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Introduktion 
Det här inspirationsmaterialet är tänkt att ge dig 
ingångar för att undersöka föreställningen Vem 
som hon och några av dess teman tillsammans med 
dina elever. Materialet består av två delar. I den 
första delen finns ett antal frågor som du kan 
använda för att samtala om själva föreställningen. 
Den andra delen består av teman från 
föreställningen med exempel på övningar och 
diskussionsfrågor.

Samtalet om en scenkonstupplevelse kan stranda i 
”det var bra” eller ”det var dåligt”. Syftet med att 
tolka föreställningen och fortsätta samtalet är att 
ge en djupare förståelse för hur vi själva upplevde 
pjäsen och varför. Vi kan också få syn på hur olika 
våra upplevelser kan vara, och vi kan gemensamt 
komma fram till många olika tolkningar som öppnar 
vår syn på världen. Målet med att prata om 
scenkonst är inte nödvändigtvis att förstå pjäsen, 
utan att förstå oss själva och världen. Du som lärare 
behöver inte vara expert på scenkonst eller ha 
förstått pjäsen för att undersöka föreställningen 
tillsammans med dina elever – du är en åskådare 
precis som de.

I en scenkonstföreställning är allt du ser resultatet 
av medvetna val. Det finns en anledning till att 
scenen är en lekplats, till att kläderna och musiken 
är som de är. Tillsammans skapar de 
teaterupplevelsen. Därför är det relevant att 
undersöka de val som gjorts, och prata om vad de 
väckte i oss.

När man samtalar om scenkonst kan man vara 
behjälpt av några enkla principer:
- Vänta med värderingar – tolka hellre än tycka
- Allt kan tolkas – inget finns av en slump
- Utgå från dig själv – din upplevelse är det viktiga, 
inte regissörens eller manusförfattarens avsikt.
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Eftersamtal

1. Beskriv!
- Hur såg teaterrummet ut? 
- Vad fanns i rummet? 
- Hur var det placerat?
- Vad var det för ljud? Musik?
- Hur var ljussättningen? Ljust, mörkt, 
varmt, kallt… 
- Hur markerades nya scener?
- Hur ändrades rummet mellan de olika 
scenerna?
- Vilka var med? Vad hette de?
- Hur såg de ut? 
- Hur såg kläderna ut? Smycken? 
Smink? Hår?
- Rekvisita, vad hade de för saker? 
- Skillnader och likheter mellan 
karaktärerna? 

2. Tolka!
Be eleverna tolka, vad associerar de till 
aspekten? 

- Vad fick det ni har beskrivit för 
funktion i berättelsen? Vad associerade 
du det till? Vad fick de för betydelse för 
dig? 

- Varför såg rummet ut som det gjorde?
Exempelvis: Bänken och de nedklottrade 
gunghästarna gav mig känslan av att det 
var vilken lekplats som helst, var som 
helst i en förort. Standard, men också 
minsta möjliga, ingen har satsat extra på 
den här platsen. Ingen fancy 
klätterställning. Bara minimum – en bänk 
och gunghästar. Gunghästarna var också 
lite för små för tjejerna, det gav känslan 
att de varit på den platsen sen de var små 
och nu är de stora, de har egentligen 
vuxit ifrån den men vill inte lämna den än.

3. Reflektera
- Vilka känslor väckte föreställningen 
hos dig?
- Fanns det någon karaktär du kände 
igen dig själv i? Vem och på vilket sätt?
- Fanns det någon scen du tyckte 
särskilt mycket om? Varför?
- Fanns det någon scen som 
provocerade dig? Varför?
- Kändes historien trovärdig? Varför/
varför inte?
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Frågor till föreställningen

– När började föreställningen, tycker 
du? Se om klassen kan hitta så många 
olika svar som möjligt på frågan. 
- Hur skulle du beskriva vad 
föreställningen handlar om? 
- Var utspelar den sig tänker du? 
- Utspelar den sig i nutid eller i en annan 
tid?
- Hur gamla tänker du att karaktärerna 
är?
- Pratar de med publiken? Eller är det 
mer som att publiken får tjuvkika?
- Föreställningen heter ”Vem som hon”. 
Vad signalerar titeln tycker du? 
- Beskriv språket, kommer du ihåg 
några ord från föreställningen? Vad 
fyllde det för funktion i föreställningen 
tycker du? Tycker du att språket är 
autentiskt?
- Hur går det ihop att tjejerna är så 
hårda och lojala mot varandra 
samtidigt?

