
HEJ LÄRARE! 
För dig som vill förbereda dig och dina elever inför föreställningen på ett sätt 
som ger ökad textuell förståelse har vi sammanställt detta material.
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni besöker vår föreställning 
Matkriget. 

Har du och dina elever frågor och funderingar kring mer specifika repliker eller 
händelser i föreställningen just ni såg, hör av er till oss!
Komplettera gärna med vår ”Verktygslåda” efter föreställningen, som du hittar
på http://www.ungscen.se/forestallningar/77

Du som lärare vet bäst vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och 
kompetenser som finns bland eleverna. Lycka till!

Om du har frågor till oss, vänd dig till: 
Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig 
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

SPRÅKSTÖD TILL FÖRESTÄLLNINGEN 

Matkriget
Av: Johanna Emanuelsson
Regi: Ragna Wei

013-37 77 77
biljett@ungscen.se

Följ oss på instagram 
och Facebook

#ungscen

28 SEPTEMBER – 26 OKTOBER UNG SCEN/ÖST I LINKÖPING
5-8 NOVEMBER KULTURHUSET I FINSPÅNG

14 NOVEMBER – 12 DECEMBER TEATER BRÅDDGATAN 34 I NORRKÖPING
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INTRODUKTION
Föreställningen utspelar sig i en påhittad stad där samhället är uppbyggt kring 
en matfabrik. De flesta i staden arbetar på fabriken och all stadens mat tillverkas 
där. Vi följer fyra ungdomar vars föräldrar arbetar på fabriken. Föräldrarnas 
arbeten har olika status och även ungdomarna har olika status. När matfabriken 
genomför förändringar i staden påverkar det alla. Matpriserna höjs och många 
blir arbetslösa. Ungdomarna går ihop och ockuperar fabriken i protest. 

ORDLISTA
Magkänsla:
Sonia beskriver magkänslan som ”en allmängiltig sinnesstämning”. I den här 
pjäsen kan magkänslan tolkas som det som outtalat styr ett 
samhällssystem. Ordet magkänsla kan också betyda intuition, att känna på sig 
något.

Samhällskritisk:
Någon som är negativt inställd till hur samhället fungerar och ifrågasätter det.  

Mat- och samhällsmodellen: 
En modell som eleverna undervisas i. Modellen delar upp mat i över-, 
mellan-, arbetar- och underskikt. Levi säger att den uppdelningen också finns 
bland människor i samhället. Läraren Greger håller inte med. 

Ockupation:
Att ta sig in på någon annans egendom och stanna där mot ägarens vilja. 

Konsumtion:
Att köpa och använda produkter som någon annan har producerat

 



PERSONER I MATKRIGET
     Ava    Mirjam   
   
 

       

    
   Levi    Colin
   

            Greger- deras lärare



    Sally- Mirjams förälder. 
   Högt uppsatt mellanchef på matfabriken.

 

        Sonia- Avas förälder. 
          Matkonsult på matfabriken.

      Nadine- Levis förälder. 
            Arbetare på matfabriken.



      Carola- ingår i Colins motståndsgrupp. 
         Bor på sopberget.

         Ljudkällan- En röst som ger folket 
                                   instruktioner kring mat och inköp.



MATKRIGET
                                  Ljudkällan berättar om 
                        stadens matkonsumtion. 
         

                        Ava och Mirjam pratar om 
              Levis protest i 
              klassrummet. Ava tycker 
              att den satte igång en stor  
              förändring, Mirjam tycker att
              Ava överdriver. Ava oroar  
              sig för att Levi ska bli 
              populär.

             
              

                        
              Vi får se vad som hände i 
                        klassrummet:
              Läraren Greger ber Levi 
              redovisa hemläxan om 
              mat- och samhällsmodellen.  
                        Levi har inte gjort läxan och  
              väljer istället att ifrågasätta  
                                  modellen. Greger slänger
              ut henne från klassrummet.
 



             Colin i parallellklassen har 
             hört ryktet om Levis protest,
             hon är imponerad. Colin 
             bjuder in Levi att titta på
             samhällskritiska filmer 
             tillsammans men Levi vill  
                                 inte. Ljudkällan hälsar 
             staden god kväll och 
             berättar att försäljningen av 
m             mat går uppåt som vanligt.

              

            Nadine arbetar i matfabriken
            med att tillverka matvaror. 
            Sonia kontrollerar hennes  
            arbete. Sally kontrollerar 
            både Sonia och Nadines 
            arbete.

        
             Ava och Sonia äter middag. 
S             Samtidigt äter Mirjam och  
             Sally middag. Föräldrarna       
                       uppmanar sina döttrar att 
              anstränga sig i skolan så att        
             de kan få en bra karriär. 



Hemma hos Levi och Nadine. Nadine har fått ett samtal från läraren om vad Levi 
sagt i skolan. Hon ber sin dotter att sluta ifrågasätta mat- och 
samhällsmodellen.

