
Det här materialet är tänkt att ge dig en rad ingångar till föreställningen Tillsammans 
och några av dess teman. Materialet kan användas innan eller efter att ni sett 
Tillsammans. Tänk dig materialet som ett smörgåsbord – använd det - i sin helhet, valda 
delar eller endast som inspiration.

Om föreställningen
I Tillsammans möter vi hockeyspelarna Momo och Ross, de ska testa en ny app som lär ut
samtycke. Ross är lagets ständiga målgörare medan Momo är den som alltid passar rätt. 
Via appen får de uppdrag att utföra. Målet är att klara varje uppdrag för att komma vidare 
till nästa nivå och slutligen uppnå fullständigt samtycke. Och det är väl lätt och enkelt? 
Samtycke, att tycka samma? Eller? Det visar sig svårare än någon av dem vill erkänna. 
De utmanar både sina egna och varandras gränser och synliggör under sitt testande att 
samtycke inte är så självklart, utan något som måste pratas om och dessutom övas om det 
faktiskt ska fungera.

Tillsammans är en humoristisk nycirkusföreställning som sätter samspel och kommunika-
tion i fokus. En föreställning om att hitta sin röst och att våga använda den, men också om 
att lyssna och faktiskt höra den andre. Cirkusens lite naiva och vrickade sätt att ta sig an 
världen skapar öppningar för att ta sig an ett viktig ämne både för barn och lärare.

Att prata om föreställningen
Samtal om en scenkonst upplevelse kan lätt stranda i ”det var bra!” eller ”det var dåligt”,  
att fortsätta samtalet kan ge en djupare förståelse för varför vi tolkade föreställningen 
som vi gjorde. Det kan också bli tydligt hur olika våra upplevelser kan vara och vi kan få 
förslag på andra tolkningar som öppnar vår syn på världen. 
Du som pedagog behöver inte vara expert på scenkonst för att samtala tillsammans med 
dina elever – du är en åskådare precis som de.
I vår föreställning liksom annan scenkonst är allt du ser resultatet av medvetna val. Det 
finns en anledning till att föreställningens artister har hockeyutrustning på sig, att samtyck-
esappen är svår att tolka och att artisterna spelar roller som inte exakt beskriver deras 
kön och ålder.

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

Samtycke och ömsesidighet i skolans värld
Enligt läroplanen ingår det i skolans mål att varje elev ska respektera andra människors
egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och
kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor. 
Tillsammans kan fungera som en ingång till att börja diskutera begreppen och starta läran-
deprocesser kring samtycke och ömsesidighet.

Lärarhandledning till  föreställningen

A
Nycirkus för  samtycke

TILLSAMMANS
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Teman

Gränser

Det finns många gränser som vi  förhåller oss till i vardagen. De finns oftast där för att 
skydda oss, vår kropp, vår säkerhet, vår integritet, vår hälsa eller vår egendom. De finns 
även för att hålla ordning runt något. I föreställningen så tränar Momo och Ross på grän-
ser bland annat genom att säga “Stopp min kropp” efter att Sam bett dem föreställa sig 
att en släkting vill kramas och de inte vill det.

Frågeställningar 
- Var det enkelt att säga stopp min kropp för Momo och Ross?
- När fick Momo och Ross svårt att säga stopp?
- Vilka saker hindrade dem från att säga det eller från att bli förstådda?
- Vad händer när man inte vill säga stopp?

Om övningarna
Syftet med övningarna är att känna på hur det är att sätta gränser och förhålla sig till att 
någon annan sätter gränser. Det ska leda till funderingar kring när det är ok med fysisk 
kontakt. Vid Fotbollsträningen? Innebandymatchen? Grattiskramar på en födelsedags-
kalas? Lekar på skolgården? Det är inte alltid rörelsen/kontakten mellan kroppen som är 
problemet, utan även i vilket sammanhang och i vilket rum den görs.

