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Carl Johan Karlson
Regissör
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iksom för så många andra var livet rätt omtumlande för mig när jag
var elva. Jag hade precis förstått vad skolan egentligen gick ut på,
att det inte alls handlade om lärande och lek, utan om prestation och
mätbara resultat. Jag hade också förstått att vi inte alls får vara de vi
drömmer om, utan att vi alla ska placeras in i olika sociala hierarkier,
där killar ska vara killar och tjejer ska vara tjejer. Med mitt fjolliga sätt,
egenklippta hår och skrangliga kropp förstod jag att jag antagligen inte hade
någon topplacering att vänta, något som gång på annan bekräftades genom
det motsatta könets rungande ointresse. Men egentligen sörjde jag det endast för
de sociala fördelarna som det medförde att ha en tjej att hålla i handen, på rasten.
För ska sanningen fram var jag upp över öronen kär i Patrik. Något som jag höll så
hemligt att det fortfarande blossar om kinderna – såhär tjugo år senare – bara jag
skriver om det.
Det låter kanske som en rätt mardrömslik tid men jag var faktiskt rätt lycklig.
För på rasterna lekte jag och märklige Peter fortfarande att berget bakom skolan
var världens högsta, och på kvällarna hade jag mina böcker och filmer, där freaksen
var smartast, knäppisarna vann, och töntarna räddade världen. Och så fanns de
där vuxna som såg att oj, här har vi en liten person som är rätt obegriplig och
konstig, och det ska han väl få fortsätta att vara.
Och det är för den där lille konstige personen jag gör teater. Jag tänker att som
regissör är det min största uppgift att göra den teater jag själv hade behövt. Och
Carl Johan, elva år, hade verkligen behövt sitta på första raden och lekt med när
Ally och Manisha, skolans två weirdos, trotsade hela världen och rymde till skogs.

E

NAMN: Emelie Mire Åsell
YRKE: Sitter i RFSL:s förbundsstyrelse och sammankallande för
trans- och intersexpolitiska frågor.
Varit ordförande i RFSL Ungdom
ÅLDER: 27 år
BOR: I Skarpnäck, Stockholm
KONTAKT: emelie.mire@rfsl.se
TIPS!
transformering.se
För ungdomar om transfrågor. Här
finns berättelser och hit kan en
också skicka vänner och anhöriga.
rfslungdom.se
För ungdomar och för att träffa andra.

”TA DE FIGHTER
DU ORKAR”
”FÖR MIG HAR DET
VARIT ATT JAG HITTAT
EN ANVÄNDNING FÖR
MIN KROPP UTAN ATT
BLI BEDÖMD. JAG HAR
FÅTT ANVÄNDNNG FÖR
MINA KURVOR”

Det kändes som att
antingen väljer jag att
komma ut eller så dör jag.
Men jag valde livet.
Det var det största
och bästa jag gjort.
Saga Becker, skådespelare

melie Mire är ickebinär transperson
vilket betyder att en identifierar sig
som någon mellan eller bortom könsuppdelningen i kvinna eller man.
Mire berättar att hen hade en bra
uppväxt med sin familj och upplevde aldrig
utanförskap inom familjen. Men hen erkänner
att högstadiekorridoren var den mest respektlösa miljön en kunde vara med om. Då i puberteten – när kroppen börjar förändras – är det
för många en jobbig period när sökandet efter
sin identitet blir tydlig.

olika alternativ samt ett blankt fält för att kunna
uttrycka sin egen identitet och skriva in sin egen.

Att orka stå upp för sig själv
Mire menar att det har hänt mycket under de
senaste åren och omvärlden har fått en större
social förståelse. Men Mire får kämpa för att
kallas hen. Även om Mire förklarat sin icke
normativa könsidentitet för vissa personer, blir
hen ändå ofta kallad hon.

