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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. 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 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 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.  
 
Vi vill med denna föreställning och detta pedagogiska material uppmana alla till att lyssna, 
fråga och våga prata. Vi tror att teater kan vara en viktig diskussionsöppnare och att 
igenkänning ger tröst och lättnad. Denna pjäs är gjord för och av ungdomar, ett forum där 
deras röst blir hörd. Vi hoppas att också Ni ska känna att tematiken och de ungas perspektiv 
är viktigt. 
 
Tack för samarbetet och lycka till! 
 
önskar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Toner från en trimmad förgasare medverkar Tuuli 
Heinonen/Julia Hellén, Kalle Halmén och Julia Åman på scen. Manuset är skrivet av Annika 
Åman, musiken är komponerad av Julia Åman, Anders Karls har designat scenografin och 
kostymer, och för regin står Alexandra Mangs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KONTAKTUPPGIFTER:  
www.ungascenkompaniet.fi  
info@ungascenkompaniet.fi  

Rådhusgatan 23 65100 Vasa, Finland 
 

Följ oss gärna även på Instagram och Facebook! 
 



Om projektet De Gränsbevakande 
Hur är det att växa upp i Österbotten idag? Hur är det att vara ung 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, NTM-centralen och Svenska kulturfonden. 
 
Genom dramapedagogiska metoder har Unga Scenkompaniet undersökt barnens och 
ungdomarnas 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? Vad är aktuellt i 
ungdomarnas liv idag? Vad är de oroliga för, vad ser de fram emot i framtiden? Vad skulle de 
vilja ändra på i samhället? 

Pjäsen Toner från en trimmad förgasare skapades tillsammans med en grupp ungdomar från 
olika orter i Österbotten. Förutom att ungdomarna bidragit med pjäsmaterialet, musik- och 
scenografiidéer, medverkade de även i premiär- och reprisföreställningarna.  

 

 

 

 

 

 

Ungdomarna och arbetsgruppen bakom pjäsen. 

Även om föreställningen baseras på österbottniska landsbygdsungdomars tankar och åsikter, 
tror vi att den är relevant för alla ungdomar, oavsett boningsort. Vi tror även att 
föreställningen kan vara givande för pedagoger och andra vuxna, för att öppna upp 
förståelsen för dagens ungdomar och deras tankar. 



ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN 

Om föreställningen 

OBS! Läs detta för din grupp innan 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 
 
Föreställningen Toner från en trimmad förgasare handlar om hur det är att vara ung i dagens 
samhälle. Hur det är att känna sig kvävd av småskaliga landsbygdstraditioner, hur det är att 
blunda när allt känns för jobbigt, hur det är att kämpa mot samhällets normer. Pjäsen 
handlar om frihet, vänskap, hopp och mod. 
 
I pjäsen följer vi med Stella och Felix, två väldigt olika ungdomar som en dag möts vid en 
busshållplats och märker att de har en hel del likheter, och kan stötta varandra. Under 
föreställningens gång behandlar de ämnen som självbild, normer, sociala medier, 
framtidsdrömmar m.m. 
 
Toner från en trimmad förgasare är skapad i samarbete med en grupp ungdomar från olika 
orter i Österbotten. Texten är baserad på samtal med dessa ungdomar och många repliker i 
föreställningen är baserade på ungas egna ord och meningar. Pjäsen är skapad för och av 
ungdomar och hoppas på att väcka igenkänning. 
 
”Du har inte glömt, vi ska 
påminna dig: 
Hur är det att vara ung? 
Hur är det att vara kär? 
Hur är det att vara den enda 
i hela världen? 
Hur är det att varsamt 
paketera in den man är och 
gömma den på en fuktig 
ryggsäcksbotten, för att du 
inte kan, för att du inte får, 
visa dig svag, visa dig sårbar, 
visa den du innerst inne är? 
Den du innerst inne är, stämmer den överens med folks förväntningar och folks bild av vem 
du ska vara?” 
 