                       Ava och Mirjam 
             diskuterar vilken praktikplats  
             de ska välja. Mirjam vill 
l             låta slumpen avgöra, Ava  
             håller inte med. Colin och  
             Levi pratar också om 
             praktikplats. Colin vill kunna 
påverka s            påverka samhället med sin 
             praktikplats, Levi bryr sig  
             inte. Ava retar Colin och  
             Levi. Mirjam säger ifrån. Till
             slut meddelas 
             praktikplatserna. 
             Mirjam och Levi har båda  
             hamnat på  matfabrikens  
             kontor. Ava ska göra praktik  
                 på sophanteringen! 

Ljudkällan berättar att matkonsumtionen har minskat.

                       Sonia berättar för Mirjam  
             och Levi om matfabrikens  
             organisation. Levi och 
             Mirjam frågar vem som är  
             den högsta chefen. Sonia  
             svarar att det är 
             ”magkänslan”.



      
                 På praktikplatsen måste Ava 
       och Colin ta hand om sopor.  
       Ava klagar på arbetet  och Colin  
       säger emot henne. Ava 
       påminner om deras olika status 
       genom att kalla Colin för smuts.  
                                                               C          Colin går. Samtidigt bjuder 
       Mirjam hem Levi. De äter glass  
       och badar i Mirjams pool. När  
       Colin ringer till Levi svarar hon  
       inte. Ava ringer till Mirjam men  
       får inte heller något svar. 
       Ljudkällan uppmanar folk att  
       köpa mer mat. 

        
       Colin är arg för att Levi inte mött 
upp som hon lovat. Levi säger att de ändå inte upp som hon lovat. Levi säger 
att       att de ändå inte är kompisar på
       riktigt. Att de bara umgås för att
       deras föräldrar har samma låga
       status.    
   



              

              Greger försöker köpa korv,  
              kebab eller sushi men 
              priserna har höjts till en 
              extrem nivå. Han köper 
              ingenting. En stark vind  
              blåser på både Greger och  
              matkiosken. Ljudkällan 
              berättar att priserna har 
              höjts eftersom folk 
              konsumerar för lite. Den
              förbjuder folk att plocka mat  
              ur soporna.

                       Nadine har blivit av med sitt  
                                                          jobb på fabriken. Levi 
f       f     försöker få henne att göra  
             något åt det. Nadine tycker  
             inte att hon kan påverka.

              

Ava och Sonia äter middag. Samtidigt äter Mirjam och Sally middag. 
Föräldrarna berättar att de har gett alla fabriksarbetare sparken för att spara 
pengar. Ava och Mirjam förstår att även Levis mamma fått sparken. Mirjam blir 
arg på Sally. Ljudkällan har börjat låta konstigt. Den berättar att samhället har en 
matkris.

Levi möter Colin som letar mat i soporna. Levi berättar att hennes mamma har 
fått sparken, Colin svarar att hennes mamma också fått sparken. Levi ber att få 
följa med Colin, hon går med på det motvilligt.



                     Mirjam och Ava är osams om  
           vems fel det är att 
           matarbetarna blivit 
           arbetslösa. Mirjam letar efter  
           Levi. Samhället kollapsar och  
           sopor regnar ner över Mirjam.

                          Colin och Carola har en grupp 
            som bor på sopberget. De vill
            göra motstånd mot samhället.  
            Levi gör en plan för gruppens 
            nästa motståndsaktion. De 
      ka ta       ska ta sig in i matlagret och 
            ockupera det. Mirjam kommer 
            dit. Carola och Colin försöker
                      skrämma iväg henne men  
                                Mirjam vill hjälpa till med  
            ockupationen. 
            
             
              
             
  
             Hon har sin mammas
             passerkort och kan släppa in 
d             dem i matlagret. De ger sig  
                                 iväg tillsammans. 
N             När de kommer fram till 
             matlagret ser de hur mycket  
             mat som finns sparad. De  
             ockuperar matlagret men vet 
i             inte vad de ska göra 
             härnäst. Då ringer Ava, 
             Mirjam ber henne framföra  
             en hälsning till Sally.



           
          Sonia försöker övertala Sally om att låta de 
a          arbetslösa få tillbaka sina arbeten, för att 
de           då skulle ha råd att köpa mer mat. Ava 
kommer till kontoret.        kommer till kontoret. Hon berättar för Sally 
          och Sonia  om ockupationen. Hon spelar  
          upp ett röstmeddelande från Mirjam där
          MIrjam hotar att elda upp lokalen om inte 
                    de arbetslösa får tillbaka sina arbeten.

          

          
           Ljudkällan berättar att alla har fått tillbaka  
          sina arbeten. Den säger att om det kommer 
e          en matkris igen ska inte priserna höjas så  
                    snabbt utan lite åt gången. Levi, Colin och  
          Mirjam firar sin seger. Ava tycker att de  
          måste fortsätta kämpa. Hon tror inte att det  
          räcker med att alla fått tillbaka sina jobb 
          hon tycker att det är fel på hela 
          samhällssystemet.


