
FEJKFLICKAN LÄRARMATERIAL



TILL DIG SOM  
ÄR LÄRARE
Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till  
Regionteater Västs föreställning Fejkflickan! Vi  
hoppas att ni får/har fått en givande scenkonstupp- 
levelse och att ni blir inspirerade att reflektera kring 
de frågor som föreställningen kan väcka.  
Att arbeta med teman som rör identitet på olika sätt är både 
spännande, angeläget och något som förtjänar varsamhet. Just 
transfrågan har under den senaste tiden varit mycket i medias 
blickfång. Kanske har ni redan pratat om trans och andra queera 
identiteter i klassen. Vi vill varmt rekommendera lärarhandled-
ningar och annat pedagogiskt material från t.ex. Transformering, 
RFSL/RFSL Ungdom och Ungdomsmottagningen om du vill arbeta 
vidare med normer/normbrott, könsidentitet etc. Vi kommer att ge 
exempel på övningar från dessa i det kommande materialet och 
det finns mycket mer att ta del av.

Här finner du en samtalsmodell som du kan använda dig av för att 
diskutera föreställningen med din klass. Den är en kort version av 
Prata Scenkonst som du får med dig vid föreställningstillfället.
Därefter följer olika övningar som tematiskt och/eller formmässigt 
anknyter till föreställningen. Det är både diskussions- 

övningar och praktiska uppdrag, övningar som kan göras enskilt,  
i par eller i helgrupp och övningar med olika abstraktionsnivå.  
Känn dig fri att göra om samtalen och övningarna så de passar  
dig och just din klass!

Avslutningsvis finner du information om vilka vi är som jobbat med 
att ta fram den här föreställningen, samt vilka som kommer besöka 
er.

Vi hoppas att du vill se det här materialet som inspiration till arbe-
te att göra med klassen. Du kan välja att använda alla delar som 
lärarmaterialet innehåller eller välja ut några. Se detta gärna som 
en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt 
nya idéer och upptäckter. Vår förhoppning är att scenkonsten inte 
enbart stannar på scenen, utan att den kan ta plats i olika skoläm-
nen och fungera som en väg in i nya frågeställningar och tankar. 
Om du eller klassen har funderingar som ni vill dela med er av så 
vill vi gärna höra dem! 

Om du har frågor som rör efterarbetet och vill bolla pedagogiska 
tankar så ta gärna kontakt med Regionteater Västs dramapedagog 
Helena Wilén. 

Om du läser detta före föreställningen och har barn med speciella 
behov, så är du välkommen att kontakta oss för kommunikation 
kring detta. På vår hemsida finns även ett dokument med mer 
information för den som har elever med behov av extra förbere- 
delse: www.regionteatervast.se/forestallningar/fejkflickan/lararinfo

Helena Wilén
Dramapedagog 

helena.wilen@regionteatervast.se 
0736 45 74 81 

Lisa Gröön
Producent
lisa.groon@regionteatervast
0738 19 19 87

http://www.regionteatervast.se/forestallningar/fejkflickan/lararinfo




Anna Nygren 
Dramaturg 

Eddie Mio Larson
Regissör 

EN HÄLSNING 
FRÅN REGISSÖR 
& DRAMATURG
Hej du som ska se eller har sett föreställningen  
Fejkflickan!
Vi heter Eddie och Anna och vi är regissör (Eddie) och dramaturg 
(Anna) för föreställningen. Och du. Vi vill säga dig, att du är du är 
du. Vi vill säga till dig att detta är en föreställning som bygger på 
intervjuer med personer i åldrarna 11 till 21, den bygger på egna 
erfarenheter, på kloka och smärtsamma, vredesglada och ur- 
åldriga tankar. Vi vill säga dig att detta är en föreställning som 
handlar om trans.

Nej, det vill vi inte säga, vi vill säga 
att den handlar om livet. Men livet 
kan innebära att vara trans. 

Vi tror att ditt liv och dina elevers, dina vänners, dina barns liv, 
handlar om trans. 

Under arbetet med föreställningen skrev en av skådespelarna en 
lapp (vi jobbade mycket med lappar och att alla fick skriva tankar 
och känslor på lapparna): TRANS – ATT GÅ FRÅN ETT TILLSTÅND 
TILL ETT ANNAT. Det är, tror vi, sant. Och det är något som händer 
alla, som gör alla trans.

