
Vill du ha en tvilling?
Workshop där vi leker med könsroller och blir fotograferade!

Planering: Heidi Lunabba, en del av övningarna är utvecklade från barnworkshop med Joanna Wingren 

och Sonja Ahlfors från Teatergruppen Blaue Frau.

Målgrupp: Planerat för skolklasser i åldern 13-17 år eller specialgrupper. Workshopen kan också göras 

med vuxna. Gärna flera ledare.

Mål: Deltagarna lär sig att se kritiskt på könsroller och de olika förväntningar som finns på flickor och pojkar. 

De stöds i att skapa en stark egen identitet där de vågar agera både inom och utanför de förväntningar 

som ställs på dem. Genom att klä ut sig till sin egen tvilling av det andra könet får ungdomarna på ett 

konkret sätt pröva på olika sätt att vara. Förståelsen för de som inte passar in i rådande normer ökar.

Material: Flick- och pojkkläder, tidningar med mode/reklambilder, vardagliga föremål som förknippas med 

någotdera könet, kameror, dator med tillgång till internet, pennor, papper - gärna ett stort gemensamt 

papper (från bygghandlar kan man köpa stora rullar med brunt skyddspapper).

Kläderna: Deltagarna behöver kläder för att klä ut sig till sin tvilling. Om man inte har möjlighet att göra 

workshoppen som 2 skilda tillfällen kan ungdomarna få som förhandsuppgift att fundera på sin tvilling 

och ta med kläder som tvillingen kunde använda. Kläderna kan också lånas från något loppis om man 

kommer överens med loppisen om det på förhand eller sen kan alla deltagare i gruppen ta med sig några 

extra uppsättningar av sina egna kläder så att de kan låna av varandra. Poängtera att kläderna gärna 

får vara vardagskläder istället för fest eller utklädningskläder. Det är bra att vara uppmärksam på detaljer 

som strumpornas färg, smycken, att tvätta bort smink och nagellack osv. Håret får gärna stylas om när 

man klär sig som tvillingen, ofta är det bättre att försöka göra om frisyren med gelé, hårspännen o.s.v. än 

att försöka gömma långt hår i mössor. 

Tid: Minst 2 tillfällen 2x2 timmar, verkstaden kan göras längre. 



Upplägg: Genom olika lekar och övningar diskuterar vi vad könsroller är och hur de skapas. Alla deltagare 

prövar på att vara både pojkiga och flickiga. Under verkstaden funderar deltagarna på en tvilling av det 

motsatta könet, hurudan skulle den personen vara? Vi avslutar med att fotografera varandra både som 

sig själva och utklädda till sin egen tvilling.

Kommentar: Här finns ganska många övningar, ledaren kan välja de som passar gruppen bäst beroende 

på hur mycket tid som finns till förfogande. Ordningsföljden på övningarna kan också varieras.

1) Presentation

Ledarna/ledaren presenterar sig själv och vad som kommer att hända under workshopen.

Kommentar: Kom ihåg att säga att ingen måste delta i någonting, ungdomarna får se på om det är någon 

övning som de inte vill göra själv.

2) Startrunda

Ungdomarna får säga vad de heter och någonting som är varken flickigt eller pojkigt/manligt eller 

kvinnligt. Man får inte säga samma sak som någon annan redan har sagt. Rundan görs så att alla sitter 

så att de ser varandra, t.ex. i ring. Den som börjar tala håller i ett föremål, så länge personen talar får 

ingen avbryta och alla lyssnar på den som talar, när man talat klart skickas föremålet vidare till den som 

sitter bredvid som då får talturen. 

Syfte: Rundan ger alla samma möjlighet att ta plats i gruppen och alla lyssnar också på de elever som 

inte brukar synas och höras så mycket. Genom att fundera på vad som inte förknippas med någotdera 

könet kommer också tankar kring vad som förknippas med kön fram.

3) Uppvärmningslekar, lekar som hjälper deltagarna att våga uttrycka sig fysiskt och pröva på olika 

roller. 

