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En tonårig skolklass besöker en usel uppsättning av Oliver Twist. Fyra skådespelare försöker hantera den interna osämjan som uppstår när de inser att de alla har olika hög lön. Föreställningen av Oliver Twist spårar ur när en i skolklassen,
Johanna, löper amok på scen. Uppenbarligen har hon tagit illa vid sig av gestaltningen av den fattige Oliver Twist.
Hennes klasskamrat Edmond börjar fundera på varför. Är Johanna fattig?
En klassresa som slutar i mordbrand, en 8 minuter
lång föreläsning om hur man blir rik genom aktiehandel, bullbakande politiker och en huvudroll ingen
skådespelare vill spela. En vildsint, rapp och konstant
humoristisk pjäs om samtiden, framtiden och den
nutid som säger sig erbjuda trygghet och välstånd till
alla.

Det finns inga fattiga barn vill framförallt synliggöra
barnet. Barnet som slagträ, som oskyldigt offer, som
individ i ekonomiskt utanförskap på grund av föräldrars
tillkortakommanden eller bara som aningslös person
utan egentlig aning om pengars värde. Det fattiga
barnet syns inte. Ett fattigt barn visar inte upp sin
fattigdom. Föräldern till det fattiga barnet vill inte att
fattigdomen ska synas. Politikern som orsakat fattigdomen vill inte att resultatet av den förda politiken ska
synas.
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BAKGRUND
Debatten om barnfattigdom har under de senaste
åren då och då blossat upp i svensk media. En av de
främsta anledningarna är förmodligen Rädda Barnens
lyckade PR-satsning, att årligen presentera en rapport
om hur fattigdomen bland svenska barn ökar.
Rapporten har snabbt vunnit gehör, vem är inte emot
barnfattigdom? Men det självklara i ställningstagandet
”Jag tycker att inget barn ska vara fattigt” gör också
saken svårdebatterbar.
Därför har grundfrågan snabbt omformulerats från
”Hur hjälper vi de fattiga barnen?” till ”Finns det verkligen fattiga barn?”.
Det är en naturlig utveckling, plötsligt finns det något
att vara oense om, vilket mediedramaturgiskt är viktigt. Men debatten börjar snabbt handla om debatten
och om politiska aktörer, medan huvudpersonerna,
barnen, försvinner bort ur bilden.
Det finns inga fattiga barn tar avstamp i debatten som
den sett ut. Den som handlar om det relativa fattigdomsbegreppet. Finns det fattigdom i Sverige? Kan
man vara fattig när man är rikare än någon annan?
Men istället för att rakt svara på den frågan vill vi dyka
in i själva begreppet relativitet. Vi vill göra en relativ
föreställning. Vi vill visa publiken på relativitetens
funktion för vår verklighetsupplevelse.

!

En historia är aldrig sann, den är relativt sann. En
rollfigurs kläder är inte snygga, de är relativt snygga.
En människas öde är aldrig tragiskt, det är relativt
tragiskt. Om människoödet det ställs emot inte är
horribelt, då blir det relativt tragiska plötsligt förhållandevis lyckligt.
Föreställningen vill också lyfta blicken från de fattiga
barnen och titta på de som ligger bakom barnens
situation, de fattiga vuxna.
Från ömkansvärd till klandervärd
Hur länge är en människa gullig?
Hela diskussionen om fattiga barn vilar på ett dolt
antagande. Det att vi accepterar fattiga vuxna.
Barnen har blivit ett slagträ för vänstern som vill anklaga högerns styre. Att fattiga barn inte finns i Sverige
idag har blivit ett försvar från högern.
Hur känns det att vara ett slagträ? Och hur är det att
inte vara ett slagträ, alltså vuxen, men ändå fattig?
När går vi från att vara barn och ömkansvärda, till att
vara vuxna och klandervärda?