Nu handlar det kanske också lite mer specifikt om kön också.  
Men vi tror att alla behöver tänka på kön, på trans, på rymden.

Kanske känner du när du ser föreställningen: Detta är ju jag. Jag 
som är mittemellan, både och, varken eller, inte nåt. Jag som vill   
                                                             vara Allt. Allt allt allt allt allt.  
                                                             Och det är såhär det känns. 

          Eller så kanske du känner: Total
            förvirring. Vi tror att det är bra.  
                        Allt är bra. Vi hoppas att denna     
                                                              föreställning kanske ändrat något  
                                                              i dig. På ett bra men kanske 
              komplicerat sätt. Vi vill säga  
                 dig att du är du är du, men   
      kanske har detaljerna
       ändrats.







Att samtala med klassen efter att ni har 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 till höger.

Ni får förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, men 
försök att vara öppen och fånga upp det som har intresserat och 
engagerat eleverna mest. 

Läs gärna mer om samtalsmetoden Prata scenkonst på  
www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/

ANALYS & 
SAMTAL BESKRIV 

Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni 
faktiskt såg och hörde. Det är ett bra sätt att minnas föreställning-
en tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg den. 
Hur såg scenen ut? Vilka saker fanns där? Vilka personer fanns där? 
Hur såg de ut? Hur rörde de sig? Vilka färger såg ni? Vad hörde ni? 
Uppmärksamma likheter och skillnader mellan personer och/eller 
saker och om något förändrades under föreställningens gång. 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. 
Fånga upp det som skapat nyfikenhet, intresse och engagemang. 
Kanske är det frågor som varför vissa texter var inspelade, varför 
det fanns ”osynlig” text (som syntes i UV-ljus) på kläderna, varför 
föreställningen heter Fejkflickan. Ställ er frågan varför ni tror att 
upphovspersonerna valt att göra på just det här sättet. Återigen 
– kom ihåg, det finns inget rätt eller fel, utan var och en gör sin 
personliga tolkning.  Låt det ta sin tid – 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. Vilka känslor eller tankar 
fick ni under föreställningen? Var det något som ni inte tänkt eller 
känt förut?

http://www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/


1. SAMTAL 
I smågrupper, par eller enskilt 

SYMBOLER 
Reflektera kring/prata om symboler – till exempel regnbåge och 
transsymbol.
Vad fyller de för funktion? Vad tror ni att de betyder? (Olika 
personer kan tro olika.) 
Finns det hemligheter kring symboler som kan fylla en funktion? 
Vissa symboler kan i vissa sammanhang vara farliga att använda. 
Varför? Hur kan vi göra för att göra dem ofarliga?
Leta gärna historik på nätet eller i böcker och ta reda på om sym-
bolerna betyder olika i olika sammanhang. Prata om varför ni tror 
att det är så och vad ni tror att de används till i olika sammanhang.

ETIKETTER
Vi människor brukar sortera vår omgivning på olika sätt. Vi sätter 
etiketter, sätter in i fack.  Prata om varför ni tror att det är så. Vad 
som är bra och/eller dåligt med att göra så?
Kan vi göra på något annat sätt?

OM 30 ÅR
Det finns mycket i livet som ändrar sig, inte bara vilka vi tror oss 
vara. Gör listor på saker som vi kan tro oss veta, men sedan kan 
ändra oss om senare i livet. 
Just nu gillar jag: ……………… 
Om 30 år tror jag att jag kommer att gilla: …………………
Till exempel musiksmak, favoritmat, klädstil, älsklingsfärg etc.

ÖVNINGAR
2. FEJKPOESI FÖR NYBÖRJARE 
Enskilt 
 
SKRIV EN ELVING
Skriv en elving med inspiration från  
Fejkflickan. En elving ser ut såhär:

Rad 1: 1 ord
Rad 2: 2 ord
Rad 3: 3 ord
Rad 4: 4 ord
Rad 5: 1 ord

Alltså sammanlagt 11 ord.

SKRIV EN ÖNSKA-DIKT
Skriv en dikt där varje  
rad börjar med  
orden ”Jag önskar  
mig …”. 

SKRIV EN DIKT OM MELLANFÖRSKAP
Skriv en dikt som handlar om att vara i ett mellanförskap. Det finns 
många olika sätt att vara mittemellan. Till exempel: Mellan barn 
och vuxen, mätt och hungrig, pojke och flicka, varm och kall, som-
mar och vinter, svensk och inte svensk, glad och ledsen, ensam och 
inte ensam, med mera. Utforma dikten hur du vill. 

