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Välkommen till (O)SYNLIG(T)s lärarhandledning
Föreställningen som detta handledningsmaterial tillhör är ett äventyr som utforskar unga
människors identitetsskapande, synar kränkande behandling och berör mellanmänskliga relationer.
I föreställningen (O)SYNLIG(T) får vi följa högstadieungdomars berättelser om hur normer och
ramar påverkar. Till grund för föreställningen ligger ett stort förarbete av intervjuer och enkätsvar
från både ungdomar 13-15 är och unga vuxna som reflekterar över sin högstadietid.
För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av föreställningen skapades detta material som ett
förslag till lärare och pedagoger kring hur det är möjligt att arbeta med föreställningens teman.
Denna handledningen är upplagd på följande sätt:
1. Forskning kring scenkonst för unga
2. Övningar att göra med eleverna innan
föreställningen
3. Övningar att göra med eleverna efter
föreställningen
4. Föreställningens koppling till aktuell läroplan
utifrån värdegrund och ämnesundervisning.

Vill ni få en försmak på hur föreställningen
kommer att se ut så finns en trailer att titta
på här:
https://www.youtube.com/watch?
v=XbSbOSgo1kc&t=5s&ab_channel=OSY
NLIGTFOLKMUCIRKUS

Forskning kring scenkonst för unga
Emellanåt uttrycks det en oro för att schemabrytande aktiviteter inom skolans ramar innebär
effekter som är svåra att mäta. Därför följer här en kort sammanställning av några forskares röster
om scenkonstens goda effekter för lärande och identitetsutveckling.
Sandra Grehn (2017) har studerat hur teater för barn kan vara interaktiv genom att undersöka hur
föreställningar framförs på Backa Teater i Göteborg. Genom produktionens vilja att verka stärkande
för barnen i publiken framställs ett utrymme där barn kan praktisera en specifik form av
medborgarskap och demokrati. Produktionen som Grehn (2017) har studerat är ett exempel på
interaktiv teater där hon uttrycker att det tillför en viktig dimension gällande barnens förståelse
kring demokrati som praktik. Dock är det fortfarande de vuxna som bestämmer när barnen får
utrymme och hur. Grehn (2017) konstaterar att om produktioner strävar efter att göra teater för barn
och unga som involverar publiken som autentiska medborgare med egen agenda så måste
”olikheter” vara det främsta begreppet. Där olikheter visas som en tillgång och som en möjlighet
går det att arbeta konstruktivt med barnens erfarenheter av samhället.
I Eva-Kristina Olssons (2006) licentiatavhandling Att vara någon annan, har hon i två sydsvenska
högstadieklasser undersökt vilka förutsättningar som behövs för att kunna använda teaterutövande
som didaktiskt verktyg inom skolans ramar. Hon uttrycker att både teatern och estetikens ställning i
skolan är osäker och att det inte är någon självklarhet att ungdomar i skolan får se och reflektera
över teater. Olsson listar ett antal förutsättningar som är nödvändiga för att teater ska kunna fungera
som en estetisk läroprocess, där teaterkulturens integrering i skolkulturen bland andra lyfts fram.
Om teater används i skolan kan den bringa kunskaper om jaget, världen och konsten, men då krävs
att både scenkonstaktörer och skolaktörer delvis kan sätta sina roller åt sidan och samtala om teater
som meningsskapande praktik (ibid.). Även Martin Göthberg (2019) har i sin avhandling
Interacting undersökt hur teater kan verka som ett didaktiskt verktyg. Han finner att elevernas
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lärande baserades i utvecklande av samarbete och landade i intersubjektiv förståelse när de arbetade
kring den konstnärliga processen.
Anna Lund (2008) har i sin avhandling Mellan scen och salong försökt råda bot på den bristande
teoriutvecklingen som hon uttrycker överhuvudtaget finns när det gäller området som rör ungdom
och konst. Det har hon gjort genom att följa olika arbetsprocesser som sker inom en
teaterverksamhet i södra Sverige. Hon diskuterar bland annat att sociala och kulturella villkor
påverkar ungas teaterintresse, hur skolan påverkar den unga publikens teaterupplevelse samt hur
iscensättning och gestaltningsarbete relateras till den tilltänkta publiken. Hon finner att de flesta
elever är positivt inställda till teaterupplevelsen och är aktiva åskådare, som försöker sätta sig in i
föreställningens handling och identifiera sig med de karaktärer som där presenteras. Christina Chaib
(1996) uttrycker att elevers interaktion med sceniska framställningar har möjligheten att utveckla
ungas empatiska förmågor eftersom formen öppnar upp för att relatera till vad som händer de som
står på scenen.
Anna Eriksson (2019) visar på att användandet av normkritisk scenkonst som konstart i högstadiet
väcker frågor om subjektets kamp och konformitet gällande de diskurser där det ingår. I sin studie
visar hon att i elever och scenkonstaktörers tal om en scenkonstföreställning finns en gemensam
nämnare som uttrycks i ordalag om att tänka efter, få nya perspektiv samt att få större acceptans för
andra. Utifrån föreställningen uttryckte eleverna i studien att de fick nya upplevelser att relatera till
och att en kan må bra både av att bryta normer och av att följa normerna. Gällande föreställningen
uttryckte eleverna att det viktigaste var att få diskutera föreställningen både innan och efter de sett
den. Den sociala praktiken blir tydlig i förhållande till den rumsliga närvaron av scenkonstaktörer
och elever i teaterbyggnaden, men även i de efterföljande samtalen som uttrycks av flera av
eleverna som centrala för scenkonstupplevelsen. En av eleverna uttrycker att ”föreställningen är
25% och sen frågestunden det är 75%” (Eriksson, 2019, s. 62).

