VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN

Matkriget
Av: Johanna Emanuelsson
Regi: Ragna Wei

HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser vår föreställning
Matkriget.
För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta
material. Det är tänkt att inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med
föreställningens form och teman. Materialet innehåller förslag på ämnen,
övningar och diskussionsfrågor som både går 013-37
bra att77prata
77 om i stor eller liten
biljett@ungscen.se
grupp, och som du kan låta dina elever rita
och skriva kring enskilt.
28 SEPTEMBER – 26 OKTOBER UNG SCEN/ÖST I LINKÖPING
5-8 NOVEMBER KULTURHUSET I FINSPÅNG
14 NOVEMBER – 12 DECEMBER TEATER BRÅDDGATAN 34 I NORRKÖPING

Känn dig fri att utveckla och förändra det här materialet utifrån vad som passar
er! Du som lärare vet bäst vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och
kompetenser som finns bland eleverna. Lycka till!
Följ oss på instagram
och Facebook
#ungscen
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Om du har frågor till oss, vänd dig till:
Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

2018-06-14 15:57

ATT EFTERSNACKA I KLASSRUMMET
När du ska prata om en föreställning med eleverna finns det ett par saker som
är bra att tänka på. Det är lätt att samtalet strandar i ”den var bra” eller ”den var
dålig”. Då är det ofta mer spännande att prata om den egna upplevelsen och
tolkningen av konstverket.
Genom att prata om föreställningen efteråt kan ni få en fördjupad
förståelse för varför ni tolkade saker som ni gjorde, och möta andras
versioner och berättelser om världen.
Syftet är INTE att ni ska komma fram till EN TOLKNING, TVÄRTOM!

När ni pratar om scenkonst kan det vara bra att ha några principer att gå
efter
- Tolka hellre än tycka! Vänta med ”det var bra” eller ”det var dåligt”
- Allt i konstverket går att tolka, inget är med av en slump
- Utgå från dig själv och din egen tolkning
Din roll som samtalsledare är inte att ha svar på frågor, eller att försvara
föreställningen och få alla att tycka att den var bra. Du behöver inte heller vara
expert på teater.
Din roll är snarare att visa nyfikenhet för olika tolkningar och upplevelser, och
förmedla att konst kan skapa jobbiga eller härliga känslor, den kan vara enkel
eller svår att förstå, och man får tycka bra eller dåligt om den.

KOM IHÅG/EFTERSAMTAL
BESKRIV
Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns i rummet? Hur såg de ut?
Ljud, vad fanns det för ljud med i föreställningen? Ljus? Videoprojektioner?
Tänk på storlek, färg, antal osv.

Vilka karaktärer var med? Vad hette de? Hur klädde de sig? Pratade?
Koreografi, hur rörde de sig?

TOLKA
Nu när ni har radat upp en massa detaljer ur föreställningen är det dags att tolka
dem. Att tolka betyder att tänka på vad detaljen fyllde för funktion i berättelsen.
Frågor man kan ställa sig är exempelvis:
		”Vad tänker du att det där berättade?”
		
”Vad fick det för betydelse just här?”
		
”Vad associerade du till?”
		
”Finns det fler sätt att tolka den där saken på?”
Till exempel: ”När de var hemma så blev det tydligt att de bodde väldigt olika,
att Mirjams hem hade högt i tak och pool medan Levis hem var på golvet och
liksom låg ner. Det gav känslan av att Mirjam var rik, hade det bra ställt, medan
Levi som bor pyttelitet och äter makaroner och falukorv hade det sämre”.

REFLEKTERA
Vad handlar föreställningen om, tycker du?
Tycker du att det finns ett budskap i föreställningen?
Vad är det i så fall? 		
Håller du med om budskapet?
Har ni liknande upplevelse i klassen eller hade ni olika?