Se gärna intervjufilmen där både skådespelare och personer bakom föreställningen delar med sig av
sina personliga tankar om fattigdom. http://youtu.be/wu6cSEuaLV4

HANDLING
En tonårig skolklass besöker en usel uppsättning
av Oliver Twist. Fyra skådespelare försöker hantera
den interna osämjan som uppstår när de inser att de
alla har olika hög lön. Föreställningen av Oliver Twist
spårar ur när en i skolklassen, Johanna, löper amok
på scen. Uppenbarligen har hon tagit illa vid sig av gestaltningen av den fattige Oliver Twist. Hennes klasskamrat Edmond börjar fundera på varför. Är Johanna
fattig?

Under tiden Edmond grubblar tar Johanna och vännen
Jenny saken i egna händer. Ett mindre lån ur en närlivsbutiks kassa ska möjliggöra klassresan. Men det
går inte som planerat. Butiken brinner ned.
Samtidigt strider ett gift politikerpar om makten i
partiet. Den ena vill använda de fattiga barnen som
slagträ i retoriken. Den andra vill se de fattiga barnen
på riktigt. En mordbrandsdrabbad närlivsbutik fäller
avgörandet.

En klassresa planeras. Johanna har inte råd att följa
med. Men vägrar erkänna detta. Edmond ser igenom
lögnen och funderar på om han kan betala resan åt
Johanna. Men hur kommer hon tolka det? Kommer
hon tro att Edmond är kär i henne? Är han kär i henne?
Om han är det, kommer det någonsin kunna bli något
emellan honom och henne om hon står i skuld till honom? Men om han inte betalar missar han ju chansen
att dela stuga och bli tillsammans med henne. Och om
han betalar kanske hon följer med och blir tillsammans
med någon annan. Hur skulle det kännas?

En socialtjänsteman hanterar en utredning mot två
barn som är misstänkta för mordbrand. Under mötena
med barnens föräldrar konfronteras han med sorgliga
livsöden som nästan låter uppdiktade. Kan de verkligen vara sanna i dagens Sverige? Och om de är det,
ursäktar de mordbranden?

KONSTNÄRLIGA
NYCKELPERSONER
Dramatikern Rasmus Lindbergs dramatik är känd för sina halsbrytande kast, sin språkliga lekfullhet och unika
berättarteknik. Det är alltid brinnande angeläget och alltid väldigt, väldigt roligt. Rasmus Lindberg har tagit emot
Henning Mankell-stipendiet och belönats med Ibsen-priset. Han är i dagsläget översatt till sex språk och spelad
på fyra.
Regissören August Lindmark har under de senaste åren byggt upp gruppen Teaterrepubliken och gjort den till
en av Sveriges mest spännande frigrupper för politisk teater. Med föreställningar som Teaterrepubliken öppnar
apotek och Teaterrepubliken får barn som utmärkta exempel. August Lindmark har i sina föreställningar visat att
han med enkla medel kan skapa teatermagi. Istället för att skapa visuellt avancerade rum och bilder, rensar han
scenen och ställer högre krav på såväl skådespelarnas gestaltningsskicklighet som publikens fantasi och engagemang.
Scenografen Evelina Johansson är en ung mycket lovande scenkonstnär som på väldigt kort tid skaffat sig en
rik erfarenhet av frigruppsarbete. Senast skapade hon ett mycket uppmärksammat scenrum till Teaterrepublikens föreställning Nattvak.

SYNLIGÖRANDE
GENOM OSYNLIGHET
Det finns inga fattiga barn vill framförallt synliggöra
barnet. Barnet som slagträ, som oskyldigt offer, som
individ i ekonomiskt utanförskap på grund av föräldrars
tillkortakommanden eller bara som aningslös person
utan egentlig aning om pengars värde.
Synliggörandet görs paradoxalt nog genom ett osynliggörande. Föreställningens huvudperson, tonåringen
Johanna, kommer aldrig att gestaltas.
Detta av flera anledningar. Det fattiga barnet syns inte.
Ett fattigt barn visar inte upp sin fattigdom. Föräldern till det fattiga barnet vill inte att fattigdomen ska

synas. Politikern som orsakat fattigdomen vill inte att
resultatet av den förda politiken ska synas. Skådespelaren som ska spela det fattiga barnet vill inte behöva
hantera smärtan i att sätta sig in i en sån lågstatusposition. Vi alla mår bättre om vi låter bli att tänka på de
fattiga barnen.
Pjäsen acceptera oviljan att synliggöra barnfattigdom
och osynliggör därför Johanna. Men hon kommer ändå
vara centralgestalt i nästan alla scener. För bara för att
vi inte vill se de fattiga, så upphör de inte att existera.

