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Om föreställningen
Släpp mig lös – så ska jag rubba jorden. 

Malin ska snart ta studenten när allt plötsligt rämnar. 
Egentligen är det inget som har hänt, inte som Malin kan 
förstå i alla fall. Men verkligheten känns så främmande. Inuti 
Malin pågår en kamp som håller på att slita sönder henne. 
Hur kan hon må så dåligt när andra har det sämre? Varför 
gör hon inget för att stoppa allt lidande i världen? Tänk om 
Gud inte finns? Tänk om Gud finns? Ska hon göra som alla 
andra vill eller göra uppror? 

Mitt i allt kaos blir Malin kär. Alltså jättekär. I någon hon 
absolut inte får bli kär i. 

Karin Boyes självbiografiska roman Kris utspelar sig i 
1920-talets Sverige. Mellan två världskrig och i en tid när 
homosexualitet var förbjudet. När romanen först 
publicerades ansågs den vara oerhört kontroversiell av 
både kritiker och allmänheten.

80 år efter Boyes död blir romanen som scenkonstverk satt i 
en samtida kontext. I rollerna ser vi rapartisten Beri Gerwise 
tillsammans med Frida Beckman.

BOKA
kulturhusetstadsteatern.se/vallingby

FÖLJ
@kulturhuset_vallingby på Instagram och Facebook.

KRIS 
Av KARIN BOYE 
I dramatisering av MAJA SALOMONSSON

Medverkande FRIDA BECKMAN och BERI GERWISE

Regi och dramatisering MAJA SALOMONSSON
Scenografi och kostym JOHANNA MÅRTENSSON
Komposition och ljuddesign KENT OLOFSSON
Ljus RAIMO NYMAN
Mask EVA RIZELL
Dramaturg MIA WINGE
Dramapedagog ELIN CALLMER
Marknadsansvarig LYDIA PUTKINEN TAPPERT
Kommunikatör skolor CAROLINA OSCARSSON
Lanseringsfoto MATILDA RAHM
Föreställningsbilder JOSÉ FIGUEROA
Producent JOSEFIN LAGERWALL
Scenchef THERES HANSSON
Belysningsmästare ANTON LINDER
Ljudtekniker/scenmästare PEKKA TUPPURAINEN
Ljudtekniker FRANCISCO CÓRDOVA HERNÁNDEZ
Rekvisitör och kostymtekniker MIRA LUNDBERG
Produktionsassistent VÅR MARIA GRANADOS LANGELAND
Publikvärdssamordnare FREDRIKA SIDÉN CRUZ
Verkställande producent JIASI MACIEL
Konstnärlig ledare och chef OLOF HANSON 

PRIS
Ordinarie 220 kr, Pensionär 120 kr, Ung under 26 år 120 kr

Från 15 år
Upremiär 25 februari 2022 på Kulturhuset Vällingby.
Speltid ca 1 timme och 30 minuter, ingen paus
Av upphovsrättsliga skäl är fotografering, filmning och 
ljudupptagning från salongen inte tillåten.

Produktion
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https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/kris-0
mailto:@kulturhuset_vallingby
https://www.instagram.com/kulturhuset_vallingby/
https://www.facebook.com/kulturhusetvallingby/
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Det här materialet är för dig som är lärare och som har en 
klass som ska se föreställningen Kris på Kulturhuset 
Vällingby.
Här finns förslag på övningar som kan användas som 
förberedelse inför teaterbesöket och för att bearbeta 
föreställningen efteråt. Bläddra gärna igenom materialet 
och välj ut de övningar som du tycker känns relevanta för din 
klass.

När det gäller att tolka och förstå teater finns det inte något 
rätt eller fel. Ni som sett föreställningen har säkert upplevt 
den på olika sätt. Vi hoppas att Kris ska väcka tankar, känslor 
och reflektioner som kan bidra till spännande samtal i 
klassrummet.

Att prata om teater
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Hälsning från 
regissören 
Hej lärare!

1994 var jag 14 år och Sverige vann VM-brons i fotboll. 
Innan matchen läste förbundskaptenen en dikt av Karin 
Boye för att motivera spelarna. Den slutade: 
”Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt 
stora äventyr.”

