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Förhållningssätt i dramaarbetet
I arbetet med denna pjäs har vi på
Dalateatern vänt oss till experter och
kunniga inom området -Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier mot barn
och ungdomar.
Vi har bollat idéer, tankar och samlat
tips och fakta från BRIS, RÄDDA BARNEN,
SOCIALSTYRELSEN, BARNAHUS DALARNA
samt från hemsidorna www.umo.se och
Dags att prata om det www.dagsattprataom.se som ni hittar i denna handledning.
Du som pedagog känner din klass och
dina elever bäst, lägg upp ditt arbete utifrån dina egna och dina elevers förutsättningar.
Det är viktigt att det finns TID, så planera
in drama-tiden i schemat. Öva gärna med
dina kollegor innan, så du känner dig trygg
inför genomförandet med gruppen. Kom
gärna överens om att arbeta tematiskt
kring normer, integritet, lag och rätt, arbeta med det i flera olika ämnen och använd
gärna de övningar ni får förslag på här.
Drama betyder att göra, dessa övningar
syftar till att reflektera genom görandet.
Det är viktigt att ingen känner sig tvingad
till att uttrycka sina åsikter verbalt eller
behöver stå till svars för sina ställningstaganden.

TID

RUM

Reflektionen kan lika gärna få ske
inombords och behöver nödvändigtvis inte
uttryckas muntligt för de andra i gruppen.
Du som pedagog kan genom dessa övningar erbjuda olika möjligheter och medel för
att få uttrycka åsikter och ställningstaganden på olika sätt.

Kom på lärarträffen som vi erbjuder! Där får du möjlighet att prova
övningarna i detta häfte samt
ställa frågor om övningarna men
även prata med representant från
socialtjänsten i din kommun.
1. TID
Var i schemat kan vi planera in dramaarbetet?
2. RUM
Har vi ett rum där vi kan möblera om utan
problem, där vi kan få en tom golvyta? Får
vi vara ostörda i detta rum?
3. LUST
Finns lusten hos mig att prova och undersöka detta i min klass? Var kan jag hitta
min ingång och lust i arbetet?
4. SPEGLA
Kan vi vara två som leder arbetet ihop? Vi
får då möjlighet att se gruppen utifrån och
spegla varandra i vårt ledarskap.

LUST

Har ni några frågor, tveka inte att höra av er:
Malin Byman
Auktoriserad dramapedagog
Dalateatern
malin.byman@dalateatern.se
023-777 621
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A

Lycka till
och ha det så roligt
i dramaarbetet!
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Möjliggöra berättandet
Att arbeta med frågor som rör
sexuella trakasserier/övergrepp,
barns integritet och rätten till sin
egen kropp kan vara känsligt
och kanske kännas lite läskigt.
Vi är många som kan känna oss rädda
för att göra ”fel” och inte säga ”rätt” saker
Öva med dina kollegor och ta hjälp av varandra. Delge varandra era farhågor och ge varandra feedback under arbetets
gång.
Om vi finns där som trygga vuxna och lyssnar på vad barnen har att säga och tar barnen på allvar, då har vi kommit
en bra bit på vägen!
Vi kan och ska vara en vuxenvärld som tar ansvar och står
upp för alla barns rätt till att få vara just barn! För att möjliggöra detta så ska vi göra vad vi kan för att förbereda oss
tillsammans.

MÖJLIGGÖRA BERÄTTANDET
SPEGLA
BEKRÄFTA

barn har rätt
”attAlla
föra sin egen talan,
att bli tagen på allvar
och bli lyssnade på.

