	
  
	
  

	
  

Lärarmaterial för
Bonsai – en föreställning om samtycke.
Ett samarbete mellan Fatta, Backa teater och
Unga Klara.
En lärarhandledning av
Torbjörn Vanberg och Gunhild Aubert Opdal,
Unga Klara

Om lärarhandledningen
Lärarhandledningen riktar sig till lärare och elever som har tittat på föreställningen
Bonsai. Övningarna kan användas för att arbeta vidare med föreställningens tematik i
klassrummet. Vi har valt att fokusera på tre huvudteman och ni kan arbeta på
individnivå, såväl som i grupp och i relation till samhället. Vi hoppas att
lärarhandledningen kan ge inspiration till både lärare och elever och vi uppmuntrar
lärare att anpassa övningarna till klasserna och eleverna, då det är ni som känner
eleverna bäst och vet på vilka sätt övningarna kan fungera.

Respekt och trygghet
Föreställningen Bonsai är en föreställning om sexuellt samtycke och mansroller. Under
workshopen i klassrummet efter föreställningen med pedagogen från Fatta står
reflektion i fokus. Vi vill uppmuntra er att fortsätta jobba reflekterande med eleverna i
arbetet med lärarhandledningen. Kom ihåg att inkludera och öppna för allas
berättelse och allas tolkning. Det är viktigt att skapa ett tryggt och respektfullt
förhållningssätt till varandra – det finns inga berättelser som är fel eller tråkiga.
Eftersträva ett välkomnande, tillåtande och lyssnande rum där elevernas egna
reflektioner får ta plats. Om det finns elever som inte vill delta är det förstås också
okej.

Lärarhandledningens innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regissör Rasmus Lindgren
Introduktion
Samtycke
Sexuellt våld
Normer och mansroller
Övermålning
Litteratur och länkar
Om Backa, Fatta och Unga Klara
Bifogat material

Jag vill vara ärlig och erkänna tre saker.
Jag är rädd. Jag är en av dom. Jag önskar att den här föreställningen inte fanns.

1: Jag är rädd.
Jag är rädd att det som jag ser hända framför ögonen på mig just nu är något som
kommer vara svårt att läka och omöjligt att förlåta. Att våldet, förtrycket och
orättvisan kommer få stora konsekvenser för vårt försök att leva jämlikt och
kärleksfullt tillsammans. Jag är rädd att känslan av maktlöshet kommer förlama all
kraft till förändring.
Jag är rädd att projektet ska missförstås och att vi inte lyckats hela vägen fram.
Jag är rädd att någon ska tro att vi vill undervisa och berätta för unga människor hur
de ska leva sina liv.
Jag är rädd att vårt ambitiösa försök att försöka omfatta många ingångar till
tematiken: sexuellt våld, destruktiva mansnormer och samtycke, ska uppfattas som
slarvigt och överambitiöst.
Jag är rädd att ämnet och historierna ska dra upp jobbiga saker i klassrummet som
sen inte får plats att landa någonstans.
Jag är rädd att ungdomarna ska tycka att föreställningen inte är meningsfull.
Men en bit in i repetitionsperioden så har vi några publikmöten som får mig att
omvärdera min lätt fåfänga rädsla.
En pojke i Spånga svarar på frågan om vi kan använda det här grova språket och de
här hemska exemplen i vår text:
”Saker som det inte pratas om görs det sällan något åt, så jag tänker att det är
viktigt,” säger han.
En annan elev går barskt fram till oss efter ett trevande publikmöte fyra veckor innan
premiär och säger:
”Fyfan vad bra att ni gör det här, det är så viktigt, jag tror på er!”
En tjej mumlar koncentrerat till mig:
”Det spelar ändå ingen roll, vad ni än gör, det kommer fortsätta vara så här.”
Jag försöker säga något lite försiktigt om folkrörelser i historien och om förändringar
som har skett men stoppar mig och påminner mig om att lyssna på hennes upplevelse,
inte ändra på den.
En elev i ett byggymnasium berättar för mig att det viktigaste du ska ha för att
uppfattas som en bra man är:
”Mycket pengar, muskler och en stor kuk!”
Det sägs helt utan ironi och jag frågar var han har fått det ifrån? Han svarar:
”Det är bara så, å tjejerna vill ha det så.”

