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Om föreställningen 
Tre streck är en standup-föreställning av och med 
komikern Melody Farshin, där hon med sin unika 
pricksäkerhet och tajming tar oss igenom identitets-
krisen som uppstår i mötet mellan moderland, 
fosterland och miljonprogram. Om stoltheten i 
stamtavlan från 164 och resan till att hitta innanför-
skapet i utanförskapet. Och där kanske frågan får ett 
svar: hur hittar man sin egen väg och sin superkraft 
när den inre rösten är ens värsta fiende?
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Produktion 
Av och med Melody Farshin
Regikonsult Baker Karim
Animatör Johan Samuelsson
Komposition Mack Beats
Dramaturg Mia Winge
Dramapedagog Elin Callmer
Ljus Anton Linder
Kostym Margaretha Julle

Premiär 23 oktober 2021
Från 15 år
Speltid ca 1 h, ingen paus 

Pris 
Ordinarie 120 kr
Ung under 26 år 60 kr

Boka 
kulturhusetstadsteatern.se/husby

Följ oss på Instagram
@kulturhuset_husby

https://kulturhusetstadsteatern.se/husby
https://www.instagram.com/kulturhuset_husby/
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Om lärarhandledningen
Det här materialet är för dig som är lärare och som 
har en klass som ska se Tre streck. Här finns förslag 
på övningar och frågeställningar som kan användas 
för att förbereda er inför besöket och för att tillsam-
mans bearbeta föreställningens innehåll och tema-
tik efteråt. Välj de övningar som du tycker passar din 
klass.

En del elever är vana vid att se scenkonst och för 
andra kan det vara första gången de besöker en 
teater. Det kan vara viktigt att påminna om att man 
inte behöver “förstå” allt. När det gäller scenkonst 
och standup finns det inte någon tolkning som är 
rätt eller fel. Vi vill uppmuntra till reflektion bortom 
huruvida föreställningen var “bra” eller “dålig”. Vi 
hoppas att Tre streck ska väcka känslor och tankar 
som kan bidra till spännande och angelägna samtal i 
klassrummet.

Innan föreställningen 
Tre streck är en standup-föreställning av och med 
Melody Farshin. Här finns förslag på hur du som 
lärare kan förbereda din klass inför föreställningen. 
Välj det som du tycker passar!  

Vem är Melody Farshin? 

Melody Farshin är standup-komiker, författare, 
föreläsare och krönikör. Hon föddes 1988 och bor i 
Husby, i Västerort, Stockholm. Sin standup-debut 
gjorde hon i januari 2008 och hon har sedan dess 
har uppträtt på stora scener och event som Bråvalla, 
Almedalen och svenska FN-förbundet, samt på 
andra scener som Ortens bästa poet, Norra Brunn 
och RAW Comedy Club. 2018 släppte hon sin första 
roman, ungdomsboken Mizeria, som hon också 
dramatiserat och som fick sin teaterpremiär i mars 
2020. 2021 kom uppföljaren, Lowkey. 

Oavsett om Melody skriver, föreläser eller står på 
standup-scener har hon genom humor och allvar 
velat belysa samhällets olika skikt, då hon själv 
kommer från orten och låter ortens röst bli hörd. Hon 
vill vara en inspiration för alla som lever i 
ytterstaden, inte minst för unga tjejer från olika 
kulturer och bakgrunder. Hon vill inkludera, diskutera 
och belysa vardagshumorn med stor igenkänning 
från förorten, och visa att platsen är självklar även 
för den underrepresenterade. 

Visa gärna klassen den här hälsningen från Melody

youtu.be/JWiH2g9UR2g 
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https://www.youtube.com/watch?v=JWiH2g9UR2g
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Vad är standup?

Det kan vara bra att prata med eleverna om vad 
standup är så att alla har en gemensam 
referensram. Fråga klassen om någon har sett 
någon standup-show, kanske på tv, Youtube eller 
live?

Standup kan vara rå och rakt på. Ibland driver 
standup-komiker med stereotyper och makthavare, 
ibland sätter de fingret på samtidsaktuella 
händelser och kanske utmanar de publikens 
förutfattade meningar eller fördomar. 
Standup föddes i slummen av New York där satiren 
blev ett verktyg att skapa klarspråk av politiken. Det 
blev nästan revolutionärt i och med att det är en 
fulkultur där det gick att tala fritt istället för 
långrandiga politiska icke-svar. Än idag ser vi många 
som har större förtroende för sina komiker än för 
sina politiker, just på grund av komikernas analys och 
tydlighet.