Djupdyk i karaktärerna

Vem som hon är berättelsen om fem tjejer 
i orten och deras liv, drömmar och rädslor. 
Ta en stund och djupdyk i karaktärerna

Gör såhär
Hjälps åt att minnas karaktärernas 
namn och skriv upp dem på tavlan. 
Dela sedan upp eleverna i mindre 
grupper och dela ut karaktärerna till 
dem. Be dem skriva ner exempelvis:

- Hur såg hon ut?
- Hur skulle du beskriva henne som 
person med tre ord? 
- Vad händer henne i pjäsen? 
- Hur är hon i början? I slutet?
- Hur är hennes relation till de andra 
karaktärerna? 
- Vad är hennes roll i hennes familj? 
- Vad verkar vara viktigt för henne? 
- Vad drömmer hon om? Vad lever hon 
för liv om tio år? 
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Intervju med 
Seluah Alsaati
Hur gjorde du när du skrev pjäsen? 
Jag intervjuade tio tjejer, hälften från Skärholmen 
och hälften från västerort. Jag ville få en bild av hur 
deras liv har varit och frågade om allt – uppväxten, 
familjen, drömmar, svårigheter, framtidsplaner. 
Utifrån det ringade jag in några tydliga teman, som 
antingen flera lyfte upp eller som jag tänkte att 
många andra säkert går runt och har en utmaning 
kring. En har problem med sina vänner, någon annan 
har svårigheter hemma med ekonomin, en är utsatt 
för våld av sin kille, en har en frånvarande mamma 
och någon tar ett stort ansvar för familjen. 

Sen slog jag ihop personerna och deras livshistorier 
med min fantasi, och gjorde dem till fem karaktärer. 
Verkligheten är så stark och viktig, och bättre än all 
fiktion jag eller någon annan kan komma på.

Varför är det viktigt att den här verkligheten 
gestaltas på scenen? 
Det är viktigt eftersom tjejer från orten inte syns på 
scenen, och om de syns så görs det med 
stereotyper och fördomar. Varför får inte jag plats, 
varför lyssnar ingen på mig? Varför får vi inte prata 
om våra liv på ett sätt där vi själva har makt över 
berättelsen? Det brukar vara känslan. I den här 
pjäsen framställs vi på våra egna villkor.

Vad önskar du att publiken får med sig efter att ha 
sett föreställningen? 
Jag vill att de som ser den ska känna igen sig, att de 
ska se sitt liv på scenen och känna gemenskap. Om 
man får se sitt liv gestaltas på scen så blir man stolt 
och får känslan att jag är viktig, mitt liv är viktigt och 
jag kan lära mig saker om mig själv genom att se mitt 
liv på scenen.
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Tema: Segregation, 
rasism, fattigdom
Det är flera scener i Vem som hon som handlar om 
hur tjejernas liv påverkas av stora samhällsskeenden 
som segregation, rasism och fattigdom. Delmos, 
delegation mot segregation skriver såhär: ”Både 
svensk och internationell forskning visar att boende i 
områden med socioekonomiska utmaningar får 
sämre livschanser sett till skolresultat, utbildnings-
nivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom 
hälsa och levnadsvanor.” 

Textläsning: Scen 8

I scen 8 får vi höra en gemensam dikt, tjejerna är arga på 
polisbrutalitet och segregation. Läs texten tillsammans och 
diskutera (du hittar utdrag ur manus längst bak i 
lärarmaterialet).

- Varför hatar Joselin ordet segregation? 
- Varför kallas ofta socioekonomiskt utsatta områden för 
segregerade och inte rika områden, fastän att båda är lika 
segregerade?
- Leta gemensamt referenser och blinkningar till andra 
skeenden i texten. Exempelvis George Floyd och rasistisk 
polisbrutalitet i USA eller no-go-zoner och synen på vissa 
förorter i Sverige. 
- Dela upp eleverna i par eller smågrupper och låt dem 
djupdyka i referenserna, och sedan redovisa för varandra.

Övning: 1000-kronorsloppet

Använd kortfilmen 1000-kronorsloppet för att diskutera hur 
strukturella förhållanden påverkar enskilda människors liv. 
Filmen beskriver ett lopp, där ett antal ungdomar tävlar om 
en 1000-lapp. Men innan loppet börjar får de som har det bra 
hemma, som har pengar och vars föräldrar gör läxor 
tillsammans med dem flytta fram några meter och kommer 
därmed ha mycket bättre förutsättningar att vinna. Filmen 
handlar om att vi föds in i omständigheter som vi inte kan 
påverka, men som i sin tur påverkar våra möjligheter i livet.

