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Girls Like That



Om berättelsen
Vad handlade pjäsen om?

Var utspelades historien?

När utspelades pjäsen?

Vilka personer fanns med?

Hur gamla var de?

Hur skulle du beskriva tjejgänget?

Hur skulle du beskriva killarna?

Vad hade Scarlet för plats i gruppen?

Varför lade de ut bilden?

Hur kändes det för oss i publiken att se 
bilden?

Ibland hoppade historien bakåt i tiden. 
Vilka var det som pratade då?

Vad var det för berättelser som de 
berättade?

Vad händer med Scarlet efteråt tror du?

Vilken känsla bar du med dig när du gick 
ut från föreställningen?

Om föreställningen
Hur såg rummet ut i föreställningen?

Vilka scenografiska element fanns med?

Hur satt vi?

Hur var ljuset?

Vad fick man för känsla av rummet som vi satt i?

Beskriv kostymerna.

Vad fick man för känsla av kostymerna?

Vilka olika ljud fanns med i föreställningen?

Vad var det för musik?

Hur var dansen?

Varför tror du att de valt just de  
låtarna och danserna?

Till dig som är pedagog:

Vad roligt att ni har sett Girls Like That. Vi har här ställt samman ett pedagogiskt 
material som vi hoppas ni får användning av på skolan. 

Se det pedagogiska materialet som ett inspirationsmaterial för att fördjupa 
teaterupplevelsen. Använd det som du själv tycker känns bra. Ett bra sätt kan 
vara att börja prata om det ni har varit med om.

Några tips inför samtalet: 

När man diskuterar en konstnärlig upplevelse, kan det vara bra att börja med att 
prata om det som är konkret, för att sedan tolka. Tänk på att associera helt fritt. 
Eftersom vi alla har olika erfarenheter och olika sätt att se på världen, så tolkar 
vi också olika. Alla svar är rätt när man diskuterar en konstnärlig upplevelse. 
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Vår skola
Skulle det som hände i Girls Like That  
kunna hända på vår skola? Hur används  
sociala medier på vår skola? Hur ser  
grupperingar ut mellan tjejer och killar  
på skolan? Hur pratar vi med varandra?  
Vem har makten i korridorerna? Var går 
gränsen för vad som är okej? Hur hanterar  
vi något som inte är okej? Vad tänker du 
att vi skulle kunna göra för att skapa bättre 
stämning på skolan?

Värderingsövning: 
fyra hörn
Flytta undan möblerna i rummet så att ni har 
en tom golvyta i mitten. Låt rummets fyra hörn 
representera olika åsikter:

Ja – nej – både och – vet inte

Säg olika påståenden och låt gruppen  
placera sig i det hörn som de håller med. 
Börja med enkla ”ofarliga” påståenden och 
fortsätt sedan med klurigare frågor. 

Fråga ibland grupperna hur de tänkt kring 
när de placerat sig i ett visst hörn. 

Förslag på påståenden:
Nuförtiden har nästan alla mobiltelefoner.

Vår skola har en bra policy kring mobiler.

Många på skolan använder sociala medier.

Sociala medier är bra.

Man måste använda sociala medier.

Det är vanligare att tjejer använder sociala 
medier.

Det är vanligare att man ser bilder på tjejer 
än på killar på sociala medier.

Bilderna på killar och tjejer skiljer sig åt.

Vi dömer tjejer hårdare än killar.

Det är värre att skicka vidare en bild än att 
lägga ut en själv.

Vuxna är överdrivet rädda för vad som kan 
hända på sociala medier.

Skriva: Min egen 
historia
Fundera lite över förutsättningarna för  
kvinnorna i din egen släkt. Har din mamma, 
mormor, farmor, faster, syster eller någon 
annan i släkten brutit ny mark och gjort saker 
som ingen i släkten gjort tidigare. Har det 
påverkat dig på något sätt? Om du får egna 
barn, vad skulle du vilja att de får med sig 
då? Skriv och berätta. Här kommer några 
förslag på rubriker:

– När mormor bestämde själv

– Farmors nya jobb

– Hur mamma hamnade här

– Ett avgörande ögonblick i släktens liv

– Brev till min dotter

Den tysta bilen
Ställ fyra stolar längst fram i klassrummet:  
två bakom de övriga, så att de liknar insidan 
av en bil. Fyra personer sätter sig i ”bilen”.  
Alla är tysta. Den som sätter sig på  
förarplatsen börjar utföra en handling t.ex 
låtsas messa med en telefon, tugga tuggummi, 
äta ett äpple, kamma sig eller vad som helst.  
Handlingen utförs tyst och övriga i bilen 
härmar det som sker. När alla gör samma sak, 
går föraren ut och alla flyttar ett steg så att 
nästa person blir förare och någon ny hoppar 
in i baksätet. Den nya föraren börjar med en 
ny handling som övriga härmar.

Den pratiga bilen
En variation på övningen ovan, men där  
föraren börjar tala om ett ämne, t.ex vädret,  
vägen, bilen, vart de är på väg, eller den  
senaste festen, senaste matchen, senaste 
provet… De övriga i bilen stämmer in i samtal-
et, fyller i och håller med. När samtalet kommit 
igång, kliver föraren ut och nästa tar vid.

Reflektion:
I vilka sammanhang följer vi andra?
När följer vi utan att ifrågasätta?
När är det svårt att ifrågasätta?
När är det dumt att ifrågasätta?



Gör en poster: 
Kvinnor som  
har gjort skillnad
I Girls Like That får vi möta några kvinnor  
som brutit ny mark för tjejers plats i världen. Kan 
du komma på några andra kvinnor som förän-
drat historien på något sätt? Försök  
gärna hitta kvinnor från olika världsdelar. Printa 
ut en bild och gör en poster som presenterar 
någon som du tycker har förändrat historien.

Filmtips
Tusen gånger starkare
Flocken
Fucking Åmål
Skam

Podcasts:
Umo-podden
P3 Psykologen
Tiliapodden

Litteraturtips:
Inuti huvudet är jag kul av Lisa Bjärbo

8 saker du aldrig skulle våga  
av Moa Eriksson och Eva Susso

Berör och förstör: dikter för unga urval av 
Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar

Kalmars jägarinnor av Tove Folkesson

Förr eller senare exploderar jag av John Green

Moxie av Jennifer Mathieu

Jag är tyvärr död och kan inte komma  
till skolan idag av Sara Ohlsson

Tips på vart man  
kan vända sig om 
man mår dåligt:
Umo.se (Ungdomsmottagningen)
Bris.se
Friends.se
Journhavandekompis.se
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