Svensk standup föddes 1988. Det svåra med 
standup är just att det ser så enkelt ut, men det 
kräver en hel del förutsättningar och tydligheter i 
miljön för att skapa fokus i rummet. Det räcker med 
att du missar ett ord i upplägget för att missa 
punchline, därför är det jätteviktigt med 
förutsättningar utan distraktioner. Se därför till att 
mobilerna är avstängda och undanstoppade när 
eleverna sätter sig för att se Tre streck. Hälsa och 
tacka på förhand från Melody!

Exempel på stand up-komiker 

Här är två olika exempel på vad standup kan vara:

Michael Che

youtube.com/watch?v=s6MVjwnNIg4

Chris Rock

youtube.com/watch?v=kqhVNZgZGqQ

Samtalsfråga

Det kan vara spännande att fråga klassen om vad de 
tänker om humor. Är det okej att skämta om vad som 
helst eller finns det ämnen som man inte bör skämta 
om? Varför? Vem ska i så fall bestämma det? Spelar 
det någon roll vem det är som skämtar om vad?
 

Övning: Heta stolen – Värderingsövning   

En övning som bygger på att eleverna får ta ställning 
till påståenden som på olika sätt berör teman som 
finns i Tre streck. 

Skjut undan bord och låt eleverna sitta på stolar i en 
cirkel i klassrummet. Det ska finnas en extra, tom, 
stol i cirkeln. Eleverna ska ta ställning till olika 
påståenden genom att byta plats eller sitta kvar. 
Uppmuntra eleverna att gå på sin första impuls och 
betona att det viktiga är att prova på att ta ställning, 
men att man såklart får ändra åsikt under övningens 
gång. 

Förklara för eleverna att du kommer läsa upp ett 
påstående. Om de håller med om påståendet ska de 
visa det genom att byta plats, alltså ta en ny stol i 
cirkeln. Om de inte håller med om påståendet ska de 
visa det genom att sitta kvar på sin stol. 

Här kan du som lärare lägga till ett alternativ för 
“kanske” om du vill. Om eleverna tycker ”kanske” 
visar de det genom att sitta kvar på sin stol och 
korsa armarna över bröstet. Men oftast blir det bäst 
samtal om man uppmuntrar eleverna att tydligt ta 
ställning genom att svara “ja” eller “nej”.

Syftet med övningen är att på ett kreativt sätt skapa 
reflektion och samtal. Påståendena är igångsättare 
men det viktiga är att ställa fördjupande följdfrågor, 
till exempel: Varför tänker du så? Är det alltid så? Kan 
det vara på något annat sätt? Se till att många olika 
röster kommer till tals, men undvik att hamna i 
polariserande debatt. 

Påståendena nedan är inspirerade av tematiken i Tre 
streck. Välj de påståenden som du tycker känns 
relevanta och som du tror kan bidra till spännande 
och konstruktiva samtal i din klass. Påminn gärna 
under övningens gång om att det inte finns något 
rätt eller fel svar och se till att allas åsikter och 
tankar respekteras i rummet. 

Påståenden

Första påståendet är ett test-påstående för att testa 
övningens form. Bredvid varje påstående finns 
förslag på följdfrågor i kursiv stil. 

 • Pizza är godare än hamburgare.

 • Människor umgås mest med andra som 
liknar dem själva. Varför är det så? Vad kan vara 
positivt med att umgås med andra som liknar en 
själv? Vad kan vara negativt?

https://www.youtube.com/watch?v=s6MVjwnNIg4
https://www.youtube.com/watch?v=kqhVNZgZGqQ
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 • Alla människor har fördomar. Vad är 
egentligen en fördom? Vad är det som skapar 
fördomar? Går det att bli av med sina fördomar? 
Hur?

 • Alla har samma möjligheter i samhället. 
Vad kan påverka människors möjligheter i 
samhället? Har samhället olika förväntningar på 
människor beroende på till exempel var de bor 
någonstans?

 • Det är viktigt att ha en plats som man 
känner sig hemma på. Vad behövs för att man ska 
känna sig hemma? Kan man känna sig hemma på 
flera olika platser? Tror ni att alla människor har en 
plats som de känner sig hemma på? 