FORM
Traditionellt inom teatern brukar man prata om att
det finns en ”fjärde vägg” mellan skådespelarna och
publiken vilket understryker publikens roll som åskådare och förstärker den fiktion som skapas på scenen.
Denna typ av teater har traditionellt varit den kanske
vanligaste teaterformen sedan melodramats tid på
17-1800-talet. Den mest kända förespråkaren för den
nya naturalistiska stilen var Konstantin Stanislavskij
som manade skådespelarna att leva sig in i sina karaktärer genom att bland annat jobba med det magiska
”om” - om jag var den här personen i den här situationen, hur hade jag tänkt eller känt då? Stanislavskis
metod genomsyrar än idag de flesta metoder inom
skådespeleriet.
I vissa pjäser förekommer det ibland en berättare, som
bidrar till att föra handlingen framåt. Berättaren står
ofta utanför den sceniska gestaltningen och tilltalar
publiken direkt. Idag är det inte helt ovanligt att teatergrupper på olika sätt utforskar hur de kan bryta den
fjärde väggen, illusionen och därmed kommunicera
med publiken direkt.

I ”Det finns inga fattiga barn” vänder sig skådespelarna till publiken vid ett antal tillfällen och tilltalar dom
som skådespelare och inte sina karaktärer. Skådespelarna pendlar då mellan berättelsen om Johanna,
Jenny och Edmond och den andra berättelsen om ensemblens svårigheter att genomföra pjäsen på grund
av Sandras strejkande. Det blir på det sättet flera olika
narrativa nivåer i pjäsen.
Regissören August Lindmark har använt sig av denna
formen i flera av sina uppsättningar och brukar även
ha med inslag av improvisation - till exempel om en
skådespelare kommer av sig eller säger fel replik så
kan hen istället för att försöka täcka över misstaget,
faktiskt kommentera det inträffade. Dessa improviserade inslag gör att varje föreställning blir helt unik
eftersom skådespelarna väljer själva när och om de
ska improvisera. Var det några avsnitt i pjäsen när ni
såg den som ni tror kan ha varit improviserade vid just
det tillfället? Vad ser ni för utmaningar eller fördelar i
det sättet att jobba?

DISKUSSIONSFRÅGOR
& ÖVNINGAR
”Det finns inga fattiga barn” vill synliggöra osynliggörandet av barnfattigdom i Sverige i dag. Börja gärna
diskutera ämnet genom att svara på frågan: Tycker du
att det finns det fattiga barn?
Värderingsövning. Eleverna sitter i en ring på sina
stolar och byter plats om de håller med om påståendet, och sitter kvar om de inte håller med. Fråga sedan
eleverna hur de tänkte och varför de tyckte det ena
eller det andra.
Förslag på påståenden:
1. Det finns inga fattiga barn.
2. Det är viktigt att tjäna mycket pengar.
3. I samhället är det de som jobbar hårdast som tjänar
mest.
4. Det går att se om någon är fattig/rik
5. Alla som någon gång känt sig fattigare än någon
annan
6. Alla som någon gång känt sig rikare än någon annan
7. I Sverige är det stora skillnader mellan rika och
fattiga

