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MUSIK SAGA BJÖRKLUND JÖNSSON

LÄRARHANDLEDNING

Hur du bäst kan
använda denna
lärarhandledning!

Om lärarhandledningen
Denna handledning ska vara ett hjälpmedel för dig som lärare att
strukturera och genomföra samtal om elevernas upplevelser av
denna musikal. Först görs en kort presentation av dramatikern Isabel
Cruz Liljegren och kompositören Saga Björklund Jönsson, som båda
också regisserat föreställningen. Den ger dig möjlighet att ta del av
deras tankar kring sitt eget verk. Detta för att du ska få en djupare
insikt om pjäsens olika teman och frågeställningar. Sedan följer en
resumé av hela pjäsen, som kan användas som underlag till samtal
om teaterupplevelsen. Efter det kommer handfasta tips om hur du
kan leda samtal/dramaövningar om pjäsen och dess frågeställningar.
Handledningen avslutas med förslag på efterarbete kopplat till
läroplanen och lästips om hur du som lärare kan fördjupa dina
kunskaper i de teman som pjäsen berör.
Innehåll och text Therese Näsberg

Om pjäsen
åååå snälla följ mig <3 <3 <3 är känslan av en naturupplevelse. Av att stå
högt uppe på ett berg och se ut över världen. Känslan av odödlighet och
evighet som strömmar som kolsyra genom blodet. Känslan av att älska
gränslöst och av att kasta sig ut, och bli fångad. Att bli upptagen av ett
kollektiv, vara del av någonting stort och förlora sig själv i en ocean av
längtan.
Att vara havets kraft, vara hundratals, tusentals, en armé av älskande
som dyrkar en idol intill döden. Att hitta sig själv genom andra.
åååå snälla följ mig <3 <3 <3 är en musikal för mellanstadiet om fans,
femininitet och grupptillhörighet. Om att vara starka tillsammans.
Isabel Cruz Liljegren och Saga Björklund Jönsson

”Säg mig vem som
beundrar dig och jag
skall säga vem du är”
Charles Augustin
Sainte-Beuve

Saga Björklund Jönsson
Född: 1988
Yrke: Skådespelare, regissör och kompositör
Gjort tidigare: Parallellt med sina studier på Performing Arts School i
Göteborg ingick hon i scenkonstkollektivet Bataljonen, där hon regisserat
ett tjugotal föreställningar som bland annat spelats på Folkteatern och
Stora Teatern i Göteborg. Hon började skriva musik vid 20 års ålder och
2013 komponerade hon sin första musikal SÅPAN-you don´t wanna drop it
som spelades på Unga Klara med Kvalitetsteatern.
”Våra grundläggande frågeställningar är: Vilka ägnar sig åt idoldyrkan,
hur och varför? Hur skapas feminina identiteter på nätet? Vilka får
vara med och varför? Vi vill utforska hur vi genom musikalformen
kan använda oss av samma tilltal som bloggar och idoler för att bli
angelägna för vår målgrupp och sen se om vi kan bryta och tänja på
normer kring femininitet. Vi tror att vi kan påverka dom genom att
först spegla dom”.		
Saga Björklund Jönsson

Isabel Cruz Liljegren
Född: 1984
Yrke: Dramatiker, regissör
Gjort tidigare: Hon debuterade som dramatiker 2013 med musikalen Dö
klubbdöden på Dramalabbet och sedan dess skrivit manus till Bortadröm på
Kungliga operan, Girlnet för Sveriges radio Radioteatern och Drömmar för
Folkteatern i Göteborg.
”En stor del av idoldyrkan handlar om kärlek, gemenskap,
kreativitet och nätverkande, vi vill ta fasta på det och lyfta fram
dessa delar framför det som handlar om utseende, pengar, ägande
och individualistisk framgång. Vi tror att det kan leda till ett mer
solidariskt klimat”.				
Isabel Cruz Liljegren
Källa: Wikipedia

Resumé
Superstjärnan Poppy är på väg
till Sverige för en konsert. Ellis
och Alexis, som beskriver sig
själva som hennes största fans,
planerar inför besöket. Med
hjälp av Ilon, Ellis storasyster,
gör de videos där de sjunger
Poppys låtar. Det bli snart känt
att det utlysts en tävling där de
som kan bevisa att de är Poppys
största fans får besöka hennes
lyxhus, Poppy Paradise. Ellis och
Alexis vill vinna tävlingen och
bestämmer sig för att försöka ta
sig in på Poppys hotellrum.
Ilon gör egna livesändningar
om att ”allt som står i media är
en lögn”. Hon berättar också
för Ellis och Alexis att bara en
person kan vinna tävlingen. De
tror att hon ljuger, men får reda
på att det är sant. Ellis och Alexis
försöker att komma fram till vem
av dem som borde vinna. Under
tiden livesänder och ljuger Ilon
om att Poppy Paradise ska rivas.
Ellis och Alexis blir förkrossade.