 • Det är viktigt att vara stolt över området 
man bor i. Vad kan påverka ens känsla för området 
man bor i? Vad behövs för att man ska tycka om och 
känna sig stolt över platsen man bor på? Hur 
påverkas ens egen uppfattning om platsen man bor 
på av vad andra tycker och tänker om den?

 • Det är viktigt att göra sin familj stolt. Vad 
kan det betyda att göra sin familj ”stolt”? Hur märker 
man att man gjort någon stolt? Vad är motsatsen till 
att göra någon stolt? Kan familjens förväntningar 
påverka en negativt?

 • Unga människor söker ofta efter sin 
identitet. Vad betyder det att ”söka efter sin 
identitet”? Tror ni att vuxna oftare har ”hittat” sin 
identitet? Vad är egentligen ”identitet”?

 • Det är viktigt att tro på sig själv. Vad 
betyder det att ”tro på sig själv”? 

Efter föreställningen
Att prata om föreställningen i klassrummet efteråt 
är ett sätt att fördjupa upplevelsen. Här finns förslag 
på övningar som kan användas för att samla ihop 
intrycken och tillsammans reflektera kring vad ni 
sett och upplevt.

Övning: “Jag minns…”-runda    

Ett sätt att inleda samtal om föreställningen som 
bygger på att klassen tillsammans skapar en 
gemensam minnesbild av föreställningen.

Samla gärna klassen på stolar i en cirkel i 
klassrummet. Börja med att låta eleverna fundera 
för sig själva kring vad de minns starkast från Tre 
streck. Något som var extra berörande, roligt eller 
kanske sorgligt. Om det är möjligt kan det vara bra 
att låta eleverna vara tysta och blunda medan de 
funderar. 

Låt sedan var och en i tur och ordning säga något de 
minns från föreställningen. Var och en säger bara en 
sak de minns. Uppmuntra gärna eleverna att säga 
olika saker för att få syn på hur många olika intryck 
och minnesbilder en föreställning kan ge. 

Utveckling av övningen
 
 • Låt var och en säga två saker de minns: “jag 
minns... och jag minns...” för att få fram ännu fler 
minnesbilder. 

 • Låt var och en säga en sak de minns och 
ställa en fråga kring föreställningen: “jag minns… 
och jag undrar varför/hur/om…”

Övning: Tre streck – Rita och prata  

En kreativ kom-i-gång-övning för att börja prata om 
föreställningen och för att tillsammans samla ihop 
olika intryck och minnesbilder.

Börja med att fråga klassen vad de tänker kring 
föreställningens titel. Varför tror ni att den heter Tre 
streck? Frågan ställs redan i föreställningen, men 
uppmuntra gärna eleverna att fundera vidare och 
vara fria i sina associationer. Betona att det inte finns 
något rätt svar.

Dela sen in klassen i par eller mindre grupper och 
dela ut färgpennor och/eller kritor och ett A3-
papper per grupp. Eleverna ska i sina par eller 
grupper rita upp tre stora rektangulära rutor på sina 
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papper, som tre streck. Låt dem sen färglägga eller 
fylla rutorna/”strecken” med illustrationer och/eller 
ord som de associerar med föreställningen. Vilka 
teman, känslor, färger, bilder minns de starkast från 
föreställningen? 
Låt sedan grupperna presentera sina bilder. Prata i 
helklass om likheter och skillnader mellan de olika 
gruppernas bilder.  

Övning: Tillsammansstatyer 
       – Dramaövning  

En gruppövning som bygger på samarbete, 
kreativitet och associationer. Fungerar att göra i ett 
klassrum om man skjuter undan bord och stolar.

Dela klassen i två eller tre grupper, ca 5–7 per grupp. 
Förklara att de tillsammans, i respektive grupp, ska 
gestalta olika saker, föremål, situationer eller 
begrepp. De ska använda sina kroppar och bilda så 
kallade ”statyer”. Statyerna står helt still och är 
ljudlösa. 
Det är bra om det finns en tidsbegränsning så att 
grupperna lättare bejakar sina första associationer, 
hjälper varandra och snabbt ställer upp sig i statyer. 

Räkna gärna ner från tio till noll med instruktion om 
att de på noll ska stå helt stilla. 

Till exempel om du säger ”alla blir en cirkel” så ska 
respektive grupp tillsammans ”bli” en cirkel, kanske 
genom att ställa sig i en ring och hålla varandra i 
händerna. Det här är en samarbetsövning och det är 
viktigt att alla deltar i varje statybild.