 



Värderingsövning: Ja eller nej 
 
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. Förslag på påståenden: 
 

Jag bor i Finland 
Jag bor på landsbygden 
Jag trivs i min hemstad/hemkommun/stadsdel/by 
Jag har många fritidsintressen 
Jag upplever tristess i vardagen 
Det finns saker i samhället som jag skulle vilja ändra på 
Jag upplever att jag kan påverka beslut som gäller skolan 
Jag upplever att jag kan påverka beslut som gäller samhället 
Jag har stått upp för mina eller andras rättigheter 
Jag har idéer för hur man kunde förbättra saker i samhället 
Ungdomar kan påverka vad som händer i samhället  
Jag är feminist 
Jag är normkritisk 
Jag uppskattar traditioner i samhället 
Jag känner press på att prestera i skolan 
Jag vill studera vidare i framtiden 
Jag kan vara mig själv i skolan 
Jag kan vara mig själv hemma 
Jag är orolig för framtiden 
Jag gör miljövänliga val i min vardag 
Jag vill bo på landsbygden i framtiden 
Jag känner någon med psykisk ohälsa 
Jag är intresserad av vad som händer i samhället  
Jag bryr mig om vad andra tycker om mig  
Jag säger till om någon behandlar mig fel 
Jag säger till om någon behandlar någon annan fel  
Det finns för höga förväntningar på unga människor idag  
Jag kan själv påverka hur jag mår 
Jag känner hopp för framtiden 

  
 
 
 



  
Ordlista och associationsövning 
 
Sitt gärna i en ring. Ni behöver ett föremål t.ex. en sten. Skicka runt stenen och låt 
ungdomarna turvis säga ett ord eller en mening som de associerar till de olika orden. Endast 
den som håller i stenen har taltur. Påminn ungdomarna om att inte kommentera varandra 
under övningen. Ni får gärna diskutera definitionen och betydelsen av de olika orden om det 
förekommer otydligheter. Låt stenen gå runt flera varv. Om man inte vill säga något kan man 
välja att skicka stenen vidare. Ofta blir koncentrationen bättre då övningen får pågå ett tag. 
Associationerna kan vara både konkreta och okonkreta saker, känslor, meningar. 

 
Normer 
 
Sociala medier 
 
Influencer 
 
Maskulinitet 
 
Femininitet 
 
Traditioner 
 
Jantelagen 
 
Psykisk ohälsa 
 
Machokultur 
 
Auktoritet 
 
Rebell 

 
Feminism 
 
Klimatkris 
 
Framtid 
 

 
 



Scenanalys: Hallå, vart är du påväg? 
 
Dela upp ungdomarna i grupper på 3 personer. Låt varje grupp läsa scenen “Hallå, vart är du 
påväg?” (se bilaga 1 längst ner) och sedan analysera den. Nedan följer exempel på frågor att 
ta ställning till:  

 
Vad handlar scenen om?  
Vilka teman tas upp? 
Hur tolkar ni karaktären Samhället? 
Hur är scenen uppbyggd? Början? Slut? 
Vilka repliker fastnade hos er? Varför? 
Kunde ni känna igen er? På vilket sätt?  
Vilka tankar/bilder/känslor väckte texten? 

 
Vidareutveckla övningen: Presentera för varandra och diskutera vidare i helgrupp. 
  
 

 
 
 
Efter detta går ni och ser föreställningen Toner från en trimmad förgasare. 
 
 
 



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/rummet ut?  
Vilka olika karaktärer såg vi i föreställningen?  
Hur upplevde du stilen på föreställningen?  
Hur såg skådespelarna ut (hår, smink, kläder)? Hur uppfattade du detta?  
Hurudan musik spelades i föreställningen?  
Hur var pjäsen uppbyggd?  
Var utspelades handlingen?  
Upplevde du att det fanns olika nivåer/dimensioner i pjäsen? 
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?  
Kunde du associera till något ur ditt eget liv eller dagens samhälle? Om ja, vad?  
Upplevde du att pjäsen hade ett budskap? Om ja, vad? 
Vilken scen blev starkast kvar i ditt minne? Varför? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diskussion och collage: Normer 
 
Låt ungdomarna göra ett collage kring temat normer. Ni kan välja att dela upp ungdomarna i 
mindre grupper eller låta de unga arbeta enskilt. Använd gärna tidningsurklipp och nyheter, 
men ni kan även rita, måla och skriva. Presentera sedan era collage för varandra. Diskutera 
olika ämnen som kom upp och de olika uppfattningar temat väcker. Vilka normer anses som 
dåliga, och vilka normer anses som bra? Varför finns normer? Skall man följa normer? Kan 
man ändra normer? Hur?  
 