Efter genrepet omringas skådespelaren i Bonsai av flera tjejer som tackar för pjäsen
och som nu vill berätta sina berättelser från sin verklighet. En verklighet fylld av
kränkningar, övertramp och rädsla. Det är ett uppdämt behov och många vill berätta
och vi får träna oss på att stå där, lyssna, inte försöka komma med några färdiga
svar eller förklara varför det är så här. Lämna plats och lyssna. Dessa helt olika
representanter av vår publik får mig att bli orolig, hoppfull, arg, lessen och inspirerad
och jag bestämmer mig för att lyssna noggrannare på dom och mindre på mina
rädslor.
Min rädsla är INGENTING jämfört med vad en del människor känner varje dag, varje
vecka, månad efter månad, år efter år efter år.

2: Jag är en av dom.
Jag är en av dom som på ett ibland för naivt sätt tror på konstens överlägsna
förmåga att förändra. Förändra som i att uppleva något från ett annat håll, höra en
ny nyans i en annan och också då i sig själv, känna en förnimmelse av ett annat liv än
sitt eget eller till och med ibland upptäcka en ny klangbotten i sig själv.
Detta kanske inte känns på en gång. Det kan landa långt senare, det behöver inte
vara en aha-upplevelse. Det kan vara ett frö som sås och långt senare adderas till
massa andra saker inom en och blir en insikt eller en ny sorts förståelse eller kanske en
ilska. En vrede som skapar kraft och handling. Och sen kanske en kamp. Och sen
kanske en förändring. Detta behöver inte vara konstens mål eller
existensberättigande. men det kan vara en underbar bi-produkt.
Jag är en av dom- som tror att scenkonstens styrka är det enkla mötet mellan
människor i samma rum, där en andas samma luft men med olika erfarenheter och
livshistorier i sig. Därför är det en ära att få göra klassrumsteater. Det speciella mötet
är utmanande, ärligt och hänsynslöst. De unga människor som jag känner vill att vi
pratar om saker, högt och tydligt, i samma rum. Så låt oss göra det.
Jag är en av dom som ibland upprätthåller strukturer och maktordningar och som i
egenskap av man måste reflektera extra noga över mina privilegium och vad mitt
ansvar är. Det är inte alltid roligt med den självrannsakan och det tar tid men om vi vill
bryta mönster, spränga oss ur burkarna som förminskar oss och få stopp på våldet
så är det dags att börja nu.
Och det ”börjandet” kan se olika ut. Det kan vara att göra en föreställning, reflektera
över sitt beteende eller att säga ”frys” till någon som behöver höra det. Bara vi gör
något.

3. Jag önskar att den här föreställningen inte fanns.
Det känns hemskt att säga det efter så många månaders jobb och så många
människors engagemang. Och missförstå mig rätt: jag är väldigt stolt över vårt
arbete. Vårt försök att göra intressant scenkonst av ett så tydligt ämne och en
frågeställning där alla säger att dom är överens. Jag är glad att föreställningen
försöker omfatta många olika aspekter så att många i klassrummet ska känna sig
sedda, tilltalade eller åtminstone upprörda. Eller medryckta. Vadsomhelst utom
likgiltiga.
Vi har försökt jobba på flera plan samtidigt. Vad sägs i rummet? Vad händer i
rummet? Vilken resa görs gemensamt mellan skådespelare och publik? Det händer
mycket på 45 minuter och vi har försökt att jobba med lekfullhet och fantasi trots det
tunga ämnet.
Så ja, jag är glad över vårt arbete och ser fram emot de möten med sin publik den
kommer ha. Publiken kommer göra föreställningen komplett. De mötena är det
viktigaste. Det allra viktigaste.
Men. Såklart så hade jag helst velat leva i ett samhälle där flera av de historierna som
berättas inte var upplevda. Att de erfarenheter som förmedlas inte hade erfarits. Att
skolornas stora behov att prata om de här frågorna inte fanns. Att sex fick vara så
ömt, konstigt, härligt, snuskigt eller kärleksfullt som det kan vara. Och inte befläckat
av makt, ofrivillighet, våld och sorg. Ett samhälle där olika makt-ordningar och skeva,
ärvda och förtryckande förhållningssätt inte fanns.
Ett samhälle där föreställningen Bonsai inte skulle sälja slut. Där Bonsai inte fanns.
Då hade vi varit tvungna att göra en annan föreställning.
Men nu lever vi i det här och var tvungna att göra denna.
Tack för att ni är med och gör den tillsammans med oss.
Regissören Rasmus Lindgren