Foto: Lia Jacobi
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Att öva sig på normkritik
Alla möter någon gång normkritik för första gången. Som handledare i grupper som ska utforska
normernas makt och funktion är det viktigt att du har tänkt en del kring normer och på vilka sätt de
påverkar dig innan du använder övningarna i undervisning. Reflektionsarbetet hos dig som
handledare är viktigt då risken finns att du omedvetet återskapar normer istället för att ifrågasätta
dem. Det är lätt hänt då det ligger i normernas natur att inte vara lätta att känna igen. Att i dessa
övningar ha med sig en lättsam men kritisk inställning gentemot det du själv tänker kan vara ett
hjälpmedel för att få syn på de mest osynliga normer.
Övningarna som följer här är förslag på hur det går att arbeta i grupp utifrån föreställningens teman.
Känn dig fri att göra om dem och anpassa så att de passar just den grupp som du kommer arbeta
med! Det är också viktigt att du har ett tydligt syfte med varför du gör övningen och vilket utfallet
skulle kunna bli. Genom att vara aktiv och ställa följdfrågor kan det gemensamma lärandet bli ännu
bättre och med anpassat efter den unika gruppsammansättning du arbetar med.
Kom ihåg att det i alla grupper finns personer som bryter mot normer på olika sätt. Innan du
använder en övning kan det vara bra att fundera på hur de normbrytande individerna i en grupp
kommer uppleva övningen du planerar att genomföra. Det är viktigt att ingen deltagare känner sig
utpekad eller otrygg i övningen som utförs. Känner du dig det minsta osäker på hur en deltagare
skulle kunna uppfatta situationen så finns det flera övningar att välja på.
Övningarna i den här handledningen har som syfte att väcka intresse och diskussion. Dock är det
inte säkert att det enbart är positiva känslor som kommer att uppstå hos deltagarna. Att följa normer
är något som belönas i samhället, och det kan vara en smärtsam insikt att börja se sin plats i
samhälleliga strukturer. Som handledare behöver du vara lyhörd för deltagarnas känslor och erbjuda
möjlighet för samtal.
Några frågor till dig som handledare som det kan vara bra att fundera på innan arbetet med
övningarna sätter igång. Ett tips är att diskutera med en kollega eller i arbetslaget:
• Hur vill du agera om det fälls rasistiska kommentarer?
• Hur vill du agera om det fälls sexistiska kommentarer?
• Hur hanterar du det om någon blir kränkt av vad en annan deltagare säger eller gör?
• Hur är det möjligt att både ha högt i tak i samtalen och samtidigt inte låta övningarna bli tillfällen
för att ifrågasätta och klanka ner på personer och grupper som bryter mot normer?
Hoppas att denna inledningen inte tog musten ur dig! Det kan bli jobbigt, men även lärorikt och
ögonöppnande för alla inblandade. Det kan vara viktigt att komma ihåg, och även att förmedla till
eleverna, att i enlighet med grundläggande värden ska skolan främja interaktion mellan eleverna
oberoende av könstillhörighet där de genom utbildningen ska utveckla en förståelse av hur olika
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska
därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de
kan begränsa människors livsval och livsvillkor (Lgr 11, s. 7).
Lycka till!
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Övningar innan föreställningen
Här följer exempel på några övningar att genomföra med eleverna innan de ser föreställningen
(O)SYNLIG(T). Varje övning har någon eller några referenser till värdegrund- och/eller förväntat
förvärvade ämneskunskaper.

1. Normer (bilaga 1)
Att börja från början är aldrig fel. Därför kan det vara nyttigt att vid det första tillfället fundera
kring vad normer är. Med en gemensam brainstorm kring begreppet kommer såväl kunskap som
fördomar komma till ytan och bidra till en gemensam förståelse. En del av deltagarna kanske är
vana att diskutera normer dagligen, medan det är något nytt för andra. Beroende på erfarenhet kan
kunskapsnivån kring dessa frågor skilja, vilket gör att det kan passa att börja på en nivå där alla
känner att de kan vara med. I en brainstorm är inga tankar fel! Associationerna bör få hagla fritt så
kan du som handledare och deltagarna sedan sortera och kategorisera de ord som kommit upp.
Svenska Akademiens Ordlista:

norm [når´m] substantiv ~en ~er
• regel, rättesnöre; måttstock,
mönster

Svenska Akademiens Ordbok:
NORM nor4m, r. l. f.; best. -en; pl. -er40
l. 32. Anm. I ä. tid användes äv. den lat.
formen norma.
l. princip l. förebild l. mönster varefter
man i sitt handlande rättar sig l. bör rätta
sig; rättesnöre; måttstock för bedömande
l. värderande l. beräknande av ngt.