 
 
 
Improvisationsövning: Busskjul 
 
Gör denna övning om din grupp är intresserade av drama och ivriga att få stå på scenen. 
Ingen får tvingas att delta. Påpeka att det inte finns rätt eller fel när man imroviserar, utan 
att det handlar om att bejaka sina egna och andras impulser.  
 
I denna övning behöver ni 2-3 stolar som placeras i rad som i ett busskjul på en liten scen. 
Två personer åt gången går in på scenen i karaktär. De improviserar en kort scen där deras 
karaktärer möts vid en busshållplats. De kan prata, men det går även att göra en scen utan 
ord. Efter en stund går någon annan in på scenen. Då skall en av de tidigare karaktärerna 
hitta ett sätt att lämna scenen. Sedan följer en ny  improviserad scen med de två 
karaktärerna på scenen, tills en ny karaktär äntrar scenen och ersätter den som varit längst 
på scen osv.  



Värderingsövning: Påståenden 
 
Skapa utrymme så att gruppen har plats att röra sig från en sida av rummet till det andra. 
Alla ungdomar börjar i mitten av rummet. Ena sidan av rummet står för “Håller helt med”, 
andra sidan står för “Håller inte alls med”. Läraren läser upp olika påståenden. Ungdomarna 
tar ställning till påståendet genom att ställa sig endera på “Håller helt med”, “Håller inte alls 
med” eller någonstans emellan. Påpeka på förhand att det inte finns rätt eller fel åsikter, och 
att ungdomarna inte skall kommentera eller argumentera emot varandra. Efter att 
ungdomarna ställt sig någonstans på värderingslinjen kan läraren fråga om några av eleverna 
vill motivera varför de valt att ställa sig där de ställt sig. Påståenden: 
 

Det var lättare att vara ung förr i tiden 
Fler unga mår dåligt idag 
Sociala medier påverkar ungdomar positivt 
Det är lättare att vara ärlig om man får vara anonym 
Alla har samma förutsättningar att lyckas i livet 
Samhället påverkar vem man är 
Ungdomar har påverkningskraft i samhället 
Normer är bra 
 

 
Instagram-övning 
 
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. 
 
“Vad skulle du vilja säga om du hade 20 000 följare” frågar Stella Felix i föreställningen. 
Diskutera i grupperna vad ni skulle vilja säga, eller hurdana inlägg ni skulle göra om ni hade 
så många följare. 
 
Avsluta med att diskutera hurudana förebilder ni tycker att det behövs på internet idag. 
 
  
 
 



Skrivövning: Det här vill jag ändra på i min hemort 
 
Denna övning görs individuellt. Låt eleverna skriva ett brev till sin hemorts beslutsfattare.  
 
Vad skulle de vilja ändra på i sin ort? Hur kunde man gå tillväga för att ändra detta? På vilket 
sätt kunde beslutsfattare ta ungdomars åsikter i beaktande? Vad önskar de unga att 
beslutsfattare visste om dagens ungdomar och deras vardag? 
 
Om ni vill får ni gärna skicka breven till er kommunfullmäktige. 
 
 
Scenanalys: “Får vi prata i den där mikrofonen?” 

 
Dela upp ungdomarna i grupper på 3 personer. Låt varje grupp läsa scenen “Får vi prata i 
den där mikrofonen?” (se bilaga 2 längst ner) och sedan analysera den. Diskutera 
tillsammans vad ni minns av denna scen (sista scenen) från föreställningen. Nedan följer 
exempel på frågor att ta ställning till:  

 
Vad handlar scenen om?  
Vilka teman tas upp? 
Vilka vändpunkter finns i scenen? 
Hur har karaktärerna förändrats under pjäsens gång och hur syns det i denna scen? 
Vilka repliker fastnade hos er? Varför? 
Kunde ni känna igen er? På vilket sätt?  
Vilka tankar/bilder/känslor väckte texten? 
Hur tolkar ni slutet? 

