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INSPIRATIONSMATERIAL
BLESS - DEL 1 I VERKLIGETSTRILOGIN

Alla andra är mycket snyggare. Mycket bättre. Mycket lyckligare. Alla andra har dagens snyggaste outfit. Alla andra är 
allt och har allt som du inte har och det är på nätet det syns.
 
Beatrice Larsson är vilse i världen. När hon kommer som ny till klass 6b råkar hon ut för ett tjejgäng som tar bilder och 
lägger ut på en blogg. Dagens fulaste outfit. Trots att hon blir vän med Elliott i klassen står hon inte ut med den stämpeln. 
Och mamma vill bara dejta på nätet. Beatrice försöker hitta någon som förstår i cyberrymden. Men den verkliga världen 
och den på nätet går inte ihop. Hon känner sig utanför. Så utanför att hon känner sig tvungen att dö. En natt är hon klar 
med Beatrice – när morgonen kommer är hon en annan… Hon är BLESS. Bless klär sig i konstiga kläder. Hon pratar med 
en annan röst och hon bryr sig inte om vad någon annan tycker om henne. Och hon sjunger. Hon sjunger och lägger upp 
bilder och låtar och bloggar. Ryktet om henne går snabbt - nu vill alla ha Bless. Men vart tar Beatrice vägen i allt detta. 
Har hon skapat ett monster hon inte vill ha? Kan man gå tillbaka när man blivit någon annan? Och vad gör man med sin 
ensamhet? 

DRAMATIKER Emma Broström | REGISSÖR Marie Parker Shaw |  SCENOGRAF/KOSTYMÖR Nina Fransson | MASKÖR Siv Nyholm | KOMPOSITÖR Mats Granath | LJUDDESIGNER | Lars Reisdal | 

 LJUSDESIGER Ida Eklund | TEKNIKER Hans Danelius | SÖMMERSKA Karolin Ivarsson | DEKORTILLVERKARE: Pehr Ellgård | PROJEKTIONSMATERIAL Henrik Hulander  

Bless/Beatrice Hanna Schmitz | Elliott/B-BOY Andreas Ottomar Nilsson |Helena/Miss.U Lillemor Hjelm | Attila/FRANKYBOY Mats Granath



Det du nu läser på skärmen eller håller i handen är inspirationsmaterial till Månteaterns pjäs Bless – Del 1 i verklighets-
trilogin. Materialet är avsett för mellan- och högstadiet och ska ses som inspiration och komplement till ert pedagogiska 
arbete. Ni själva vet vad som funkar bäst för era elever men under vårt researcharbete och möten med barn och unga så 
har vissa tankar och funderingar dykt upp. Vi hoppas att det här materialet ska stötta och inspirera i ert arbete. Har du 
tankar och funderingar, vänligen kontakta Henrik Hulander, producent Månteatern. henrik@manteatern.se 070-20 80 454

HUR PJÄSEN KOM TILL
Marie Parker Shaw regissör, Emma Broström dramatiker och Nina Fransson scenograf har länge pratat om att göra något 
tillsammans och under dessa diskussioner tillsammans med Månteatern kom fenomenet om nätet, identitet och speciellt 
Facebook upp. Då smarta telefoner har blivit allt vanligare och forum som exempelvis Facebook har för många blivit en 
betydelsefull rutin i vardagen. Möjligheten att dela med sig våra upplevelser, allt från matbilder till bilder från sandstran-
den har aldrig varit enklare. För många handlar det inte bara om själva upplevelsen men även om hur man presenterar 
den för omvärlden och indirekt hur man presenterar sig själv. Vad för bilder, statusuppdateringar och länkar väljer man att 
visa upp för omvärlden och vad vill man att säger om en själv? Är det en önskebild över hur man uppfattar sig själv och 
hur vill man att andra ska uppfatta en och hur styr det här ”tredje ögat” ens upplevelser och vardag?

Bless är del 1 i vad vi kallar verklighetstrilogin. En trilogi som tar upp om barn och ungas verklighet. Däremot handlar det 
inte att vi som teater ska kopiera den verkligheten vi uppfattar barn och unga lever i utan att vi gör vår tolkning av den. 
Genom vår tolkning får vi möjligheten att skapa en plattform där vi möter barn och unga som i sin tur berättar om sin 
verklighet. Under vår repetitionsprocess har vi mött provpublik, allt från 9 åringar till 15-16 åringar. Vi har haft samtal om 
vad för verklighet de lever i, vad för forum de befinner sig på, vad för spel de spelar, hur de kommunicerar med varandra. 
För oss som vuxna så har vi en erfarenhet om en verklighet utan internet, många unga har en erfarenhet om att internet 
har en självklar del i verkligheten. 