Det var så jag upptäckte Karin Boye. Hennes dikter och 
romaner kom sedan att bli viktiga följeslagare under 
tonårens omtumlande tid.

I romanen Kris utkämpar Karin Boyes alter ego Malin en 
existentiell brottningsmatch med Gud, vuxenvärlden och 
inte minst med sig själv. Hur kan hon må så dåligt när det 
finns andra som har det sämre? Varför gör hon inget för att 
stoppa allt lidande i världen? Tänk om Gud inte finns? Tänk 
om Gud finns? Ska hon göra som alla andra vill eller göra 
uppror? Mitt i allt kaos blir Malin kär, i någon hon absolut inte 
får bli kär i. 

Även om boken skrevs i en tid när religionen generellt hade 
en starkare ställning i samhället, är Malins inre konflikter 
ständigt aktuella. Berättelsen utspelar sig till stor del i en 
inre, tidlös värld. Vår samtid söker ofta enkla förklaringar till 
psykisk ohälsa. I föreställningen vill jag skildra all 
komplexitet och alla de motstridiga känslor som ryms i en 
kris, och i en människa. 
Många förknippar Karin Boye med hennes tragiska död, men 
framförallt var hon en skildrare av livslust, sinnlighet och 
mod. Jag hoppas att nya generationer ungdomar ska få 
möta hennes fantastiska världar.

Maja Salomonsson, regissör

Foto  JO
S

É FIG
U

ERO
A



5

Innan teaterbesöket 
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. 
En teaterföreställning är en sammansättning av många olika 
delar såsom ord, rörelser, gestaltning, ljud, ljus mm. 
Vi hoppas att ni som publik ska kunna släppa behovet av att 
”förstå” och bara hänge er åt upplevelsen. Här finns förslag 
på hur ni kan förbereda er inför teaterbesöket.

Teaterbegrepp 
Här är några begrepp som kan vara bra att gå igenom innan 
teaterbesöket för att skapa en gemensam referensram.

• ROLLER Personerna som berättelsen handlar om och som 
skådespelarna spelar. Samma skådespelare kan spela flera 
olika roller. 

• HUVUDROLL Den person som föreställningen framförallt 
handlar om. I Kris heter huvudrollen Malin och spelas av Beri 
Gerwise.

• BIROLL Karaktärer som stöder berättelsen på olika sätt. I 
Kris finns många olika biroller som spelas av skådespelaren 
Frida Beckman. 

• REPLIKER Orden som sägs på scenen. 

• MONOLOG En karaktär pratar högt med sig själv eller med 
publiken.

• DIALOG Två karaktärer pratar med varandra. 

• SCENEN/SCENOGRAFIN Platsen där föreställningen 
utspelas. Skådespelarna kommer röra sig på och runt 
omkring scenen och det kan finnas olika möbler på scenen 
under föreställningens gång. 

• REKVISITA Föremål som skådespelarna använder på 
scenen.

• KOSTYM Kläderna som skådespelarna har på sig på 
scenen.

• PUBLIK Ni som tittar på föreställningen. Utan er så blir det 
ingen teater! Som publik får man en plats att sitta på och 
under föreställningen ska man stänga av sin mobil. Man får 
inte filma, spela in ljud eller fotografera, men i övrigt finns 
det inga regler för hur en publik ska vara. 
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ÖVNING: Vad är en kris? – Tankekarta  

Låt eleverna prata två och två om vad de tänker på när de 
hör ordet “kris”. Vilka associationer får de? Hur kan man 
definiera en kris? 

Samla sedan eleverna i helgrupp och samla definitionerna i 
en gemensam tankekarta på tavlan. Fråga om det finns 
skillnader eller likheter mellan en kris i samhället och en 
personlig livskris.

ÖVNING: Hur var det på 1920-talet? – Samtal

Karin Boyes självbiografiska roman Kris utspelar sig i 
1920-talets Sverige. Mellan två världskrig och i en tid när 
homosexualitet var förbjudet. När romanen först publicer-
ades 1934 ansågs skildringen av homosexuell kärlek kontro-
versiell av både kritiker och allmänhet. Även det modernis-
tiska formspråket med icke-linjärt och fragmentariskt 
berättande var banbrytande. Karin Boye bidrog till moder-
nismens genombrott i Sverige.