Statyord  

Börja med att säga:  ”Alla blir…”

– En cirkel
– Ett höghus 
– Ett familjefotografi
– Ett par glasögon 
– En tunnelbanevagn
– Ett hjärta 
– Solen
– Tre streck 
– Ett bröllop
– En arbetsintervju
– En passkontroll
– Den inre rösten

Foto M
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Känslor!

Om det passar kan du låta klassen också få gestalta 
känslor. Du säger då på samma sätt som ovan ”alla 
blir…” och gruppen visar sedan känslan i en 
stillastående staty. Kom gärna på fler exempel på 
känslor att gestalta!

– Glädje 
– Ilska 
– Stolthet
– Tvivel 
– Besvikelse

Innanför, utanför och mitt emellan 

Låt sen grupperna få lite längre tid på sig, typ några 
minuter, att förbereda tre olika statyer som visar 
följande begrepp:

– Att vara innanför
– Att vara utanför
– Att vara mitt emellan

En grupp i taget visar sen sina tre olika statyer som i 
ett flöde, alltså en staty i taget utan att ni stannar 
upp och pratar om dem emellan.
 
Samtalsfrågor

Prata sen med klassen om statyerna och koppla 
begreppen innanför, utanför och mitt emellan till Tre 
streck: 
– Hur tolkade ni begreppen/orden? Hur tänkte 
ni när ni gjorde de olika statyerna? 
– Vad är egentligen skillnaden mellan att vara 
innanför, utanför och mitt emellan? 
– Hur är det i samhället? Finns det människor 
som är innanför, utanför och mitt emellan? Är det 
något av de tre lägena som är jobbigare att vara i än 
de andra?
– Vad sa Melody i föreställningen om att vara 
innanför, utanför och mitt emellan?

Övning: Fyra hörn – Värderingsövning  

En reflektionsövning som bygger på att eleverna får 
ta ställning till frågor som tar avstamp i 
föreställningens tematik. Fungerar att göra i 
klassrum om stolar och bord skjuts undan.

Markera ut fyra punkter i rummet, om möjligt, 
använd rummets fyra hörn. Det ska finnas tre hörn 
med specifika alternativ och ett fjärde som är ett 
öppet hörn som du ställer dig i om du inte tycker att 
något av de övriga tre passar dig.

Förklara att eleverna ska ställa sig i det hörn som 
bäst representerar vad de tycker. Uppmuntra 
eleverna att ta ställning utifrån sin första impuls, 
men betona att det självklart är okej att ändra sig 
under övningens gång. När alla har ställt sig i sitt 
hörn så kan varje ”hörngrupp” få prata lite med 
varandra om varför de valde just det hörnet. Be sen 
någon eller några från respektive hörn berätta hur 
de tänkte när de valde plats. 
Använd gärna också följdfrågorna som finns nedan 
och som kopplar tillbaka till föreställningen.
 
Frågor att ta ställning till

 Vad är ”hemma” för dig?
 
 • Platsen jag bor på 
 • Platsen min familj/släkt kommer ifrån 
 • En plats där jag kan vara mig själv
 • Annat
 
 Vad är viktigast för att man ska känna sig  
 hemma?
 
 • Att man känner sig trygg 
 • Att man har människor nära som man  
 tycker om 
 • Att man får vara sig själv  
 • Annat  

Följdfrågor

 Vad är skillnaden mellan att ha ett hem  
 och att känna sig hemma?
 
 Vad sa Melody om att känna sig hemma? 

 Var kände hon sig hemma? Var kände  
 hon sig inte hemma? 

 Vad är det som gör att man känner sig  
 hemma på en plats, i ett bostadsområde,  
 en stad eller i ett land? 

 Vad är det som gör att man inte känner  
 sig hemma?

 Hur tror ni det påverkar en om man inte  
 känner sig hemma på platsen där man  
 bor? 

 Hur resonerade Melody kring begreppen  
 moderland, fosterland och    
 miljonprogram?

 Vad betyder de begreppen för er? 
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Frågor att ta ställning till

 Vems åsikter och värderingar påverkar en  
 mest?

 • Kompisarnas
 • Familjens 
 • Lärarnas 
 • Annat

 Vad påverkar mest ens identitet/vem man  
 är? 

 • Vilka människor man umgås med
 • Ens intressen och åsikter 
 • Platsen man kommer ifrån eller bor på
 • Annat

Följdfrågor

 • Blir alla människor påverkade av sin   
 omgivning, till exempel av klasskompisar,  
 kompisar, familj, lärare mm? Påverkas vissa  
 mer än andra? Varför i så fall?
 