SKRIV EN KÖNSORDS-DIKT
Skriv ner alla könsord du kan. Det kan vara fula ord (som kukfitte-
jävel) och vetenskapliga ord (som genitalier) och allt däremellan. 
Skriv sen en dikt med så många av orden du kan. 

Exempel på elving:

mittemellan

läser dagboken

pojkflickan och flickpojken

om jag var rymden
allt 

Exempel på önska-dikt:

jag önskar mig vita sneakers  

och glittriga tänder

jag önskar mig fred på jorden

jag önskar mig en solnedgång vid havet

jag önskar mig inte ett tråkigt jobb

jag önskar att jag fick bestämma själv

jag önskar mig inte tusen fiender

jag önskar mig en vän



3. MÅLA! 

ABSTRAKTA TILLSTÅND 
I par eller enskilt   
Måla bilder av mellanrum, förändring, osäkerhet och säkerhet, 
statisk och rörlig.
Måla en trygg plats och en otrygg. Prata om bilderna i smågrup-
per, om ni vill. Den som inte vill visa sina bilder behöver inte. 

DRÖMKÖN 
Enskilt och i smågrupper  
Måla färgglada kön i olika, egna varianter. Det är fantiserade  
drömkön och de kan se ut precis hur som helst! Spåna fritt!
Sätt ihop till ett eller flera collage om ni vill.

4. SKAPA EN KOREOGRAFI
I par   
Välj ut 10 ord, meningar eller känslor/associationer från/till en text. 
Skriv ner det på post-it-lappar. 
Lägg ut alla lapparna och välj 5 lappar åt den du arbetar med. 
Du kommer själv att få 5 lappar från den andre.
Gör en rörelse till varje lapp. Den kan vara hur tydlig/gestaltande 
eller abstrakt som helst. 
Lär varandra rörelserna och lägg ihop dem till en sekvens/
koreografi. 
Bestäm vilket tempo de olika rörelserna ska ha och om vissa ska 
upprepas. Gör vissa jättesnabba och vissa extremt långsamt. 
Bestäm hur stora eller små rörelserna ska göras. Gör vissa 
minimala och vissa jättestora. 
Bestäm vilka ni gör tillsammans och vilka ni gör enskilt. Till 
exempel om en person fortsätter sekvensen medan den andre 
fastnar i en rörelse som sedan går över i en ny sekvens. 
Anpassa sekvensen/koreografin till rummet där ni är. Bestäm 
vad ni ska ha för placeringar. Tänk på olika riktningar, olika avstånd 
mellan er, olika nivåer, om det går att använda möbler etc.

TIPS TILL

GYMPALÄRAREN ->

Vi har arbetat  

fram koreografin i  

föreställningen  

så här!



5. VEM ÄR DU? 
Enskilt 

Sätt dig bekvämt och reflektera kring följande frågor. Har ni gjort 
en deep-moments-spellista, så sätt på den! Svaren behöver inte 
redovisas för någon annan, men vill ni använda dem för att skriva 
fejkpoesi, så gör det!

Vilket djur skulle du vara om du var ett djur?
Om du var en dans, hur skulle den se ut?
Om du vare en bakelse, vad för slags bakelse skulle du vara?
Vilket hav skulle du vara om du var ett hav?
Vad är det värsta du vet?
Vad gör dig glad?
Hur gammal är du i själen?
Vad tänker du om framtiden?
Finns det någon låt som ger dig tröst?
Hur kom ditt nya namn till dig? (Om du skulle byta namn, 
vad skulle du då vilja heta?)
Vad drömmer du om?
Vad önskar du dig i födelsedagspresent?

6. LÅTLISTOR 
Helklass 

Gör en lista med peppiga låtar, för klassen att köra  
tillsammans eller enskilt vid behov av pepp!
Gör detsamma med en ”deep moment”-lista.
Bejaka allas förslag, alla har olika musiksmak. Men sätt en  
gräns för antal låtar per person exempelvis.

7. IDENTITETER* 
Enskilt och i smågrupper 

Lista fem identiteter som du haft under ditt liv, till exempel dagis-
barn, hundägare, simhoppare, tvilling, nötallergiker, hårdrockare. 
Skriv sedan en bra sak och en mindre bra sak med varje identitet. 
Berätta sedan om ett par av identiteterna i mindre grupp och dis-
kutera vad du skulle vilja behålla i de olika identiteterna. Fundera 
över vilka tankar som väcktes i dig. 
 
