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”Det här är en viktig pjäs som borde spelas på varenda arbetsplats och
diskuteras ordentligt efteråt. Hur ser vi på varandra? Måste alla vara likadana?
Och vad är viktigast – att göra ett bra jobb eller att vara trevlig på fikarasterna?”
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Att prata vidare
Livet kom så plötsligt handlar om Annika som lever med diagnosen Aspergers syndrom/AST. Annika
är bäst. I alla fall på bokföring. Men, Annika gillar inte att prata småprat eller att fika, hon passar inte in
på en ”ordinär” arbetsplats och blir avskedad från sitt jobb.
Annikas verklighet delas av många personer med Asperger/AST. Att vara kompetent men inte
efterfrågad. Föreställningen väcker känslor och ställer frågor: Varför får Annika inte vara den hon är?
Varför tar inte samhället vara på den kompetens som finns? Vilka egenskaper anses
eftersträvansvärda hos en anställd eller en elev? Kan skolan och arbetsplatser bli bättre på att bemöta
människor med olika behov? Är det Annika som det är fel på eller är det samhällets syn på vad som är
”normalt” som är för snäv?
I den här handledningen finns förslag på övningar och frågor som kan användas för att på ett kreativt
sätt reflektera kring föreställningens innehåll och tematik tillsammans. Tanken är att handledningar
ska kunna användas både i skolan och/eller på arbetsplatser.

Det finns inte något rätt eller fel när det handlar om att tolka och förstå teater. Du och dina elever eller
kollegor har säkert uppfattat föreställningen på olika sätt. Undvik att hamna i att recensera, uppmuntra
istället till reflektion kring innehållet och tematiken. Lyft olika perspektiv och diskutera tillsammans vad
föreställningen handlade om. Välj de frågeställningar som känns intressant och som du tycker passar
din grupp.

Studiecirklar i länet
I samarbete med studieförbunden Bilda, ABF och NBV har Dalateatern under hösten 2017 lyft
bildningsfrågor kring pjäsens innehåll. Detta genom studiecirklar på fyra orter samt föreläsningar
kopplat till utvalda föreställningar. Föreläsningar som fördjupar sig i hur det är att leva med
Asperger/AST och hur arbetsgivare kan bli bättre på att bemöta och anställa personer med särskilda
behov

Frågor om handledningen?
elin.callmer@dalateatern.se
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Övningar
Fruktsallad (uppvärmning)
Rum Stolar i ring, golvyta. Fungerar bra i ett klassrum om man skjuter undan bord.
Det kan vara bra att börja med en ”fruktsallad”, för att deltagarna på ett lekfullt sätt ska interagera med
varandra och ”komma igång”.
Deltagarna sitter på varsin stol i en ring, du som ledare står i mitten av ringen. Be deltagarna om tre
olika fruktsorter (till exempel äpple, päron, apelsin). Dela in deltagarna så att alla “blir” en av dessa
frukter. Börja med att ropa ut en av fruktkategorierna, till exempel “alla äpplen byter plats”. Alla de som
är äpplen ska då byta plats och du som är i mitten ska försöka ta en ledig stol. Den som inte hinner få
en stol hamnar i mitten och blir ny utropare. Du kan också ropa “fruktsallad” och då ska alla byta plats.
Avbryt när ni lekt en liten stund, när eleverna känns uppvärmda.

Heta stolen (ta ställning och prata)
Rum Stolar i ring, golvyta.
Ett sätt att börja prata om föreställningens innehåll är att göra övningen ”heta stolen”. Deltagarnas
sitter på stolar i en cirkel och det finns en extra, tom, stol i cirkeln. Du som ledare står i mitten och
läser upp ett påstående i taget. Om deltagarna håller med om påståendet så byter de plats/stol, om de
inte håller med sitter de kvar på sin stol. Uppmuntra deltagarna att försöka tänka på vad de själva
tycker, inte titta hur de andra i rummet gör. Deltagarna ska ta ställning utifrån sin första impuls, men
självklart är det helt okej att ändra sig under övningens gång.
När deltagarna bestämt sig, bytt plats eller sitter kvar, är det bra om du som ledare frågar några av
deltagarna om hur de tänkte, varför bytte de plats eller varför satt de kvar? Utmana genom att fråga
om exempel och förtydliganden. Ställ gärna problematiserande följdfrågor, till exempel: Varför? Hur?
Är det alltid så? Frågorna om, och samtalet som tar vid efter påståendena är ofta det intressanta!
Du som ledare bör hålla dig neutral och inte ta ställning till påståendena utan fungera som en
”utomstående” moderator.