Ta hjälp av varandra!
Vi undrar om Mire har några råd att ge till barn
som inte känner att de hör hemma i skolan.
Mire tycker att en ska fundera på vilka fajter en
orkar ta. Motståndet är tufft där ute så därför
ska en inte vara för hård mot sig själv och ta
på sig för mycket.
– En bra grej är också att ta hjälp av andra.
En kan be kompisar och vuxna runt omkring
att hjälpa till. Till exempel om en vill tala om för
sin farmor att en vill kallas för hen och inte hon.

Mire jobbar på RFSL
Mire sitter i RFSL:s förbundsstyrelse och är
sammankallande för trans- och intersexpolitiska arbetsgruppen. Hen berättar att hen på
ett personligt plan har nytta av att jobba med
dessa frågor. RFSL Ungdom anordnar läger för
ungdomar. Mire upplever att det är väldigt
positivt för ungdomar att träffa andra och byta
erfarenheter och strategier för hur vardagen
ska fungera.
– Genom att jobba politiskt och med
utbildning gör jag något åt min egen situation.
Detta och att träffa andra som har en liknande
situation har hjälpt mig väldigt mycket.
Anpassat kön på Facebook
Många transpersoner kan berätta om att de
”känt något” men inte förrän de fick ord för
det så blev det lättare. Därför är det viktigt att
få ett erkännande genom språket. I sin roll
inom RFSL har hen drivit frågan att ta fram en
svensk lista på Facebook för anpassat kön.
Att frågan har drivits igenom är viktigt. Tidigare
har en varit tvungen att välja mellan att felköna
sig själv eller helt enkelt inte använda sociala
medier.
– Vi tog fram orden genom ett event på
Facebook. Nu har vi en lista med nästa 70

På fritiden spelar Mire Roller derby
Roller derby är en feministisk och frigörande
sport som inte behandlar kvinnors kroppar
som porslinsfigurer, säger Mire. Flera i Mires
klubb och lag är transpersoner, och här samsas alla, också hetero och cis-personer.
– För mig har det varit att jag har hittat en
användning för min kropp utan att bli bedömd.
Jag har fått användning av mina kurvor.

ORDLISTA
Cisperson: Cis är latin för ”på samma sida”.
Cisperson är när ens könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med det kön som en
har tilldelats vid födseln.
Ickebinär: En person som identifierar sig som
mellan eller bortom könsuppdelningen i kvinna
eller man.
Transperson: Paraplybegrepp för personer
vilkas könsidentitet och/eller könsuttryck inte
stämmer överens med det juridiska kön som
tilldelades vid födseln.
Transsexuell: En person vars könsidentitet inte
stämmer överens med det juridiska kön som
tilldelats den. Oftast vill personen både byta juridiskt kön och korrigera kroppen med exempelvis
hormoner och/eller kirurgi.
Queer: Ett ifrågasättande av heteronormen.
Queer kan innebära en önskan att inkludera
alla kön och sexualiteter eller att inte behöva
identifiera kön.
Flera ord hittar du på Transformering.se
Källa: Folkhälsomyndigheten, transformering

DET ÄR VI SOM ARBETAR MED
SKIMRANDE VATTNET?
SKÅDESPELARE
Dasha Nikiforova
– spelar Manisha och en Cooltjej
Lisa Hu Yu
– spelar Ally och Hava
(Manishas storasyster) och en Cooltjej
Marika Holmström
– spelar läraren Sigyn von Kaffeandedräkt och
Solan (Allys mamma) och en Cooltjej
Korp, inspelad röst: Ann-Chatrine Fröjdö
Manus: Johanna Emanuelsson
Regi: Carl Johan Karlson
Scenografi/rekvisita/kostym:
Sofia Romberg
Mask, masker och dockor:
Helena Andersson
Ljud/musik: Christoffer Karlsson
Ljus: Anders ”Hebbe” Herbertzon
med assistans av Olivia Grefve, praktikant
från Scenproduktion, Malmö Högskola
Scenmästare, teknisk samordnare:
Mario Mehlis
Kostym/rekvisitatekniker:
Lisa Pousette Blomé
Konsultation dock- och maskspel:
My Walther
Konsultation stunt/slagsmål:
Alexander Lindman