Samtidigt nås de av nyheten att
Poppy tagit sitt liv. Ilon tror att
det beror på hennes lögn om
Poppy Paradise. Ellis och Alexis
gör en tribute till Poppy, där
de lägger ut en uppmaning till
alla Poppys fans. De ska klä sig
som prinsessor, klättra upp på
olika hustak och livesända. Ilon
tror att de ska ta begå kollektiv
självmord och försöker stoppa
dem. Hon möts av Ellis som
är på väg ner från taket, för att
ladda sin mobil. Ilon övertygar
Ellis om att de ska ställa ett
ultimatum till världens ledare,
om att bygga ett Poppy Paradise
i varje land. Ledarna ger med sig.
Alexis och Ellis är chockade över
vad de åstadkommit, men ledsna
över att Poppy är borta. Då
kommer Poppy till Ellis rum och
berättar att hon fejkat sin död, på
grund av allt hat. De gör en video
tillsammans och Poppy och Ellis
kysser varandra.

Roller:
Ellis-fangirl, 12 år
Alexis-fanboy, 12 år
Ilon-Ellis storasyster, 14 år
Poppy-popstjärna, idolen, 13 år
Ilon och Poppy spelas av samma skådespelare

Samtala och
reflektera om
teaterupplevelsen
Att samtala med elever om en teaterupplevelse kan delas upp i två delar,
där den första delen är fokuserad på handlingen och på den sceniska
gestaltningens olika beståndsdelar. Den andra delen är mer djupgående
där eleverna kan finna gemensamma beröringspunkter och koppla
pjäsens tematik till sin egen verklighet.

Lästips
Om du vill få fördjupad handledningskunskap gällande samtal om teater och dans med
barn i förskola och skola har Riksteatern eget material:
Att öppna egna världar finns att beställa som tryckt exemplar eller ladda ner som PDF på
http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar

Den 1:a delen
Den första introduktionen till en gemensam föreställningsanalys kan vara
att låta alla elever försöka berätta om vad de minns av föreställningen.
Tanken är att klassen tillsammans ska hjälpas åt att återberätta hela
pjäsen. Det går till exempel att använda frågor som:
Minns du hur det började?
Hur många roller fanns det?
Hur såg de olika skådespelarna ut? Kläder, smink osv.
Rörde sig skådespelarna på något speciellt sätt, snabbt, långsamt, mjukt, ryckigt?
Hur pratade de? Högt, lågt, skrik, viskningar?
Hur såg scenen ut? Färger, former, föremål?
Beskriv ljud och eventuell musik.
Hur såg ljuset ut? Starkt, svagt, olika färger?
Hur slutade föreställningen?
När den beskrivande delen är färdig kan eleverna få associera kring
olika händelser/scener i pjäsen. Låt eleverna få hitta gemensamma
beröringspunker och använd gärna frågor som:
Vad tänker du på i scenen du beskrev?
Hur tänker de andra i klassen om samma scen?
Den 2:dra delen
När eleverna fått reflektera och diskutera själva teaterupplevelsen på en
mer övergripande nivå kan det vara intressant att gå djupare in i pjäsens
tematik. Detta för att koppla frågeställningarna till sin egen verklighet och
göra det personligare. Det kan vara bra att börja med frågor som:
Kände du igen dig i scenen du beskrev?
Fanns det någon annan scen som berörde dig? Varför?
Kunde du förstå hur rollfigurerna kände sig i de olika scenerna? På vilket sätt?
Finns det likheter/olikheter mellan rollfigurernas liv och ditt? Hur då?

”Kändisskap föder avundsjuka. Folk
känner att kändisskap ger dem någon
form av privilegium att säga vad än de
vill, utan att det får dig att må dåligt.
Som om de säger det till dina kläder”
Marilyn Monroe

Fördjupande arbetedramaövningar
Här följer ett antal övningar som
går att använda var för sig eller
efter varandra. De fokuserar
på olika teman som pjäsen tar
upp. Du som lärare kan välja
vad som passar just dina elever.
Stå i centrum är tänkt som
en introduktion för de andra
övningarna. Heta stolen och ja
nej kanske är hämtade ur Katrin
Byréus bok ”Du har huvudrollen i
ditt liv”,men är bearbetade för att
passa just denna föreställning.
Stå i centrum
Denna övning ska syfta till att
skapa en god stämning i klassen,
men också en början kring temat

idoldyrkan. Dela upp klassen i två
lika stora grupper. Ställ eleverna
på rad mittemot varandra,
med ansiktet och kroppen mot
varandra. Skapa utrymme mellan
eleverna, som en slags catwalk. En
i taget ska eleverna gå och ställa
sig i mitten och presentera sig för
sina klasskamrater ”Hej, jag heter
Maria”. Alla klasskamrater ska då
klappa händerna, busvissla och
hurra åt den som står i mitten. När
alla har stått i mitten är övningen
klar. Efter övningen kan läraren
fråga eleverna: Hur kändes det
att stå i mitten? Var det jobbigt?
Kändes det bra? Varför? Utifrån
vad eleverna svarar får läraren
hitta på följdfrågor. Denna övning
ligger nu som grund, när vi går
vidare till pjäsens olika teman.