 
Vidareutveckla övningen: Presentera för varandra och diskutera vidare i helgrupp. Diskutera 
hur ni tror och önskar att Stellas och Felix liv ser ut efter föreställningens slut. 

 



BILAGOR 
 

 
1. Scen 7: “Hallå, vart är du påväg?” 
 

STELLA: Vi har kunskap om skam.  

BÅDA: Vi har kunskap om (rörelse).  

FELIX: Vi har inte samma erfarenheter som ni, men vi har åsikter och tankar.  

STELLA: Erkänn att det finns en logik i allt det vi säger.  

BÅDA: Vi har kunskap.  

FELIX: Erkänn:  

BÅDA: Vi har makt.  

SAMHÄLLET: Respekt.  

STELLA: Vilka är era förväntningar?  

BÅDA: Vilka är era krav? Vad får vi kräva?  

FELIX: Ren luft?  

STELLA: En break?  

FELIX: En revolution?  

STELLA: Lite jämlikhet? 

SAMHÄLLET: Respekt. Följ reglerna.  

FELIX: Vi speglar oss i varandras upplevelser. Här. Se på det här. Vi vet hur det känns.  

BÅDA: Det finns märken av skam, märken som vittnar om (rörelse).  

STELLA: Vi har kunskap om hur det känns.  



BÅDA: Stressen, pressen.  

FELIX: Hålen dit man trycker undan allt.  

STELLA: Vi har behov av att prata om det. Hallå, vart är du på väg?  

BÅDA: Vi sa: Sätt dig, vart var du på väg?  

FELIX: Du sätter fingrarna i öronen, men vi når dig ändå.  

STELLA: Du har inte glömt, vi ska påminna dig: 

BÅDA: Hur är det att vara ung?  

FELIX: Hur är det att vara kär?  

STELLA: Hur är det att vara den enda i hela världen?  

FELIX: Hur är det att varsamt paketera in den man är och gömma den på en fuktig 
ryggsäcksbotten,  

STELLA: för att du inte kan, för att du inte får,  

BÅDA: visa dig svag, visa dig sårbar, visa den du innerst inne är?  

FELIX: Den du innerst inne är, stämmer den överens med folks förväntningar och folks bild av 
vem du ska vara?  

 

 

 

 

 

 

 



2. Scen 12: “Får vi prata i den där mikrofonen?” 

 

FELIX: Hur hög är tröskeln?  

STELLA: Om vi behöver prata med någon, vart ska vi gå?  

FELIX: Hur långt ska det gå?  

SAMHÄLLET: Har du en screenshot som kan bevisa vad någon skrev som gjorde dig ledsen?  

STELLA: Hur går man tillväga för att få plats i det nationella avskamningsprogrammet?  

BÅDA: Räcker vårt betyg?  

SAMHÄLLET: Nej, tyvärr.  

FELIX: Här är en önskelista från en pojke som tog sitt liv.  

BÅDA: Nej just ja, vi glömmer och går vidare.  

SAMHÄLLET: Nästa punkt på föredragningslistan.  

STELLA: Känner du något speciellt?  

BÅDA: Berätta. 

FELIX: Berätta.  

STELLA: Hur upplever du det här rummet?  

FELIX: Hur mår du idag på en skala från 1-10?  

STELLA: Upplever du att du är trygg i den här skolan?  

BÅDA: Berätta.  

FELIX: Kan du vara dig själv?  

BÅDA: Får du luft?  



STELLA: Finns det rum för fler?  

FELIX: Finns det rum för oss här inne?  

BÅDA: Finns det kaffe till oss? En stol ledig, får vi sitta på den?  

STELLA: Har vi rum runt det där bordet,  

FELIX: finns vi med i den där tabellen,  

Samhället fnyser.  

BÅDA: kan vi få prata i den där mikrofonen?  

STELLA: Erkänn att du skruvar på dig.  

FELIX: Erkänn. 

BÅDA: Du vill fly. När (rörelse) och (rörelse) och allt bara (rörelse). 

Samhället flyr.  

FELIX: Skammen är inte din. Den finns bara i ditt huvud.  

STELLA: Nån har satt den på dig. Den är inte du.  

BÅDA: Vi vet allt om hålet dit du tryckt undan allt.  

De springer av scenen.  

 

 
 