FRÅGOR TILL FÖRESTÄLLNINGEN
•
•
•
•
•
•

Vad spelar mat för roll i föreställningen? Vad symboliserar den, tycker
du?
När började föreställningen tycker du?
Tycker du att föreställningen slutade lyckligt? Varför/varför inte?
Skådespelarna spelar flera olika roller. Hur gjorde de för att byta roll?
Föreställningen utspelar sig på flera olika platser, men det är samma saker
på scenen hela tiden. Hur gjorde de för att ändra plats?
Vad är magkänslan, tror du?

FRÅGOR TILL DIG
•
•
•

Vad är det för stad som beskrivs i Matkriget?
Skulle du vilja bo där? Varför? Varför inte?
Vad känner/tänker du efter att ha sett föreställningen?

TIDSLINJE
Ett annat sätt att minnas tillsammans. Rita upp en tidslinje på ett jättelångt
papper eller på tavlan. Be eleverna skriva eller rita in saker som hände i början,
mitten och slutet. När protesterade Levi mot mat- och samhällsmodellen? När
sparkade Mirjams mamma Levis mamma från fabriken? När organiserar sig
Collin och de andra med de som bor på sopberget? Och så vidare.

INTERVJU: Anna Dolata, scenograf och kostymdesigner
Vad var viktigt när du gjorde kostymen till Matkriget?
Kostym var att vi ville skapa en egen värld med både saker man kan känna igen
sig i, men också ett helt eget universum. Ibland när man jobbar med karaktärer
är det så lätt att gå till stereotyper när det kommer till kläder. Jag jobbar alltid
med att försöka göra gränserna mellan könen flytande, att allt inte ska behöva
vara så könsmarkerat.
Hur tänkte du när du tog fram scenografin?
Jag ville hitta ett rum som kunde vara både litet och stort, som har olika nivåer
som kan symbolisera olika nivåer i det samhälle vi möter i föreställningen. Det
var också viktigt med ett rum som möjliggör rörelse för att jobba med rörelsespelet. Formen är ganska enkel. Den kan både vara ett slutet system, en sluten
klaustrofobisk värld, och stort, öppet och ödsligt med stålkonstruktionen. Sen är
det inte bara en intellektuell process – jag gör också en känslomässig tolkning
när jag arbetar som är mer baserad på intuition.
Berätta om soporna!
Föreställningen handlar ju om sopberg. Sopor är något äckligt, något vi inte ser i
våra vanliga liv. Vi slänger bort dem och sen vet vi inte hur de påverkar vår värld.
Vi har ordnat ett system där vi aldrig behöver konfronteras med konsekvenserna
av dem. Därför ville jag invadera deras värld med sopor.

ÖVNINGAR OCH TEMAN
Övning: Vem har makten?
I den här övningen använder ni föreställningens tidslinje för att diskutera makt.
Gör såhär: Gör först övningen ”Tidslinjen” tillsammans så att ni har
föreställningens handling framför er. Dela upp eleverna i smågrupper, och be
dem diskutera:
1. Vem har mest makt i föreställningen? Vem har minst makt?
skolan? I staden/samhället? På fabriken?
2. Hur vet du att de mest eller minst makt? Hur märker du det? Motivera!
3. Hur förändras det under föreställningens gång vem som har makten?
Diskutera sedan i helgrupp:
Vad finns det för olika sorters makt?
Man kan ha formell makt, exempelvis vara chef eller statsminister. Det behöver
dock inte stämma överens med den informella makten. Exempelvis har läraren i
föreställningen formell makt, men ingen lyssnar på honom. Att bli lyssnad på är
exempelvis att ha informell makt.
Tyckte eleverna olika? Lyft fram olika tolkningar!
Egen reflektion:
Be eleverna att reflektera var och en för sig: vem har makten i ditt liv? Den
formella? Den informella?
Diskussion:
- Förut betydde fattigdom i västvärlden att man svalt eller inte hade tillräckligt
att äta. Nu betyder det istället att man är överviktig i större utsträckning. Varför
är det billigare att köpa en cheeseburgare än en sallad?
- När vi handlar, var kommer maten ifrån egentligen? Hur kan man tjäna pengar
på att transportera sockerärtor från Zimbabwe och sälja dem i Sverige? Eller
mango från Sydafrika?
- Enligt Livsmedelsverket slänger varje svensk 19 kilo kött och häller ut 26 kilo
mat och dryck i slasken. Varför slänger vi mat så lättvindigt tror du? Vad skulle
kunna ändra det?
Övning: Sopbergsmaskinen
Be eleverna göra en sopbergsmaskin. En person går in på golvet och gör en
rörelse och ett ljud. Sedan kommer nästa elev som gör en ny rörelse och ett nytt
ljud, och sedan fyller de andra på. Experimentera när maskinen är klar – se vad
som händer om den går snabbare? Långsammare? Baklänges? Små rörelser
och små ljud? Stora högljudda rörelser?

