SKÅDESPELARE 2: - är nog ändå extra
SKÅDESPELARE 3: duktiga,
SKÅDESPELARE 1: fina,
SKÅDESPELARE 2: finurliga,
SKÅDESPELARE 3: framgångsrika,
SKÅDESPELARE 1: - lättare att ha att göras med, helt enkelt.
SKÅDESPELARE 2: Men det är ju inte så SKÅDESPELARE 3: - att vi i den här skolan,
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SKÅDESPELARE 1: på den här byrån,
SKÅDESPELARE 2: eller den här instansen,
SKÅDESPELARE 3: ger något barn någon fördel,
SKÅDESPELARE 1: någon förmån som SKÅDESPELARE 2: - bottnar i deras socioekonomiska ställning,
SKÅDESPELARE 3: eller deras rang på normativitetsskalan,
SKÅDESPELARE 1: eller något som helst annat som har med deras föräldrar att göra,
SKÅDESPELARE 2: deras hudfärg,
SKÅDESPELARE 3: deras kön,
SKÅDESPELARE 1: deras saker,
SKÅDESPELARE 2: deras bil,
SKÅDESPELARE 3: deras cyklar och slalomutrustning.
SKÅDESPELARE 1: Flickor och pojkar är lika mycket värda ALLA: Definitivt.
SKÅDESPELARE 1: - och har samma förutsättningar att lyckas här i världen.
SKÅDESPELARE 2: Ingen särbehandlas i det här rummet,
SKÅDESPELARE 3: men den som är hungrigast vinner.
SKÅDESPELARE 1: Eller den som är sötast.
SKÅDESPELARE 2 (tränger sig först): Ingen får gå före i kön.
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ALLA: Nej!
SKÅDESPELARE 3: Vi ser inte mellan fingrarna då det kommer till mobbning.
(De blir osams sinsemellan.)
SKÅDESPELARE 1: Nepp!
SKÅDESPELARE 2: Vi tar i med hårdhandskarna SKÅDESPELARE 3: Japp!
SKÅDESPELARE 1: - och säger fy!
SKÅDESPELARE 2: Ajabaja!
SKÅDESPELARE 3: Säg förlåt!
SKÅDESPELARE 1 & 2: Förlåt?
SKÅDESPELARE 1: Så, nu är ordningen återställd.
(Musikern/Kameran som har suttit och bevittnat detta gör revolt mot de favoriserande
vuxna, virar in dem i twistband och knyter fast dem och lägger pafflådor på deras huvuden
och schasar ut dem.)
MUSIKERN/KAMERAN: Så, nu är ordningen återställd.
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4. Scen: Min vardag
(Skådespelarna minns tillbaka på sina barndomar. Barnen gestaltar vuxenvärlden.)
SKÅDESPELARE 3: Jag steg upp, jag klädde på mig, jag åt frukost, jag borstade tänderna, jag
tog min väska och cyklade till skolan.
SKÅDESPELARE 1: Jag steg upp, jag åt frukost, jag klädde på mig, jag borstade tänderna, jag
tog min väska och sprang till taxin.
SKÅDESPELARE 2: Varje dag: Jag steg upp, jag klädde på mig, jag åt frukost, borstade
tänderna - nej jag ljög, jag borstade inte tänderna - jag tog min väska och gick till skolan.
ALLA: Det här var min barndom.
SKÅDESPELARE 1: Jag steg upp SKÅDESPELARE 2: - jag somnade om SKÅDESPELARE 1: Jag steg upp SKÅDESPELARE 2: - jag somnade om SKÅDESPELARE 3: Jag klädde ut mig och for till skolan.
SKÅDESPELARE 1: Jag kom hem, jag åt SKÅDESPELARE 2: - jag lagade läxor, jag spelade SKÅDESPELARE 3: - jag åt, jag fick en kram SKÅDESPELARE 1: jag borstade tänderna SKÅDESPELARE 3: - jag sov SKÅDESPELARE 2: - jag drömde en konstig dröm.