”Bejakarleken” 

Ledaren säger att ”Vi är alla popcorn (eller något annat; föremål, djur, roll som står för olika sätt att vara)”, 

Alla skriker ”Jaa” och skall sedan röra sig/gå som det som ledaren sagt att vi är. Deltagarna kan också 

själva ropa ut saker som alla skall vara. Börja med saker som inte är direkt förknippade med mänskliga 

roller t.ex. : popcorn, katter, hundar, bilar, gorillor, blommor, svampar, fjärilar …

Fortsätt med roller som: prinsessor, sjörövare, soldater, bodybuildare, balettdansare, hockeyspelare, 

gammal tant, blyg kille, blyg tjej, klassens snyggaste tjej, klassens snyggaste kille. Syftet är att skapa en 

positiv stämning där deltagarna vågar uttrycka sej och att pröva på olika sätt att röra sig, leken är barnslig 

och sänker prestationströskeln, man behöver inte vara rädd för att göra fel.



”Skulpturen”

Gruppen gör skulpturer av varandra. Hela gruppen kan jobba tillsammans så att en frivillig elev får 

komma fram och bli skulpterad eller sen kan eleverna jobba i smågrupper. Skulpturerna kan vara man/

kvinna eller mer specifika roller som modern, härskaren, bilmontören, kontorsfröken, Mr Finland, Miss 

Finland. 

Om hela gruppen jobbar tillsammans ber ledaren deltagrna att föreslå hur personen som är skulptur ska 

sitta/stå. Deltagarna kan själva komma upp och justera. Ledaren kan också komma med förslag. Om 

deltagarna jobbar i smågrupper presenterar alla sina skulpturer för varandra.

”Grejlek” 

Deltagarna sitter i ring. Olika könskodade vardagliga föremål placeras ut t.ex. klacksko, läppstift, tiara, 

hammare, arbetshandske, slips, pipa. Gruppen hittar på nya användningar för dem och den som hittar 

på visar för de andra. Man börjar med att säga “det här är inte en sko, det är... “, klackskon kan t.ex. 

vara telefon eller sked, hammaren kan vara ryggskrapa och handsken kan användas som tuppkam 

o.s.v. Deltagarna får hitta på själva, men ledaren kan också ge förslag om ungdomarna inte kommer på 

någonting, ledaren försöker få alla att delta genom att fråga de som inte sagt någonting. 

Syftet med leken är att uppmuntra till att använda sin fantasi för att se saker på nya sätt och inte låsa sig 

vid könskoder.

”Se på bilder, fotolek”

Modebilder radas upp på golvet, det finns bilder på både män och kvinnor och med så olika poser som 

möjligt, ungdomarna kan också söka bilderna själv i tidningar. Vi ser på bilderna och alla får välja en bild. 

Alla ställer upp sig på rad med sin bild framför sej och försöker posera på samma sätt som personen på 

bilden. Ledaren eller någon av deltagarna leker fotograf och låtsasfotograferar deltagarna. Deltagarna 

byter plats i sidled tills alla har prövat på alla poser. Övningen kan avslutas med en diskussion om vad 

deltagarna tyckte om bilderna. 



4) Fotografering 1, som mig själv

Alla väljer själv hur de vill bli fotograferade, ge deltagarna lite tid att fundera så att de sedan kan ge 

instruktioner åt den som fotar. Fundera på hur man vill sitta/stå, vill man se glad eller allvarlig ut? Om 

det finns tid kan eleverna gärna fotografera i närmiljön kring skolan istället för i klassrummet. Deltagarna 

fotograferar varandra, gärna i små grupper om det finns flera kameror, de hjälper varandra med tips 

om hur man kan posera. Om bara en kamera finns till förfogande kan ledaren fotografera så går det 

snabbare, i så fall kan det vara bra att applådera när varje person blivit färdigfotograferad för att skapa 

en positiv stämning trots att ungdomarna kan känna sig iakttagna när de blir fotograferade. Att knäppa 

många bilder fungerar oftast också som positiv feedback. 