”Skall jag våga det?
Skall jag våga skiva en bok
efter mitt eget sinne, utan
att taga hänsyn till vad familjen
skall säga eller andra människors
omdömen? Skall jag våga och ha
styrka att gjuta in mitt eget jag i
en bok, som jag drömt
mig det i flera år?”
Angnes von Krusenstierna

Colombine Teaterförlag
Det mesta är tillverkat i Riksteaterns ateljéer och
verkstäder – snickeri, måleri, smedja, tapetseri
och den spännande avdelningen som gör
attributen dvs korpen, marsvinen, hjärtat m.m.
Om eleverna vill veta mer om
teaterns olika yrkesroller kan ni fråga på
info@riksteatern.se

Alla har rätt till sin egen sorg
Jonas menar att det inte finns någon
skillnad på om en mormor, pappa eller ett
marsvin dör. Det är först när man får sörja
på sitt eget sätt som man kan läka och bli
hel. Ett trauma kan se olika ut. Ibland smiter
det ut i tårar men inte alltid. Vissa behöver en
kram andra inte. Sorg kan man inte bli av med
utan måste lära sig att hantera.
– På Bris pratar vi ofta om att vi har en väg
med två filer – en för sorg och en för vardag.
Och mellan dessa filer växlar man. Ibland går
det att styra, ibland inte. Men det viktiga är att vi
måste få vara där, att man inte kan känna eller
tänka bort sorgen.

Barn är bra på att hantera sorg
Jonas menar att hans personliga spaning är
att barn är bättre på att hantera sorg än
vuxna. De filtrerar inte vad de känner och
tänker. I alla fall inte om de får växa upp
i ett friskt klimat. I Sverige har vi svårt
för att hantera döden menar Jonas.

Ett stort fel som många vuxna gör är att de tror
att de måste komma med goda råd och
ett färdigt åtgärdsprogram till ett barn
som är ledset. Men det sköna är
att det enda som behövs är
öron som lyssnar.
– Det vi istället måste signalera
för barnet är att de får komma
när de är redo. Ibland behövs
inte mer än att vi ställer den
enkla frågan Hur mår du?
Utanförskap
– hur upptäcker man det?
Utanförskap är en vuxendefinition och något vi har

hittat på, menar Jonas. När det gäller utanförskap
handlar det om att visa att man har tilltro och
vågar lita på barnet, för utanförskap kan vara självvalt. Jonas pratar ibland med vuxna som säger att
de är oroliga för att deras barn är ensamma. På
frågan hur barnet tycker att det är kan de säga att
barnet gillar det. Och så kan det verkligen vara.
Barn är olika och har olika behov. Men därför är
det också viktigt att vi hela tiden jobbar på relationen till barnet. Att kunna se skillnaden och bejaka
de som faktiskt väljer att stå utanför gruppen.
– Barn är inte konsumeter av en vuxenvärld
– utan producenter av framtiden. Därför måste
vi våga ta ett steg tillbaka – våga lyssna, det är
det som är vårt perspektiv här på Bris, avslutar
Jonas Söderlund.

”VUXNA
KAN LÄRAS
AV BARNEN”
VILKA FÅR HÖRA
AV SIG TILL BRIS
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NAMN: Jonas Söderlund
YRKE: Kurator
ÅLDER: 42 år
JOBBAR PÅ: Bris

Bris vänder sig till alla barn och unga under
18 år. Barn och unga kan ringa till Bris på
telefonnumret 116 111, skriva till Bris-mejlen
eller i Bris-chatten på bris.se. Även vuxna
kan få hjälp av Bris i frågor som rör barn.
Numret är: 0771-50 50 50.

