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Schyst dans!
Idéer och vägledning till dig som vill skapa schysta

diskussioner efter klassrumsföreställningen MIN TRYGGA PLATS.
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Projektet Schyst dans! med Sofia Wretling och Carl Olof 
Berg har sitt ursprung i Region Värmlands handbok Schyst! 
– en inspirationskälla till jämlik kommunikation. Handbo-
ken kom till som ett svar på frågan hur vi på ett enkelt 
och vardagsnära sätt kan arbeta för ökad jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald i det regionala tillväxt-
arbetet. 

Syftet med Schyst! är att skapa medvetenhet 
om våra invanda normer och få syn på 
fördomar och stereotyper. Huvudbud-
skapet är att:

� Det spelar roll vad som sägs
 och visas
� Det har betydelse att det sägs   
 och visas
� Det är viktigt hur det sägs och visas

Dans är en konstform där kroppen med alla dess möj-
ligheter, variationer och uttryck spelar huvudrollen. 
Därför känns det självklart att genom dans nå ut till fler 
med handbokens schysta budskap. Den här gången 
vänder vi oss främst till ungdomar i årskurs 8 och 9.

Efter två månaders intensivt, inspirerande 
och intressant arbete finns nu föreställ-
ningen MIN TRYGGA PLATS som fångar 
upp de frågor, tankar, förväntningar 

och åsikter unga personer ger uttryck 
för när det gäller hur tjejer och killar 

är och förväntas vara.

Normer kan beskrivas 
som sociala konstruk-
tioner som vi själva kan 

ifrågasätta och bryta.

Det här är Schyst dans!
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Föreställningen MIN TRYGGA PLATS är ett collage av scener med dans, text 
och film där skådespelaren Sofia Wretling och koreografen Carl Olof Berg 
använder sina kroppar och röster för berättelser om normer, överlevnad och 
mod. Platsen är elevernas vanliga klassrum. Texter och ord lånas från många 
olika håll – eleverna får höra ord från en norsk reklamfilm, en hittad dagbok, 
en berömd svensk lesbisk diktare och brandtal av en prisad normbrytare och 
en skjuten politiker. Eleverna får se två kroppar dansa tillsammans.

Det här är en klassrumsföreställning som vill motverka och problematisera 
det faktum att kvinnor och män ofta antas vara varandras motsatser. Med 

hjälp av dans och teater är tanken att synliggöra och höja medvetandet 
kring dessa normer. 

Sofia och Carl Olof representerar två förhållandevis stereotypa vita medelål-
ders kroppar i kategorierna kvinna och man. Samtidigt bär de på erfarenhe-
ter från den egna uppväxten och livet som säger något annat – som minner 
om känslan av att inte passa in i den vedertagna normen om vad tjejer 
respektive killar förväntas vara, tycka och göra.

Föreställningen hade premiär 29 januari 2016 på Mariebergsskolan i Karlstad.

MIN TRYGGA PLATS –
ett klassrum, en klass, en lektionstimme

Föreställningen har successivt fått sin form och sitt innehåll tillsammans med 
elever i årskurs 8 och 9 på Mariebergsskolan i Karlstad. Under några veckor 
inredde Sofia och Carl Olof ett rum innanför skolans huvudentré. Där fanns 
både egna arbetsplatser och en soffhörna för de ungdomar som ville vara 
där. I arbetet med att ta fram dansföreställningen fick eleverna bland annat 
markera på en karta de platser de upplevde som trygga respektive otrygga 
inom skolans område. Eleverna har även bidragit genom att reflektera över 
sin egen kropp, andras kroppar, sexualitet och en dikt av Karin Boye.

Arbetet med föreställningen har tagit avstamp i samtal om jämställdhet, 
mansnorm, kvinnonorm och heteronorm. Med ett normkritiskt synsätt änd-
ras fokus från den som är annorlunda till att synliggöra de maktstrukturer 
som påverkar våra uppfattningar om vad som anses vara normalt.

Filmaren Gro Westgård har deltagit i hela den konstnärliga processen. För-
utom att dokumentera skolans miljöer har hon även intervjuat både elever 
och personal. Filmen och rösterna är en bärande del av föreställningen.

Maktstrukturer blir tydliga
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Så här börjar det!

”Hej. Det börjar nu. Eller, det har egentligen redan börjat.

Välkommen till MIN TRYGGA PLATS med Sofia och Carl Olof.

Det här är en föreställning, om just din föreställning om våra kroppar.

I den här föreställningen kan du, oavsett kön, välja att identifiera dig med antingen Sofia eller Carl Olof, båda två på 

samma gång, den som sitter bredvid dig, eller kanske ingen alls.

Men det är ok att prova, jag lovar.

Du kommer få höra ord från en norsk reklamfilm, en hittad dagbok, en berömd svensk lesbisk diktare och brandtal av en 

prisad normbrytare och en skjuten politiker. Du kommer få se två kroppar dansa tillsammans.

