
mellanland 

en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se

innehåll
till dig som lärare

välkommen till mellanland
analys

vad är mellanland för dig?
övningar

fördjupning
texter

till sist
programblad



till dig som lärare

Det du håller i din hand är lärarmaterialet till föreställningen MELLANLAND. 

Vi hoppas att materialet kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. 
Se det gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer 
och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som materialet innehåller, eller välja ut 
några. 

Här finns förslag på en samtalsmodell som du kan använda för att diskutera föreställningen 
med din klass. Det är en kort version av ”Prata Scenkonst”, som du får med dig vid 
föreställningstillfället. 
Den finns även här: http://www.regionteatervast.se/assets/filer/PrataScenkonst.pdf 

Därefter följer värderingsövningar kopplade till föreställningens tema identitet och 
mellanförskap. Avslutningsvis finns tips på texter, filmer och radioprogram samt utdrag ur flera 
av de texter vi inspirerats av under arbetet med föreställningen. 

Det finns mer material på webben www.regionteatervast.se/mellanland 

Har ni frågor kring föreställningen, välkommen att kontakta: 

LÄRARMATERIAL

IDA SVANBERG, producent
ida.svanberg@regionteatervast.se 
0768 54 41 67



LÄRARMATERIAL

välkommen till mellanland

Jag var fem år när jag kom till Sverige. Det var magiskt. Förskolans hus var röda med vita knutar. 
Inga höga järnstaket omringade skolgården. Här verkade inga barn behöva ha nunneliknande 
skoluniformer som satt tajt vid halsen som det hade varit i Guadalajara. Istället åkte mina 
jämnåriga runt på röda små cyklar, hängde i sandlådor och klängde i klätterställningar. 
Wow, vad roliga mina kompisar verkar, tänkte jag. 

Men Sverige visade sig också vara en mycket hård plats. Fritidspedagogen Conny förklarade 
snabbt för mig att jag inte fick leka med de andra barnen. Skolan trodde att jag kunde ha skadlig 
inverkan på dem. Jag behövde anpassas. Så på rasterna gick Conny outhärdligt långa promenader 
med mig. Han pekade på olika träd och blommor och ropade högt: VAD HETER DET DÄR TRÄDET? 
Jag kunde inte svara, jag kunde ju bara vad det hette på spanska.

Promenaderna med Conny var första gången någon såg mig som annorlunda. I Storfors var det 
inte önskvärt, där var det anpassning som gällde innan jag fick vara med. 

Förväntan om anpassning till den homogena gruppen finns på många håll i vårt samhälle. Vi 
lever i en tid när det politiska klimatet polariseras och hårdnar, det slår hårt mot oss om vi inte 
kan eller vill identifiera oss som det som förväntas. 

Det är då Mellanland uppstår. Mellanland är ett land som uppstår för oss som förväntas vara 
något som vi inte kan, vill eller orkar vara. När du inte är riktigt svensk, men inte utländsk heller. 
När du inte är riktigt tjej eller kille eller när du befinner dig mitt emellan. När du är kär i någon 
som du inte förväntas eller får vara kär i. Mellanland är en verklig plats inom varje människa, en 
plats som är helt och hållet din - en plats att bli mer än bara det ena eller andra på. 

Astrid Menasanch Tobieson, dramatiker och regissör
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analys

Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning tillsammans kan bredda och fördjupa 
upplevelsen av densamma.

Samtidigt är det viktigt att minnas att det finns lika många sätt att se på en 
scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Frågan ”vad handlade 
föreställningen om?” blir mest intressant med tillägget ”för dig?”. En konstupplevelse är alltid 
personlig – och ibland väldigt privat. Det bör respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel 
är att tycka mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning, som 
presenteras nedan. Ni får också förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, men försök 
att vara öppen och fånga upp det som intresserat och engagerat eleverna mest.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni faktiskt såg och hörde. Det är ett 
bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg den. 
Hur såg rummet ut? Vad bestod golvet av? Vad satt vi på? Vilka saker fanns där? Hur många 
personer fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksamma till exempel likheter och skillnader 
mellan karaktärerna, deras kostymer, rörelsemönster etc, och om något förändrades under 
föreställningens gång. Vad hörde ni för ljud/musik? Vad såg ni för projektioner/bilder? De små 
detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Det är inte viktigt vad som är rätt eller fel utan 
vad var och en upplevde.

TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt. 
Varför hamnade personerna i Mellanland? Varför såg rummet ut som det gjorde? Varför såg golvet 
och sittplatserna ut som de gjorde? Varför hade karaktärerna just de här kläderna på sig? Varför 
hade de ibland likadana jackor? Försök fånga upp så många olika tolkningar som möjligt, det ger 
en både bredare och djupare upplevelse.

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för lite friare 
associationer och mer personliga reflektioner. Här finns det verkligen inget rätt eller fel. 
Vilken känsla gav föreställningen er? Hur kändes det när personerna hamnade i Mellanland? 
Hur förändrades din upplevelse av platsen under föreställningens gång?
Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort?
Vilka andra sorters mellanförskap finns det i samhället idag än de vi ser i föreställningen? 

Om du känner dina elever väl och de är trygga med varandra i gruppen, kan du även ställa 
frågan: Vilka olika mellanförskap upplever du själv i ditt eget liv?
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vad är mellanland för dig?

Alexander, elev i referensklass åk 9:
Mellanland för mig är att man har två etniciteter. Att man har föräldrar som kommer från två 
olika länder, och att man är (eller inte) osäker på vilken nationalitet man har.

Enes, elev i referensklass åk 9:
Mellanland för mig är när jag kommer från två länder och känner mig kränkt i en av dem.

Muharrem, elev i referensklass åk 9:
Mellanland för mig är en människa som kommer från inget land egentligen. I Sverige är jag 
invandrare och i mitt ”hemland” är jag svensk.

Omar, elev i referensklass åk 9:
Mellanland för mig det om en människa som kommer inget land och jag som bor här i Sverige 
så är jag invandrare, men om jag går tillbaka till mitt hemland så är jag svensk.

Susanne, rekvisitör på Regionteater Väst:
När jag hör ordet mellanland tänker jag ”utanför”. Att inte höra till någonstans. Samtidigt 
rymmer mellanland just möjligheten att höra till överallt, eftersom en är lite både ock... 
En kan till exempel, som i mitt fall, känna sig hemma i och höra till både den manliga och 
kvinnliga världen. Eller så kan en känna sig svensk eller som en världsmedborgare. 

Min dröm är att vi ska se mellanförskapet som en tillgång. Vi är trots allt bara vanliga och helt 
unika människor allihop som lever tillsammans på den här planeten ett tag. Så varför kan vi inte 
bara sluta vara rädda för olikheter och se varandra som just MÄNNISKOR istället för som kön eller 
ras eller kroppsstorlek?
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övningar

När vi skulle välja praktiska övningar till lärarmaterialet för Mellanland ville vi fokusera på 
värderingsövningar som vi tror går bra att leda utan att vara utbildad dramapedagog. De 
övningar ni ser nedan har vi plockat från boken ”Roller och relationer” av Anna-Karin 
Waldemarsson och Björn Nilsson, samt ”Du har huvudrollen i ditt liv” av Katrin Byréus. 

Den som är sugen på att använda mer av den här typen av övningar hittar förstås mycket mer 
där. Viktigt är att du som ledare håller dig neutral, och väljer ämnen och påståenden där du kan 
låta eleverna prova sina åsikter utan att bli påverkade av dig som ledare.

Skuggan (enligt Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson):
-och talet 
En situation bestäms där två människor konfronteras, t ex ”omklädningsrummet med målvakt 
och backen som gjort självmål”. Varje roll spelas av två personer, och skuggan säger det 
rollpersonen tänker och känner men inte vill säga högt. Spelet pågår en stund, därefter avbryts 
det för diskussion.

-och kroppsspråket:
Denna övning går till på samma sätt som ovanstående, men skuggorna ska visa rollpersonens 
inre tankar och känslor med kroppsspråk (gester, minspel, kroppsställning, ljud osv) istället för 
ord.

