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PINSAMHETER



TILL DIG SOM LÄRARE 
Fatima tappar sin dagbok och Hugo läser om hur kär hon är i A

Ellie upptäcker en blodröd fläck på sin fasters vita soffa.

Hiba skäms för sin mamma som inte har råd.

Pappa pratar för högt och mamma borde snyta sig en gång för alla, men dom har med de
finaste blommorna till skolavslutningen.

Farmor frågar, har du hört talas om fisken som inte trodde på vatten?

Varmt välkomna till föreställningen Pinsamheter! När vi skulle skapa den här föreställning-
en ville vi göra någonting speciellt riktad till elever på mellanstadiet men eftersom det är 
stor skillnad på ett barn som precis börjat fyran och ett barn som ska gå ur sexan var det 
inte helt enkelt att hitta något som passade både de yngsta och de äldsta. Därför valde vi 
att fokusera på just det: allt som händer under mellanstadietiden. Då dessa förändringar i 
barns sinnen, känslor och kroppar inte alltid upplevs som kul och härliga utan snarare pin-
samma kändes just pinsamheter som ett relevant tema att arbeta med. Och eftersom det 
som är pinsamt kan vara både hysteriskt roligt och djupt allvarligt, ibland samtidigt, blev det 
extra spännande. Så vi bad fem dramatiker att med hjälp av varsin referensklass i årskur-
serna fyra, fem och sex att tolka temat på sitt eget sätt. Resultatet är det ni snart ska få se: 
fem stycken short-cuts, eller scener, som handlar om alltifrån kroppsligheter, hemligheter 
och utsatthet till förälskelser och föräldrar. Vår ambition är att ni i publiken, unga som vux-
na, kan känna igen er och skratta åt, skämmas för och känna med karaktärerna på scenen.

För att citera vår kompisar på Regionteater Väst:   
Vi gör inte pedagogisk konst, men vi tror att både skolan och konsten har mycket att   vinna 
genom att vara pedagogisk om konst och med konst. 
 
Syftet med den här lärarhandledningen är vara ett hjälpmedel att arbeta vidare med före-
ställningen i klassrummet. Du kan göra alla övningar eller välja ut några stycken.

 



INFÖR TEATERFÖRESTÄLLNINGEN
 
Om du vill får du gärna förbereda dina elever på teaterupplevelsen. Här är några 
förslag på samtalsfrågor. Vissa övningar längre bak häftet kan även göras innan ni ser 
föreställningen. 

• Varför tror du att föreställningen heter Pinsamheter?
• Vad är det att något är pinsamt? Hur känns det i kroppen?
• Vad tror ni att föreställningen kommer att handla om?
• Vad gör en skådespelare?
• Vad gör en regissör?
• Vad gör en dramatiker?

Eftersom alla har olika erfarenheter av att se på teater kan det vara bra att prata om vad 
teater är och vad som kommer att hända under föreställnigen. Oavsett ni besöker Teater 
Martin Mutter eller är i en lokal på skolan, kan det vara bra att veta följande:

• Ni kommer att få ta av er ytterkläderna och skorna. Mobiltelefoner ska sättas på ljudlöst och 
inte vibrera. Eftersom coronapanemin pågår vill vi att publiken går i mindre grupper.  
Skådespelarna tar emot er i spellokalen.  

• Scenografin består av en avlång matta på golvet och publiken sitter på båda sidor om mattan. 
Det gör att ni i publiken kommer att sitta mitt emot varandra och se dom som sitter på andra 
sidan. 

• Publiken får gärna skratta eller på annat sätt reagera på det som händer i föreställningen. Så 
länge publiken pratar eller utropar saker som kommer av att de är engagerade går det bra. Om 
du som lärare märker att någon elev är ofokuserad och tar uppmärksamheten bort från  
föreställningen får du gärna ta hand om den situationen.  

• De tre skådespelarna ni ska få träffa heter Pascal, Åsa och Jonas. Skådespelarna är inte   
pedagoger men dom är experter på att spela teater för barn och unga. Av er lärare  
önskar vi att ni är en förebild som publik, att ni är fokuserade på det som händer på scenen och 
vi hoppas att ni också får en teaterupplevelse.  

