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Befriande om puberteten 

Alla sjuor i kommunen, både från Viktoriaskolan och friskolan Metis, har 
nu fått uppleva Unga Klaras direkta spel, i en pjäs där alla pinsamheter i 
puberteten avdramatiseras.  

Föreställningen Girls Will Make You Blush har rejält ös och energi och den tar 
upp allt det där pinsamma som händer i kroppen och ens inre i puberteten. Plus en 
massa andra pinsamma situationer som kan uppstå. Humoristiska och allvarliga 
inslag varvas med dans i pjäsen och det händer något hela tiden. Pjäsen riktar sig 
till tjejer och killar i yngre tonåren och det är tjejernas kvinnoblivande som står i 
centrum för handlingen. Av ansiktsuttrycken på publiken att döma kan man nog 
säga att den var lite mer befriande för tjejerna att se, och lite mer pinsam för 
killarna. En av skådespelarna berättade efter pjäsen att en recensent beskrivit 
föreställningen som frihetsgalopp, särskilt för tjejer. Men oavsett om man är kille 
eller tjej var kommentarerna efter pjäsen rätt lika hos de elever vi pratade med. 

”Cool! Lärorik. Speciell. Man blir generad. Busigt.” 

Och även: ”Roligt att folk gör sån’t här. Det är inte vem som helst som är på 
scenen.” 

Även Skara Skolscen fanns representerad i publiken, både med elever och 
pedagoger. Alexandra Lindholm är teaterpedagog och hennes spontana 
kommentar från föreställningen handlade om framförandet, att handlingen förs 
framåt främst genom det fysiska uttrycket, men hon blev också inspirerad av att 
man vågar vara abstrakt när man spelar för ungdomar. Det är en mycket fysisk 
pjäs där alla rörelser har en genomtänkt mening och där det säkert har inneburit 
mycket arbete att få in alla rörelsemönster så att de känns tonåriga. 

Efter föreställningen kunde sjundeklassarna prata vidare om det de just hade 
upplevt genom en workshop med Unga Klara. 
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