”

Barnkonventionen, artikel 12

Här följer några steg att ha med sig i samtal med
barn och specifikt med barn i svåra situationer. Först
och främst; se till att du har TID att lyssna på barnet,
ta det barnet säger på ALLVAR, låt barnet berätta i
sin EGEN TAKT. Följande tips och råd är till stor del
hämtade från Bris och Petter Iwarsson, skolkurator
och utbildare på BRIS. Petter Iwarssons texter finns
att läsa i sin helhet på; www.bris.se För vuxna-om
barn-Samtal med barn.
Iwarsson menar att vi skapar möjligheter för samtal
om vi ställer frågor som låter barnet:

BERÄTTA
BESKRIV
FÖRKLARA
ÖPPNA
FRÅGOR

MOTIVERA
FRÅGORNA

HOPP
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1. Berätta sin historia på sitt sätt.
2. Bredda sin bild av sig själv,
sin situation och andra runt
omkring sig
3. Få syn på sina inre resurser och
yttre.
4. Känna hopp, ett sätt att tänka
sig en framtid som känns okej.

ÖPPNA FRÅGOR
Frågor som börjar med NÄR, VAD,
VEM, HUR och VAR ex.
»» Hur mår du?
»» Vad har du gjort i helgen?
»» Hur kändes det?
»» Vad brukar du göra efter skolan?
»» När brukar du bli arg?
»» Var brukar ni träffas, du och din
bror?
BERÄTTA, BESKRIVA, FÖRKLARA
Be barnet berätta, du lyssnar istället för
att ”intervjua” barnet vilket det kanske
kan kännas som du gör om du enbart
ställer frågorna ovan.
ex.”Berätta, hur ser en dag i skolan ut?
Vill du beskriva vad som hände från
början?
Förklara, vad var det som gjorde dig
ledsen?”
SPEGLA & BEKRÄFTA
Spegla. Du bekräftar att du har lyssnat
på barnet och barnet får möjlighet att
rätta dig om den upplever att du inte
förstått rätt.

MOTIVERA DINA FRÅGOR
Berätta varför du ställer dina frågor, det
synliggör att du inte är ute efter ”rätt”
eller ”fel” svar. Du lyssnar och vill på
bästa sätt hitta möjligheter för barnet
att få känna sig bättre till mods. Ex.
»» ”Jag tror att det är viktigt att inte
vara själv med sina tankar när man
inte mår bra. Därför funderar jag på
vem du tror skulle vara den bästa att
prata med om det som händer just
nu?”
HOPP OCH RESURSER I OMGIVNINGEN
»» Vilka finns i barnets närhet som
barnet kan känna sig trygg hos?
»» Var behöver vi vända oss för att
möjliggöra en positiv förändring
för barnet? ex. kuratorer och/eller
andra professionella på skolan,
socialtjänst, psykologer osv. Inge
hopp hos barnet, att en möjlighet
för positiv förändring finns. Det kan
bli bättre för barnet själv och för
dem i barnets närhet. Bjud på den
framtidsbilden, då det kan kännas
svårt för barnet själv att se några
utvägar.

»» ”Förstår jag dig rätt, du blir ledsen,
besviken och arg när det känns som
att pappa inte hör vad du säger?”
Bekräfta barnet för dess inre
egenskaper:
»» ”Du är modig som berättar” ” Du är
stark som berättar och som visar hur
du känner”
»» ”Tack för att jag får lyssna”

DALATEATERN BARN & UNGA
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Hinder för att berätta
Här följer några faktorer som kan hindra
barnet från att våga/vilja/kunna berätta.
FAMILJELOJALITET
Känslan av att förråda sin familj. Du kan
älska din förälder även om du avskyr det
hen utsätter dig för. Det är lätt att bli arg
och upprörd då vi hör om sexuella övergrepp mot barn. Men om vi fördömer personer som, för barnet, är viktiga i barnets
liv så minskar vi möjligheten för ett berättande. Barnet kan bli rädd för vad som ska
hända med exempelvis sin förälder om hen
berättar.
SKULD & SKAM
Känslan av att det är ens eget fel, att barnet själv har frammanat vissa händelser
och beteenden. Kanske har barnet till och
med fått höra och blivit övertygad om att
det är barnets eget fel. Vi behöver påminna om att det ALDRIG är den utsattes fel,
vissa handlingar är olagliga och ingen ska
behöva utsättas för dem! Vi behöver också
inge hopp om att en förändring till det
bättre kan ske för den som är utsatt, och
för alla inblandade.