* Övning från Transit/RFSL

Illustration: Anna Nygren





• www.rfsl.se 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras 
och intersexpersoners rättigheter.  

• www.rfslungdom.se 
RFSL:s ungdomssektion. 

• www.transformering.se 
RFSL Ungdom:s/RFSL:s sida som sätter trans och könsidentitet i fokus. 

• www.transammans.se  
Förbundet för transpersoner och närstående. 

• www.ekho.se 
Förening för kristna hbtq-personer. 

• www.rfsl.se/medlem/asyl 
RFSL:s sektion för hbtqi-personer som är flyktingar eller nya i Sverige. 

• www.homan.se  
Förening för HBTQ-personer med invandrarbakgrund. 

• www.umo.se   
Ungdomsmottagningens hemsida. 

• www.instagram.com/rainbowmuslims   
Instagram-stafettkonto där HBTQ-muslimer delar sina historier.

LÄNKAR & TIPS
Här kan du hitta mer information och material till dig som lärare. Hit kan du också hänvisa  
de elever som vänder sig till dig med frågor eller tankar kring könsidentitet och trans.

Tycker du som lärare att  det är svårt att veta vilka ord  och/eller begrepp som är okej  
att använda?

På www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista  finns en utförlig och hela tiden uppdaterad ordlista.
Tänk på att alla personer är individer. Respektera  hur var och en vill identifiera sig. Använd gärna  personens namn eller säg ”du” istället för att  könsbestämma vid tilltal och gör så med alla  elever. Försök gärna att inte slentrianmässigt  säga ”tjejer” och ”killar” utan använd till exempel ”ni” eller ”elever”.

http://www.rfsl.se
http://www.rfslungdom.se
http://www.transformering.se
http://www.transammans.se
http://www.ekho.se
http://www.rfsl.se/medlem/asyl
http://www.homan.se  
http://www.umo.se
http://www.instagram.com/rainbowmuslims 
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista




FEJKFLICKAN
GJORDES AV

MANUS Eddie Mio Larson & Anna Nygren  
BASERAT PÅ BERÄTTELSER FRÅN anonym, Alex B, Kate Bramley-Moore,  

Charlie Ekstrand, F:s mamma, Jenny, Milo Källgren, Henrik Lindberg, 
Kourosh Najibi, Enoo Rasmussen, Sam & Adam Thomasson

PÅ SCEN Michael Engberg & Rebecca Hayman 
RÖSTER Alex B, Sam Nilsson, Kourosh Najibi, Alexis Stenar & Hilda Svanberg

REGI Eddie Mio Larson
DRAMATURG Anna Nygren

KOSTYM Ulrika Kärrö & Phuong Le Romell
MASK Maja Asp 

LJUDTEKNIK Felix Björklund
REKVISITA Trine Ströhemann Christensen 

TEKNIK Felix Björklund & Johan Matinmikko

DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
TURNETEKNIKER Felix Björklund
PRODUCENT Lisa Gröön
KOMMUNIKATÖR Daniel Andersson
FÖRESTÄLLNINGSFOTO Lina Ikse
KONSTNÄRLIG CHEF TEATER Nadja Hjorton & Peter Elmers (bitr.)
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

TACK TILL Hjortmosseskolan & Skoftebyskolan i Trollhättan, Gullmarsskolan i Lysekil, Kulturskolan & 
Bokenäs skola i Uddevalla & övrig referens- och provpublik. Anna Ahnstedt Mitle. Cajsa Gustafsson.

MUSIK I FÖRESTÄLLNINGEN The captain - The Knife, Happy birthday - Stevie Wonder, Piel - Arca, ????? B - Arca,  
Vad ska du bli? - Ebba Grön, Asleep - The Smiths, Sad Bitch - Arca, Bird - The Knife, Killer Queen - Queen &  

Outside the gate (for Bruna) - Anna von Hausswolf

Övrig personal hittas på www.regionteatervast.se

SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA
020 50 40 75 • info@regionteatervast.se

En del av Västra Götalandsregionen

WWW.REGIONTEATERVAST.SE

http://www.regionteatervast.se
http://www.regionteatervast.se

