
XXX är fylld med humor och 
värme och är ett perfekt kom-
plement till högstadiets egen 
sex, samtycke och relationsun-
dervisning. 

I föreställningen från publiken träffa Fanny 
och Klara som bjuder hem sig på filmkväll 
hos Hampus. 

Där finns också Hampus bästa kompis Emil 
som kvällen innan haft en högst pinsam si-
tuation med Klara. Hampus tror sig kunna 
allt om sex från att ha sett porrfilmer. Fan-
ny är intresserad av Hampus och har en 
tydlig bild på hur hon vill ha det. 

Under kvällen skapas många funderingar, 
frågor och nervösa möten. Ska killarna 
våga ta steget? Räknar tjejerna med hång-
el? En kväll där allt händer på en gång…  

Efter föreställningen genomförs ett peda-
gogiskt efterarbete i form av en talkshow 
där inbjuden personal från den lokala Ung-
domsmottagningen deltar som experter. 

Det blir samtal och information om kärlek, 
relationer och sex med utgångspunkt från 
föreställningens innehåll. 

Under detta efterarbete finns chans för 
ungdomarna att få svar på sina hemliga 
funderingar – helt anonymt! 

 

Utifrån de nya utmaningar och möjligheter 
som kommit med LGR 22 – har också XXX 
reviderats och uppdaterats. 

Den är fortfarande den ultimata diskus-
sionsstartaren med sin tonvikt på humor 
och samtal, men nu också uppdaterad uti-
från de krav och förväntningar som kom-
mer med LGR 22! 
Detta och föreställningen bidrar bl.a. till att:  

- Stärka individer att fatta informerade val 
baserade på förståelse och ansvar gent-
emot sig själva och sin partner. 

- Alla ska kunna utvecklas som en sexuell 
individ, kapabel att lära sig uttrycka känslor 
och behov. 

- Alla ska kunna reflektera över sexualitet 
och olika normer och värderingar i relation 
till mänskliga rättigheter för att kunna ut-
veckla sitt kritiska tänkande.  

- Alla ska kunna kommunicera om sexu-
alitet, känslor och relationer och hitta ett 
språk för detta. 

- Förmedla betydelsen av samtycke.

Läs mer om UngHästen  
eller följ/tagga UngHästen:
vasterbottensteatern.se/unghasten
@unghasten 

XXX
OM KÄRLEK, SEX, 
FÖRDOMAR, FANTASIER, 
NYFIKENHET, 
MISSFÖRSTÅND OCH 
PINSAMHETER! 

SPELAS  NOV-DEC 2023

Manus & Regi: UngHästen
Medverkande: Nils Lundqvist, Kim 
Gardell Larsson, Evelina Glas samt 
ytterligare 1 skådespelare.  
Längd: ca 120 min inkl. pedagogiskt 
efterarbete.
Mått: Spelas i aula eller 
motsvarande
Övrigt: Tillgång till eluttag 220w.
Målgrupp: Åk 8 - 9. Två klasser i 
taget.
Pris: 9 000 + moms 25% 
Vid spelning utanför Västerbot-
ten tillkommer ersättning för resa, 
boende och traktamente.
Bokning:  
Kalina Wallenberg, 0910-71 56 11
kalina.wallenberg@vasterbottens-
teatern.se

OM RELATIONER, SEX & 
SAMTYCKE