JAG BERÄTTAR MEN INGEN LYSSNAREtt barn kan berätta på olika sätt och vi
vuxna glömmer kanske att ha på oss de
”glasögonen” då vi tittar på barnets handlingar och beteenden. Att vuxna ”väljer”
att inte se kan bero på många saker:
»» Rädsla för hur föräldrar och anhöriga
ska reagera.
»» Rädsla för att misstänka ”fel”, inte vilja
lägga sig i familjeproblematik
»» Brist på kunskap och osäkerhet i att
bemöta barn som blivit utsatt m.m
Allt detta kan bidra till att vi istället söker
andra förklaringar till ett barns beteenden
och handlingar vilket i sin tur kan bidra till
att barnet sluter sig helt och väljer att inte
berätta för någon om övergreppen. Rådgör
med socialtjänsten och/eller Barnahus då
du känner dig osäker. Kom ihåg att inte
lämna ut barnets namn om du inte vill att
samtalet skall behandlas som en anmälan.
Läs gärna mer om samtal med barn på
BRIS hemsida www.bris.se För vuxna-om
barn-samtal med barn.

RÄTTIGHETER & INFORMATION
Barnet känner kanske inte till vilka rättigheter hen har i samhället eller vilka som
finns för att hjälpa. Vi vuxna behöver prata
med barn om rätten till sin egen kropp och
vi behöver VÅGA PRATA om vad sexuella
övergrepp är. Att det är något som ingen
någonsin ska behöva vara med om och att
det aldrig är den utsattes fel om det skulle
hända.
Läs mer om att våga prata och se filmer
här: www.dagsattprataom.se
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Öva med dina kollegor
Här följer några berättelser som du
tillsammans med dina kollegor kan
använda för att öva er på att möjliggöra berättande. Fyll gärna på med egna
berättelser relevanta för just er verksamhet.
INSTRUKTION
»» Sätt er två och två på stolar, med ryggarna mot varandra.
»» En av er tar en av KIM-berättelserna
och får agera barnet/ungdomen (KIM)
»» Den andra agerar den vuxna.
»» Den vuxna skall möta detta barn och
försöka möjliggöra för barnet att berätta sin berättelse. Detta har barnet
tidigare, på något sätt,
uttryckt ett behov av
att få göra.
»» Max. 5 min (ta gärna
tid), syftet är att prova
använda sig av de olika
samtalsverktygen från
kapitlet Möjliggöra
berättande och sedan
reflektera tillsammans
kring upplevelsen.
Syftet är inte att hela
berättelsen måste
komma fram, gör den det så gör den
det men det är inget måste.
»» Du som agerar barn behöver inte gå in
i rollen som barn eller göra det svårt
eller klurigt för den andra. Du finns där
som ett redskap för att underlätta för
din kollega att öva sig i användandet
av de olika samtals-verktygen. Efter en
stunds reflektion byt roller, den som då
agerar KIM tar en ny berättelse.
KIM 1
Kim är tillsammans med en äldre kille. De
brukar ses hemma hos pojkvännen för han
har en egen lägenhet och Kim bor hemma
hos sina föräldrar. I helgen sov Kim över