Övning. Vad innebär fattigdom? När är en fattig?
Om en inte har råd med mobiltelefon, hänga med på
klassresan, åka på semester, nya kläder, äta/fika ute
etc. Dela in er i grupper och skriv ner exempel på vad
ni tycker att vara fattig innebär.
Övning. Forumteater. En av skådespelarna vägrar spela
sin roll när hon upptäcker att hon har mycket mindre
betalt än alla andra. Tycker du att hon hade rätt att
göra så? Kunde ensemblen ha löst problemet på något
annat sätt? Dela upp er i mindre grupper. Låt en spela
skådespelaren som vägrar vara med för att hon har så
lite betalt och se vilka olika lösningar ni kan improvisera fram.
Pjäsen slutar med att Edmond funderar över att ge sin
reskassa till Jenny. Vad tror du får honom att tänka
så? Vad tycker du att han ska göra - ge henne pengarna eller inte? Hade Jenny och Edmond kunnat bli
ihop? I så fall, varför eller varför inte? Varför tror du att
Edmond tycker det är svårt att bara ge henne pengarna? Dela upp er i grupper och improvisera kring de två
olika mötena mellan Edmond och Johanna - det första
när Jenny är med utanför affären och det andra när
Edmond möter henne som vuxen. Vilka möjligheter ser
ni? Vilka svårigheter?

KOPPLA DET FINNS INGA
FATTIGA BARN TILL LGR11
Ur Kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag
Skolan ska främja förståelse för andra människor och
förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande
värden och främja elevernas lärande för att därigenom
förbereda dem för att leva och verka i samhället.
Ur kap 2 - Övergripande mål och riktlinjer
Skolans mål är att varje elev
•
kan leva sig in i och förstå andra människors
situation och utvecklar en vilja att handla också med
deras bästa för ögonen…
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
•
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och
självständigt formulera ståndpunkter grundade på
kunskaper och etiska överväganden..
Utdrag ur kursplanerna:
Hem- och konsumentkunskap - Syfte:
Undervisningen i ämnet hem och konsumentkunskap
ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och
intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om
sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges
förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller
privatekonomi och kunna hantera olika problem och
situationer som en ung konsument kan ställas inför.
Samhällskunskap - Syfte:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till
att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och
samhället påverkar varandra. Genom undervisningen
ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn
på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan
helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga,
rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att
se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska
eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra
människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet,

hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till
uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska
eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer
och samhällen formas, förändras och samverkar…
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9 :
Individer och gemenskaper
•
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
•
Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av
detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
•
Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet
och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt
ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och
vad som finansieras genom gemensamma medel.
Samhällsresurser och fördelning
•
Hur hushållens, företagens och det offentligas
ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar
i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för
individer och grupper.
•
Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet
och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan
socio ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

LÄNKTIPS
Länkar att gå djupare in, källor som tar upp olika perspektiven på barnfattigdom
Rädda Barnen
Barnfattigdomsrapporter
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/barnfattigdomsrapporter/
Rädda Barnens syn på konkreta insatser mot barnfattigdom
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/
vad-vi-gor-for-att-bekampa-barnfattigdomen
Uppdrag Granskning 2013 om barnfattigdom
http://www.svt.se/ug/barnfattigdomen-i-sverige-kraftigt-overdriven
UR Samtiden - Barnfattigdomens många ansikten
http://www.ur.se/Produkter/161530-UR-Samtiden-Barnfattigdomens-manga-ansikten-Bekampa-barnfattigdomen-inte-barnen#Om-serien
Artikel kring barnfattigdomsdebatten - Susanna Alakoski
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/alla-fattiga-barn-gar-inte-i-trasiga-skor/
För att läsa mer om regler gällande avgifter i skolan se:
bit.ly/1kNKmDL

KONTAKT
Vi som har bidragit till detta inspirationsmaterial
hoppas att det har bidragit till en levande och intressant diskussion. Har du frågor, funderingar eller tips så
hör gärna av dig. Vi vill även gärna ta del av hur ni har
arbetat med föreställningen, allt från enkel feedback till
att få material som eleverna själva har skapat.
Vi som har skapat detta material är:
August Lindmark, regissör till
Det finns inga fattiga barn
Marie Parker Shaw, konstnärlig ledare på Månteatern
Henrik Hulander, producent på Månteatern
Sara Mortazavi, producent på Månteatern
För feedback gällande föreställningen eller funderingar
kontakta gärna
Henrik Hulander
henrik@manteatern.se
070-20 80 454
www.manteatern.se