Svensk Ordbok:

(allmänt godtagen) regel för handlande
eller tänkande ofta av social
(ofta plur.)

karaktär och vanligen inte nedskriven
Använd berättelsen i bilaga 1 och ge eleverna i uppgift att identifiera så många normbrott de kan.
Diskutera sedan varför dessa anses bryta mot normer. Vilka är normerna? Vilka normer är bra, vilka
är dåliga och vilka är neutrala? Varifrån kommer dessa normer?
Inom normkritiken är det vanligt att ha ett queerteoretiskt utgångsläge. Det betyder att det inte är
det avvikande som ska synas, utan det som alla tar för givet - alltså normen. Använd följande
diskussionsfrågor gruppvis, och efter varje fråga kan kortet nedan agera som en påminnelse för
vilka delar av frågan som kan vara värda att syna.

VARFÖR?
VAD SKULLE HÄNDA OM DET VAR TVÄRT OM?
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Diskussionsfrågor att använda för att få syn på normer:
• Hur sitter människor som inte känner varandra på en buss?
• Hur står vi i kö?
• Är det lika populärt bland killar som bland tjejer att använda smink?
• Hur förvarar människor sina pengar?
• Vem stannar hemma längst med ett nyfött barn?
• Har du byxor på dig nu?
• Hur kommer det sig att killar så ofta blir kära i tjejer?
• Vad gör de flesta efter sommarlovet när de slutat högstadiet?
Syftet med frågorna är att få syn på att vissa normer fyller funktioner som organiserar samhället så
vi kan leva tillsammans på praktiska sätt, medan andra begränsar det personliga uttrycket och gör
handlingsutrymmen och relationer snävare än de behöver vara.

2. Föreställningar (bilaga 2)
En skriv- och diskussionsövning där eleverna får resonera kring identitet och varför någon har blivit
som den är.
För övningen behövs ett antal tydliga bilder på olika personer. Det kan vara dagstidningar,
modetidningar eller bilder hämtade från internet. Deltagarna ska här välja en bild på en person och
noga skriva ner tio saker de ser hos personen och sådant de tror om personen. Viktigt är att de inte
tar någon de känner till sedan tidigare, utan här är det fantasin som ska flöda fritt!
Exempel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tjej som heter Camilla
Hundperson
Älskar kaffe
Ofta frusen
Smal
Från Sverige
Mån om sitt utseende
Har ofta tighta kläder
Studerar sociologi
Har ganska mycket pengar

När deltagarna är färdiga med listan på egenskaper hos personen så berättar du som handledare att
det är dags att fundera på varför personen på bilden har de tio egenskaperna. Exempelvis ”När
Camilla föddes så såg hennes föräldrar att hon hade en snippa och valde då att kalla henne för tjej.
De hade en hund när Camilla var liten som dog när hon var tio år, så när Camilla blev vuxen ville
hon verkligen ha en hund. Hon känner sig ofta trött och frusen och därför kan hon inte leva utan
kaffe. Hon tränar varje dag och äter nästan bara sallad för att hålla sig smal.”
När deltagarna har funderat ut varför gällande sina punkter kan de delas in i mindre grupper där de
ska berätta för varandra om de personer de har valt. Be sedan eleverna fundera på om alla
egenskaper skulle kunna vara motsatsen. Måste det synas på personen? Skulle bilden behöva
ändras, och i så fall varför? Värderas olika egenskaper högre än andra? Varför är det så?
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En variant av övningen är att dela ut bilder på de tre karaktärerna från föreställningen och be
eleverna skriva och fundera över dem. Då kan övningen delas upp i två pass där ett utförs före
föreställningen och ett efter. I passet som utförs efter föreställningen får eleverna utvärdera om de
fick sina förutfattade meningar bekräftade eller inte, om musik, ljus, bild och akrobatik tillför något
till den bild de har av personerna på de bilder de inledningsvis fick se. Bilder på karaktärerna hittar
du i bilaga 2.