hos honom för första gången, de sov i samma säng och kramades och pussades. Efter
ett tag började han ta Kim mellan benen.
Kim sa till en början nej men pojkvännen
fortsatte och det slutade med att de hade
sex trots att Kim inte riktigt visste om hen
ville eller inte.
KIM 2
Kims föräldrar är skilda, de har delad vårdnad vilket innebär att Kim bor varannan
vecka hos mamma och pappa. Kims mamma gråter ofta när Kim ska till sin pappa,
hon säger att hon inte vill att Kim ska åka,
att pappan är en idiot som
inte förtjänar att få ha Kim
hos sig. Detta brukar göra
Kim väldigt arg och ledsen.
Hemma hos pappa brukar
de nästan alltid äta godis
på kvällarna och Kim får
vara vaken sent. Kims pappa utnyttjar Kim sexuellt,
men det händer oftast bara
på helgerna. Kim vill inte
berätta detta för mamma i
rädsla av att aldrig mer få
träffa sin pappa.
KIM 3
Kim älskar gymnastiken på skolan, det
bästa är när de får ha redskaps-hinderbana. Att klättra i rep är något som Kim är
riktigt bra på. Gymnastikläraren är bra och
hjälpsam. Ibland händer det att gymnastikläraren sitter inne i omklädningsrummet och väntar tills alla är färdig-duschade
och påklädda. Hen brukar då sitta och hålla
på med sin mobiltelefon. Kim tror att gymnastikläraren filmade en gång då alla stod
och bytte om men Kim var inte helt säkert
och ville inte säga något för det kändes
pinsamt om det skulle vara fel.
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Kom gärna på fler Kim-berättelser!
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Att prata om det som en del i undervisningen
TIPS FRÅN BARN, OM NÄR MAN KAN TA UPP ÖVERGREPP I SKOLAN
•

I samband med nyheter.

•

I samhällskunskapen när man läser om lag och rätt.

•

I svenskan, läsa böcker om sexuella övergrepp
och diskutera, skriva recension eller en debattartikel.

•

När man läser språk kan man läsa en text eller
se en film om temat.

•

I sex och samlevnadsundervisning.

Listan och mycket mer finns här: http://www.dagsattprataom.se/vaga-prata/

BARN
får höra om sexuella övergrepp även om vi
inte tar upp det i skolan. På nyheter, media, sociala medier, av andra vuxna i deras
närhet, äldre syskon, kompisar osv.
VI VUXNA
kanske tänker att vi vill ”skydda” barnen
från att höra om eller prata om kroppslig
integritet, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Men….
»» skyddar vi dem genom att osynlig-göra
ämnet?
»» Om inte vi vågar prata om det, hur ska
då den som blivit utsatt våga prata om
det?

Vi kan prata om det och arbeta med det
på olika sätt. Vi kan arbeta med att öka
känslan av rätten till att få bestämma över
sin egen kropp och integritet, öva oss i
att säga nej till saker som inte känns bra.
Vi kan prata om lag och rätt samt jobba
normkritiskt för att bryta köns-stereotypa
begränsande normer/beteenden.
Här finns bra material för ett normkritiskt
arbete: http://www.lasupp.nu/
OM SKOLAN
vågar prata om det och inkludera barnen
i samtalet, då ger vi dem möjligheter och
verktyg till att själva kunna/våga prata om
det.
Om vi gör detta kan vi öppna upp möjligheter för den som är utsatt att våga bryta
tystnaden

Malin Byman
Dramapedagog, Dalateatern

DALATEATERN BARN & UNGA
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Skapa rutiner på arbetsplatsen
Vad har ni för handlingsplan på skolan
gällande barn som far illa? Här har ni en
lista på frågor att starta med för att bygga
upp era rutiner om de inte redan finns på
skolan:
Listan kommer från BRIS: En hjälp till dig
som anar att ett barn far illa. PDF att ladda
ner finns på www.bris.se. Listan är även
kompletterad med kommentarer från Barnahus Dalarnas personal.
1. Vem ska jag prata med på arbetsplatsen, när jag oroar mig för/fått vetskap
om ett barns situation?
2. Vem på arbetsplatsen kontaktar socialtjänsten?
3. Vem talar med barnet – hur, när och
vad man säger till barnet? - Det är viktigt att prata med barnet om vad som
görs utifrån barnets ålder och mognad.
Barnet har ingen erfarenhet av vad som
kan komma att hända och gör sig egna
bilder av vad som händer.