Min trygga plats kan mycket väl vara din otrygga plats, och din trygga plats kan bli min otrygga plats.

Kanske vill du skapa trygghet för dig själv och din omgivning, kanske vill du skapa otrygghet.

Det är det vi vill prata om. Men först, en presentation...”
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Sofia Wretling
SKÅDESPELARE, DRAMATURG OCH KOORDINATOR

”Jag växte upp i Östra Ämtervik och tillbringade högstadietiden på Fryxellska skolan i Sunne. 
Det var ingen trygg plats för mig. Jag kände mig ifrågasatt och skapade snabbt ett skydd 

runt mig genom att ta rollen som clown och den uppkäftiga lilla tjejen i klassen. Jag hoppas 
att vår föreställning ska väcka tankar och diskussioner om olikheter och likheter, synen på 

vår egen och andras kroppar, sexualitet, normer och trygga platser. Vi är alla människor 
oavsett vilken kropp vi föds i och vi ska respektera varandra. Jag vill att vår publik efter 

föreställningen ska känna sig lite tryggare och lite modigare med en jävlar anamma-
känsla, och ett starkare självförtroende.”

Sofia är utbildad i drama och dramaturgi vid Göteborgs universitet. De senaste 20 
åren har hon frilansat som skådespelare. Hon var under lång tid både konstnärlig 
ledare och skådespelare på Teater Jaguar, en barn- och ungdomsteater i Göteborg 

som turnerade till skolor i de södra och mellersta delarna av Sverige. Sofia är 
också en del av Sveriges Radios humorprogram Mammas Nya Kille i P3.

Dessutom har Sofia vandrat i Himalaya med tibetaner, åkt jeep 
över Saltsjön ”Salar du Uyuni” från Chile till Bolivia och snorklat 

i Karibiska havet. 
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”Jag växte upp på villaområdet Sommarro i Karlstad och gick på Mariebergsskolan.
Jag vill att vår publik ska uppleva en punkig fuck you-feelgood-känsla. Att de ska känna 
lusten, rädslan och förväntningarna i att vara en egen person i ett större kollektiv – 
spänningen och osäkerheten i att söka och hitta sig själv och öppna ögonen för 
andras sökande. Jag vill förmedla insikten om att den enas trygga plats faktiskt kan 
vara den andras otrygga plats, och tvärt om. Jag hoppas att vi ska väcka tankar 
om den felaktiga föreställningen att män och kvinnor är varandras motsatser. Det 
är viktigt att diskutera vilka konsekvenserna av polariserade ideal är för dem som 
kämpar för att uppnå dem, såväl som för dem som bryter mot normen.”

Carl Olof är utbildad koreograf från Danshögskolan. Han har just avslutat två 
års forskningsförberedande masterutbildning i koreografi, Nya Performativa 
Praktiker på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm. Hans forskning 
om maskulinitet och prestige bedrivs sedan 15 år tillbaka både i egen 
konstnärlig praktik och på uppdrag av sceninstitutioner. 2012 regisserade 
han uppsättningen Tre små grisar på Wermland Opera och gjorde 
samtidigt dansföreställningen Hallå 42 för 4 till 6-åringar på Zebra Dans i 
Stockholm och på en Sverigeturné.

Dessutom har Carl Olof gått hand i hand med sin kille på stan, 
vunnit ett Värmlandsmästerskap i singeldisco och vågat lita på 
sin egen röst.

Carl Olof Berg
KONSTNÄRLIGT ANSVARIG, KOREOGRAF OCH PERFORMER
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Dansen vill, precis som all konst, beröra och öppna för nya frågeställningar 
kring oss själva och omvärlden. En viktig del i Region Värmlands uppdrag för 
dansen är att öka kunskapen om dans som konst- och uttrycksform.
 

Grundskolans läroplan slår fast att drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmo-
nisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget 
skapande hör till det elever ska tillägna sig. Läroplanen är också tydlig med 
att ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

Ett danskunskapande projekt
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för an-
nan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Ett av syftena med projektet Schyst dans!” och förställningen MIN TRYGGA 
PLATS är att ge skolor möjlighet att integrera dans med skolans mål och 
uppdrag. För många barn blir det första mötet med dans via de vuxna och 
skolan. Därför har du som lärare en viktig uppgift att göra det till en så posi-
tiv upplevelse som möjligt.

AVDELNINGEN FÖR KULTURUTVECKLING 

Region Värmland arbetar med kulturområdena dans, film, Kultur i 
skolan, slöjd och Ung kultur möts (UKM). Vi stärker och utvecklar 
de olika uttrycken, var för sig och områdesöverskridande. Många 
av våra projekt riktar sig till skolan – både till elever och lärare.
Vi arbetar med att stärka och utveckla de olika uttrycken både var 
för sig och områdesöverskridande. Många av våra projekt riktar sig 
till skolan – både till elever och lärare.
Läs mer på www.regionvarmland.se
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I föreställningen MIN TRYGGA PLATS använder vi många 
uttryck för att göra berättelserna levande. Du har hört 
både våra och inspelade röster, sett våra kroppar i 
olika rörelser och positioner, och vi har rört oss över 
hela rummet.