‘Heta stolen
Syftet med denna övning är att
få eleverna att våga stå för sina
åsikter och väcka intresse för
det tema som ska behandlas.
Deltagarna sitter på stolar i en
ring. Ledaren har ett papper med
färdiga påståenden. Om man
instämmer i påståendet ska man
resa sig upp och byta stol med en
annan som delar samma åsikt. Om
man inte instämmer med åsikten
eller inte vet riktigt vad man
tycker sitter man kvar. Börja med
lättare påstånde som ”Jag tycker
om sommarlov” eller ”Chips är
godare än godis”, för att lätta upp
stämningen och få eleverna att
känna sig säkra. Sedan kan läraren
gå in på det tema som denna valt.
Här följer några exempel med
fokus på pjäsens tematik:

Jag gillar rosa
Tjejer har oftare idoler än killar
Jag skulle vilja träffa min idol
Jag har ingen idol
Jag tycker att youtube är roligare än
att läsa böcker
osv.
Vid varje påstående får en i
gruppen motivera varför de
gick eller varför de satt kvar.
Det är viktigt att elevena inte
kommenterar varandras val när
de flyttar runt. Fördela ordet så
att alla i gruppen får chansen att
uttrycka sig. Försök också att hålla
svaren så korta som möjligt.
Håll dig också neutral till svaren,
det finns inga rätta svar!

Ja Nej Kanske
Dela upp klassen i mindre grupper om det är möjligt, annars går det
bra med hela klassen. Varje grupp behöver en ledare/lärare som leder
övningen. Läraren lägger ut tre lappar med orden JA, NEJ och KANSKE
på golvet. För varje påstående uppmuntras eleverna att ställa sig på den
lapp som överensstämmer med vad de tänker just då. Det är också okej att
ändra sig efter att man har hört de andras motiveringar. Innan varje lapp
presenterar sina svar får man prata ihop sig i grupper eller i par. Försök att
få så många som möjligt att prata, så att det blir demokratiskt. Här följer
exempel på påstående om femininitet, idoldyrkan och sociala medier. Du
kan säkert hitta på andra påståenden som du tycker passar. Efter övningen
är det bra med en reflektionsrunda.

”En lögn är som en snöboll.
Ju längre man rullar den,
ju större blir den”
Martin Luther

10 Påståenden om
femininitet
maskulinitet
Tjejer och killar är olika av naturen
Tjejer är bättre på att laga mat
Det är lättare att vara kille än tjej
Det är töntigt om en kille gillar tjejsaker
Killar är starkare än tjejer
Tjejer pratar mer om känslor än killar
Killar vågar inte gråta
Sånt som tjejer gillar är inte lika coolt som det killar gillar
Tjejer är modigare än killar
Killar är blygare än tjejer

10 Påståenden
om idoldyrkan
En idol är en person som man själv skulle vilja vara
Alla behöver idoler
Kända människor är precis som alla andra
Det är viktigt att gilla samma musik som sina kompisar
Tjejer är mer hysteriska när det gäller sina idoler
Det är jobbigt om ens idol gör eller säger något dumt
Man kan vara kär i sin idol
En idol kan få en att må bra när man mår dåligt
Ibland kan ens idol få en att göra dumma saker
Det är viktigt att klä sig som sin idol

Lästips
För dig som vill lära dig mer om värderingsövningar, forumspel och normkritisk
gestaltning:
Du har huvudrollen i ditt liv- Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och
förändring. Katrin Byréus, Liber (2001)
Scenus- en introduktion till normkritisk gestaltning. Lotta Björkman och Frida Sandegård
ATR:s förlag (2011)

10 påståenden
om internet/sociala
medier
Om man inte syns finns på nätet så finns man inte
Det är viktigt att inte tro på allt som står på internet
Det är lättare att visa sina känslor på sociala medier än irl.
Det är lätt att få kompisar på sociala medier
Jag skulle tycka att det var bättre om internet inte fanns
Det är enklare att vara elak och såra människor på internet
Det finns mycket mobbing på sociala medier
Jag ringer hellre mina kompisar än chattar med dom
Det går att bli känd med hjälp av sociala medier
Jag umgås mer med mina kompisar på sociala medier än irl.