-och dubbla budskap:
En person kan ha flera olika känslor i en och samma situation, t ex bli glad över att en gammal 
vän ringer på dörren, men samtidigt vara stressad till ett viktigt möte. Det är lättare att dölja den 
motstridiga känslan i ord än i kroppsspråk. I en sådan händelse kan både den som öppnar och 
den som ringer på spelas av flera personer. En kan agera det rollpersonen säger, en annan 
rollens tankar och en tredje de känsloreaktioner som väcks. Ett förslag är att sakta ned skeendet 
och dela upp det i avsnitt för att undersöka vilka reaktioner som dubbla budskap ger upphov till.

Heta stolen (efter Katrin Byréus):
Deltagarna sitter på stolar i ring (det finns en extra stol i ringen). Ledaren har ett papper med 
färdiga påståenden som den läser upp. Den som instämmer i påståendet byter stol. 
Genom att sitta kvar på stolen markerar du att du inte håller med, eller inte har tagit ställning 
än. Efter varje stolbyte ställer ledaren några följdfrågor till någon/några som höll med och någon/
några som satt kvar. Det är bra att försöka fördela ordet jämnt i gruppen. Försök se till att alla har 
fått komma till tals någon gång när övningen är slut. Det är viktigt att du som ledare är 
neutral, och inte tar ställning till svaren. Det är mångfalden åsikter som gör övningen intressant, 
och att deltagarna får möjlighet att prova olika åsikter.
Inled gärna med enkla påståenden som t e x ”Vintern är den bästa årstiden”, eller ”Det är gott 
med glass”. Därefter kan påståendena mer komma in på saker som är svårare att ta ställning till 
och det ämne ni vill jobba med, exempelvis ”Det är inte viktigt att veta var en person är född” 
eller ”Det går att se på någon om den är kär”. Försök att variera ”hålla med” eller inte till att 
vara svar i och utanför den vedertagna normen. Det är också viktigt att du väljer påståenden som 
du själv känner dig bekväm med, att du kan se från båda håll så att deltagarna vågar prova sina 
åsikter utan bli påverkade av dig som ledare.
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fördjupning

I föreställningen möter vi en rad olika personer som lever i mellanförskap och på så sätt hamnar 
i Mellanland. Mellanförskap kan förstås se ut på flera sätt. Kanske finns det lika många exempel 
på mellanförskap som det finns människor i världen?

Här har vi samlat några texter, filmer och radioprogram på temat identitet och mellanförskap som 
vi inspirerats av under arbetet med Mellanland. Fundera gärna vidare på vad du känner igen 
eller inte känner igen från ditt eget liv. 

Stort tack till författare, översättare och förlag för de utdrag ur texterna som finns med i slutet av 
lärarmaterialet. 

LÄSTIPS

TALA OM KLASS – red. Susanna Alakoski och Karin Nielsen (Ordfront 2007)

MITT FÖRNAMN ÄR RONNY av Ronny Ambjörnsson (Atlas 2011)

POJKFLICKAN av Nina Bouraoui (Grate bokförlag 2004)

EN DROPPE MIDNATT av Jason Timbuktu Diakité (Bonniers 2016)

VITSVIT av Athena Farrokhzad (Bonniers 2013)

AN ORDINARY BOY av Ciprian Gorga och Kristin Helgesson Svenske (Felag Förlag 2013)

KLASS – ÄR DU FIN NOG? av Anneli Jordahl (Atlas 2003)

MIG ÄGER INGEN av Åsa Linderborg (Atlas 2007)

MIN FAR HADE EN DRÖM av Barack Obama (Bonniers 2008)

FILMTIPS

Vattenmelonen
https://www.youtube.com/watch?v=CAjLJPNu04I

What is privilege
https://www.youtube.com/watch?v=hD5f8GuNuGQ&app=desktop

Martha & Niki 
http://www.svtplay.se/video/10840409/martha-och-niki/martha-och-niki-1?info=visa

LYSSNINGSTIPS

Susanna Alakoskis sommarprogram i P1 2007
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/371476?programid=2071
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ur en droppe midnatt
Av Jason Timbuktu Diakité

Det sitter djupt ingraverat i mitt beteende att alltid scanna av varje nytt rum jag kliver in i. Kommer min färg eller 
mitt namn ligga mig i fatet när jag går in på banken, macken, hos polisen, hos grannarna, arbetsintervjun, krogen? 
Mitt interna system av kontroller närmar sig ibland det paranoida och ibland en nästan självuppfyllande 
underlägsenhet. Det kan också göra mig uppblåst, arrogant och destruktivt självömkande.