3. Ordets makt
En övning där eleverna får reflektera över kraftuttryck. Varför de används, varifrån de kommer och
vad de kan ha för effekter. Under arbetet med föreställningen (O)SYNLIG(T) hade producenterna
långa diskussioner om uttrycket ”bögjävel”. I de intervjuer som ligger till grund för föreställningen
blev det tydligt att det är ett kraftuttryck som är vanligt förekommande i skolor runt om i Sverige.
Ett förslag till en ingång att diskutera ord och hur de förändras kan vara exemplet ”Oäkting”. Fram
till 1950 fanns lagar som reglerade oäkta barns arvsrätt i Sverige. Under 1800-talet ansågs det vara
fult att vara född utanför äktenskapet och begreppet användes som ett skällsord. Allt eftersom
normer och lagar om giftemål, arvsrätt och kvinnans rätt i samhället ändrades innebörden av ordet
oäkting och gick därmed från att ha varit en person som sågs som en utstött i samhället till att inte
ha någon normativ eller samhällelig relevans över huvud taget. En känd oäkting från TV-seriernas
värld är John Snow från TV-serien Game of Thrones.
Ordet ”bög” och dess historia kan även vara ett bra exempel att diskutera. Begreppet användes förr
som ett nedsättande ord för en homosexuell man, men gayrörelsen valde att ta tillbaka ordet och
göra det till sitt eget begrepp, och på så vis försöka tömma det från det negativt laddade innehållet.
”En person som oftast identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i och/eller
attraherad av killar/män.” (Citat från rfls.se)
ÖVNING
Brainstorma kring ”fula” ord och förolämpningar! Det kan vara förlösande att få säga ett ”fult” ord
utan att det bemöts av motsägelser. Förbered dig på hur du ska hantera situationen om exempelvis
ord som N-ordet, nedsättande ord för romer eller ursprungsbefolkning nämns under
brainstormingen. Det kan bli jobbigt, men försök att se det som en viktig lärandesituation! Kommer
sådana ord inte upp kan det vara värt att ta upp från lärarens sida, så att alla förstår varför de är
problematiska. Kanske börjar du övningen med att ta upp just dessa ord och deras problematik?
I den här övningen skrivs alla ord som används som förolämpningar upp. Det kan vara just bög eller
bögjävel, fitta, hora, kärring och så vidare. Som handledare är det här viktigt att hålla sig neutral
och skriva upp allt som sägs på tavlan. Därefter kan ni återigen kategorisera orden och tala om dem.
Varför används just de orden som något negativ eller som kraftuttryck? När någon kallar någon
annan för bög, menar den då att personen är homosexuell? (Vid användning av benämningar
baserade på olika sexualiteter är det ofta normbrott mot vad som anses vara manligt/kvinnligt som
avses). Varför används funktionsvariationer som nedsättande benämningar? Menas det att någon
säljer sex om den blir kallad för hora, eller vad är det för värderingar som finns inbäddade i det
ordet? Hur kan det kännas att karaktärsdrag som ingår i ens identitet används som förolämpningar?
Exempel på det kan vara tjockis, CP, att något är tjejigt, bög/lebb och så vidare.
Att lyfta kraftuttrycken och ha en metadiskussion kring dem gör att det går att få syn på värderingar
som lever kvar, trots att vi kanske tror att vi anser att alla är lika mycket värda. Viktigt att tänka på i
denna övning är att vissa ord kan bära på fler betydelser än andra.
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4. Stegvis (bilaga 3)
I den här övningen är syftet att syna olika privilegier som en person kan ha. De normerande
strukturer vi lever i gör att alla inte har samma förutsättningar att ta sig fram i samhället. Den här
övningen går ut på att alla deltagare i gruppen får en roll tilldelad till sig och ska agera utifrån den
rollen som finns på pappret. De får inte visa varandra vilken karaktär de har fått. I bilaga 3 i slutet
av denna lärarhandledning finns korta beskrivningar av olika personer. Kopiera dem och dela ut så
att alla har en beskrivning var. Om det är fler i gruppen än antalet beskrivningar så gör det inget om
två har fått samma. Det kan snarare gynna diskussionen i slutet att se om deltagarna har resonerat på
olika sätt. Ett sätt att göra övningen på är att medvetet dela ut likadana roller till flera deltagare.
Övningen går ut på att ta ett steg framåt om det upplästa påståendet stämmer in på karaktären som
deltagaren har på sin lapp. När alla påståenden är upplästa är det dags att se hur deltagarna står i
förhållande till varandra. Sedan får var och en läsa upp vem de är, beroende på vad som står på
lappen.
Ta ett steg framåt om det här stämmer in på din karaktär:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen reagerar när jag håller min partner i handen ute på stan.
Alla kan uttala mitt namn utan problem.
Jag har råd att åka på semester utomlands.
Jag kan köpa kläder i vanliga affärer.
Det är helt oproblematiskt för mig att gå in i ett omklädningsrum.
Trösklar och trappor är inget problem för mig.
Ingen har förklarat att mitt humör beror på att jag har mens.
I skolan är man ofta ledig på mina högtider.
Jag känner ingen som är arbetslös.
Ingen har förolämpat mig baserat på min hudfärg.
Jag behöver inte vara rädd för män när jag går hem sent på kvällen.
All information finns alltid på mitt modersmål.
Ingen har kallat mig för lilla gumman.
Ingen tror att jag är sjuk baserat på hur jag ser ut till vardags.
Alla antar att jag är heterosexuell, vilket stämmer.
De som anses som de mest framgångsrika i samhället har samma hudfärg som jag
Min kropp är aldrig ett hinder för mig.
Ingen ifrågasätter att jag är det kön jag utger mig för att vara.
Min lön riskerar inte att vara lägre på grund av mitt kön.
Ingen blir förvånad över min sysselsättning.

Foto: Lia Jacobi

Efter att alla påståenden är upplästa är det viktigt att diskutera kring fördomar och förutfattade
meningar. Frågor som kan vara lämpliga att ställa är:
Var det något påstående som var extra klurigt?
Var det lätt att föreställa sig andra saker om karaktären än de som stod på lappen?
Skulle det kunna vara på något annat sätt? Finns det andra sätt att tänka på?
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Övningar efter föreställningen
Här följer exempel på några övningar att genomföra med eleverna efter de sett föreställningen
(O)SYNLIG(T). Varje övning har någon eller några referenser till värdegrund- och/eller förväntat
förvärvade ämneskunskaper. Här bör det också påminnas om att det i övning 2 finns en övning som
kan passa bra efter att ni sett föreställningen!