De kommande delarna i trilogin kommer att vara fristående och har planerade premiärer 2015 och 2016.

KARAKTÄRER
Beatrice/Bless
Beatrice Larsson, en 11 årig tjej som bor med sin ensam-
stående mamma. Beatrice är ny i klass 6b, ny skola, nya 
lärare och klasskamrater. I klassen är det väldigt populärt 
med smartphones och framförallt kamerafunktionen, något 
som inte alls var vanlig i hennes gamla skola. Beatrice blir 
smygfotad och sedan upplagd på bloggen ”dagens fulaste 
outfit”. Beatrice vill inte vara den fulaste, hon känner sig 
inte som den fulaste.

Elliott/B-BOY
Elliott, den enda i klassen som tar kontakt med Beatrice 
och blir hennes bästa vän. En vän som hela tiden försöker 
stödja och backa upp sin vän. Han gör sitt bästa men 
Beatrice ser inte riktigt sin vän i verkligheten, allt fokus 
ligger på att alla tycker att hon är ful och att ingen förstår 
henne.

Helena/Miss.U
Beatrice mamma Helena, frånskild som försöker hitta 
kärleken på nätet. I sin egna jakt på kärlek och bekräftelse 
har hon svårt att se sin dotters behov.

Attila/Frankyboy
Attila, Beatrice gymnastiklärare samt är på samma dej-
tingforum som Beatrice mamma. De chattar med varandra 
under tagna namn och vet inte vem de pratar med.



BLESS - SAMMANFATTNING
Pjäsen börjar som en chatt där Beatrice under sitt inter-
netnamn Bless söker kontakt med någon som förstår och 
får det med B-BOY (Elliott). Samtidigt får Miss.U (Bless 
mamma Helena) kontakt med Frankyboy (Attila). Nästa 
scen utspelar sig i något som kan likna en studiomiljö, 
en nutid där Beatrice mamma, hennes lärare Attila och 
kompisen Elliott tittar tillbaka på hur det kunde gå som 
det gick. Som ett referat eller en intervju om Bless väg till 
stjärnorna och senare hennes fall.

De tittar tillbaka på hur Beatrice kom till skolan, hur hon 
hamnade på fulaste outfit-bloggen och hur hon så små-
ningom gick från Beatrice och blev Bless. Mamman var 
högst delaktig i den processen, först av allt så såg hon 
inte sin dotters utanförskap och sen när hon fick reda 
på vad som hade hänt så hon blev rasande. Hon gick till 
skolan och skällde ut gymnastikläraren, vilket spred sig 
och både Beatrice och hennes mamma blev kallade för 
psykfall.

Beatrice mamma kunde inte stå ut med att se sin dotter 
ledsen så genom att köpa en massa trendiga kläder och 
smink som ett desperat försök få sin dotter på bättre hu-
mör och även försöka stoppa den mobbningen som skolan 
inte riktigt klarar av.

Beatrice börjar använda kläderna men kanske inte så som 
det är tänkt, experimentera, göra om och matcha på sitt 
unika sätt. Mer och mer blir hon sin nätkaraktär Bless. 
Beatrice ringer till Elliott, säger hejdå och tack för allt. 
Hon pussar sin mamma på kinden, säger hejdå och tack 
för allt. Mamman ser inte att Beatrice har förändrats och 
blivit Bless.

Genom sång manifesterar Beatrice att hon har blivit Bless. 
(För sångtexter, se längst bak)

Bless kommer till skolan med sin speciella stil, ingen för-
står någonting. Elliott försöker övertala henne att Beatrice 
duger som hon är, att hon inte behöver klä ut sig. Bless 
pratar annorlunda, rör på sig annorlunda, inget av den 
gamla Beatrice finns kvar längre.

Bless storhet når ut i världen genom att hon släpper en 
hemmainspelad version av This is Bless på youtube. Det 
blir en hit och efter några dagar har den nått ut till miljo-
ner. Alla pratar om sensationen Bless.
Helt plötsligt vill alla de som mobbade Beatrice i skolan 
vill vara med Bless.