Hudfärg är mer än bara en bred pigmentpalett. Mycket mer än melaninet som gett mitt skinn dess rödbruna färg. 
Blandningen av min gammelfarmors infödda cherokeeblod med farfars gulbruna hud, farmors djupa chokladfärg och 
mormors mjölkvita tyska påbrå och morfars slovakiska ursprung har resulterat i hur jag ser ut. Den del av mig som 
härstammar från afrikanskättade slavar och som gör min hud allt annat än vit och mitt hår inte helt rakt är det som 
skriker högst. Det är dropparna midnatt som gör all skillnad. Det som främmande ögon uppfattar först och eventuellt 
kopplar till föreställningar om hur och vem jag är. Många av de mest smärtsamma minnena från min barndom är 
just relaterade till att inte bli accepterad som den jag är.

Svartheten har varit både en börda och en gåva. Majoriteten av människorna på planeten är inte vita. Men många 
betraktar, analyserar och förklarar fortfarande världen och sig själva genom den haltande minoritetens vita 
perspektiv. Även jag, under så lång tid. Min svarthet var svår att älska. Jag skämdes över den länge.

Skammen eller minnet av den skammen är fortfarande glasklar hos mig. Det är som en tistel i min bröstkorg som 
ibland sticker mig och svider ett tag men som för det mesta vilar tryggt omsluten av kött.

Min svarthet är som vatten som har silats genom generationer av kroppar och nu sitter på mina händer, min mage, 
min panna och mitt ass. Den är alltid med mig och en vacker dag kommer jag att skicka den vidare till ännu en 
generation som i sin tur får forma den lisvförutsättning som dessa midnattsdroppar skänker. Farfar bar sin hud på 
det sättet som han klarade bäst och farmor drevs av sin svarthet att fatta beslut som gick emot hennes moderskap. 
Jag vet inte hur jag ska förklara hur min hudfärg känns, den är omnipotent. Vacker. Den omsluter allt.

Färgen på min hud har ibland fått mig att ifrågasätta hela min existens. Mina erfarenheter av rasism har stundtals 
gjort mig hatisk och omvandlats till självförakt. Men min impulsreaktion då jag kallats glåpord har alltid varit ilska. 
Ilska och tårar.

I större delen av mitt liv har jag att proklamerat att jag är hälften amerikan, hälften svensk, hälften vit, hälften 
svart. Nu väljer jag att säga att jag är både vit och svart, både svensk och amerikan. Tysk, fransk, slovakisk, afrikansk, 
cherokee. Alla identiteterna tillhör mig. Jag har gått från halv till dubbel, och i den till synes lilla semantiska 
förändringen ligger ett av mina största identitetskliv. Dubbelskap är oändligt mycket bättre än hälftenskap.

Kanske kommer mina barn att gå igenom livet obekymrade över hudfärg, etnicitet och tillhörighet. Kanske blir 
världen bättre än den varit och klarar av att se dom i ett kärleksfullt ljus, oavsett hudnyanser. Å andra sidan kanske 
de blir de första i farfars blodslinje att vara nästan vita och slipper därför att bli utsatta för den så svårutplånade 
rasismen. Men den tanken är för sorglig för mig att bära. Att jag måste utplåna melaninet i deras gener för att 
bespara kommande generationer rasismens komplexa, råa hinderbana.

Jag tittar återigen på fotografiet på farfar, där han sitter djupt försjunken i sin luggslitna fåtölj med en stoisk min 
och en nylonstrumpa över sin kala hjässa. Kanske funderade han under sina långa söndagspromenader längs 
Harlems vida avenyer också på vem han var, mer än den plikttrogne kyparen som alltid hade blanka skor. Jag 
undrar vad farfar hade sagt om mitt sökande efter mina rötter. Vilket är mitt folk? Var är mitt hem? Förmodligen:
 
– Son, don’t think about that nonsense. Do your job, put food on the table and look sharp. 