Börja gärna med några uppvärmningspåståenden, till exempel
•

Det är gott med pizza

•

Det verkar vara roligt att jobba som skådespelare

•

Dalarna är en bra plats att bo på
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Påståenden – välj de du tycker passar din grupp. Ställ alltid följdfrågan ”varför?”
•

Det är viktigt att ha ett jobb

•

Det är viktigt att trivas på jobbet/ i skolan

•

Det är viktigt att vara bra på sitt jobb/ i skolan

•

Det är viktigt att bli bekräftad av andra på sitt jobb / i sin skola

•

Det är viktigt att ha social kompetens

•

Det är viktigt att vara flexibel

•

Det är viktigt att ha god självinsikt

•

Människor som är lika varandra jobbar bra tillsammans

•

Människor som är olika varandra jobbar bra tillsammans

•

Det kan vara svårt att förstå vilka normer som finns i en grupp (på en arbetsplats/i en klass)

•

Samhället är bra på att ta tillvara på olika människors kompetens

Påståenden om normer –
Normer är som sociala outtalade regler som finns mellan människor. Det finns många praktiska
normer, till exempel att vi står i kö. Men det finns också normer som begränsar och skadar människor.
Till exempel normer kring vad som anses normalt/ordinärt eller inte. Att prata om normer är att sätt att
lyfta blicken från enskilda individer som bryter mot normer (till exempel Annika) till att synliggöra
strukturerna, normerna i sig. Att reflektera kring normer kan vara ett första steg i en process mot att
förstå och utmana och/eller förändra.

•

Alla människor påverkas av normer

•

Ungdomar påverkas mer av normer än vuxna

•

Det finns normer på alla arbetsplatser / i alla skolor

•

Det finns olika normer på olika arbetsplatser / skolor

•

Det är bra att det finns normer, det skapar ordning och reda

•

Det går att förändra normer
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Fem hörn
Rum Golvyta.
Markera ut fem punkter i rummet, kanske fyra hörn och i mitten av golvet. Förklara att deltagarna ska
ställa sig i det hörn eller på den plats som markerar det som de framför allt tycker. Uppmuntra de att ta
ställning utifrån sin första impuls, men att det självklart är okej att ändra sig under övningens gång.
När alla har ställt sig på varsin plats kan de först få prata lite själva med varandra på respektive plats
om varför de står där, ställ sen gärna frågor någon eller några i varje grupp om hur de tänkte när de
valde plats.

Det viktigaste på en arbetsplats/i en klass är att:
-

Att passa in i gruppen och ha det trevligt på arbetstid/skoltid

-

Att få bra betalt / Att få bra betyg

-

Att ha en bra chef/ Att ha bra lärare

-

Att få jobba utifrån sina egna förutsättningar

-

Något annat, eget förslag

Det viktigaste för chefen/läraren är att den anställde/eleven:
-

Gör sitt jobb ordentligt

-

Gör sitt jobb snabbt

-

Är social och flexibel

-

Mår bra på jobbet

-

Något annat, eget förslag

Våra normer och idéer om vad som är normalt/ordinärt kommer framförallt:
-

Från familj och vänner

-

Från media, sociala medier, reklam osv.

-

Från skolan (och/eller arbetsplatsen)

-

Från de som har makt i samhället, t.ex. politiker

-

Något annat, eget förslag
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Rummet
Det som syns bakom och runt skådespelare på scen kallas scenografi och de föremål som används
kallas rekvisita. Ett sätt att få i gång ett samtal om föreställningen är att prata om hur rummet såg ut.