5. Citatens ursprung (bilaga 4)
Här följer några av de citat som förekom i föreställningen. I skapandet av föreställningen
intervjuade producenterna ett antal ungdomar om hur de upplever och minns tiden i högstadiet. I
den här övningen kan eleverna sitta i mindre grupper och diskutera ett citat åt gången. Någon i
gruppen får vara sekreterare och föra protokoll av gruppens analyser av de olika citaten. I slutet av
övningen kan varje grupp få presentera hur de tänkt kring ett citat var. Om en grupp minns något
annat citat som var med i föreställningen som inte finns med bland dessa är det såklart också
intressant att ta med och samtala kring!

• Vad säger de om hur det är att vara ung idag?
• Varför valdes just de citaten ut för att vara med i föreställningen?
• Vilka tankar och funderingar kan finnas i och runt citatet?

”Man blir arg på sig själv när man inte lyckas. Varför är jag ens
här? Jag vill bort. Jag blir inte så glad av det.”
”En tjej ska ha den här perfekta kroppen med smala ben, stora
bröst, stor rumpa och smal midja.”
”Antingen kunde jag ju vara mig själv eller spela en annan, mer
accepterad roll.”
”Om man redan då har märkt att man är gay så tar man ju det
personligt varje gång det sägs”
”Jag vill våga prata med andra män, våga visa mig svag, sårbar
och okunnig. Det är först när jag gör det som jag lära känna
någon på riktigt.”
”Det kommer falla på plats vilken roll man vill ha och vilken roll
man inte vill ha, eller vilka roller man vill hoppa emellan.”
Dessa citat och många fler hittar du i bilaga 4!
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6. Musiken
På Spotify finns musiken till föreställningen (O)SYNLIG(T) producerad och inspelad av bandet
Bjäran. Eleverna kan lyssna på låtarna från skivan antingen i helklass, i mindre grupper eller var för
sig och fundera på exempelvis följande frågor:

• Hur upplevs musiken fysiskt, i kroppen?
• Hur förkroppsligade akrobaterna det musikaliska? Vilka rörelser kommer du ihåg och hur förhöll
•
•
•
•
•
•

de sig till musiken?
Vilka instrument används och vad har de för olika funktion i musiken?
Hur påverkade musiken dina tankar om vad som hände i föreställningen?
Finns det någon särskild del av musiken som får tankarna att ändras?
Hur tror du att musiken påverkade hur du kände under tiden du såg föreställningen?
Hur tror du musikerna tänkte när de gjorde musiken för att passa ihop med föreställningens
tema?
Hur spelas det på instrumenten och vilka känslor går att höra? Ge exempel!

Eleverna kan också få fundera på vilken sorts musik som skulle spelas om deras liv var en
föreställning. Vilket instrument skulle passa den sinnesstämning de har?

7. Karaktärernas resa (bilaga 2)
En övning där eleverna får reflektera över karaktärerna från föreställningen. För att hjälpa
reflektionerna på traven finns bilder på karaktärerna i bilaga 2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka var de i början?
Vilka var de i slutet?
Vad kan få en person att ändra sig?
Vad kan hindra en person att ändra sig?
Måste en person ändras eller kan den vara samma genom hela livet?
Vilka strategier finns för att uttrycka vem man är eller vill vara?
När borde en person överväga att ändra sitt beteende?
Hur kan en veta att det kanske är en själv som behöver ändra på sig?
Hur kan en person ändra sitt eget beteende?

Här fungerar frågorna lika bra som samtalsunderlag i mindre grupper som stöd vid en skrivövning
kring karaktärerna.

8. Mobbning (bilaga 5)
Mobbning är ett socialt fenomen som existerar på de flesta skolor runt om i Sverige och i världen.
Det som definierar mobbning brukar sägas vara intention att skada, ojämna maktrelationer och att
det upprepas över tid. Vem som kommer blir mobbad går inte riktigt att förutspå, men elever själva
brukar påstå att någon blir mobbad på grund av att den bryter mot normer och sociala kontrakt.
Elever i en klass kan hamna i en fas av moraliskt disengagemang, vilket innebär att kollektivet av
olika anledningar börjar legitimera varför en särskild person blir utsatt. Det är viktigt att komma
ihåg att den som blir mobbad aldrig har gjort något för att förtjäna sådan behandling.
I föreställningen gestaltas en mobbningsscen utifrån akrobatik och musik, där en av akrobaterna
ligger på golvet och saxofonisten går fram och spelar ovanför honom. Låten finns på Spotify under
namnet Skam på Bjärans skiva (O)SYNLIG(T). Låt eleverna lyssna på låten (4 minuter, 21
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sekunder) och skriva ner de känslor som mobbning kan frambringa hos en person. Lyssna sedan på
låten Kamp (2 minuter, 49 sekunder) och låt eleverna skriva ner förslag på hur mobbning kan
förhindras och bekämpas. Under skivans sista låt Synlig (9 minuter, 16 sekunder) kan eleverna läsa
något eller några av de exempel på en mobbningsberättelse (bilaga 5) och fundera på hur den
hänger ihop med det eleven skrev ned under de två tidigare låtarna.
Diskutera sedan i helklass kring vad mobbning är, vad det har för konsekvenser och hur de ser på
berättelsen från en som varit mobbad. Avsluta med att prata om vad ni på skolan kan göra för att
den ska bli en trygg, mobbningsfri miljö för alla.