/Arlanda

Barn får inte stöd i skolan
Å ena sidan är skolan en fantastisk arena för
många barn. Där har man vänner, man har skoj
och får lära sig saker. Men å andra sidan är det
också en plats där utanförskapet blir tydligt och
förstärks, berättar Jonas. Han menar att många
barn utsätts för olika typer av kränkningar, utan
att vuxna märker det. När de frågar barnen hur
de har det säger de att de inte får stöd.
– Barn är bra på att uttrycka sin utsatthet
men vuxna tar inte hand om det. Men vi får
inte vänta på att barn ska komma till oss.
Att bara fråga hur barnet mår borde vara en
självklar uppgift för alla lärare.
Jonas menar att de inte finns några tekniska
tecken på om ett barn mår dåligt. Visst kan ett
barn som håller sig isolerat tyda på att något är på
tok – men det behöver inte vara så. Det viktiga är
därför att våga gå nära, att våga ställa frågor.

– Jag har jobbat i Nairobi där döden var en del
av vardagen, man sjöng och grät och skrattade om vartannat. Här lär vi oss att förneka våra
känslor. Vi borde lära oss av barn och Nairobi!

När jag var 12 år
så fick jag klä av
mig naken i tullen.
Tydligen hade jag
signalement som en
eventuell smugglare.

T

ill Bris kan barn och vuxna ringa,
mejla och chatta och få kontakt
med en erfaren kurator. Jonas
Söderlund är en av dessa och har
stor erfarenhet av att möta och prata
med utsatta barn. På frågan vad som är vanligaste orsaken till att de ringer svarar han att det
oftast handlar om någon typ av psykisk ohälsa
men att inget skäl är vanligare än andra.
– Det som förenar barnen som ringer oss är
att de helt enkelt söker en vuxen samtalspartner. Något skaver i hjärtat och då finns vi där
för att utforska det, säger Jonas Söderlund.

”SOCIALA
HIERARKIER
ÄR NÅGOT
VI MÅSTE
FÖRHÅLLA
OSS TILL”

J

säkerställa dessa behov och på så sätt börjar
vi tidigt förhålla och positionera oss gentemot
varandra. Vilken position en får i hierarkin är
ett resultat av ett komplext samspel med
individuella och kontextuella faktorer.
Måste det finnas sociala hierarkier?
– Det finns en teori som gör en uppdelning
mellan hierarkiförstärkande och hierarkiförsvagande ideologier. Enligt teorin är det den
relativa balansen mellan de här krafterna som
stabiliserar gruppbaserad ojämnlikhet. Vem
vet vad som skulle hända om hierarkiförsvagande ideologier blev mer dominerande? Det
finns forskning som visar att personer med
hög status har större påverkan på hur normer
utvecklas. Skolan bör vara medveten om det
här och verka för att normer ifrågasätts.