Prata med klassen om hur det var i Sverige på 1920-talet. 
Låt eleverna söka information inom olika områden, till 
exempel hur var det med rättigheter för kvinnor och hbt-
qi+personer? Vilka hade rösträtt? Vad hade religionen för 
plats i samhället? Hur levde människor i 1920-talets 
Sverige?
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Efter teaterbesöket  
Att prata om föreställningen i klassrummet efteråt är ett 
sätt att fördjupa och förlänga teaterupplevelsen. Nedan 
finns förslag på olika slags övningar som kan användas för 
att samla ihop intrycken, tolka vad ni sett och för att 
tillsammans reflektera kring föreställningens innehåll och 
tematik. 

ÖVNING: “Jag minns…”-runda  

Samla gärna klassen på stolar i en cirkel. Börja med att låta 
var och en fundera för sig själv kring vad hen minns starkast 
från Kris. Om det är möjligt kan det vara bra att låta eleverna 
vara tysta och kanske blunda medan de funderar.

Låt sen var och en i tur och ordning säga något de minns från 
föreställningen, till exempel en karaktär, en replik eller ett 
föremål som fanns på scenen. 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. 

VARIANTER

• Låt var och en säga flera saker de minns “jag minns... 
och…” för att få fram ännu fler minnen från. 
• Låt var och en säga en sak de minns och en fråga: “jag 
minns… och jag undrar varför/hur/om…”
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ÖVNING: Vem var vem? – Lista 

Huvudpersonen i berättelsen är Malin som spelades av Beri 
Gerwise. Den andra skådespelaren Frida Beckman spelade 
de andra rollerna.

Låt eleverna prata i par eller mindre grupper om vilka roller 
de kommer ihåg mest.

Samla sedan ihop alla i helklass och gör en lista över 
karaktärerna.

EXEMPEL PÅ ROLLER SOM FRIDA SPELADE

Experterna i början, teologen och läkaren

Malins pappa

Malin mamma

Malins syskon 

Fröken Mogren 

Malins klasskamrat Dagny

Doktor Ringbom

Malins lärare

Malins kusin Nora

Gud

Rektorn

Siv 

ÖVNING: Vad hände? – Statyövning 

Skjut undan bord och stolar så att det finns gott om golvyta 
att använda. Dela in gruppen i smågrupper om cirka fem 
personer. Respektive grupp ska välja tre viktiga händelser i 
föreställningen och sammanfatta dessa i tre meningar. 

UTGÅ FRÅN DE HÄR TRE RUBRIKERNA

• Först så… (Var det på det här sättet) 

• Men sen… (Så hände det här som på något sätt förändrade 
situationen, alltså en vändpunkt)

• Och då… (Blev det så här istället)

Grupperna ska sen med sina kroppar gestalta dessa tre 
moment i så kallade ”statyer”, det innebär att gruppen visar 
situationerna som ”frusna” och ljudlösa bilder. En person i 
varje grupp får ansvar att vara uppläsare och läsa upp 
meningen som skrivits, alltså berätta vad respektive staty 
visar. 

Presentera sen statyerna för varandra, en grupp i taget. 
Uppläsaren läser ”först så...” och gruppen visar staty helt 
stilla i några sekunder, uppläsaren läser ”men sen…” och 
gruppen visar nästa staty, uppläsaren läser ”och då…” varpå 
gruppen visar sin sista staty. Lite som en diabildsvisning!

Även om deltagarna inte är dramavana brukar den här 
övningen fungera bra. Ge dem hellre lite för kort än för lång 
tid för att undvika prestationsångest. Uppmuntra eleverna 
att tänka abstrakt, de behöver inte enbart gestalta 
människor utan kan också vara föremål eller gestalta en 
stämning eller känsla. 
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ÖVNING: Hur det såg ut på scenen? – Samtal  

Låt klassen prata två och två eller i mindre grupper om 
scenografin/scenbilden.

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR

• Hur såg scenbilden ut? Vad fanns det för olika möbler och 
föremål på scenen? Vilka färger fanns i scenbilden?