Med hjälp av agenter och managers tar Bless över världen 



med sin musik. Hon är konstant på resande fot och har 
knappt någon kontakt varken med sin mamma eller med 
Elliott. Beatrice har lämnat sitt gamla liv och de hon har 
lämnat saknar henne. Mitt i all uppståndelse börjar Bless 
sakna sin mamma, sin vän och sitt gamla liv. Det går för 
snabbt för Bless, hon börjar tappa bort sig själv.

Sista scenen utspelar sig som pjäsen började, vid dator-
skärmarnas blåa sken. Bless söker efter någon som förstår 
henne. Där hittar hon B-BOY igen som visar sig vara Elliott 
och Bless förstår att hon aldrig har varit ensam och att 
Beatrice är den hon mår bäst av att vara.

Attila och Helena hittar också varandra, de konstaterar att 
det är okej att börja om och att vara ärlig både mot andra 
och sig själv.

foto: Athina Brunner



TEMATIK
I föreställningen har vi valt att inte välja sida, vi säger 
inte att det ena är bättre än det andra. Dagens teknologi 
som möjliggör snabb, direkt och i många fall anonym 
kommunikation får dock konsekvenser. Ett tydligt exempel 
är debatten om näthat och nätmobbning som gör att man 
aldrig riktigt är skyddad. Innan internets intåg i allmänhet-
en, när skolan var slut så slapp man som utsatt mobbarna, 
nu har de alltid tillgång till ens skärm med meddelanden 
och ryktesspridning. När en bild laddas upp, så försvinner 
den aldrig.

Samtidigt finns det oanade möjligheter att för de som har 
svårt att uttrycka sig eller hitta kompisar att göra det på 
nätet. Beatrice förändrar eller anpassar sig visserligen 
som ett resultat av sina mobbare men hon gör det på sitt 
sätt, hon tar själv tar kontrollen över sin identitet och 
experimenterar med kläder och uttryck.

Beatrice mamma skyller allt på skolan, läraren säger att 
det är så svårt att ha koll på vad som händer på nätet/
skolgården. Vem är felet? Vi vill hellre säga att det är allas 
ansvar. Vi ser pjäsen som ett perfekt sätt samlas runt och 
diskutera dessa frågor. Det viktigaste är att vi alla har ett 
öppet samtalsklimat och kunskap för att kunna föra det, 
barn som vuxna.

FORM
Öppningsscenen där alla sitter med varsin dator, allt är 
nedsläckt och det enda som lyser är datorskärmens blåa 
ljus är något som är realistiskt men ändå så talande. Det 
är så många som sitter ensamma i mörkret och letar efter 
något, samhörighet och gemenskap.

När det starka gula bakljuset åker på så signalerar det en 
slags nutid, allt annat är en tillbakablick och under repeti-
tioner har vi pratat om detta som en slags studiomiljö där 
karaktärerna kommunicerar till en slags tv-producent.
Scenografin är enkel med lådor som flyttas och har olika 
funktioner. Ibland är det en catwalk, och ibland är det ett 

träd. De bleka pastellfärgerna på lådorna och i kostym är 
något som ska ge kontrast till när Beatrice blir Bless och 
klär sig tokiga kläder med starka färger.

Bless många peruk- och klädbyten har inspirerats av Lady 
Gaga. Lady Gaga som alltid har peruk eller löshår visar 
på en medvetenhet om vad hon vill visa utåt. Det kan 
tolkas som att hon skyddar sitt riktiga jag eller att hon har 
kontroll över vad som visas och vad som är ”riktigt” inte 
spelar så stor roll. Frågan är om det finns något som är 
det riktiga jaget eller har vi flera? Det visas genom Bless 
transformation och experimenterande med kläder, stil och 
uttryck.

Musiken är nyskriven med text av pjäsens dramatiker 
Emma Broström och musik komponerad av Mats Granath 
som spelar Attila i pjäsen. Mats är i grunden professionell 
musiker och har skrivit mycket till teatern. Hans utgångs-
punkt var att inte skapa en hit utan något som han själv 
gillar. Här återkommer vi till att vi inte ska kopiera barn 
och ungas verklighet, vi vill inte ha något som ska vara 
en hit ute i ”verkligheten”, utan att det ska vara en hit i 
pjäsen, dvs teaterns värld. Samma sak gäller Bless kläder 
och stil.

DISKUSSIONSFÖRSLAG
Var någonstans och i vilket sammanhang utspelar sig 
pjäsen, speciellt den delen då Elliott, Attila och Helena 
pratar om Bless i dåtid. Är det hemma hos någon, är det 
en intervjusituation, är det i en tv studio? 