Gör såhär:
- Berätta för eleverna att ni ska diskutera strukturella 
frågor som rasism, fattigdom och segregation
- Visa filmen (finns på Youtube)
- Låt eleverna sitta för sig själva ett par minuter efter 
filmen och skriva ner sina tankar och känslor efter att ha 
sett den. Låt dem sedan prata två och två, och gå sen en 
runda. Känner de igen sin vardag i filmen?
- Diskutera gemensamt: Hur kan det ni pratat om kopplas 
tillbaka till föreställningen? 
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Tema: Framtid, 
rädsla och 
kärlek
Framtiden är ett genomgående tema i 
Vem som hon. Tjejerna blandar fram-
tidsplaner med rädsla för hur det ska gå 
för deras syskon och vänner. I en scen 
frågar Noor Amal om hon har gjort sina 
framtidsval på grund av kärlek eller 
rädsla. ”När du gör val i livet, gör du det 
av kärlek bror, yani du blev läkare för att 
du verkligen ville hjälpa sjuka, eller gör 
du det av rädsla. […] Bror om du väljer 
utifrån kärlek du kommer få kärlek 
tillbaka. Om du väljer utifrån rädsla du 
kommer vara rädd hela livet. Och då jag 
pratar inte blod”

Diskutera:

- Vad är skillnaden mellan att vara 
lycklig och att vara lyckad?
- Varför trackar de andra Noor för att 
hon dricker kaffe istället för Coca Cola? 
- Varför utbildar sig Amal till läkare trots 
att hon inte vill? Vad är det som gör att 
hon ändrar sig och börjar studera till 
lärare istället? 

Övning: Framtid, kärlek och 
rädsla

Gör såhär:
Dela ut A3-papper till eleverna. Sätt 
gärna på någon musik i klassrummet. Be 
dem antingen rita eller göra collage 
utifrån frågorna:

- Vad är dina drömmar inför framtiden?
- Vad skulle du vilja göra? Var skulle du 
vilja bo? Vad skulle du vilja lära dig?
- Hur skulle du önska att dina relationer 
med din familj, vänner och andra 
människor var? 
- Hur skulle du önska att din relation till 
dig själv var? 
- Föreställ dig själv som 80-åring. Vad 
skulle du som 80-åring vilja ge dig själv 
för råd inför din framtid?
- Hur skulle din framtid se ut om du 
valde utifrån kärlek? Om du valde 
utifrån rädsla?

Låt eleverna presentera så mycket eller 
så lite de vill för varandra.



8

Tema: Representation 
och förebilder
Skådespelarna i Vem som hon är alla själva uppvux-
na i orten. Det är ovanligt på svenska teaterscener. I 
det här temat är fokus förebilder och representation 
och varför det är viktigt. 

Diskutera:

- Om ni skulle gissa och fantisera, vilka förebilder tror ni 
att tjejerna i pjäsen har?
- Vad gör en människa till en bra förebild? 
- Vilken betydelse kan det ha för en att andra med samma 
hudfärg eller från samma ort finns med i film, teater och 
media? 

Övning: Inti Chavez Perez-testet* 

Syfte: kartlägga representation inom svensk film och teater, 
diskutera betydelsen av representation

Inti Chavez Perez är en föreläsare och författare som har 
utvecklat ett test för att analysera svensk film ur ett rättvi-
seperspektiv. Testet går ut på att…
… det måste finnas minst en icke-vit karaktär som spelas av 
en icke-vit skådespelare
… karaktären ska prata med en annan icke-vit skådespelare
… och de ska inte bara prata om brott

Gör såhär:
1. Berätta för eleverna om testet. Diskutera – vad betyder 
icke-vit? Handlar det om hudfärg, språk, kultur? Något 
annat? Hur tolkar ni begreppet? 
2. Be eleverna göra testet på Vem som hon. Passerar 
föreställningen? Varför/varför inte? 
3. Be eleverna jämföra med några nya svenska filmer, en 
annan teaterföreställning eller de verk som tagits upp i 
svenskundervisningen det senaste året. Ge dem exempel 
eller be dem hitta själva. 
4. Diskutera, i helgrupp eller smågrupper: Varför är det 
viktigt med representation? Varför är representationen så 
ofta skev? Vad kan vi göra åt det?