Efterarbete kopplat
till läroplanen
Att få uppleva teater kan var roligt,
spännande och omvälvande för
ett barn. Vissa kanske har varit
på teater med sina föräldrar,
medan andra möter teatern första
gången i skolan. Genom att koppla
teaterupplevelsen till läroplanens
mål och perspektiv ges eleven stora
möjligheter att utvecklas på många
olika plan. Enligt läroplanen (2011,
reviderad 2017) är det viktigt att
eleven ”kan använda och ta del av
olika uttrycksformer såsom språk,
bild, musik, drama och dans samt ha
utvecklad kännedom om samhällets
kulturutbud”. Teatern kan därför
fungera som utmärkt pedagogiskt
material när eleven ska utveckla
dessa färdigheter.
Att se och diskutera
teaterupplevelsen kan även
användas för att eleven ska
kunna ”leva sig in i och förstå
andra människors situation”
och ”använda sig av ett kritiskt
tänkande” samt att få ett historiskt/
etiskt perspektiv på sin samtid.
Det finns oändliga möjligheter
att använda teatern i lärosyfte,
men det är viktigt att låta barnen
få en kravlös teaterupplevelse.

Låt dem få chansen att leva sig in,
dras med och fångas upp i teaterns
mångfacetterade värld. Detta
kommer att göra efterarbetet
mycket mer givande, både för lärare
och elever.
Efter föreställningsanalysen och/
eller dramaövningarna kan det vara
dags att gå djupare in i pjäsens olika
teman. Här är några exempel på
efterarbete kopplade till åååå snälla
följ mig <3 <3 <3:s frågeställningar:
ETT.
Berätta om idoldyrkan ur ett
historiskt perspektiv. Har
människor alltid haft idoler? Hur
såg det ut förr? Vilka hade man som
idoler då? Hur ser det ut idag? Ta
exempel ur historien, kopplande
till dina personliga erfarenheter
och ha gärna även ett normkritiskt
perspektiv.
TVÅ.
Eleverna använder troligen sociala
medier varje dag. Låt dem diskutera
sitt eget användande med varandra
i grupper. Ställ frågor som: Hur
använder du sociala medier? Vad
är bra? Vad är mindre bra? Hur
påverkar det dig? Hur påverkar det
hur du ser på dig själv och andra?
Låt sedan eleverna gör filmer
eller korta teaterscenen, där de

till exempel gestaltar texter från
sociala medier, situationer ur sina
favoritspel/appar och så vidare.
TRE.
Få gärna in källkritik som ett
genomgående inslag i de olika
ämnena. Detta för att träna det
kritiska tänkandet hos eleverna. Be
eleverna leta upp olika nyheter på
nätet och ta reda på vart de kommer
ifrån. Diskutera varför det är viktigt
med källkritik.
FYRA.
I läroplanen (2011) står det att
”skolan har ett ansvar att motverka
traditionella könsroller”, så
fördjupa gärna elevernas kunskap
inom detta område. Börja med

att förklara begreppet könsroller
och fortsätt med frågeställningar
som: Vilka egenskaper är typiskt
”tjejiga”? Vilka egenskaper
är typiskt ”killiga? Hur ser
könsrollerna ut på sociala medier?
Koppla gärna till ett historiskt/
normkritiskt perspektiv. Låt
eleverna hitta exempel på
människor (historiska och nu)
som utmanat de traditionella
könsrollerna och gått mot
strömmen. Detta kan redovisas
som filmer, scener, serieteckningar
eller skrivuppgifter.

Lästips
För dig som vill läsa mer om idoldyrkan, normkritisk pedagogik, grupptillhörighet,
källkriktik och ungas nätanvändning:
Fans, Fredrik Strage (2005)
Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring, Janne Bromseth (red)
Frida Djar (red), Uppsala Universitet (2010)
Ungdomsgrupper i teori och praktik, Philip Lalander och Thomas Johansson,
Studentlitteratur (2007)
Källkritik med källspanarna 4-6 ,Liselott Drejstam och Emma Lund, Gleerups Utbildning
(2017)
Vad gör unga på nätet? 2:a upplagan Elza Dunkels, Gleerups (2009)
UR Samtiden-sociala medier i skolan (filmade föreläsningar)
Lilla viralgranskaren-lärarhandledning i källkritik, kan laddas ner på metro.se

© Riksteatern hösten 2017 • Får ej kopieras och spridas • Foto: Josefine Bäckström (omslag) Urban Jörén (sid 7, 10,20) • Grafisk form: Maria Cruseman • Tryck: Ale Tryckteam

tt
är
n h al a
de nti
att pote n” son
or
i tr har lde ns
”V sen a vär nd Jö
pjä ändr örklu
för ga Bj
Sa

#ååååsnällaföljmig
riksteatern.se/forestallningar/aaaa-snalla-folj-mig-3-3-3

Riksteatern
145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00
info@riksteatern.se · riksteatern.se