Övning: Det kapitalistiska systemet och matpyramiden
Affischen till Matkriget är en blandning mellan den kapitalistiska pyramiden och
matpyramiden. I den här övningen får eleverna umgås med föreställningens
symboler och diskutera makt och mat. Den behöver inte göras från punkt ett till
sju. Välj de frågor du tycker är mest relevanta att diskutera.
						
								Gör såhär:
						
1.Dela in eleverna i smågrupper.
						
Be dem att titta tillsammans på
							den kapitalistiska pyramiden,
							
och ta reda på mer fakta om
							den. Vad tänkte de som gjorde
							den?
							2. Diskutera: Vad har den för
							relevans idag? Finns det saker
							som stämmer? Vilka i så fall?
							3.Be eleverna att leka med
							pyramiden! Byt ut grupperna så
							att de skulle passa dagens
							samhälle. Vad blir präster?
							
Influencers, fake news,
							populister?
							
							Vad blir den
							”härskande klassen”?
							Vilka blir de underst som 		
							”feeds all”? Risbönder
							i Thailand? Tomatplockare i
							Mexiko? Gruvarbetare i Kiruna?
							Understryk att de inte ska göra
							en exakt bild av samhället utan
							
att det är ett sätt att tänka kring
							pjäsens teman och vilken
							relevans de har idag.
							
							4. I föreställningen säger de att
							människor som är rika äter bättre
							mat än de som är fattiga.
							I Sverige och resten av
							västvärlden har fattigdom gått
							
från att betyda att man lever med
							
svält till att betyda att risken för
							övervikt är större.

Be eleverna rita en måltid till varje klass. Vad äter de olika kategorierna? Varför?
Hur kommer det sig att mat har olika status? Ser det olika ut i olika kulturer?
Ser det olika ut i olika åldersgrupper?
5. Visa era pyramider och diskutera i helgrupp! Berätta om pyramiderna.
Jämför, vad var lika? Olika?
6. Ändra pyramiden till så som ni skulle vilja att samhället såg ut! Kanske är det
inte en pyramid längre med olika våningar, utan en enda linje?
7. Sammanfatta i helgrupp: Vad har ni lärt er? Om makt? Om mat?
Övning: Orättvist!
I Matkriget skildras tre skolungdomar och deras familjer som alla har en given
plats i samhället som påverkar hur de bor, vad de jobbar med och vad de äter.
Syfte: diskutera orättvisor i samhället med grund i en upplevelse av orättvisa.
1. Skapa orättvisa förutsättningar: Säg åt eleverna att ni ska ha en tävling. Ge
alla varsitt hopknycklat papper eller något annat som funkar som boll. Ta fram
en papperskorg eller något liknande. Förklara att ni ska se vem som är bäst
på att träffa, men innan ni kör så ska ni bara göra en liten justering. Flytta fram
några elever längst fram, be sedan några flytta sig så att de längst bak inte ser
något.
2. Kasta!
Säg åt några elever i taget att kasta. Förmodligen kommer det bli
protester, men fortsätt ändå.
3. Fråga!
När alla har kastat, fråga dem:
-Hur kändes det här? Hur kändes det för dem längst fram, och för dem
längst bak? I mitten?
Lyft fram poänger såsom: - det känns orättvist eftersom någon annan har
bestämt förutsättningarna, det är inte konstigt att det är lätt att träffa om man
sitter långt fram, att det är mycket svårare att träffa om man sitter långt bak osv.

