
Elliott 14, är trött på att inte vara någon. Trött på att vara trött. Sen 
hans bästa vän försvann har han ingen. Folk verkar varken se eller 
höra honom. Det är som om han var luft. Nästan som om han inte 
fanns.

Det enda Elliott vill göra är att måla. Måla på stora väggar om natten. 
Allt för att synas. Om ingen ser honom kanske man kan se det han målar 
på väggen i alla fall! Men så dyker någon upp som ser honom; Rikard. 
Rikard är allt det som Elliott inte är men vill vara. Han är orädd. Smart. 
Och människor verkar vara rädda för honom. Han gör det som faller 
honom in och folk ser honom. Elliott vill göra allt för att bli som Rikard. 

Plötsligt har han ett mål i livet. Att bli som Rikard. Elliott ska bli som 
Rikard kosta vad det kosta vill!

B-BOY är andra delen i verklighetstrilogin och den fristående uppföljaren 
till föreställningen Bless. Pjäsen undersöker teman som makt, könsroller 
och vem som äger rätten att bestämma vem du är. Och vad man gör för 
att bli sedd. Med drag av Rickard den tredje möter vi Elliott i en mono-
logartad föreställning med fyra skådespelare. Där allt som kan hända 
kommer att hända. En psykologisk thriller om vem man är och vill vara 
och vad man gör för att ta sig dit. En föreställning om makt och vad den 
betyder för oss.
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Utdrag ur kursplanerna
Samhällskunskap
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattnings-
vis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer 
och samhällen formas, förändras och samverkar…

Årskurs 4-6:
Individer och gemenskaper
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället

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. 

Bild
I årskurs 4–6
Bildframställning
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer 
och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografe-
ring,
filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, 
hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning 
och budskap.

I årskurs 7–9
Bildframställning
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om 
egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
• Presentationer av eget bildskapande.
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder 
samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
Redskap för bildframställning
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper 
och hur dessa kan användas i bildskapande arbete..
Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelatio-
ner och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning 
och budskap.

Svenska
I årskurs 4–6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 
texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna (även 
årskurs 7-9)

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med paral-
lellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Årskurs 7-9
Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och 
övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och 
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 
teaterföreställningar och webbtexter.

LGR 11
Nedan följer förslag på kopplingar mellan B-BOY och 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..

Åsikter och tankar från elever som har sett B-BOY
“Jag rekommenderar denna pjäs eftersom man får en bild av hur det kan vara när man blir nästan helt ensam.” “Den ger dig en inblick i hur 
snabbt ens liv kan förändras.” “Den visar att man kan dra sig upp ur skiten man hamnat i.” “Det är i tonåren som frågan om vem man är dyker 
upp. Man vill liksom veta.” “Jag rekommenderar pjäsen för alla åldrar och alla människor.”

Recensioner
"Pjäsen är finurligt skriven och jag kommer även att tänka på hur en 
film som Fight Club är uppbyggd. Men om den filmen slutar med ett 
gigantiskt terrordåd så slutar B-Boy i försoningens och insiktens teck-
en. Det känns sympatiskt och konstruktivt. B-Boy vänder sig till en ung 
publik, det ska vi inte glömma." - Clemens Altgård, Skånskan.se
http://korta.nu/Am9

“Det är ett komplext drama Emma Broström skapat den här gången, 
med skilda tidsplan sömlöst sammanflätade. Hellre än dialog handlar 
det om separata monologer som obevekligt för handlingen framåt. 
Resultatet blir intensivt laddat och Andreas Ottomar Nilsson, som var 
utmärkt redan i första delen, utvecklar med imponerande precision 
porträttet av Elliott.” - Boell Gerell, Sydsvenskan