* Inti Chavez Perez-testet är inspirerat av Bechdeltestet som synar 
kvinnlig representation, med hjälp av frågorna: Finns det minst två 
namngivna kvinnliga rollfigurer? Som pratar med varandra? Om något 
annat än en man?
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Tema: Våld
Det förekommer mycket våld i Vem som hon. 
Tjejerna är utsatta i nära relation, av föräldrar och av 
kompisar. Suad och Amals brorsa blir knivhuggen 
och tjejerna slår också andra och varandra. Det är 
hela skalan från vänskapligt bråk till grovt våld med 
allvarliga konsekvenser. 

Diskutera:

Ta fram alla exempel på våld ni minns från 
föreställningen. Exempelvis när Suad gör Picasso på en 
kille, när Leyla misshandlar Suad, misshandeln Noor 
beskriver, Suad och Amals pappa…  

Om Joselin och Bilal:
- Kom på situationer där Bilal utövade våld eller 
manipulation över Joselin
- Varför har hon svårt att lämna honom?
- Vad är det som gör att hon till slut tar steget?
- Vad tror ni är orsaken till Bilals beteende? Hur hade han 
kunnat hantera sina känslor istället?

Övning: Vad är våld

I vardagligt tal likställs ofta våld med fysiskt våld. Men våld, 
kontroll och maktutövning har många fler skepnader. Syftet 
med den här övningen är att få en bredare förståelse av 
våld, för att ta även ”mildare” uttryck för våld på allvar. 

Gör såhär:
- Börja med att påminna eleverna om att det finns många 
olika sorters våld, inte bara fysiskt utan även psykiskt, 
sexuellt, materiellt och ekonomiskt. 

- Rita sedan en pyramid på tavlan (googla 
”våldspyramiden” för inspiration). Den ska illustrera att 
vissa våldshandlingar högst upp i pyramiden är ovanliga 
men alla är överens om att de är oförsvarliga – såsom mord 
eller våldtäkt. Andra våldshandlingar långt ner i pyramiden 
är vanliga och många har erfarenhet av dem, men de är 
också normaliserade i högre utsträckning i vårt samhälle. 
Det kan vara svartsjuka, skojbråk som är lite för mycket på 
allvar eller skämt på någons bekostnad. 

- Brainstorma sedan tillsammans och kom på många olika 
exempel på konkreta våldshandlingar. Skriv upp grovt våld 
högt upp i pyramiden, och vanligare, lindrigare våld längre 
ner. Ni kan också fokusera på pjäsen – vilka former av våld 
förekom där?

- När ni fått upp många exempel, diskutera om våldet blir 
mer eller mindre grovt beroende på följande:
- Vad spelar det för roll vem som utför våldet – om det är 
nåns förälder, partner eller en okänd?
- Vad spelar det för roll var våldet sker? Om det är hemma, 
på jobbet eller på gatan?
- Vad spelar det för roll om handlingen sker en enda gång 
eller varje dag?



10

Låt eleverna diskutera i 
smågrupper:

- Grovt våld är väldigt ovanligt, och alla 
fördömer det, medan mer lindrigt och 
vardagligt våld är mycket vanligt men 
många normaliserar det och tycker inte 
att det är så farligt. Varför är det så?
- Det är allra vanligast att män utövar 
våld – mot barn, kvinnor, hbtq-personer 
och mot andra män. Varför är det så tror 
du?
- Vilka former av våld är enklast för en 
åskådare att gripa in mot? Vilka är det 
svårast? Varför?

Sammanfatta sedan 
diskussionen tillsammans. 
Lyft viktiga poänger såsom:

- Vilket våld som ses som accepterat är 
föränderligt. Tidigare har både våldtäkt 
inom äktenskapet och barnaga varit 
lagligt i Sverige. Det betyder att våld är 
något som går att förändra, inte bara 
något att acceptera.