Introduktion
”Allt är som vanligt. Bussarna rullar. Tågen också, även om de inte alltid är i tid. I bästa
fall får man i sig någon...frukost...mat och hinner borsta tänderna och slabba runt
några varv med en deo innan man drar iväg på morgonen. Röd gubbe, grön gubbe,
lila gubbe, ful gubbe, trafiken flyter på. En och annan glömmer att blinka när de ska
svänga av i rondellen, men ändå.” Mannen, Bonsai
Det kan vara bra att fräscha upp minnet av föreställningen när du och eleverna ska
börja jobba med lärarhandledningen. Några arbetar vidare direkt efter
föreställningen, andra tar upp tråden först efter en tid. Nedan är en övning för att
hjälpa varandra att minnas och frågor som du kan ställa till dina elever.
Linjen
Be eleverna ställa sig på en linje där ena änden är ”kommer ihåg” och den andra
änden är ”kommer inte alls ihåg”. Eleverna placerar sig på linjen efter vad de minns
från föreställningen och sedan delar du in dem i tre grupper: Kommer ihåg, kommer
ihåg något, kommer inte alls ihåg. Be dessa tre grupper formulera två frågor vardera,
en fråga för varje grupp, som de sedan ställer till de andra grupperna. Eleverna kan
på detta sätt hjälpa varandra att komma ihåg eller kanske få syn på något annat än
vad de själva har upplevt.

Frågor till klassen
Be eleverna tänka en liten stund för sig själva. Be dem gärna blunda eller titta ner i
golvet. En teaterföreställning är något vi gemensamt upplever, men som vi alla har
egna och personliga tolkningar av. Det finns ingen rätt tolkning, inga rätta svar. Bejaka
elevernas egna upplevelser! Ställ gärna frågor som:
Vad handlar föreställningen om för dig?
Vad tänker du/känner du?
Vilka frågor/funderingar väcktes?
Fanns det något du blev berörd av eller något om du tänkte på sedan?
Vilka berättelser handlade föreställningen om?

Samtycke
”Alltså, det är komplicerade grejer det här...som en annan gång när jag...eh eller jag
menar...en kompis till mig var i ett gäng tillsammans med flera andra killar och
tjejer...och de var väldigt öppna, nära, pratade om allt, var liksom väldigt fysiska,
gosar och kramas, inget sex eller så, men väldigt...tighta. Men så en gång...på en
fest...blev min kompis... och en av tjejerna tända på varandra. På ett annat sätt
liksom....och ville typ...hångla...och vi gjorde precis som man ska och allt det där:
”Känns det här bra för dig?” ”Hur känns det här? Bra? Ok!” Men sedan, några dagar
efteråt, började det gå rykten om att han...att jag hade gått över en gräns och när
jag sedan fick tag på tjejen... så sa hon att det stämde. Att jag hade gjort något som
hon inte ville. Och jag...blev liksom helt...sänkt…blev liksom helt förtvivlad och jag ba:
”Men jag frågade ju! Och du sa ju att det kändes bra! Att du ville!” Då sa hon: ”Ja jag
ville i början, men jag ångrade mig efteråt och det borde du ha vetat...” Efteråt? Hur
ska jag förhålla mig till det liksom? Och jag tänker att jag borde ha lyssnat på henne,
men jag gjorde inte det. Jag skulle ha känt efter…och det var jävligt modigt av henne
att berätta det för mig…” Mannen, Bonsai.
När föreställningen Bonsai tar upp samtycke handlar det främst om sexuellt
samtycke. Organisationen Fatta (www.fatta.nu) skriver om samtycke att ”allt
förutom ja är nej. Detta värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten och
kommer att ha en normerande effekt på attityder och föreställningar.”1
Fatta skriver vidare att ”samtyckeskultur är att människor står i kontakt med
varandra, respekterar varandra, är närvarande. Översatt till lag betyder det att
ingen ska kunna säga att en inte förstod att någon inte ville.”2
Motion från riksdagen till regeringen
”En förändrad syn på framförallt mäns sexualitet är ett måste. Idag framstår det som
att alltför många domstolar utgår från att män är oförmögna att förstå när en annan
person vill eller inte vill ha sexuellt umgänge. Detta visar sig gång på gång där
målsägande uppger att hen har sagt nej och domstolar tolkar det som att den
tilltalade inte hade kapacitet att förstå nekandet. Gärningspersonens perspektiv blir
rättens och allt fokus kan läggas på offrets agerande och livsstil. Det är en omodern
och destruktiv syn på mannen och den manliga sexuella normen. Istället måste vi utgå
från att alla, oavsett kön, är kapabla att efterfråga en jakande bekräftelse och
samtycke innan sexuella kontakter inleds. Dessutom är det inte ovanligt att
målsägande skuldbeläggs för att på något sätt, enligt domstolen, ha signalerat till den
tilltalade att det var fritt fram.”3