Gjorde Beatrice mamma rätt när hon gick och skällde ut 
lärare? Gjorde hon rätt när hon gav Beatrice en massa 
trendiga kläder, ska man anpassa sig efter mobbarna?

Diskutera Elliott och Beatrices vänskap.
Elliott är en kompis som försöker vara där och se Beatrice 
för den hon är men hon känner sig osedd.
Hur gör man när ens kompis mår dåligt och har skugglap-
parna på?



Diskutera slutet, vad händer sen?
Vi vill gärna ta del av elevernas åsikter och tankar. Låt 
dem skriva eller kanske till och med göra en film där de 
visualiserar över vad som händer sen. Som vi har nämnt 
tidigare är detta del 1 i vad vi kallar verklighetstrilogin. Av 
det ni lämnar in, inspelat eller skrivet tar vi med i proces-
sen i skapandet av de kommande fristående delarna

Hur använder eleverna internet?
På vilka ställen av internet finns eleverna och vad gör de 
där? Vad är roligast, vad är tråkigast, vilka är mest spän-
nande, vad är mest för barn och vad är mest för vuxna. 
Tex. Facebook har 13 års gräns samt att oftast föräldrar 
och andra vuxna finns där. Finns det vuxna på de sidorna 
barnen är på?

Har någon var med om något som är läskigt eller obehag-
ligt. Om så är fallet, vem kan man då prata med?
Statens medieråd släppte ny statistik gällande hur ungdo-
mar har blivit utsatta eller sett någon bli utsatt på sociala 
medier. 59% har sett något ske, vilket är oroväckande 
stora siffror. 
Läs mer på http://www.statensmedierad.se/Kunskap/In-
ternet/Sprid-karlek-inte-hat/

Har någon varit med om något positivt på nätet?
Har någon tex. fått kompisar i andra delar av Sverige/värl-
den? Har någon lärt sig något som man inte hade lärt sig 
annars, tex. språk eller fått intresse för något. 

Prata om det är skillnad på att bli utsatt på nätet eller på 
skolgården. Är att säga något taskigt på skolgården lika 
taskigt som att få ett sms eller instagram-meddelande 
skickat? 

Anonymitet på nätet kontra ”verkligheten”. Diskutera om 
eleverna själva har varit taskiga mot någon, är det lättare 
att vara taskig på nätet och varför? Om det är lättare att 
vara taskig, är det då lättare att vara snäll?

Prata om hur killar och tjejer uttrycker sig på nätet, skill-
nader och likheter.
Vad för spel spelar tjejer och killar, vad för forum är för 
tjejer och killar? Vad för bilder tar tjejer och killar, likheter 
och skillnader. Varför finns det skillnader?
Övning – med hjälp av kameror ta ”selfies” (självporträtt), 
först ta en ”normal” bild så som de själva skulle ha tagit. 
Sen, låt killarna ta en typisk ”tjejbild” och tjejerna ta en 
typisk ”killbild”. Diskutera varför det är skillnader. Tar en 
man en bild utan att tänka, eller vill man säga något med 
bilderna? Finns inte kameror att tillgå, prova att göra öv-
ningen med speglar, eller gör bildanalys av andras selfies, 
blanda gärna kändisbilder med vanliga personers bilder.

http://instagram.com/justinbieber
http://instagram.com/mileycyrus
http://instagram.com/ladygaga

För inspiration läs artikeln om Statens mediaråds rap-
port om skillnader mellan tjejer och killars aktiviteter på 
nätet. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra-
mid=106&artikel=5781010
Läs hela rapporten här - http://www.statensmedierad.se/
Publikationer/Produkter/DuckfaceStoneface/

Diskutera hur är man schysst mot varandra på nätet? 
Hur tar man schyssta bilder av varandra, hur skriver man 
respektfullt till andra?