Koppling till aktuell läroplan
Föreställningen (O)SYNLIG(T) har flertalet kopplingar till läroplanen för grundskolan. Nedan
följer en sammanställning av vilka delar ur läroplanen som kan sägas beröra föreställningens teman.
Alla texter nedan är direkta citat ur läroplanen och fungerar här som exempel på hur föreställningen
väl passar in i skolans kärnverksamhet och undervisning. Det är upp till varje lärare och pedagog att
forma lärandemål kopplade till föreställningen och denna lärarhandledning hoppas att följande
utdrag kan fungera som ett stöd, och kanske även inspiration till fortsatta övningar kring normer.

Skolans värdegrund och uppdrag
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar
inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden
som skolan ska gestalta och förmedla.”
(ur Lgr 11, s. 5)
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”
(ur Lgr 11, s. 5)
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för
annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
(ur Lgr 11, s. 5)
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska
värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för
att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.”
(ur Lgr 11, s. 6)
”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg
om individen, omtanke och generositet.” (ur Lgr 11, s. 7)
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”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde,
ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga
att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika
alternativ.”
(ur Lgr 11, s. 7)

"Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med
grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av
könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar
om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom
bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan
begränsa människors livsval och livsvillkor. ”
(ur Lgr 11, s. 7)
”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet
ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga
ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.”
(ur Lgr 11, s. 8)

Skolans övergripande mål och riktlinjer
Skolans mål är att varje elev
kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
•
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga
erfarenheter,
respekterar andra människors egenvärde,
•
tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling,
•
samt medverkar till att hjälpa andra människor,
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också
•
med deras bästa för ögonen, och i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med
varandra oberoende av könstillhörighet,
Alla som arbetar i skolan ska
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor
också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
• i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av köns- tillhörighet,
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt
förhållningssätt, och
• i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande
digitalisering medför.
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Läraren ska
• synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och
manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval
och livsvillkor,
• planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende
av könstillhörighet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
… kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på
kunskaper och etiska överväganden,
… kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i
livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
… har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska
värderingar i skolan och i samhället,

Ämnesundervisning
Föreställningen kan även kopplas till specifika ämnen. Det går säkerligen att hitta fler kopplingar
till fler ämnen än de som redogörs för här, det vet ni som lärare såklart bäst! Nedan följer några
förslag på hur föreställningen (O)SYNLIG(T) kan passa in i ämnesundervisningen.

Bild
Ur det centrala innehållet för årskurs 7-9
Bildframställning:
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
Redskap för bildframställning:
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan
användas i bildskapande arbete.
Bildanalys:
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa
perspektiv kan utformas och framställas.

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
Musik
Ur det centrala innehållet för årskurs 7-9
Musikens sammanhang och funktioner:
• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens
funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och
kön.
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Biologi
Ur det centrala innehållet för årskurs 7-9
Kropp och hälsa:
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek
och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala,
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Undervisningen ska ge
eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla
förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika
intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka
samhällsutvecklingen.
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man
kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella
händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom
ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
Ur det centrala innehållet för årskurs 7-9
Individer och gemenskaper:
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av
detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
Information och kommunikation:
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar
ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga
aspekter.
Rättigheter och rättsskipning:
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.
Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och
skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
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Svenska/Svenska som andraspråk
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på
kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges
förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.
Ur det centrala innehållet för årskurs 7-9
Läsa och skriva:
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala
verktyg.
Tala, lyssna och samtala:
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som
sagts.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från
skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra
muntliga presentationer.
Berättande texter och sakprosatexter:
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur
uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
(Övning 6)
Språkbruk:
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och
begrepps nyanser och värdeladdning. (Övning 3)

• Nya ord i språket, till exempel lånord.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte
man kommunicerar.

• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra
medier och i olika sammanhang. (Övning 1, 3)

• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
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Vidare läsning
Många av övningarna i det här materialet har inspirerats från Forum för levande historia och RFSL
Ungdoms metodmaterial om normer; BRYT! Den finns att ladda ner på https://
www.levandehistoria.se/material/bryt . Vill du ha fler övningar och tankar kring normkritik så
rekommenderas den skarpt!
Ta det som en man av Hampus Nessvold
I Hampus bok skriver han om att de som killar fortfarande får lära oss att de ska kunna ta en smäll,
och inte får gråta eller snacka om känslor. Men Hampus tror att de och alla omkring oss skulle må
bättre av en förändring. En förändring som börjar med dem själva - med att män och killar vågar
ifrågasätta mansrollen och visa vilka de är under den hårda ytan. I kapitlen om sex, våld, vänskap,
porr, kärlek och kroppskomplex delar Hampus med sig av sina erfarenheter av till exempel manlig
vänskap, olycklig kärlek.
I mitt namn: en bok om att vara trans av Moa-Lina Olbers Croall
Boken bygger på intervjuer med transpersoner – alltifrån ungdomar på högstadiet och gymnasiet till
förebilder som skådespelerskan och Guldbaggevinnaren Saga Becker, estradpoeten Yolanda Bohm
och skolchefen och f.d. rektorn Lina Axelsson Kihlblom, som kom ut som trans i Skavlan hösten
2015. Boken innehåller även fakta om trans och tips till den som är transperson. Det är en bok för
ungdomar som funderar över sin könsidentitet, men den riktar sig också till dem som befinner sig
runt en transperson, till exempel skolpersonal, vänner och familj.
Skola i normer av Lena Martinsson & Eva Reimers (red.)
Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av
elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom
föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte ryms innanför normens gränser
och som därför stängs ute. Samtidigt uppstår alltid motsägelser som ger möjligheter till motstånd.
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Bilagor
Bilaga 1 - Berättelse med normbrott