• Hur förändrades scenbilden under föreställningen? På 
vilka olika platser/i vilka miljöer utspelade sig berättelsen? 
Hur skapades de olika rummen? 

• Vilken rekvisita, vilka föremål, använde skådespelarna? 

• Varför tror ni att vissa karaktärer hade saker på huvudet?

• Vad hade skådespelarna för kostym på sig? Vilka likheter 
och skillnader var det mellan de olika skådespelarnas 
kostymer? Vad tror ni det skulle symbolisera? 

• Hur användes ljud och musik i föreställningen? Vilka olika 
stämningar skapade musiken/ljudet? Ge exempel.

• Hur användes ljus och mörker i föreställningen? Vilka olika 
stämningar skapade ljuset och mörkret? Ge exempel.
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ÖVNING: Heta stolen – Värderingsövning  

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

INSTRUKTION

Om du håller med om påståendet som läses upp byter du 
plats, om du inte håller med sitter du kvar på din stol. 

Man kan lägga till ett alternativ för “kanske”, som man visar 
genom att sitta kvar på sin stol och korsa armarna över 
bröstet. Men, oftast blir det bäst samtal om man utmanar 
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, tex: Vill du 
utveckla vad du menar? 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 Kris. Välj 
ut de påståenden som du tycker känns relevanta. Påminn 
eleverna om att det inte finns något rätt eller fel svar!

PÅSTÅENDEN 
(Förslag på följdfrågor i kursiv stil under respektive fråga)

• Alla människor har en kris någon gång i livet  

Vad kan menas med ”kris”? Är en kris enbart något negativt 
eller positivt? Vad kan människor “krisa” kring? 

• Kriser behövs för att utvecklas

Finns det människor som undviker kriser? Varför?

• Samhällets normer och krav påverkar hur vi mår

Vad anses sjukt/friskt i vårt samhälle idag? Har det som 
anses vara sjukt/friskt förändrats genom historien?

• Man kan må dåligt fast man egentligen har det bra

Har vissa mer “rätt” att må dåligt än andra? Är det viktigt att 
vara tacksam? Borde vi vara mer tacksamma?

• Man kan välja att vara lycklig 

Vad är lycka? Kan man vara lycklig hela tiden?

• Vissa människor föds onda 

Är människor bara en sak, som god eller ond? Är det 
människor eller handlingarna som är goda eller onda? Vem 
bestämmer vad som är gott/ont? 

• Människor behöver något att tro på

Vad innebär det att ha en tro?

• Att be till Gud kan ge människor styrka

Hur då? Vilken funktion kan bön fylla?

• Religiösa frågor får för lite plats i vardagen

Vilka religiösa frågor får plats, vilka får inte plats? 

• Det är viktigt att söka efter något större i livet, oavsett om 
man tror på Gud eller ej 

Varför/varför inte? Vad menas med “något större i livet”?

• Människor behöver förebilder

Ge exempel, hur är en bra förebild? Finns det dåliga 
förebilder? Vem bestämmer vad som är en bra eller en dålig 
förebild? 

• Det finns en mening med livet

Borde vi tänka mer på vad som är meningen i livet snarare än 
vad som är meningen med livet? Vilken är skillnaden? 

• Det finns för många val att göra i livet

Vad kan vi välja i livet och vad kan vi inte välja? 

• Vuxna har ofta svårt att lyssna på ungdomar

Är det någon skillnad på att lyssna och att faktiskt förstå? På 
vilket sätt borde vuxna lyssna? 

• Många mår psykiskt dåligt för att de inte har någon att 
prata med

Hur kan vi som medmänniskor blir bättre på att prata med 
varandra? Hur pratas det om psykiskt mående i samhället? 
Är det lätt eller svårt att prata om att man mår dåligt?

• Det är viktigt att veta vad man själv vill

Kan man alltid veta vad man själv vill? 

• Ungdomar borde få bestämma mer över sina liv

Hur mycket frihet har unga i dag att själva bestämma över 
sitt liv? Är det någon skillnad mot för 100 år sen tror ni?
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ÖVNING: Oavslutade meningar 

Klipp ut lappar med meningarna nedan. Dela in klassen i 
mindre grupper och dela ut lappar till varje grupp. 