5) Tvillingen

Alla fantiserar fram en egen tvilling av det motsatta könet. Deltagarna får några minuter att fundera fritt 

på hurudan personen skulle vara. Sen gör alla en beskrivning på sin tvilling, beskrivningen görs som en 

lista, ledaren skriver upp en rubrik åt gången och deltagarna får ungefär en halv minut per rubrik. Det är 

meningen att deltagarna skall skriva det förta de kommer på, efter att listan är klar får deltagarna ännu 

några minuter att fundera på om det är någonting som de vill ändra på med sin tvilling. Poängtera att det 

är de själva som får hitta på tvillingen, det finns inget rätt eller fel och tvillingen får också ändra när som 

helst.

Alla skriver upp: tvillingens namn, intressen, klädstil, frisyr, personlighetsdrag, bästa och sämsta 

skolämne, favoritmat, drömyrke, starka sidor, svaga sidor, favorituttryck.

Övningen avslutas med att deltagarna i tur och ordning presenterar sig som sin tvilling och berättar lite 

om sig själv.  Poängtera att deltagarna skall presentera sig som sin tvilling, alltså ”jag heter…” inte ”min 

tvilling heter…”

6) Bli tvillingen

Deltagarna klär sig i tvillingens kläder och fixar också hår och eventuellt smink som tvillingen skulle ha 

det. Deltagarna får gärna hjälpa varandra. 

Om deltagarna är lite äldre och känner sig bekväma med det kan de som blir killar också förminska 

brösten med gasbinda, göra skägg eller skäggstubb och fylla upp i byxorna med t.ex. en strumpa och de 

som blir kvinnor kan göra bröst och sminka sig.



7) “Catwalk”

Tvillingarna går som på en catwalk. Pröva först i en cirkel på olika sätt att gå alla prövar både flickiga och 

pojkiga gångsätt. Pröva på att gå snabbare och långsammare, låt olika kroppsdelar leda gången. Gör 

sedan en ”catwalk”, alla går som sin tvilling i en modeshow till musik. Diskutera om det finns skillnad på 

hur pojkar rör sej och hur flickor rör sej, kan man lära sig olika sätt att röra sig? 

8) Tvilling teckning

Deltagarna ritar som deras tvilling skulle göra. Ritar hon/han prydligt eller snabbt och slarvigt? Hurudana 

saker ritar hon/han? Hurudana färger? Övningen kan gärna göras på ett stort gemensamt papper, hur 

mycket plats tar tvillingen i så fall? går den över på någon annans område? hur reagerar den om någon 

annan kommer för nära? Om deltagarna inte kommer på vad de skall rita kan ledaren ge instruktioner, det 

kan gärna vara enkla saker, deltagarna skall inte behöva vara duktiga på att teckna för att göra övningen.

9) Fotografering 2, som tvillingen

Deltagarna får lite tid att fundera på hur tvillingen vill bli fotograferad, be deltagarna tänka på hur tvillingen 

poserar och också på var tvillingen skulle vilja bli fotograferad. Om det finns tid kan eleverna gärna 

fotografera i närmiljön kring skolan istället för i klassrummet.

Deltagarna fotograferar varandra som sin tvilling, gärna i små grupper om det finns flera kameror, 

de hjälper varandra med tips om hur man kan posera. Om bara en kamera finns till förfogande kan 

ledaren fotografera så går det snabbare, i så fall kan det vara bra att applådera när varje person blivit 

färdigfotograferad för att skapa en positiv stämning trots att ungdomarna kan känna sig iakttagna när de 

blir fotograferade. Att knäppa många bilder fungerar oftast också som positiv feedback. 

10) Se på bilderna

Deltagarna ser på bilderna tillsammans och har möjlighet att diskutera kring dem. 

Bilderna skickas till in projektet: hello@inartproject.info för att läggas in på do bloggen på www.

inartproject.com. Det är viktigt att ungdomarna själva får välja att inte lägga ut sin bild på bloggen om de 

inte vill det. Deltagarna skriver var för sig en kort text till bloggen om hur det var att vara sin egen tvilling. 

Deltagarna kan också skriva ett gemensamt blogginlägg om de hellre vill det.