Göran tyckte att det var en underbart vacker dag utanför fönstret. Han tog
på sig sin finaste klänning, de gula stövlarna med blomstermönster och
piggade upp looken med ett illrött läppstift. Sedan gick han ut i regnet som
stod som spön i backen. Med ett tryck på nyckelknippan låste han upp sin
hummer och hoppade in i bilen. Med ett vrål startade motorn och ur
högtalarna strömmade en glad polska från Hälsingland på högsta volym.
Eftersom det regnade tänkte han att vägen antagligen var lite hal, så han
ignorerade 50-skylten och körde i maximalt 30 kilometer i timmen ända
till affären. Väl där njöt han av varenda droppe regn som träffade hans
ansikte när han gick de få metrarna mellan bilen och ingången. Han skulle
köpa allt som behövdes för en ordentlig tacofredag. Eftersom han åt
samma sak varje helg gick det fort att hitta allt som behövdes. När han
närmade sig kassorna låg det tofu, granatäpple, tortillabröd, bearnaisesås
och ketchup i korgen. För att ha något att knapra på slängde han även med
en påse frysta majskorn. Efter en snabb blick på klockan steg stressen i
honom. Klockan var halv åtta. Om han inte skyndade sig skulle han inte
hinna laga maten klar tills tv-kvällen skulle starta. Framför honom i kön
stod det tre personer, men han såg att den som var närmast kassörskan stod
och valde bland halstabletterna. Göran tog sin chans. Han skyndade förbi
människorna i kön och började snabbt att lägga upp sina varor på bandet.
Det var inte svårt att ignorera det irriterande muttrande som uppstod
bakom honom. Snart var han ute ur affären och körde hemåt.
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Bilaga 2 - Bild på föreställningens karaktärer

Foto: Lia Jacobi
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Bilaga 3 - Karaktärer till övningen Stegvis
Jag heter Hanna, är 20 år, har blont hår
och storlek 34 på mina kläder. Mina
föräldrar är advokater och mina syskon
pluggar juridik på universitetet.

Jag heter Mia, är 75 år, har grått hår
och förfärligt ont i ryggen. Jag har
arbetat som undersköterska i femtio år.
Min man dog när barnen var små.

Jag heter Stina. Jag är 15 år och blind.
Mina mamma är präst och min pappa
ambassadör.

Jag heter Hans, är 45 år, 170 cm lång
och väger 110 kilo. Jag jobbar som chef
på den lokala mataffären.

Jag heter Frank och är 18 år. När jag
föddes döpte mina föräldrar mig till
Frida, men jag har alltid vetat att jag är
en kille.

Jag heter Raashida, är 30 år och jobbar
på hemtjänsten. Jag är född i Sverige,
är muslim och bär slöja.

Jag heter Djamshid, jag är 20 år och har
levt gömd i några pensionärers källare i
fem år. Om jag åker tillbaka till
Afghanistan dödar de mig för att jag är
gay.

Jag heter Karin, är 40 år och gift med
Gunnar. Vi har två barn och bor i en
villa i utkanten av stan. Jag jobbar som
chef på Volvo.

Jag heter Alicia, är 45 år, 170 cm lång
och väger 110 kilo. Jag jobbar som chef
på den lokala mataffären.

Jag heter Herschel, är 29 år och jude.
Jag pluggar till läkare och går gärna till
synagogan när jag har möjlighet.

Jag heter Joel, är 25 år och jobbar på
kontor. Jag sitter i rullstol och bor med
min sambo Christian.

Jag heter Saga, men alla kallar mig
Kjell som jag döptes till. Jag är 55 år
och har nyss berättat att jag egentligen
är en tjej.

Jag heter Nina, är 27 år och pluggar till
civilingenjör på Chalmers. Jag gillar att
träna och festa. Dejtar bara tjejer på
tinder.

Jag heter Liam, 28 år och är adopterad
från Somalia. Jag är den enda
mörkhyade i vår by i Västerbottens
inland.
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Bilaga 4 - Citat från föreställningen (att förslagsvis klippa ut och dela ut till eleverna)
”Man blir arg på sig själv när man inte lyckas.
Varför är jag ens här? Jag vill bort. Jag blir inte
så glad av det.”

”En tjej ska ha den här perfekta kroppen
med smala ben, stora bröst, stor rumpa och

”Antingen kunde jag ju vara mig själv eller
spela en annan, mer accepterad roll.”

”Det kommer falla på plats vilken roll man
vill ha och vilken roll man inte vill ha, eller
vilka roller man vill hoppa emellan.”

”Jag vill våga prata med andra män, våga visa
mig svag, sårbar och okunnig. Det är först när
jag gör det som jag lära känna någon på
riktigt.”