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

http://fatta.nu/om/allt-om-samtycke/
http://fatta.nu/fatta-man/fragor-svar-om-fatta-man/
3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/samtycke-ochoaktsamhet-vid-sexualbrott_H202137	
  
1

2

Byta plats med blicken
Gruppen sitter i en ring på stolar. Under tystnad söker vi med blicken efter någon
annans blick och när två personer fått kontakt med varandra byter de plats.
Variant: Sök med blicken och skicka en tydlig blinkning, med båda ögonen, till den du
får ögonkontakt med, får du en blinkning till svar byter ni plats med varandra.
Diskussionsgrupp
Behåll ringen med stolar.
Om du vet med dig att elevgruppen kan ha svårt att komma igång att diskutera med
varandra, pröva först reflekterande pargrupper. Utgå från samlad helgrupp i cirkel,
be dem vända sig mot den person som sitter bredvid och diskutera en kort stund
kring frågan ”Vad är samtycke?” utifrån citaten ovan och det de minns från
föreställningen Bonsai.
Det kan vara skrämmande och kännas olustigt att prata i helgrupp, gör vad du kan
för att eleverna ska känna sig bekväma i situationen.
Om du frågar eleverna vad de har diskuterat, försök rikta dina frågor mot enskilda
personer i den mån du kan, undvik alldeles för öppna frågor som till exempel ”Är det
någon som vill säga något?”
Dela in gruppen i fyra mindre grupper och be dem ställa/sätta sig i rummets fyra hörn
i den mån det är möjligt.
1. Vad är samtycke? Be eleverna diskutera, påminna varandra och reflektera öppet
kring frågan, utifrån citaten ovan och föreställningen Bonsai.
2. Summering
Samla grupperna och försök summera vad ni vet om sexuellt samtycke, skriv ned
frågor och påståenden som kommer upp och spara dessa till del tre.
Håll diskussioner och reflektioner öppna, se till att det inte blir debatt.
3. Fördjupning
När grupperna känner sig bekväma kring vad samtycke kan betyda och handla om
kan ni i de mindre grupperna vidare diskutera och reflektera kring dessa frågor:
• Kan samtycke handla om annat än sex?
• Finns det sociala sammanhang där vi ibland gör något vi egentligen inte vill?
• Hur hjälps vi bäst åt att påminna oss om att respektera andra?
• Om en person tvekar, ska en övertala den personen?
• Vad kan det finnas för risker med det?
• Har uppvärmningsleken ’Byta plats med blicken’ något med samtycke att göra?
Glöm inte att ta upp andra frågor och påståenden som eventuellt kan ha uppstått i
smågrupps- och helgruppsreflektionerna.
4. Avslutning
Samla gruppen i cirkeln och be dem, en efter en, summera övningarna med ett till tre
ord eller en mening. Det kan till exempel komma ord som ”nytt,” ”upprörd, ledsen,
hoppfull” ”trött, tråkigt” eller meningar som ”jag lärde mig något nytt” eller ”jag vill hem
och sova”. Låt alla reflektioner få plats. En annan variant kan vara att be eleverna
själva summera vad de diskuterat.