Låt grupperna jobba parallellt. En i varje grupp drar en lapp 
och läser meningen högt. Uppgiften är sen att alla i 
respektive grupp ska fylla i meningen med egna ord. Till 
exempel: Våren är… den bästa årstiden. Våren är… kall. 
Våren är… pollenallergi. Osv. 
När alla fyllt i meningen med egna ord så drar gruppen nästa 
lapp och fortsätter.

Prova med testmeningarna först för att komma igång.

TESTMENINGAR

Våren är… 

Jag längtar efter… 

Meningen med livet är...

MENINGAR ATT KLIPPA UT

• Föreställningen handlade om… 

• Malin ville… 

• Malin ville inte… 

• Malin hade en kris för att...

• Malins pappa var… 

• Malins mamma var…
 

• Malin tyckte Siv var… 

• Malins klasskompis sa att...

• Malin tyckte att Gud...

• Malin undrade om...

• Malin drömde om...

• Malin längtade efter…

• Jag tycker Malin borde…

Foto  JO
S

É FIG
U

ERO
A



12

ÖVNING: Malin och Gud – Samtal  

En del av Malins kris verkar handla om tro och hennes 
relation till Gud. Vad var det för slags Gud Malin vände sig till 
i början? Hur skulle ni beskriva hennes tro?

Successivt börjar Malin tvivla på sin tro, hon pratar bland 
annat med fröken Mogren om det. Vad är det hon tvivlar på?

Malin skriver sedan en dikt om att Gud har gått under. Läs 
dikten högt, eller kopiera upp, dela ut och låt eleverna läsa 
den högt. Prata om vad dikten handlar om. Vad kan Malin 
mena med att hon nu är seende, vad är det hon ser? Har hon 
helt slutat tro eller har hennes tro förändrats? Eller är det 
kanske hon som förändrades?

Karin Boye brottades hela sitt liv med sin gudstro. Hon har 
själv sagt att hon i Kris inte angriper tron i sig utan 
religionens maktordningar och normer. 

I NATT GICK GUD UNDER
I natt gick Gud under.
Kanske var det ett tomt namnskal, som gick under.
Jag kastar det.
Jag står alldeles ny på stranden av ett hav
och samvetet är inte längre mitt.
Jag kastar det.
Viljan till liv har gjort mig naken,
viljan till liv har gjort mig seende.
Vad som än kommer,
ska jag möta med
nakna, seende ögon.

ÖVNING: Att vilja kasta sin sköld och sina 
vapen – Samtal   

I föreställningen framträder Malin med en version av ännu 
en dikt, som är en av Karin Boyes mest kända: dikten Jag vill 
möta ur Boyes tredje diktsamling Härdarna (1927). I 
föreställningen finns den med precis efter Malins möte med 
rektorn, innan hon längtansfullt är på väg till skolan för att få 
se sin förälskelse Siv. 

Läs gärna även denna dikt högt, eller kopiera upp, dela ut 
och låt eleverna läsa den högt. 

Vad upplever var och en att dikten handlar om? 
Vad kan det betyda att hon gick med ett pansar genom 
världen?
Att kasta sina vapen, vad betyder det?
Vad kan man vinna på att möta världen utan skydd? Finns 
några risker?
Är en fasad ett skydd eller kan det vara ett fängelse?
I den sista strofen gryr våren där hon tidigare frös och hon 
vill möta livets makter vapenlös, vad kan det innebära?

JAG VILL MÖTA
Rustad, rak och pansarsluten
gick jag fram -
men av skräck var brynjan gjuten
och av skam.

Jag vill kasta mina vapen,
svärd och sköld.
All den hårda fiendskapen
var min köld.

Jag har sett de torra fröna
gro till slut.
Jag har sett det ljusa gröna
vecklas ut.

Mäktigt är det späda livet
mer än järn,
fram ur jordens hjärta drivet
utan värn.

Våren gryr i vinterns trakter,
där jag frös.
Jag vill möta livets makter
vapenlös.
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ÖVNING: Brevet – Skrivuppgift 

Föreställningen slutar med att Malin tar studenten. Vad 
skulle du vilja skicka med Malin för råd, tankar, ord in i 
framtiden? Skriv ett brev till Malin, som dig själv eller som 
om du vore en vän till Malin. 