Vi vill också att eleverna ska få fundera på de olika 
gränser som finns. Varför de finns, vem som satt alla 
gränser och hur gör vi om vi skulle vilja få bort dem? 
Vilka konsekvenser finns i att trotsa gränserna?
Viktigt i alla övningarna är att fånga upp elevernas 
funderingar, erfarenheter och tankar.

Övning A1
Para ihop eleverna två och två. 
Låt  en gå fram till den andra. Den som står stilla ska 
när den vill, visa en stoppsignal och den andra ska 
snabbt stanna när den ser och förstår signalen. Låt 
båda testa.

Nästa steg är att göra samma sak men denna gång 
med hjälp av rösten. Kroppen får  inte användas 
som signal den här gången. Eleven kan säga: - stopp 
min kropp, eller - gå långsammare - gå snabbare. 
Låt båda testa.

En tredje variant är att de får göra övningen utan 
att den som sätter gränserna med rösten ser den 
som rör sig mot den.
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Övning A2
Låt eleverna lista olika aktiviteter som kräver olika typer av kroppskontakt samt vilken 
typ av kontakt som är tillåtet.
Låt dem visa dessa. Låt dem senare byta plats på kontakterna mellan aktiviteter.
Exempel: när en dansar får en kramas,  i basket får en stå och blockera varandra. Vad 
händer om dessa byter plats? Hur ser det ut om en spelar basket som en dansar och 
dansar som en spelar basket?

Övning A3
Dela upp klassen i mindre grupper a 3-4 elever. Be dem komma på platser i skolan där 
det finns tecken för gränser. Stoppskyltar, linjer eller andra tecken som markerar gränser 
på något sätt. Ge dem tips hur de kan tänka. Finns det till exempel gränser för ålder, roll 
på skolan, kön, längd, kunskap m.m. som något som ger oss tillåtelse eller förbjuder oss 
tillgång beroende på hur vi identifierar oss själva samt hur andra identifierar oss. 

Låt eleverna diskutera varför och vem som tagit fram reglerna/gränserna samt hur de 
kan ha uppkommit.
Låt varje grupp lyfta en gräns de kom på och låt dem berätta hur de tänkte.

Vill du?

Första steget för att kunna få eller ge samtycke kräver någon typ av fråga eller intention 
från någon part och därefter ett svar. Det är så vi upptäcker frivillighet och når en ömse-
sidig överenskommelse. Det sker såväl verbalt som icke-verbalt. Det finns dock undantag 
där barn inte kan ge samtycke som appen nämnde. 

Frågeställningar 
- Varför blir Ross arg på Sam, vad är det hen inte håller med om?
- Vad var det i den viktiga regeln de missade när de själva övade?

Viktig regel:
“Om du har blivit lurad eller hotat till att säga ja. Då är det inte samtycke. Det finns flera 
saker som barn inte kan ge samtycke till, och det är för att för att skydda dem. Barn får 
inte skriva på juridiska kontrakt för att köpa ett hus. Barn får inte ta körkort förrän de är 
18 år. Barn får inte arbeta som vuxna gör. Barn får inte gifta sig”.

- Gå igenom den viktiga regeln med eleverna. Varför ser det ut så?
- Vilka saker är bra att vuxna bestämmer över barn. Varför är det bra?

Övning B1
Para ihop eleverna. Låt ena eleven försöka övertala den andra att säga ja på olika frågor. 
De får inte hota men de får muta. Den andre eleven ska endast svara NEJ på alla frågor. 
Avsluta övningen och ställ frågan hur det kändes för den som försökte övertala och för 
den som endast fick svara nej. Vilka känslor uppstod i samband med övningen? Låt dem 
sedan byta roller.

I nästa steg  får de säga nej och ge en förklaring till sitt nej.
Fråga hur det kändes nu att säga nej.
I sista steget ska de säga ja till allt med möjlighet att ångra sig. Hur kändes det i jämförel-
se med de tidigare övningarna? Obekvämt? Läskigt? Skönt?
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Övning B2
Dela in klassen i grupper om 4-5 elever. Låt dem göra listor med viktiga regler på vad 
vuxna INTE får göra mot barn samt varför?