Övning. Gör en karta/mind map över hur man går tillväga 
att lägga upp en schysst bild eller skriva en schysst text 
till någon. Se länk för inspiration från det finländska Na-
tionella Audiovisuella Institutet som har ett förslag på hur 
man gör och ska tänka efter att ha tagit en bild av en kom-
pis för att slutligen lägga upp den på nätet. - http://kavi.fi/
sites/default/files/documents/kuvaamisjuliste_sv.pdf

foto: Henrik Hulander



LÄNKTIPS
Rent generellt har Statens medieråd ett gediget utbud av 
rapporter och kampanjer kring barn och ungas användan-
de av internet.
http://www.statensmedierad.se/
Den här videon är ger en bra och sammanfattande bild om 
ungas problem på nätet.  
http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Filmrum/
Barnen-Bris-och-it-2014/

Feminist Frequency är en webbsida som tittar på po-
pulärkulturella fenomen från ett genus och feministiskt 
perspektiv. 2012 genomförde webbsidans grundare Anita 
Sarkeesian en kickstarterkampanj (gräsrotskampanj där 
vem som helst får vara med och finansiera ett projekt eller 
produkt). Hennes projekt var att göra en serie youtubefil-
mer där hon tittar på TV-spel från ett feministiskt per-
spektiv. Kickstarterkampanjen blev oerhört framgångsrikt, 
samtidigt så fick hon stå emot enorma mängder näthat, 
främst från unga män som ansåg att man inte ska kritisera 
det de älskar. Fast antalet kvinnliga spelare har ökat så 
har det inte märkts i TV-spelen.
Se video där Anita föreläser om sin kampanj och det 
hat hon fick ta emot - http://www.feministfrequency.
com/2012/12/tedxwomen-talk-on-sexist-harassment-cy-
ber-mobs/

Se hennes kickstarterkampanj
https://www.kickstarter.com/projects/566429325/tropes-
vs-women-in-video-games

Del 1 i hennes serie om TV-spel - http://www.feministfre-
quency.com/2013/03/damsel-in-distress-part-1

Barnperspektivet.se är BRIS sida för vuxna som inte 
bara tar upp den negativa sidan av nätet men även den 
positiva. För många unga är nätet lika med en räddning 
eller en gemenskap, glädje och ett verktyg för att klara av 
vardagen, vilket är lätt att glömma bort i alla larmrapporter 
om att unga far illa på nätet. Läs mer på - http://www.
barnperspektivet.se/teman/internet-mobil/ungas-var-
dag-pa-natet

Bless finns också på Instagram.
http://www.instagram.com/blessthecloud

För att lyssna på This is Bless låten
http://www.youtube.com/watch?v=sfZAvzcfX1A

Sångtexter

Är jag trasig?
Är jag ful?
Trillar kull
Blå och Gul

Fula kläder
Ingenting
Skor som lyser
Ding Ding Ding

Är jag trasig?
Är jag ful?
Fula kläder
Blå och gul

Fula kläder
Ingenting
Skor som lyser
Ding Ding Ding

Ingenting.
Ingenting.
Ingenting.

Jag kan spela
Sjunga sång
Vinna Vinna
varje gång

Jag har makten
Spelar roll
Vinner hjärtan
Dur till Moll

Ingenting
Ingenting
Ingenting

Jag kan spela
Sjunga sång
Vinna Vinna
Varje gång

This is Bless.
I am here.
You can go every where
Up above
Round about
I can Bless you
Don´t count me out

This is Bless
I am here
You can go every where
Up above
Round about
I can Bless
You
Don´t count me out

Text: Emma Broström
Komposition/Arr: Mats Granath
Ljudproduktion/Arr: Lars Reisdal
Sång: Hanna Schmitz



KOPPLA BLESS TILL LGR11
LGR11 är fylld av hur viktigt det är med kritiskt tänkande 
och speciellt i förhållande till i den starka mediavärld vi 
lever i. Här är ett axplock ur LGR11 som kan kopplas till 
Bless.

Skolans värdegrund och uppdrag - Ur Lgr11 kap.1
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, 
med ett stort informationsflöde och en snabb förändrings-
takt/…/ Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar 
sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och 
att inse konsekvenserna av olika alternativ.

För årskurs 4–6 står det bland annat i kursplanerna:
Samhällskunskap
Ur Centralt innehåll, Information och kommunikation:
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika 
medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier 
och populärkultur. Hur man urskiljer budskap, avsändare 
och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållnings-
sätt.

Svenska
Ur Syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter 
och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar informa-
tion från olika källor.

Bild
Ur Syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar  

förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att 
diskutera och kritiskt
granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både histo-
riskt och i nutid.

Hem- och konsumentkunskap
Ur Centralt innehåll årskurs 1–6, Konsumtion och ekonomi:
Kunskaper om skillnaden mellan reklam och objektiv konsument-
information.

  