Exempel på frågor:
Hur såg det ut på scenen i Livet kom så plötsligt?
På vilken plats utspelade sig föreställningen/ i vilket rum var Annika?
Vilken känsla gav rummet?
Hur användes ljus och ljud i föreställningen?
Var det ett realistiskt eller abstrakt rum?

Hur ser det ut i era klassrum/arbetsrum/rastrum/fikarum?
Skulle Annika trivas på er arbetsplats/skola?
Skulle arbetsmiljön kunna tillgänggöras för fler?

Vad behöver Annika för att trivas på jobbet?
Vad behöver du för att trivas på jobbet / i skolan?

Foto: Hossein Salmanzadeh
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Skapa en affisch (bildövning)
Material Stora pappersark, färgpennor, vattenfärg, saxar, lim, tidningar, pysselmaterial!
Dela in i mindre grupper som samlas runt olika bord där det finns pysselmaterial utlagt. Uppgiften är
att tillsammans i gruppen skapa en alternativ föreställningsaffisch.
Inled med att prata utifrån frågorna nedan (klipp gärna ut!)

--------Varför heter pjäsen Livet kom så plötsligt?
Speglar titeln pjäsens innehåll?
Är det utifrån titeln tydligt vad pjäsen handlar om?
Passar titeln? Vad hade den kunnat heta annars?
Vilka tycker du borde se föreställningen? Varför?

Hur ser teaterns affisch ut? (se bild nedan)
Vad tror ni teatern har tänkt med just den affischen? Varför ser den ut som den gör?
Vilken känsla kommunicerar affischen?
Passar affischen till föreställningen?

--------Låt sedan grupperna utifrån frågorna skapa en alternativ föreställningsaffisch. Diskutera och skissa på
A4 papper innan respektive grupp gör sin slutgiltiga version på större papper. Uppmuntra alla att delta
aktivt i skapande av affischen, påminn om att det inte handlar om att ”rita bra”. Använd gärna
collageteknik och klipp och klistra ur tidningar.
Presentera sedan affischerna för varandra!
Fotografera gärna affischerna och mejla till oss: elin.callmer@dalateatern.se
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Samtalsfrågor
Sitt gärna på stolar i cirkel eller dela upp gruppen i mindre grupper. Kanske utifrån vilken frukt de var i
”fruktsalladen” (se uppvärmningsövningen). Nedan kommer förslag på några samtalsämnen:

Normer (samtal)
Annika är bäst på bokföring. Hon vet vad hon kan och vad hon behöver. Men ändå får hon inget jobb.
Är det Annika som är problemet eller är det samhällets snäva normer kring vad som anses normalt
eller ”ordinärt” som är problemet? Prata om citatet nedan, vad menar Annika? Håller du med henne?
Varför/varför inte?

Ordet normal är fascism, förfinad fascism, men ändå: Fascism, för ordet ”normal” ligger
till grund för ordet ”onormal”, och det är det som gör att ni ordinära människor blir just
idioter, för ni placerar in alla icke ordinära människor i olika kategorier och definierar
dem som ”onormala” (…) Ni behöver inte ens vara intelligenta eller prestera något
vettigt eller arbeta lika effektivt som jag, ni anser er ändå vara bättre, bara för att ni kan
förknippa er själva med ordet ”normal”.
Exempel på följdfrågor:
Vem/vilka bestämmer vad som är normalt?
Hur har du lärt dig vad som är normalt?
Vilka normer finns på vår arbetsplats, på vår skola, kring vad som är ”normalt”?

Vilka normer finns i samhället?
Går det att påverka och förändra normer? Hur?