Sexuellt våld
”Förra året kom en rapport där det står att sexualbrott, alltså sådana brott som
framför allt kvinnor är utsatta för, har ökat i Sverige. Det står att många former av
sexuella trakasserier inte ens ses som brott för att de är så normaliserade.
Vanligt förekommande. Vardagliga. Drabbar många, flera gånger och bildar mönster.
Formar personers relation till sig själv och varandra. I vardagsrummet. På
chartersemester. I krig. I fred. På flykt. På insta. En kväll på klubben. Dag på jobbet.
Kväll på bussen. Dag på Pressbyrån. Kväll på simhallen.” Mannen, Bonsai
Brottsförebyggande rådet kom med följande statistik i 2016:
”Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjordes 3 710 (56 %) av våldtäkter mot vuxna
och i 96 procent av dessa fall var brottsoffren kvinnor, medan de i 4 procent av
fallen var män.”
”Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjordes 45% mot barn (0-17 år). I de flesta fallen
(88%) var offret en flicka.”
”Sexuellt ofredande: Totalt anmäldes 10660 brott om sexuellt ofredande 2016…I 90
procent av fallen var offret en flicka…eller en kvinna…”4
I möte med ungdomar och i samtal om sexuellt ofredande vill de allra flesta säga att
det inte gäller dem, i synnerhet killar. De vet att det finns killar som beter sig dåligt,
men själva gör de inte det. De flesta tjejer vill säga att de känner igen sig eller att de
känner någon som har blivit utsatt för kränkande behandling och eller tafsande,
ofredande eller respektlöshet. Hur kommer det sig?
Med dessa övningar vill vi försöka ge er möjligheten att diskutera och få syn på hur vi
exponeras för sexualitet, våld och manlighet.
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Tankemoln
Ta avstamp i citatet ovan från pjäsen. Läs upp citatet, gärna flera gånger. Be
eleverna arbeta individuellt och skriva ner på lapp(ar) tankar, ord och associationer
kring citatet. Låt det vara anonymt och samla sedan in lapparna. Skriv upp på tavlan
det som står på lapparna och reflektera kring tankemolnet. Vad kan vi läsa ut från
molnet?

Oavslutade meningar
Be eleverna avsluta dessa meningar. Ställ er i en cirkel, pedagogen står med i cirkeln
och läser upp meningarna. Eleverna själv tar ett steg in i cirkeln, avslutar meningen och
går ett steg tillbaka. Exempel på meningar:
Att åka tåg är…
Till frukost idag åt jag…
På min fritid gillar jag att…
Trygghet för mig är…
Sexuellt ofredande är….
Män i grupp är…
Kvinnor i grupp är…
Samtycke betyder…
Teater i klassrummet kan…
En dag i Sverige är…
Mansnormer gör att…
Normer betyder/är …
Att gå över gränsen innebär att…
Systerskap är…
Broderskap är…
Att gola innebär att…
Solidaritet betyder…
Grupptryck är…
Respekt innebär…
Manlighet innebär….
Kvinnlighet innebär…
På spaning i samhället
Gå på spåning i vårt samhälle för att upptäcka hur vi exponeras för sexualitet.
Diskutera:
- Vilka bilder får vi från film, reklam, medier och tv för hur vi ska bete oss, sexuellt?
- Vad är normen för ett så kallat kvinnligt/ manligt agerande? Kan vi säga något om
objekt/ subjekt?
- På vilket sätt normaliseras pornografi i vår syn på sex? Hur ser reklamen ut? Kan vi
se pornografiska tendenser?
- Hur och på vilket sätt sker kränkningar i vår vardag? Prata om vardagliga
situationer som kollektivtrafiken, på fester och i skolan. Vilka ord används? På vilka
sätt normaliseras dessa och på vilket sätt normaliseras och befästs kränkningar
genom vilka ord vi använder? Hur skiljer sig kränkande ord åt som används gentemot
killar respektive tjejer? Kan vi säga något om manligt/kvinnligt? Objekt/subjekt?
Skambelägga/hylla?
- Prata om hur vi accepterar kränkande ord, men inte kränkande handlingar. Vad är
skillnaden?
- Hur och på vilket sätt kan vi bryta kränkande beteende? Hur kan vi hjälpas åt att
säga stopp?
Organisationen Fatta har 1tio olika tips på hur vi kan vidare arbeta med att skapa
jämställdhet och respekt. Se längst bak i vårt lärarmaterial. Diskutera gärna dessa!