• En får inte filma eller fotografera under föreställningen. Vill ni använda bilder till en klass-blogg 
så går det att ladda ner bilder på martinmutter.com eller fråga skådespelarna efte föreställning-
en om ni får ta en bild. Observera att det är viktigt att hålla avstånd till skådespelarna just nu.  
 



ÖVNINGAR
En och en: 
Var det en scen som du minns mer än någon annan? Den var kanske extra pinsam, rolig 
eller sorglig? Be eleverna att skriva ner en kort reflektion som de inte behöver dela med 
resten av klassen. 

Två och två: 
Läsa upp den korta texten om föreställningen och ge eleverna i uppgift att skriva ner en 
pinsam sak på varsin lapp som du sedan samlar in. Dra en lapp och prata om det som står. 
Om det till exempel står föräldrar på en lapp kan du ställa frågor som; Varför är föräldrar 
pinsamma? När är dom pinsamma? Finns det någon gång då dom inte är pinsamma? Hur 
känns det i kroppen när någonting är pinsamt? 

Hela klassen: 
Alla som... byter plats 
En lek och övning där eleven fysiskt får ta ställning till ett antal påståenden som berör äm-
nen som föreställningen presenterat.
 
Alla elever sitter i en ring. I ringen finns en extra stol som är tom. Läraren säger ett påstå-
ende/ en mening. Om eleven håller med i påståendet ska man byta stol (det finns alltid en 
tom stol så att det alltid går att flytta även om det endast är en person som håller med).
Om eleven inte håller med i påståendet sitter personen kvar på sin stol.

Exempel på påståenden:
Alla som har skämts för en förälder...
Alla som har varit kär... 
Alla som har känt sig ensam ibland...
Alla som tycker att mens är pinsamt...
Alla som har läst någon annans dagbok...
Alla som tycker att det är pinsamt att inte ha pengar...
 

 

EFTER TEATERFÖRESTÄLLNINGEN
En teaterupplevelse är alltid en individuell upplevelse där varje person ser olika saker, 
associerar till egna erfarenheter och ibland blir överraskad av vilka känslor föreställningen 
skapar i den som är publik. En persons upplevelse eller tolkning kan aldrig vara fel, bara 
rätt för den personen. Detta är viktigt att respektera i gruppsamtal. Som lärare är en bra 
inställning att frågorna är mer intressanta än svaren och att fokus ligger i tolkning snarare 
än tyckande. Kom också ihåg att barn och vuxna ofta ser och fokuserar på olika saker. En 
bra modell att utgå ifrån är beskriv - tolka - reflektera. Gör gärna detta i runda så att alla får 
komma till tals. Ju fler tolkningar desto djupare blir teaterupplevelsen. 

BESKRIV
Börja med att beskriva vad ni såg. Hur såg rummet ut? Hur såg karakärerna ut? Vad hade 
dom på sig? Förändrades något under föreställningens gång? Ibland är de små 
detaljerna mest intressanta.  
 
TOLKA 
Fortsätt sedan med tolkningen, varför något var på ett visst sätt. Till exempel: 
Hur betedde sig karakärerna i de olika historierna? Om de förändrades, varför tror ni att de 
gjorde det? Vad finns det för skillnader och likheter mellan de olika historierna? Varför hade 
barnet i sista berättelsen horn på huvudet?

REFLEKTERA 
Slutligen kan samtalets öppnas upp för personliga reflektioner och associationer. Till 
exempel, Vilken känsla gav dig föreställningen? Vad tycker du är pinsamt? Var någon 
karaktär lik någon du känner?



ÖVNINGAR
En och en: 
Var det en scen som du minns mer än någon annan? Den var kanske extra pinsam, rolig 
eller sorglig? Be eleverna att skriva ner en kort reflektion som de inte behöver dela med 
resten av klassen. 

Två och två: 
Läsa upp den korta texten om föreställningen och ge eleverna i uppgift att skriva ner en 
pinsam sak på varsin lapp som du sedan samlar in. Dra en lapp och prata om det som står. 
Om det till exempel står föräldrar på en lapp kan du ställa frågor som; Varför är föräldrar 
pinsamma? När är dom pinsamma? Finns det någon gång då dom inte är pinsamma? Hur 
känns det i kroppen när någonting är pinsamt? 