-Det är klart att det känns pissigt att hamna långt bak… men hur kändes det
längst fram? Skönt? Lite pinsamt? Som att de andra fick skylla sig själva? Som
att man fuskade?
4. Diskutera samhället!
Vad finns det för orättvisor i samhället som ger folk olika fördelar/nackdelar? Det
kan vara rasism, ekonomi, utbildningsnivå, heteronormer…
Hur påverkar det ens möjligheter till jobb, bostad, annat?
5. Ni kan också diskutera föreställningen – vem har flest fördelar i Matkriget?
Vem har det svårast? Varför?

6. Om man sitter längst fram, vad kan man göra för att utjämna orättvisorna?
7. Be eleverna tänka var för sig – vad har jag för erfarenhet av att sitta längst
bak? Längst fram?

Övning: Vad är problemet?
I Matkriget har karaktärerna olika idéer om varför samhälls- och matmodellen
inte funkar. Ava tänker att det är för att arbetarna är lata och inte jobbar
tillräckligt, medan Levi tycker att det är för att bara vissa får bestämma. Så
funkar det i verkligheten också, att människor är överens om vilka problem som
finns, men inte är överens om orsakerna. Beror till exempel kriminalitet på att
straffen är för låga eller på att fritidsgården i orten har stängt?
Inget problem har en egentlig, objektiv orsak utan politiker slåss om att just
deras version av verkligheten ska få genomslag.
Syfte: argumentationsanalys, att få syn på att det inte finns några ”objektiva”
problem, utan att berättelsen om ett problem har betydelse för hur man åtgärdar
det.
Gör såhär:
1. Be eleverna sitta två och två eller tre och tre. Ge dem några problem som
finns i samhället, och som det finns många olika åsikter om. Till exempel
cykelstölder, skolk eller flygutsläpp. Du kan också ge eleverna helt andra
exempel, eller be dem komma på egna.
2. Be sedan eleverna komma på så många olika orsaker som möjligt till
problemen. Skolk, det kan bero på att lärarna har tråkiga lektioner, att eleverna
är lata, att de inte bryr sig, att det har hänt nåt helt annat i livet… Cykelstölder,
beror det på att den som stjäl är fattig? Eller på att straffen är för låga – det är
helt enkelt värt att stjäla? Kom gärna på mer eller mindre troliga förklaringar.
Eller stjäl folk cyklar för att de glömt sin egen cykelnyckel? För att bussen går
för sällan? För att den är besatt av färgen rött och måste äga allt som är rött..?

Flygutsläpp, beror de på att människor flyger för mycket? Eller på att det inte
finns pengar att ta fram ett miljösmart flygbränsle?
3. Nästa steg är att komma på lösning på problemet! Om orsaken till
cykelstölder är fattigdom, då kanske vi borde höja bidrag eller skapa fler jobb?
Om orsaken är låga straff borde vi höja straffen. Om orsaken är en glömd
cykelnyckel kanske vi borde ha olåsta cyklar för alla på gatorna… osv.
4. Sista steget är att hitta verkliga exempel på samma sak. Välj till exempel två
politiska partier som är långt ifrån varandra. Hur vill de minska brottsligheten?
Vilken berättelse om problemets orsaker finns däri?
5. Dela i helgrupp.
Diskussion:
-Varför är det viktigt att lära sig att känna igen och se igenom olika argument?
-Vad brukar dina föräldrar använda för argument när ni diskuterar? Vad brukar
du använda för argument? Vilka funkar bra, vilka funkar dåligt? Varför?
Läs vidare:
Anna Berg, Prata om scenkonst. En enkel modell för klassrummet.
http://www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/
18 lektionsupplägg om miljömålen från Håll Sverige rent:
https://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/lektionsupplagg-om-miljomalen
Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormer i synnerhet.
Forum för levande historia och RFSL Ungdom