Normer och mansroller
” För såhär...lite mer än tio år sedan cirkulerade ett sjukt skämt på nätet om att det
hade börjat födas upp bonsaikatter. Några började photoshoppa bilder på
hoptryckta katter i vaser, provrör och skålar...och alltså, riktiga bonsaier är ju växter
som man klippt till och format för att de ska bli krokiga, få bulliga stammar och likna
uråldriga små träd. Ingen är den andra lik, man strävar efter att få fram det unika och
naturliga men alla är ändå sådär artificiella och konstgjorda. I vilket fall som helst, jag
tänker att jag...är som en sådan här bonsaikatt...att vi män är som sådana här
bonsaikatter...att den där burken eller behållaren vi är intryckta i är som
förväntningar...oskrivna regler...grupptryck...att mannen liksom trängs ihop och görs
mindre av cementerade mansroller...fastkilade...uttalade regler...och att om vi bara
...kunde och vågade växa utanför de här glasburkarna så skulle vi bli större,
vackrare, liksom nå vår fulla potential och bli helare. Anta våra sanna former.”
Mannen, Bonsai
Bonsai fokuserar på mansroller och hur dessa påverkar alla individer i samhället.
Nedan följer några övningar som lyfter synen på kvinnor och män och de normer som
ligger till grund för dem.
Vad döljer sig bakom masken?
Dela ut ett A4-papper till varje elev, inga namn ska skrivas, det är ett anonymt
dokument. Pappret representerar en mask. På framsidan av masken skriver eleverna
(tydligt!) vad de visar upp mot omvärlden, på baksidan av masken skriver de vad de
gömmer för omvärlden. Skriv inte namn på maskerna. På framsidan kan det till
exempel stå ”Tuff”, ”Glad”, ”Rolig”, ”Duktig”, ”Snygg”, på baksidan ”Ensam”, ”Lycklig”,
”Arg”, ”Ledsen”, Kär”, ”Rädd” etc. Använd gärna medföljande mask som finns bifogad i
slutet av lärarhandledningen.
Samla in pappren, blanda och dela ut till gruppen, be dem var och en läsa upp först
framsidan på masken och sedan baksidan. Prata med varandra om vilka ord som är
återkommande och varför?
Diskutera också varför vissa typer av beteenden måste ”gömmas” för andra och
vad konsekvenserna är.
Fanns det någon som kände att det inte var någon skillnad på fram- och baksida av
masken?
På spaning efter ”mannen”
Hur ser bilden av en man ut i media? Be eleverna själva, eller i par utforska
medielandskapet. När du till exempel jämför tio olika actionfilmer med varandra, vad
är det de har gemensamt? Hur ser fadersgestalter ut i filmer och på teve?
Hur är kvinnliga actionhjältar, är de lika männen eller finns det skillnader?
Vilket språk används i trailers för filmer och teveserier, till vem riktar de sig och på
vilket sätt?

Inom normernas ramar
Du behöver två pappersark. Dela det ena på hälften och klipp ut en tjock ram ur
båda. Det andra pappret låter du vara som det är. Använd pennor med tjock spets.
Dela upp eleverna i mindre grupper. Dela ut pennor och ett stort papper och en
pappersram till varje grupp,
Be dem att på det stora pappret skriva ned ord som beskriver en bra vän. Låt orden
komma, brainstorming, det gör inget om samma ord skrivs av flera personer. Tänk på
att fylla pappret, så använd ganska stora bokstäver.
Be dem sedan på en ram som är en tredjedel av det stora pappret, skriva ord som
beskriver hur en ”riktig man” ska förväntas vara och bete sig, utifrån de normer som
samhället ställt upp. Tänk på reklam, filmer och så vidare.
Be dem på den andra ramen skriva ord som beskriver hur en ”riktig kvinna” ska vara
och bete sig, alternativt be dem på den andra ramen beskriva hur en man inte ska
vara och bete sig.
Vad händer sedan när vi lägger denna ram på det stora pappret som beskriver en
god vän? Får orden på det första pappret plats i rutan, kommer allt med?
Finns det ord på ramen som är lika de orden som står på pappret? Diskutera.