Hela klassen: 
Alla som... byter plats 
En lek och övning där eleven fysiskt får ta ställning till ett antal påståenden som berör äm-
nen som föreställningen presenterat.
 
Alla elever sitter i en ring. I ringen finns en extra stol som är tom. Läraren säger ett påstå-
ende/ en mening. Om eleven håller med i påståendet ska man byta stol (det finns alltid en 
tom stol så att det alltid går att flytta även om det endast är en person som håller med).
Om eleven inte håller med i påståendet sitter personen kvar på sin stol.

Exempel på påståenden:
Alla som har skämts för en förälder...
Alla som har varit kär... 
Alla som har känt sig ensam ibland...
Alla som tycker att mens är pinsamt...
Alla som har läst någon annans dagbok...
Alla som tycker att det är pinsamt att inte ha pengar...
 

ÖVNINGAR
 
SKRIVUPPGIFT 
Vilken historia minns du starkast från föreställningen? Varför då?  Be eleverna att skriva ner 
en kort reflektion. De behöver inte dela sina texter med resten av klassen men ni får gärna 
skicka dom till oss på Teater Martin Mutter, det tycker vi är kul!

DISKUSSION
Varje elev från skriva ner en pinsam sak på varsin lapp som du sedan samlar in. Dra en 
lapp och läs upp var som står och låt eleverna diskutera två och två eller i grupp. Om det till 
exempel står föräldrar på en lapp kan du ställa frågor som; Varför är föräldrar pinsamma? 
När är dom pinsamma? Finns det någon gång då dom inte är pinsamma?

RÖRELSE
Alla elever sitter i en ring av stolar. I ringen finns en extra stol som är tom. Läraren säger ett 
påstående eller en mening. Om eleven håller med i påståendet ska man byta stol (det finns 
alltid en tom stol så att det alltid går att flytta även om det endast är en person som håller 
med). Om eleven inte håller med i påståendet sitter personen kvar på sin stol.

Börja gärna med några inledande påståenden, till exempel
Alla som tycker att pannkakor är godare än köttbullar
Alla som tycker att sommarlov är bättre än vinterlov

För att sedan gå över till påståenden som berör föreställningens tematik, till exempel:
Alla som har skämts för en förälder...
Alla som har varit kär... 
Alla som har känt sig ensam ibland...
Alla som tycker att mens är pinsamt...
Alla som har läst någon annans dagbok...

LÄNKTIPS
umo.se - Ungdomsmottagningens hemsida som riktar sig till unga. Här https://www.umo.
se/kroppen/mens/ är allt som handlar om mens samlat. Det finns också sidor om 
pubeterten och annat pinsamt.

Kronhjort - i föreställningen säger ett barn att han är en kronhjort. På Jägareförbundets 
hemsida kan ni se bilder och läsa massor om djuret kronhjort 
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/kronhjort/
 



Skicka gärna brev eller teckningar till oss! 
Teater Martin Mutter 
Box 369  
701 47 Örebro 
info@martinmutter.com

Medverkande 
Pascal Crepault Wibe, Åsa Gustafsson och Jonas Hedlund

Manus: Kajsa Gordan (Dominoeffekten)  
Helena Hedlund (Mensfläcken) , Talajeh Nasiri (Hiba), 
Kristian Hallberg (Mamma Pappa Barn), Kalle Haglund (Kronhjortsbarnet) 
Regi och dramaturgi: Hedvig Claesson 
Scenografi: Frida Thofelt 
Ljusdesign: Maria Ros
Kostym- och maskdesign: Catherine Giacomini 
Producent: ÅsaClara Örn och My Soós Stave
Teknik och administration: Johan Dahlström 
Teaterchef och konstnärlig ledare: Åsa Johannisson

Stort tack till våra referensklasser!
Vivallaskolan i Örebro, Fröviskolan i Frövi, 
Centralskolan i Degerfors, Stocksätterskolan i Hallsberg,
Kyrkskolan i Kopparberg