Språket och metaforer (samtals- och bildövning)
Annika säger att ”ni ordinära” förstör språket med vaga liknelser, otydliga metaforer och uppenbara
lögner. Prata om hur språket används mellan oss människor. Är vi tydliga eller otydliga i vår
kommunikation? Är det viktigt att vara tydlig? Hur tydlig är du?
Några av de otydliga uttryck som nämns i föreställningen är ”att visa framfötterna”, ”tala fritt ur hjärtat”,
”att tugga i sig”, ”det är tanken som räknas”, ”att behandlas med silkesvantar”.
Andra otydliga uttryck och metaforer som människor använder är till exempel att ”tänka på refrängen”,
”ha myror i brallan” och ”fjärilar i magen”. Kan ni komma på fler exempel?
 Prata om uttrycken och/eller gör egna illustrationer till de här metaforerna/uttrycken. Hur ser
det ut att ha fjärilar i magen osv.
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Människorna runt omkring (samtal)
Föreställningen utspelar sig under en natt, på morgonen efter ska Annika träffa sin arbetsförmedlare
Niklas Läderboots och Barbro Birkenstock från Försäkringskassan och öva sig på att söka jobb som
om de vore ”presumtiva arbetsgivare”.
Exempel på frågor:
Hur började föreställningen? Vad skulle Annika förbereda sig inför?
Hur är relationen mellan Niklas Läderboots och Annika?
Vad får vi mer veta om Annikas liv under föreställningens gång?
Vilka personer har varit viktiga i Annikas liv?
Hur var Annikas relation till fd kollegorna, Yvonne Klickklack, Kalle Mint, Erika Hästgnägg och de
andra? Varför hamnade Annika i så mycket konflikter?
Hur var Annikas relation till Bosse? Hur hjälpte han henne?
Hur var Annikas relation till Lasse Chefen? Hur hjälpte han henne?
Hur mår Annika i slutet av föreställningen? Vad säger hon till Barbro Birkenstock?
Varför ställer Annika in sitt föredrag?
Vad tror du händer med Annika efter föreställningens slut?

Samhället och diagnosen (samtal)
Annikas systers son Olof nämndes i föreställningen, Annika säger att han liknar henne men att
storasyster Camilla inte vill ha kontakt med henne. Annika själv tycker det var väldigt bra att få en
diagnos, hon beskriver att det hjälpt henne att förstå sig själv, men att ordinära människor blir osäkra
inför diagnoser. Camilla storasyster vill inte utreda sin son Olof, hon är rädd för att han ska få en
stämpel.
Exempel på frågor:
Vad betyder det att ”få en stämpel”?
Vem ger stämpeln?
Vad tror du vore bäst för Olof?

”Aspiekriterierna”
Professor Tony Attwood som ibland beskrivs som en ”gigant inom Aspergerforskning” har tillsammans
med Carol Gray föreslagit att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom/AST utifrån de
karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa. Vilka förändringar
skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnosen som ett hinder och i stället tänker på vilka
förmågor den medför? Läs mer på:
http://habilitering.se/autismforum/leva-med/styrkor-och-svarigheter/aspie-kriterierna
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Annat att undersöka vidare…
Leonardo, Marie, Albert och Franz?
Många är de framstående personer som sägs ha haft Asperger/AST. Leonardo da Vinci, Marie
Curie, Albert Einstein och Franz Kafka är några av dem. Hur hade världen sett ut om de inte
funnits? Läs mer till exempel på:
http://www.ungochasperger.se/om-asperger/historik

Gunilla Brattberg
Gunilla Brattberg är en svensk läkare och författare som fick diagnosen Aspergers syndrom när
hon var 55 år gammal. Förutom ett stort antal böcker inom sina specifika yrkesområden har hon
skrivit flera böcker om att leva med autismspektrumtillstånd, baserade på egna erfarenheter och
upplevelser. Läs mer till exempel här:
http://www.expressen.se/nyheter/professor-gunilla-brattberg-jag-ger-mig-aldrig/
Titta vidare…
På Utbildningsradions hemsida finns program och filmmaterial kring temat att titta på. Till
exempel serien ”jag funkar”. Fler tips finns här:
https://urskola.se/Produkter?search_ao=aspergers+syndrom

...och så Birgit Nilsson!
Annika tycker mycket om operasångerskan Birgit Nilsson och hennes musik hörs i
föreställningen. Birgit Nilsson syns också på våra nya femhundralappar. Men vem var Birgit som
människa och artist? Varför är hon en förebild för Annika?

Kika gärna in på vår hemsida och få inspiration av tidigare handledningar
www.dalateatern.se/barn-unga/verktygslada-for-pedagoger
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