Här visas några bilder kopplade till föreställningen 
så att det ska bli lättare för dig att minnas vad du 
tänkte, kände och tyckte.

Övning

TIPS TILL DIG SOM SAMTALSLEDARE

Det är viktigt att samtalet inte fastnar i vad 
enskilda personer i gruppen tycker är nor-
malt eller inte, eller hur man själv ser på olika 
grupper. Du som samtalsledare får poängtera 
att vi nu ska diskutera vad som anses normalt 
i samhället idag, vad som är vanligast att se 
i sociala sammanhang och hur man ser på 
olika grupper i samhället i stort.
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DISKUTERA I MINDRE GRUPPER

Är ni många så dela gärna in er i mindre diskussionsgrupper. Fundera tillsam-
mans på dessa frågor.

� Hur upplever du att Sofia och Carl Olof använder sitt kroppsspråk i före- 
 ställningen?
� Hur upplever du samspelet mellan Sofia och Carl Olof?
� Upplever du att deras kroppsspråk säger något om våra förväntningar,  
 föreställningar och fördomar om hur kvinnor och män förväntas vara?
 Hur då?
� Vad tror du att de vill förmedla med de muntliga berättelser som
 finns med i föreställningen?
� Vilka känslor och tankar väckte föreställningen hos dig?

FORTSÄTT DISKUSSIONEN I DEN STÖRRE GRUPPEN

Låt den som vill dela med sig av sina svar på frågorna och vad som diskuterades i 
den mindre gruppen. Håller ni med varandra eller har ni olika tankar?

Diskutera
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HÄR ÄR YTTERLIGARE NÅGRA BILDER! �

� Vilket budskap upplever du att Carl Olof och Sofia förmedlar i de  
 här bilderna? 
� Spelar det någon roll hur de är klädda och vad de har för prylar?

DISKUTERA ÄVEN

� Vad är det viktigaste du kommer ihåg från föreställningen?
� Har något av det du fått se och uppleva förändrat din egen  
 inställning till våra föreställningar om manligt och kvinnligt?

Fördjupning
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REFERENSLITTERATUR
� BRYT! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och hetero-  
 normen i synnerhet.
 Forum för levande historia. RFSL Ungdom
� Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring.
 Janne Bromseth & Frida Darj (red)
� Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation
 Region Värmland
� Schysta övningar!
 Region Värmland

MATERIAL VI ANVÄNT I FÖRESTÄLLNINGEN
� Saga Beckers tal
 https://www.youtube.com/watch?v=qajJcHLx524
� Kära pappa
 https://www.youtube.com/watch?v=rknZ9qWh7n0
� Olof Palmes tal om demokrati
 https://www.youtube.com/watch?v=70wzl6UvDQM

Referenser

Tack alla elever, lärare och personal på Mariebergsskolan för förtroendet, rösterna, 
viljan, tankarna, kropparna och platsen vi fick ta i mysrummet.TACK!

� Utdrag ur Adam Jonsson uppsats
 "Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade."
 Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 2012.

MUSIKLISTA
� Spotify Playlist
 https://open.spotify.com/user/carlolofberg/playlist/133tPlLtVOUWfwTVYM55Q1

1.  I Am Malala – Thomas Newman 
2.  W – Ólafur Arnalds
3.  Four – Ólafur Arnalds
4.  Fördomar 2 – The Latin Kings
5. Oleander Time – Thomas Newman
6.  Die Another Day – Beatrice Eli
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Schyst dans! 
är producerad av Region Värmland.

Kommunikationschef: Hedvig Bergenheim

Genusutvecklare: Marianne Nilsson

Texter: Katarina Averås (frilans, www.averas.se)

Formgivare: Lasse Falkman

Bilder: Øyvind Lund (frilans, www.fotografiska.com), vector designed by freepik.com

Schyst dans! finns för nedladdning som pdf och beställning på www.regionvarmland.se/schyst

Kontakta Sofia Wretling (skådespelare, dramaturg och koordinator)

på tel. 070-571 68 06 eller skriv till sofia.wretling@regionvarmland.se

Boka MIN TRYGGA PLATS
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Schyst dans! är en vägledning till dig som vill skapa schysta diskussioner i gruppen

efter klassrumsföreställningen MIN TRYGGA PLATS. Materialet hör ihop med handboken

Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation.

Både handboken Schyst! och Schyst dans! finns för nedladdning som pdf och för beställning på www.regionvarmland.se/schyst

Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad  •  Tel. 054-701 10 00

www.regionvarmland.se