Jag knyter den korta, breda grönvita slipsen runt halsen i en dubbelknut, tar på mig den slitna rocken, mina 

nyputsade bruna läderskor och går ut.
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ur pojkfLickan
Av Nina Bouraoui
Översättning Maria Björkman
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ur vitsvit
Av Athena Farrokhzad

Min mormor sa: När du är från en plats är den ofrånkomlig
Du kan säga jag förändrades där
Jag lämnade ihopsamlandet av stenar
Eller jag var aldrig ämnad för frostiga soluppgångar
Men du kan inte säga jag är från ingenstans
Jag tillhör ingen plats

Min far sa: Den som reser är överflödig för platsen hon kom ifrån
Min mor sa: Den som reser tror att hon är oumbärlig för platsen hon kommer till
Min far sa: Den som reser är överflödig för platsen hon kommer till
Min mor sa: Den som reser tror att hon är oumbärlig för platsen hon kom ifrån
Min morbror sa: Den som reser vet ingenting om plats

Min far sa: Vi är fortfarande där, även om tiden har separerat oss från platsen
Min mor sa: Vi har det så högt i tak som golvet förtjänar

Min mormor sa: Tillhörigheten är som en spegel
Om den går sönder kan du laga den
Min mor sa: Men i reflektionen fattas en skärva

Min far sa: Eftersom ingen som tillhör dig begravts i den här jorden
tillhör den här jorden inte dig
Min mor sa: Först när du begraver mig i den här jorden
Tillhör den här jorden dig
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trevligt att träffas
Ur Mellanland
Av Nino Mick

Ibland låtsas jag
att tystnaden är vind och storm jag måste
skrika
för att höras genom

Det fanns en tid 
då jag inte visste nåt om tystnad 
men jag visste allt 
om att ta ton 
och att ta plats 
och att ta den där fighten 
som dom säger är så viktig att ta 
och det är mycket riktigt mycket viktigt att ta ton 
och att ta plats 
och att ta varje chans att säga hej 
trevligt att träffas 
mitt pronomen är hen eller den 
(vad sa du?) hen eller den 
och när du säger 
att det finns killar det finns tjejer 
så har du kanske aldrig känt nån som mig 
du har kanske aldrig träffat nån som mig 
och jag känner mig inte så träffad 
när du säger det finns killar 
det finns tjejer, när du säger 
att du aldrig träffat nån som mig 
fast jag vet det har du visst 
du säger att vi inte finns 
fast jag vet det gör vi visst 
bara att sist du träffa nån så var den tyst 

så hej
trevligt att träffas
mitt pronomen är hen eller den
och jag blir den som är den idag som är den
som ingen vill va
den där som tar ton
och som tar plats
och som har ett helt hav att navigera med
ankaret på släp
du har fastnat
i en ståndpunkt
som du aldrig tvingas formulera och jag sätter
nåt i gungning

när jag bara existerar
när jag bara säger hej
mitt pronomen är hen eller den vilket är ditt?

Jag blir så snabbt representant
för perspektiv du aldrig fick
jag är galjonsfiguren på ett krigsfartyg
och jag hänger här och är lite lik en martyr
så spika upp mig här
jag skriker hej
trevligt att träffas

medan tystnaden är vind och storm jag e så
trött på att ta ton
och att ta plats
på att ta ton

på att ta plats
på att ta ton
på att ta plats
på att ta den där fighten och då vet jag allt

om att va tyst 



till sist

... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen MELLANLAND med din klass och för att du 
har tagit dig tid att läsa detta lärarmaterial. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst inte 
är något som stannar på scenen – det är något som kan ta plats i andra skolämnen och som kan 
fungera som en väg in i nya frågeställningar och tankar. 

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni vill dela med er av är vi såklart 
hemskt nyfikna! Kanske har du frågor som rör efterarbetet eller vill bolla pedagogiska tankar? 
Då får du/ni gärna ta kontakt med Regionteater Västs dramapedagog Helena Wilén. 

HELENA WILÉN, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736 45 74 81
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