TA HJÄLP AV FÖLJANDE STARTRADER, 
OM DET BEHÖVS

Hej Malin,

Jag undrar… 

Jag skulle vilja säga till dig…. 

Hoppas du har…

Glöm inte att… 

ÖVNING: Att se sig själv – Bilduppgift 

På framsidan av lärarhandledningen finns en fotografi av 
Malin (Beri Gerwise) där hon står i profil och tittar på sig 
själv. Fotografiet är en parafras på omslaget till Johan 
Svedjedals biografi om Karin Boye (Den nya dagen gryr, 
Wahlström Widstrand 2017). 

VISA ELEVERNA FOTOT OCH PRATA OM DET

• På vilket sätt hänger fotografiet ihop med föreställningens 
tematik?

• Vad menas med att se sig själv? Såg Malin sig själv?

• I en av scenerna beskrevs hur det var som två krafter som 
stred inom Malin, vad kan det betyda?

• I en annan scen säger Malin att hon “blivit som två” och 
undrar om någon ser det. Vad kan det betyda? Kan man 
känna så ibland?

Ge dem sedan i uppgift att skapa egna varianter av 
fotografiet. Kanske finns det möjlighet att de fotograferar 
sig själva/varandra i profil och att ni printar ut fotona, gör 
collage och klistrar upp det på A3, eller att de ritar sina egna 
profiler. 
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Att söka hjälp – hur?
Malin försöker söka hjälp, bland annat pratar hon med sin 
gamla lärare fröken Mogren. Malins mamma tar henne 
också till doktor Ringbom. 

LÅT ELEVERNA PRATA TVÅ OCH TVÅ

• Hur blev Malin bemött av de vuxna hon försökte få hjälp 
av?
• Vad tror ni Malin hade behövt för stöd av de vuxna?

Fråga sedan eleverna vart de tycker att Malin (om hon levde 
idag) skulle kunna vända sig för att få hjälp. Samla förslagen 
på tavlan. 

TIPSA SEDAN OM TILL EXEMPEL

• Bris, för dig under 18: www.bris.se

• BUP (barn- och ungdomspsykiatri), för dig under 18 år: 
www.bup.se

• Du som är över 18 år och behöver psykiatrisk hjälp 
kontakta din vårdcentral och vid akuta frågor en psykiatrisk 
jour- eller akutmottagning.

• RFSL och RFSL Ungdom: www.rfsl.se/verksamhet/stod/

• Ungdomsmottagningen: www.umo.se

Tips på vidare lyssning 
och läsning 
HBTQ-PROFILER ATT MINNAS, SVT 2019 

Länk till ett galleri med en kort introduktion till olika hbtqi+-
profiler genom historien. Förutom Karin Boye finns här 
Marsha P. Johnson, Audre Lorde m.fl. 

svt.se/special/historiska-hbtq-profiler

KARIN BOYE, P3 HISTORIA 2019

Avsnitt om Karin Boye från 2019. 
“Modernistpionjären som trotsade tidens konventioner och 
bröt ny mark i både konsten och livet. Ett liv fyllt av 
skapande, men också mörker, olycka och hjärtesorg, som till 
slut blev för tung att bära”.

sverigesradio.se/avsnitt/1323518

KARIN BOYE SÄLLSKAPET

Hemsida med information om Karin Boye.

karinboye.se

LITTERATURBANKEN SKOLA

På Litteraturbanken skola under fliken Poesi finns en 
presentation av Karin Boye. Där finns också några av hennes 
dikter och noveller med tillhörande förslag på övningar. Det 
finns också tips på hur man kan arbeta vidare med poesi i 
klassrummet.

litteraturbanken.se/skolan/poesi-forfattare-karin-boye
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https://www.svt.se/special/historiska-hbtq-profiler/
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http://karinboye.se
http://litteraturbanken.se/skolan/poesi-forfattare-karin-boye
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Vill ni ha mer?
Önskar du och din klass ett mer fördjupat möte här på plats? 

För bokning kontakta Carolina Oscarsson.

carolina.oscarsson@kulturhusetstadsteatern.se
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