Vad betyder det för sitt vuxenliv att man har
haft en viss roll i en hierarki i uppväxten?
ohan Bjureberg menar att vi alla
– Rent generellt formar våra erfarenheter oss
måste kämpa med att förhålla oss till
hierarkier. Men hur uppstår de? Måste som människor. Hur vi socialiseras i termer av
hierarkisk position under uppväxten kommer förde finnas? Och formar det en männmodligen alltid att vara något vi förhåller oss till
iskas framtid vilken roll man har haft i
mer eller mindre resten av livet. Men
en social hierarki?
vissa beteenden och attityder som
premieras under tonåren behöver
Vilken erfarenhet har du av
inte nödvändigtvis överensstämma
sociala hierarkier?
med önskvärda vuxenbeteenden.
– Hierarkier skapar statusångest
Riskbeteenden (alkohol, droger) som
och påverkar oss från dag ett, i
kan vara förenat med hög social
hemmet, i relation till familj, i skolan,
status är associerat med ohälsa och
på fritiden och i arbetslivet. Där jag
problem i vuxen ålder. På samma
arbetar finns extremt tydliga hiesätt kan utsatthet för mobbning få
rarkier som jag alltid måste förhålla
allvarliga långtgående konsekvenser
mig till. Ibland kan de effektivisera
Johan tycker att ett
spännande tankeexperioch är associerat med psykiskt illaen arbetsprocess, men många
ment är att föreställa
befinnande i vuxen ålder. Viktigt att
gånger kan det också hämma
sig en värld utan
nämna är att det finns exempel på
kreativitet och nytänkande.
sociala hierarkier.
sammanhang där goda kamratbeteenden genererar hög status och i en sådan
Hur uppstår sociala hierarkier?
miljö minskar sannolikt risken för mobbning.
– Social status är direkt relaterad till normerna i samhället. Det kan t ex kretsa kring kön,
identitet, sexuell läggning, etnicitet, hudfärg
NAMN: Johan Bjureberg
eller funktionsvariation. Barn lär sig tidigt hur
ÅLDER: 32 år
en ”borde” se ut och bete sig. Människan som
UTBILDNING: Leg. Psykolog, doktorand
social varelse har stort behov av tillhörighet,
ARBETAR: Centrum för psykiatriforskning,
trygghet och kontroll. Många är vi snabba att
Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting
anpassa oss efter andras förväntningar för att

TEATERSAMTAL MED
SKOLBARN/ELEVER
Ett samtal kan börja med lärarens nyfikenhet
på elevernas synpunkter, inte bara på om
de tyckte det var bra eller dåligt utan vad de
tyckte föreställningen handlade om: Vilken
historia berättas, känner jag igen mig? Samtalet
kan även kretsa kring föreställningen utifrån
att innehållet gestaltas genom teaterns eget
specifika och mångfacetterade språk av text,
ljud, bild och rörelse.

Ur den nya, uppdaterade versionen
”Att öppna nya världar – en handledning
om att gå på teater och dans med barn i
förskola och skola”. Finns att beställa på:
skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar
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HUR – MED VILKA MEDEL – BERÄTTAR
MAN PÅ TEATERN?
• Hur beskrivs tid och miljö i dekorationer,
ljus, musik och ljud?
• Hur beskrivs karaktärerna genom
skådespelarna?
• Hur beskrivs karaktärerna genom
kostymerna?

LÄNKAR

• Finns det speciellt viktiga scener,
situationer och händelser? Motivera!

BRIS.se
För dig upp till 18 år, Tel: 116 111
Öppet alla dagar kl 14-21
För vuxna – om barn, Tel: 077-150 50 50
Öppet vardagar kl 9–12

VILKA KÄNSLOR OCH TANKAR VILL
FÖRESTÄLLNINGEN FÖRMEDLA OCH VAD
VILL FÖRESTÄLLNINGEN BERÄTTA?

Transformering.se
För ungdomar (eller andra) om transfrågor
Mejl: trans@rfslungdom.se

• Vad handlar föreställningen om?

rfslungdom.se
Tel: 08-501 629 40, Mejl: info@rfslungdom.se

• Kan jag känna igen mig eller andra i det
föreställningen berättar?

Friends.se
Tel: 070-725 54 30, Mejl: radgivning@friends.se.
Öppet månd kl 9–12, tisd kl 9–15, fred kl 13–15

• Är det realistiskt (verklighetsbeskrivande),
mytologiskt (utifrån myter, arketyper) etc
berättat?

UMO.se
För ungdomar om sex, hälsa och relationer.
Ställ frågor och få svar på sajten.

• Finns det symboler eller bilder i föreställningen som man kan tolka på olika sätt –
och i så fall hur?

Randigahuset.se
För barn och ungdomar om sorg
Tel: 0702-275 772, info@randigahuset.se

• Kan man tänka sig en fortsättning på
föreställningen – vad hände sedan?

Jourhavande kurator
Tel: 08-508 400 90
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Riksteatern
145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00
info@riksteatern.se · riksteatern.se

riksteatern.se/skimrandevattnet
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