Övermålning av Carolina Falkholt
”Alltså, såhär är det. För några år sedan fick graffitikonstnären Carolina Falkholt
frågan om hon ville göra en utsmyckning på en skola i Nyköping. Hon tackade ja. Och
först klottrade hon en massa på en vägg invid en trappa. Skällsord...som ofta ropas
eller viskas efter många tjejer...hora...slampa...billig...fuckface, riktigt jävla taskiga
saker...men sen...målade hon över allt med starka klara färger, neonorange, illrosa och
knallrött. Ett abstrakt mönster i formen av en...fitta. Som en öppen mun som liksom
svarar tillbaka. Det blir totalt kaos. En politiker säger: ”Jag anser personligen att man
borde sitta i fängelse för sexuellt ofredande av minderåriga om konstnärer ska hålla
på och måla vaginor på väggarna i skolan!” En konstansvarig på kommunen ber
Carolina att ta bort sin målning, men hon vägrar och istället byggs därför det här
verket in...bakom en vägg. En skyddande mur.” Mannen, Bonsai
Carolina Falkholt gör konstverket Övermålning på högstadieskolan Alpha i Nyköping i
januari 2014. Fem månader senare byggs verket in bakom en vit vägg då konstnären
vägrar måla om det. End of story. Eller?
Flera år senare visas konstverket tillfälligt upp för skolans personal, så de kunde
komma med sina åsikter. Sedan visas verket för eleverna i skolan som kunde komma
med sin syn på saken genom att svara på en enkät. Flertalet ville att målningen skulle
synas. Svaren från eleverna och från elevrådet gör att rektor beslutar att riva
väggen. I mars 2017 stod återigen Carolina Falkholts konstverk i skolan. Nästan tre år
efter att hon målade det.

Samarbete
Om Unga Klara
Unga Klara har sedan starten 1975 varit en teater i barns och ungas tjänst, där livets
svåra och komplexa frågor lyfts fram genom konsten. Vi vill spela teater om det
viktigaste, för de allra viktigaste. Suzanne Osten grundade Unga Klara och drev
teatern fram till 2014 då Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff övertog som konstnärliga
ledare. Från 2018 blir Unga Klara Sveriges första nationella scen för barn och unga.
Om Backa Teater
Backa teater är en konstnärlig fristående del av Göteborg stadsteater. Backa Teater
har vigt sitt liv till den unga människan som tycker, tänker och vill. Vi vill vara viktiga,
allvarsamma, roliga och tråkiga. Vi tycker att alla förtjänar att få se bra teater. Backa
Teater spelar teater för unga. Men vi är samtidigt övertygade om att teman som
berör unga, berör alla. Så någon övre åldersgräns har vi inte satt - i en snål värld vill vi
vara generösa.
Om Fatta!
Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i
praktik och lagstiftning. Fatta är sprungen ur en frustration över hur samhället och
rättssystemet ser ut idag. Fatta vill förändra den rådande sexualbrottslagstiftningen
och införa en samtyckesreglering och oaktsamhetsbrott som tydliggör att sex
handlar om samtycke.
För information om föreställningen Bonsai eller frågor kring lärarhandledningen,
kontakta Gunhild Aubert Opdal, 08-506 20 173 eller gunhild@ungaklara.se.

Länkar och tips
Aktivism – engagera dig!
• Fatta.nu (Organisation som sprider information om samtycke, sexuellt våld och
maskulinitetsnormer m.m.)
• Mfj.se (Organisation som arbetar för jämställdhet och emot våld. Arbetar
aktivt för att engagera män i mäns våld mot kvinnor.)
• Makeequal.se (Organisation som jobbar för och uppmanar till praktiskt
jämlikhetsarbete.)	
  
	
  	
  
Stöd och hjälp på nätet
• 1000mojligheter.se
(Stöd
gällande
sex
mot
ersättning
och
självskadebeteende.)
• Killfrågor.se (Stödverksamhet och chatt för killar 10-18 år.)
• Origo.se (Information, stöd och hjälp till unga som lever med hedersnormer.)
• Preventell.se (Hjälplinje vid oönskad sexualitet.)
• Rfslungdom.se
(Ungdomsförbundet
för
homosexuellas,
bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter.)
• Terraferm.org (Stöd på olika språk till kvinnor som blivit utsatta för våld.)
• Tjejjouren.se (Samlar Sveriges 60 tjejjourer på ett och samma ställe)
• Transformering.se (Information om begreppet trans och transpersoner.)
• UMO.se (Ungdomsmottagning på nätet.)
Litteratur
Lätta sexboken av Inti Chavez Perez
Respekt av Inti Chavez Perez
Stopp min kropp av Rädda barnen
Bryt! Ett metodmaterial om normer i samhället och heteronormen i synnerhet. RFSL Ungdom
Ställd av Susan Falludi
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The mask you live in, Netflix
Fattas film om samtycke https://www.youtube.com/watch?v=6i0JAfxbbKc
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