”Om man redan då har märkt att man är gay
så tar man ju det personligt varje gång det
sägs”

”Jag är väl en av dem som verkligen bara vill se
ut som den typiska idealen, tycker det är synd
att jag känner så.”

”Det är flera gånger jag har tänkt så här gud
vad skönt det skulle vara att vara kille det
skulle vara så himla mycket enklare.”

”Jag känner mig inte hemma i min kropp efter
att puberteten börjat. Det är något fel på den,
men jag lyckas inte riktigt formulera vad.”

”När man passar in märker man inte att man
passar in. Då behandlar folk en med respekt,
bara ett helt neutralt beteende.”

”Min personlighet definierar inte mitt kön eller
min sexuella läggning.”

”Nu idag säger jag att jag är bög för att jag
vill ta tillbaka det. Det dom tagit från oss!”

”Jag kommer ihåg hur jag ville ta bort, jag har
två efternamn. Jag har ett utländskt och ett
svenskt. Jag vill köpa linser, färga mitt hår blont
och färga mina ögonbryn. Jag ville bara vara
fin. Det var bara ångest. Nu är det chill, nu är
det tvärtom. Jag har två efternamn och nu
använder jag det utländska.”

”Jag var så rädd för att själv bli retad eller
skrattad åt för att jag inte var man nog att jag
gjorde allt jag kunde för att slippa att själv bli
utsatt.”

”Jag är tvungen att vara någon jag inte är.”
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Bilaga 5 - Mobbningsberättelser
Man brukar säga att det inte är fel att vara annorlunda. Men skulle du säga det till någon som går
i grundskolan är det ingen garanti på att han/hon skulle hålla med dig. Jag vet det av egen
erfarenhet.
Redan under mina lågstadieår kände jag mig utstött. Jag hade helt olika intressen än mina
klasskamrater. Även om jag inte fick utstå mycket elakheter under dessa år fick jag däremot ofta
höra att jag inte fick vara med i vissa lekar.
Under högstadiet var det verkligen inte nyttigt för mig att vara intresserad av tv-spel istället för
lagsporter och snöskotrar som de flesta killar. Nu började däremot eländet på allvar med glåpord,
knuffar, få saker kastade på mig, bli sparkad mellan benen, etc. Allra värst var det under
idrottslektionerna, i synnerhet när det var lagsporter som gällde. När läraren delade in oss i lag fick
jag ofta höra suckar och stönande när ett visst lag skulle ha med mig. Jag fick helt enkelt vänja mig
vid att höra ”måste han vara i vårt lag?”
Något annat jag fick lära mig den hårda vägen är att tjejer kan vara minst lika hemska som killar
om inte mer. Flera gånger under skoldagarna kunde jag få höra saker som ”vad f– glor du på?” och
”försvinn ditt äckel!”
Missförstå mig inte, skolan var duktiga på att hantera såna här saker. Problemet var bara att så
fort mina ”plågoandar” blev kallade till rektor/lärare stängde de av öronen bara för att sedan straffa
”tjallaren” med stryk.
Trots allt det här kunde jag ta mig in på gymnasiet. Men såren finns fortfarande kvar. Jag har än
idag svårt att lita på människor i största allmänhet.
_______________________________________________________________________________
Det började i 7:an med att de sade ord till en, skrek ord till en i korridorer därefter blev det bara
värre. De började skicka sms till en där det stod saker som de sa till en, ord som t.ex. hora,
missfoster, kyckling, jävla fitta, gå och dö m.m. Dem höll på varje dag, idag 5 år senare så håller
dem fortfarande på men inte lika mycket som då, idag händer det ungefär 1-2 gånger per vecka typ
det beror på vart jag är om det händer eller inte.
Eftersom det har varit så himla mycket och att dem fortfarande håller på så har jag ofta tänkt
tanken på att jag velat ta mitt liv, jag har skärt mig själv flera gånger då jag varit riktigt nere och inte
vetat vad jag ska göra.
Jag tycker att vi måste se oss ungdomar mer idag och se vad som händer, vi måste stoppa
mobbningen!
_______________________________________________________________________________
Allt brakade loss under första dagen i sjätte klass. Lärarna såg, brydde sig knappt. En person jag
tidigare hade kunnat lita på gav upp. Ville inte själv bli utsatt. Blev en av mobbarna. Och där stod
jag. Utan hjälp och stöd.
Det blev en slags tävling i hur man kunde trycka ned mig. Jag fick böcker kastade efter mig,
krokben lades, den psykiska misshandeln var som pistolsskott så fort jag gick in i ett rum. Vem hade
den bästa förolämpningen? Jag var ful, fet, ett missfoster, inte kapabel till något bra, sög på varje
idrottsgren. Jag var äcklig. Att jag klädde mig lite annorlunda och lyssnade på annan typ av musik
var otroligt triggande.
Jag började tro på det själv. Jag hatade mig själv lika mycket som jag hatade de demoner som
aldrig ville sluta. Och trots att jag gång på gång sade till skolan hände inget. Det närmaste de kom
en lösning var att föreslå för mig att jag skulle gå på idrottslektion på annat håll, ”för att slippa höra
allt de säger till dig”.
(Aftonbladet, 18 september 2013)
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