(Paus. Alla ser på skådespelare 2.)
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SKÅDESPELARE 3: Och nästa dag:
ALLA: Jag kom hem, jag åt, jag lagade läxor, var med min katt, jag spelade, var med en
kompis, jag borstade tänderna, jag sov SKÅDESPELARE 1: - jag drömde en konstig dröm!
(Paus. Alla ser på skådespelare 1.)
VUXENBARNEN: Jaha, jaha. Kom ihåg cykelhjälmen.
ALLA: Det här var min barndom.
VUXENBARNEN: Ojojoj, nu är klockan mycket!
SKÅDESPELARE 1: Ingen frågade vad jag hade drömt och jag kunde kanske inte heller
förklara.
VUXENBARNEN: Kaffe kaffe! Nu är vi sena!
SKÅDESPELARE 2: Jag tycker det är svårt att förklara vad man egentligen menar.
VUXENBARNEN: Tick tack, tick tack. Säg tack för maten!
SKÅDESPELARE 2: Jag får ganska lätt huvudvärk när det är bråttom och mycket ljud.
VUXENBARNEN: MEN HA INTE SÅ MYCKET LJUUUUD!!!
SKÅDESPELARE 1: Nog är det helt bra, men inte är jag alltid riktigt mig själv i skolan.
VUXENBARNEN: Vad sa jag om diskmaskinen?
SKÅDESPELARE 3: Kan du sluta stressa mig?
VUXENBARNEN: Klä på dig fort! Hej! Hej då!
SKÅDESPELARE 2: Men när ska vi se på film som du lovat?
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VUXENBARNEN: Om 40 år.
SKÅDESPELARE 2: 40 år?
VUXENBARNEN: Jag älskar dig!
SKÅDESPELARE 1: Jag har ont i magen.
VUXENBARNEN: Vad fint. Jättefint.
SKÅDESPELARE 3: Jag kan inte sova.
VUXENBARNEN: Natinatti!
SKÅDESPELARE 3: Jag sa att jag inte kan sova.
VUXENBARNEN: Netto, brutto! Bruttonationalprodukt.
SKÅDESPELARE 3: Jag sov och drömde en konstig dröm.
(Paus. Alla ser på Skådespelare 3.)
SKÅDESPELARE 2: Jag vaknade upp och så hade jag blivit gammal.
(En något surrealistisk stämning uppstår.)
SKÅDESPELARE 1: Jag sov och åt och sov och åt, precis som alla andra dagar, men när jag såg
mig själv i spegeln var jag inte längre ett barn.
SKÅDESPELARE 2: Och när jag tittade ut genom fönstret såg det inte längre ut så som det
hade sett ut.
SKÅDESPELARE 3: Alla träd var nedhuggna och allt hade blivit vitt.
SKÅDESPELARE 1: Allt hade blivit en enda stor stad.
SKÅDESPELARE 2: Alla mina lekplatser var försvunna och det fanns bara dumma människor
och hundmänniskor.
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SKÅDESPELARE 3: Berätta för mig, vad är en hundmänniska?
SKÅDESPELARE 1: Berätta, hur har din dag varit idag?
ALLA BARN: Du steg upp, du åt, du klädde på dig, du borstade tänderna. Du steg upp, du åt,
du klädde på dig, du borstade tänderna. Du steg upp, du åt, du klädde på dig, du borstade
tänderna. Du steg upp, du åt, du klädde på dig, du borstade tänderna. Du steg upp, du åt, du
klädde på dig, du borstade tänderna....
(Alla barn pratar unisont, först långsamt, sedan allt fortare. Skådespelarna gestaltar
händelseförloppet som blir allt mera uppspeedat, tills de ligger utmattade på golvet.)
SKÅDESPELARE 2: Du jobbade så hårt och fick medalj och tårta.
SKÅDESPELARE 3: Självaste presidenten gillade dina inlägg på Instagram.
SKÅDESPELARE 1: Och på din pensionsdag stod man på led och blåste såpbubblor och
kazoofanfarer.
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