Tänk på  barnkonventionen och gör kopplingen till den i samband med att de sedan går 
igenom sina listor.

Signaler

Signaler finns överallt i vårt samhälle. De finns för att underlätta umgänge mellan oss 
människor. De vanligaste mellanmänskliga signalerna sker med hjälp av språket. Det tala-
de, genom ord och kroppsspråket.

Frågeställningar
- Gjorde Momo rätt att fråga så mycket kring bollarna? Ross sa ja flera gånger 
utan att Momo lyssnade. 
- Vad menade Momo med att hen kände sig trampad på? 
- Vad hände med Ross när Momo försökte berätta att det kändes orättvist? 
- Varför reagerade Ross så?

Övning C1
Låt eleverna ställa sig i ett tåg i ordning efter sin födelse-
dag. De får inte använda rösten som kommunikation. Hur 
löser de uppgiften? Finns det flera sätt att göra det på?

Exempel på andra kommunikationsmedel är kroppspråk, 
smartphones, papper och penna och att använda tavlan.

Övning C2
Be eleverna ställa sig i en ring. Låt en boll gå runt i ringen 
några varv. Be dem komma ihåg vem de fick bollen av och 
vem de gav bollen till.

Nu ber du dem byta platser fritt i ringen. Ge dem 30 sek-
under att leta upp vem de fick bollen av och vem de gav 
bollen till. Nu ska de fånga och kasta bollen till personer-
na.

I sista rundan slänger du in fler bollar i ringen för att 
tvinga fokus och koncentration kring signaler.
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Svärdslådan

Det verkar som att scenen med svärdslådan påverkar både vuxna och barn lite extra 
men kanske på lite olika sätt. Ägna gärna en extra stund åt att prata om den scenen från 
lite olika håll.
 
- Ville Momo verkligen ner i lådan?
- Varför gick hen ner i lådan?
- Varför valde Ross att stoppa in fler svärd än bara ett?
- Varför blev Momo arg?
- Kunde Ross förstå Momos signaler?

Frågor till lärarrummet

- Vad betyder uppnå ömsesidighet?
- Hur ska vi arbeta med att uppnå ömsesidighet i klassen, på skolgården, på fritids och 
under aktiviteter?
- Hur tar vi som vuxna ansvar när vi har gått över någons gräns?
- Är misslyckande viktigt för att lära sig? 

Tips på mer material

Nathalie Simonssons böcker och appar.
www.nathaliesimonsson.se

RFSU har sidor riktade till yrkesverksamma inom skolan. 
Metodmaterial och kunskapsbanker.

www.rfsu.se

Skolverkets sidor om sex och samlevnad.
www.skolvetket.se

UMO, Ungdomsmottagningen på nätet.
www.umo.se och www.youmo.se
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Om Karavan

Karavan är ett scenkonstkollektiv, en fysisk plats, och en plattform.
Vi arbetar framförallt med nycirkus och med musik. Karavan vill vara en del i att våra 
kulturområden utvecklas, sprids och lever. 

En viktig del i Karavans arbete är att skapa föreställningar och upplevelser utöver det 
vanliga. Vi vill utforska och skapa en deltagarkultur på Karavan där åskådarna inte bara 
kliver in i en annan värld, de är också en del i den. Vi experimenterar med mötet mellan 
cirkus, musik, teater, koreografier, humor och deltagande och låter de olika konstformer-
na flyta mellan varandra, förstärka varandra. 
Vi ifrågasätter maktstrukturer och utmanar begränsande normer.

KONTAKTUPPGIFTER

Tillsammans: 
www.tillsammanscirkus.se
tillsammans@karavanmalmo.se

Karavan:
www.karavanmalmo.se
info@karavanmalmo.se

Cirkus Saga:
www.cirkussaga.com
cirkussaga@hotmail.com

Marco Vega:
www.marcovega.se
hej@marcovega.se
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