 • Bemöter vi människor på olika sätt   
 beroende på vilket kön, ålder, religion,  
 sexuell läggning, bakgrund mm någon har?  
 Påverkar det vilka förväntningar vi har på  
 personen?
 

 • Hur påverkades Melody av omgivningens  
 förväntningar på henne? Vilka exempel gav  
 hon på hur hon blivit dåligt bemött av   
 människor?
 
 • Hur påverkades Melody av sin familjs  
 förväntningar? 
 
 • Vad sa Melody om ”den inre rösten”? Hur  
 kan man beskriva ”den inre rösten”?
 
 • Ska man alltid lita på sin egen inre röst? 

Övning: Det här är jag! – Tankekarta och  
       bildövning

En individuell reflektionsövning kring vad som 
påverkar vem man är/blir och vad som egentligen 
skapar ens identitet. 

Tankekarta

Dela ut ett tomt pappersark och en penna till alla i 
gruppen. Låt dem skriva sitt eget namn i en cirkel i 
mitten av pappret. Förklara sen att de ska få göra en 
egen tankekarta utifrån frågan vad som är viktigt för 
vem de är. 
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Ställ frågor som: 

 • Vad är viktigt för vem du är?
 
 • Vem/vilka påverkar eller har påverkat dig,  
 så att du har blivit den du är?

 • Är det viktigt vilken plats du kommer ifrån?
 
 • Är det viktigt var du bor?

 • Är det viktigt vilka dina föräldrar/familj är? 
 • Är det viktigt vilka intressen, stil eller  
 åsikter du har?
 
 • Är det viktigt för din identitet vilka du  
 umgås med?
 
 • Hur skulle du själv vilja beskriva dig, vilka  
 ”etiketter” skulle du själv sätta på dig? 

 • Vilka ord tror du andra skulle använda för  
 att beskriva dig? 

Låt var och en jobba enskilt. Låt sedan var och en 
presentera något från sin tankekarta, kanske en sak 
som de tänker är viktigt för deras identitet. 

Bildövning

Om det passar kan eleverna utifrån frågorna ovan 
också få göra varsin bild utifrån rubriken ”Det här är 
jag”. Dela ut papper, pennor och kritor. Eventuellt 
också saxar, limstift och tidningar/magasin som 
eleverna kan klippa bilder ur för att skapa collage. 
Låt dem få relativt kort tid på sig och uppmuntra 
dem att välja några saker som känns viktiga för vilka 
de är. De kan göra självporträtt eller mer abstrakta 
collage med föremål eller symboler. 

Alla jobbar enskilt men får sen, en i taget, presentera 
sina bilder för varandra. 

Samtal

Koppla sen tillbaka till föreställningen och prata om 
hur det var för Melody.

 • Vem var Melody? Hur skulle ni beskriva  
 henne?

 • Vad verkade vara viktigt för Melody? Vad  
 påverkade hennes identitet? 

 • Vilka möjligheter hade Melody att skapa sin  
 egen identitet? 

 • Vad eller vilka påverkade hennes   
 uppfattning om sig själv? 

 • Hur blev Melody bemött av andra runt  
 omkring henne? 

 • Hur påverkas vi av andras uppfattningar om  
 oss?

Tips på vidare lyssning 
och läsning
Älskade Husby | SVT Play
 
Melody pratar i föreställningen om Husby. Här finns 
tips på en dokumentär från SVT: Älskade Husby – En 
dokumentärserie i två delar av Marianne Gustavsson 
och Maud Nycander om utanförskap och drömmar 
skildrat med svärta, humor och kärlek. 

Elever på Husbygårdsskolan tycker till om 
”Älskade Husby” | SVT Nyheter  

Ett kortare inslag från SVT Nyheter där elever från 
Husby tycker till om serien Älskade Husby.
 
Melody Farshins hemsida 

melodyfarshin.se

https://www.melodyfarshin.se
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Vill ni ha mer? 
Önskar du och din klass ett mer fördjupat 
möte här på plats kan vi erbjuda er:

En workshop tillsammans med Melody 
Farshin i anslutningen till föreställningen.

Kostnad 140 kr/elev

För bokning kontakta Carolina Oscarsson.

carolina.oscarsson@kulturhusetstadsteatern.se
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