- Grovt våld tycker samhället är fel. Men 
lindrigare våld är mycket vanligare och 
förekommer i vår vardag. Där är vi inte 
alltid eniga om vad som är okej eller inte 
(innan #metoo fanns det exempelvis en 
annan syn på sexuella trakasserier). 
Därför behöver vi prata om det.
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Gå vidare
Läs:

Prata scenkonst, Regionteater Väst

Ett dag ska jag bygga ett slott av pengar, 
Evin Ahmad

Svartsjuka är inte romantiskt
https://svartsjukaarinteromantiskt.se/

Kicktorsken, Alexander Salzberger
Inte din baby, Seluah Alsaati

Lyssna:

Vem som dig!? Labyrint

Hej då, Blen

Toxic – om relationer, gränser och våld. 
UR

Titta:

Dör för dig, UR-play
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Utdrag ur manus
SCEN 8 Noor, Amal, Suad, Nadja och Joselin i 
en gemensam dikt 

NOOR: Man visiterade grabbarna framför oss. Benen brett 
isär, händerna bakom nacken. Vi visste att de äldre i centrum 
beckna, men det hade inget med oss att göra. Broshan 
cyklade hem från skolan. Benen brett isär, händerna på 
styret. Från ingenstans det pull upp fyra polisbilar. De 
omringade oss, tog broshan åt sidan. 

AMAL: ”Nån med cykel slog just ner en person, det kan vara 
du”. 

JOSELIN: De fick han att ta av sig till kallingarna, som att han 
stashar kniv i pungkulorna. 

SUAD: Skulle de göra så mot sina egna söner? Vad säger ni? 

NADJA: Nej. 

AMAL: Of course not. 

SUAD: Ingen kör upp fingrarna i deras gött och letar efter 
Tramadol. 

NADJA: Bara för att de har batong och pistol tror de att de 
kan hoppa på vem som helst. 

NOOR: De stänger av sin kamera för att det inte ska finnas 
bevis på att de missbrukar sin makt. 

JOSELIN: Sens barn de har kriminaliserat oss. 

NOOR: Jag kände mig som en snorunge med noll makt. 

JOSELIN: Man drar in dig i bilen. 

AMAL: Ger dig några fina slag. 

JOSELIN: Skickar ut dig i skogen. 

AMAL: En batong mot ryggen. 

NADJA: Ett knä mot halsen.

AMAL: I can’t breathe. 

NADJA: I can’t... 

JOSELIN: Jag hatar ordet segregation. 

NADJA: De får det att låta som att det är vårt fel. 

JOSELIN: Det enda vi har gjort är att flytta in, det är de som 
har flyttat ut. Nu vill de inte sätta sin fot här. 

NADJA: Jag kallar de för no-go-svenskar. 

JOSELIN: Det är inte för att fasaderna på miljonprogrammen 
behöver renoveras. 

AMAL: Det är för att jag bor här. 

SUAD: Bror det finns ingenstans jag känner mig så trygg som 
i orten.

JOSELIN: Vi behöver inte räddas. 

SUAD: De kan fortsätta skala räkor i sina segregerade zoner 
där vi inte är välkomna. Jag har i alla fall inte råd att bo i stan. 
Har du? 

NOOR: Dyra lägenheter, dyra droger.
 
NADJA: Titta bakom deras kristallkronor. 

NOOR: Gör razzia på deras golfbanor. Det är där pissproven 
ska göras. 

AMAL: Varför är det mer okej att ställa sig upp och ta en 
bensträckare, än att böja sig ner för att be?

JOSELIN: Min bön är som syre för mig. 

AMAL: It’s where I breathe. 

SUAD: Är det bara okej att meditera om man är influencer på 
Instagram och har köpt en spikmatta på Black Friday? 

JOSELIN: Min kultur ligger på din tallrik. 

AMAL: Min kultur hörs från dina högtalare. 

SUAD: Min kultur lade grunden för den vetenskapliga 
revolutionen.

NADJA: Den islamiska guldåldern började år 750 och 
fortsatte i 500 år. 

SUAD: Man översatte texter av grekiska filosofer till arabiska, 
sen översattes de arabiska texterna till latin för att européer-
na också skulle få läsa dem. 

NADJA: Varför fick vi inte lära oss det i skolan? 

JOSELIN: Den som gräver en grop faller själv i den, den som 
sätter en sten i rullning får den själv över sig. 

NOOR: Jag började med att spela in polisen. När ord stod 
mot ord skulle det finnas bevis. 

JOSELIN: Jag tänker, alltså finns jag. 

NOOR: Jag lärde mig varenda lag i det här landet.

NADJA: Jag ska öppna varenda dörr det här landet. 

AMAL: Jag ska bli framgångsrik. 

SUAD: Jag ska bara bli rik. 

NOOR: Om en äter. 

JOSELIN: Alla äter.
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Vill ni ha mer?
För bokning kontakta oss för att diskutera önskemål.
emma.t.aberg@kulturhusetstadsteatern.se 
soraya.bay@kulturhusetstadsteatern.se 


