ungamöterunga
Unga möts genom teater
på Ung Scen Norr

– Jag tycker att det är kul med teater och det är ett bra sätt
att skaffa nya vänner, säger Catarina, 17 år, som är uppvuxen i
Arvidsjaur. Hon har gått med i Ung Scen Norrs teatergrupp för
unga nyanlända och andra unga.
– Teater är min grej. Jag har spelat lite tidigare och vill gärna sätta upp en pjäs, säger
Camilla, 14 år.
Hon kom till Arvidsjaur från Ryssland för
två år sedan. Varannan söndag spelar hon
teater tillsammans med andra ungdomar
och en ledare från Ung Scen Norr.
Ung Scen Norr startade 2015 för att ge
unga i Norrbotten möjligheter att både
spela teater och att ta del av scenkonst som
riktar sig till unga. I projektet finns flera
teatergrupper på olika orter.

Teatergruppen i Arvidsjaur är först med att
aktivt inkludera unga nyanlända.
– Syftet är både att ge unga en möjlighet
att testa på teater och att unga med olika
etnisk bakgrund ska lära känna varandra,
säger projektledaren Maria Palo Isaksson.
I gruppen deltar unga mellan 13 och 18 år.
De ska skriva manus och regissera själva
men med stöd av en erfaren ledare. På så
sätt får de möjligheter att utvecklas och
skapa en berättelse tillsammans. Teatern
gör det också möjligt att öva på svenskan.

– Man kan använda charader och kroppsspråk och så långsamt blir man bättre på
att förstå varandra. Och att lära sig ett
språk går mycket bättre om man har vänner. Då pratar man, förklarar Camilla.

Arvidsjaur, trots att det är en liten ort där
de flesta känner till varandra.
– Det är lätt att det blir grupperingar i
skolan till exempel. Att hitta saker att göra

”Det är viktigt att inte bara umgås
med de som är som en själv”
Catarina, 17 år
Ung Scen Norr får också hjälp av Nima, 18
år, som tolkar mellan dari och svenska. Han
kom till Sverige från Afghanistan för tre år
sedan och översätter för de i gruppen som
inte har hunnit lära sig så mycket svenska.
– Det är kul att ha något att göra efter
skolan. Och jag vill hjälpa till så att fler kan
vara med, säger han.
Under den första terminen testar gruppen
olika uttryckssätt. Sedan börjar de planera
för själva pjäsen som de kommer att skapa
under den andra terminen.
Samtidigt arbetar de för att lära känna
varandra och stärka varandra.
– Även om fokus ligger på berättandeteater så väljer vi att göra det på ett sådant
sätt att man får möjlighet att dela med sig
av vem man är, säger Robert som är skådespelare och ledare för gruppen.
– Det kan vara övningar där man till
exempel pratar med varandra för att hitta
vad gruppen har gemensamt, fortsätter
Robert.
Camilla, Catarina och Nima tycker att det
kan vara svårt att lära känna nya unga i

tillsammans på fritiden är ett bra sätt att
motverka grupperingar, säger de alla.
– Det är viktigt att inte bara umgås med
de som är som en själv, säger Catarina. Om
man har samma intressen så kan man utgå
ifrån det. Teater till exempel.

Ung Scen Norr

• Vill göra unga norrbottningars röster
hörda genom scenkonst.
• Driver projekt med fokus på bland annat
unga utan arbete och unga nyanlända.
• www.ungscennorr.se
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B
tips!

från Ung Scen Norr

skapa mötesplatser genom
kulturverksamhet
Skapa personliga kontakter

Sprid information och nå nya deltagare genom att prata med unga på
orten och personer som arbetar med unga.

Unga som förebilder och ledare

Ge plats åt unga nyanlända som kan uppträda på orten eller på annat
sätt inspirera andra. Ta hjälp av unga som kan vara med och leda verksamheten och tolka på olika språk.

Planera långsiktigt

Ha regelbundna träffar, även på skollov när det inte
finns så mycket annat att göra.

Fokusera på processen
Arbeta aktivt för att deltagarna ska lära känna
varandra och att alla ska känna sig sedda och
utvecklas tillsammans.

Arbeta normkritiskt

Undersök tillsammans vilka föreställningar som
finns kring olika grupper i samhället och hur
de påverkar oss. Motverka stereotyper och låt
deltagarna testa på olika uttryck och roller.
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För ideella
organisatio
ner som
vill skapa m
ötesplatser
för unga
nyanlända
och andra
unga finns
bidrag att
söka från st
at, län,
kommuner
, EU, priva
ta fonder
och stiftels
er. Du hitta
r en
lista på bid
rag och fler
tips och
berättelser
från unga
på:
mucf.se/u
nga-moter
-unga

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, tar fram
kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
www.facebook.com/mucf.se https://twitter.com/ungciv

mucf.se

