LÄRARHANDLEDNING

FÅR JAG FINNAS FÖR DIG?
av Paula McManus
Regi: Patrik Pettersson
Ansvarig för handledningen:
Malin Byman: Dramapedagog Dalateatern (tjl)
Denna handledning är avsedd för de elever och lärare som tillsammans sett
föreställningen. Får jag finnas för dig? Handledningen innehåller tips kring vidare
arbete med några av de frågeställningar som vi tar upp i föreställningen.
Du som lärare känner dina elever bäst och vet vad som passar bra i just din klass.
Använd er av det ni tycker känns angeläget för just er, känn er fria att lägga till och/
eller ändra de förslag som ges.

VAL/SLUMP
•

Vad får jag välja i mitt liv?

•

Vad får jag inte välja i mitt liv?

Frågan ställdes i början av föreställning. Fortsätt fundera vidare tillsammans i
klassrummet.

0-100%

Värderingsövning
Syftet är att öppna upp för samtal. Påminn innan ni startar om att det inte finns
några rätt och fel svar.
Alla svarar utifrån vad de tänker och känner just nu och här, och det är helt ok att
ändra sin åsikt under övningens gång eller senare.

Instruktion:
•

I golvet finns en imaginär linje som går från vägg till vägg.

•

Vid ena änden finns 0% och vid andra änden finns 100%.

•

Läraren läser upp olika meningar kring val (se förslag nedan) och eleverna får
ställa sig längs med linjen utifrån hur många procent de håller med.

•

0% = håller inte alls med 100% = håller med helt och hållet.

•

Be eleverna prata med dem som står närmst, efter varje uppläst mening, kring
varför de ställde sig där de står.

•

Lyft sedan samtalen i helgrupp.

•

Gör övningen helt i tystnad om du känner att din klass har svårt att uttrycka sina
åsikter inför varandra. Då får eleverna i tystnad förflytta sig efter varje mening. De
kan istället göra en enskild skriftlig reflektion kring övningen efteråt. Eller så får
de prata två och två efter övningen, utan att lyfta samtalen i helgrupp sedan.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Du kan välja var du föds
Du kan välja dina föräldrar
Du kan välja vilka kläder du har på dig
Du kan välja vilken mat du ska äta
Du kan välja vad du skall arbeta med
Du kan välja att gå i skolan
Du kan välja vem du blir kär i
Du kan välja hur du mår
Du kan välja dina vänner

Kom gärna på egna meningar att fylla på med.

Vidare frågeställningar kring Val/Slump.
•
•

•

Ser valmöjligheterna likadana ut för alla människor?
Kan kön, ålder, födelseort, religion, hudfärg, ekonomi, sexualitet, fysiska/psykiska
funktionsvariationer ha någon påverkan på vad vi får välja eller inte får välja? I så
fall hur?
Påverkar andra människor vilka valmöjligheter jag har?

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR ATT BLI LYCKLIG I LIVET?
I föreställningen får publiken bestämma sig för en av tavlorna som representerar:
•
•
•
•

KÄRLEK
FAMILJ
PENGAR
ATT ALLTID VARA SIG SJÄLV

•
•
•
•

Dela in klassen i grupper om 4-5 personer.
De får nu i uppgift att dela ut 5 poäng totalt till dessa fyra kategorier.
Hela gruppen måste vara överens kring hur poängen skall delas ut.
Återsamlas sedan i helgrupp och be grupperna berätta om hur samtalen gått och
be dem argumentera för sina val.
Finns andra kategorier som ni tycker är viktigare?

•

VEM ÄR JAG?
•

Samla på er en mängd bilder på människor i alla olika åldrar, utseenden, stilar,
könsuttryck osv (ej kända personer).

•
•

Alla blir tilldelad en bild/person var. Jobba enskilt, i par eller i grupp.
Hitta på, fantisera ihop vem den här personen är. Ålder, kön, sysselsättning,
bakgrund, familj, intressen osv.
Använd frågorna från programbladet ni fick med er efter föreställningen, och ställ
dem kopplat till personen på bilden.

•
•
•
•
•

VEM ÄR JAG?
VEM VILL JAG VARA?
VEM FÅR JAG VARA?
VEM BEHÖVER JAG VARA?

Samtala först kring frågorna, vad betyder de för er?
- Får vara = påverkar andra vem jag får vara?
- Behöver vara = påverkar olika sammanhang, platser, situationer och 		
personer vem jag behöver vara?
- Vill vara = kan jag vilja vara någon annan än den jag visar utåt?
- Jag är = är jag samma person hela livet?

•

Låt personerna presenteras antingen skriftligt, eller muntligt eller genom rollspel
där två av de fiktiva personerna får mötas (ageras av eleverna) och prata med
varandra, lära känna varandra.

•

Kan göras parallellt med flera par som möts samtidigt. Låt sedan paren berätta
om sina möten i helgrupp.

VAD VILL VI SKICKA MED BARNET?
I slutet av föreställningen fick alla som ville möjlighet att skicka med någon tanke,
något ord/mening till barnet.
Återkoppla till det i klassrummet och ge möjligheten igen att skriva ner något de
skulle vilja skicka med ett nyfött barn ut i livet.
•

Lapparna kan vara anonyma och ni kan samla in dem i en ask.

•

Du som lärare kan sedan läsa upp lapparna i helgrupp, eller så låter ni övningen

stanna där.
Har ni frågor kring handledningen? Tveka inte att höra av er:
mala.kyndel@dalateatern.se
Vi skulle även bli väldigt glada över att få höra era tankar kring
föreställningen. Skicka gärna era reflektioner och tankar som dyker
upp efteråt till: mala.kyndel@dalateatern.se

Föreställningsbilder: Per Eriksson