5. Vad säger man till de andra barnen? Barnahus: Om man måste säga något
till de andra barnen på skolan är det
viktigt att inte säga några detaljer om
vad ett barn berättat. Man får i så fall
uttrycka sig mer övergripande som att
”nu ska vi se till att ….. får hjälp”
6. Ska vi informera om misshandel/övergrepp i barngruppen? Hur ska vi göra
det?
7. Vad gör jag med min egen oro? - Handledning är bra, man kan få både enskilt
och i arbetslaget. Att barn far illa upprör helt naturligt känslor och alla har
behov av att få ventilera sina tankar,
funderingar och känslor inför det som
har hänt. Först då kan man gå vidare
och orka se och handla vid nästa tillfälle.
Du kommer säkert på fler frågeställningar som är
viktiga att lyfta fram till diskussion

4. Ska man tala med föräldrarna, vem pratar med föräldrarna och vad säger man
till föräldrarna?
Barnahus: Generellt ska man inte
tala med förälder om barnet berättat
om våld och/eller sexuella övergrepp.
Anledningen till det är att det finns risk
för att barnet påverkas av föräldern
inför en eventuell rättsprocess. Det är
i dessa fall socialtjänsten som pratar
med föräldrarna.
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Fakta
Uppmuntra barnen så ofta du kan till att prata med någon de känner förtroende för om
hemligheter som inte känns bra i magen. Informera barnen om deras rättigheter till att få
bestämma över sina egna kroppar och informera om vad som är ok/inte ok gällande sexuella handlingar. Rektorn och skolan har en skyldighet att hjälpa och se till att det slutar om
någon berättar att den är utsatt för trakasserier eller övergrepp. Uppmuntra eleverna att
hjälpa varandra till att våga berätta.
Använd gärna denna fakta när ni arbetar med övningarna i häftet, för att ge eleverna
information kring sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.
Texter från UMO, läs dem i sin helhet här: www.umo.se/Vald--krankningar/Sexuella-trakasserier/
Text: Josefin Grände - Redaktör: Mia Faber, Moa Lindholm - Faktagranskare: Ulrika Andersson, Solveig Sörlien

Om du är under 15 år har INGEN rätt
att göra något sexuellt med dig. Det
är olagligt, även om du själv har
sagt att du vill. Det är ALDRIG ditt
eget fel om du utsätts för ett sexuellt övergrepp.
Sexuella övergrepp är när någon
kränker dig psykiskt eller fysiskt,
på ett sexuellt sätt. Det är när
någon säger eller gör saker som
känns obehagliga eller skrämmande.

Du har alltid rätt att polisanmäla om
du har utsatts för sexuellt övergrepp.
Du kan anmäla även om det har gått
lång tid. Om du inte orkar eller vågar
göra anmälan själv, kan du få hjälp
med det.

DALATEATERN BARN & UNGA
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EXEMPEL PÅ SEXUELLA TRAKASSERIER
»» Att ta på någon på ett sätt som den inte
gillar.
»» Att skicka meddelanden om sex till
någon som inte gillar det, till exempel
genom sms eller chatt.

»»

»» Att visa sig själv på ett sexuellt sätt för
någon som inte vill det, till exempel i
webbkameran.

»»

»» Att ta bilder på någon som sen sprids
utan att personen vill det.

»»

»» Att visa eller sätta upp sexuella bilder
som känns obehagliga för andra.
»» Att sprida sexuella rykten om någon,
som att den personen har haft sex med
många.
»» Att göra något sexuellt med sitt kroppsspråk inför någon som inte gillar det.
»» Att titta på någon på ett sätt som kan
uppfattas som sexuellt och obehagligt.
»» Att prata eller skämta om sex med
någon som inte gillar det.
»» Det är den som blir utsatt som bestämmer vad som känns obehagligt.

12

»»

»»

»»

»»

»»

EXEMPEL PÅ SEXUELLA ÖVERGREPP
Att ta på någons kropp med händerna,
munnen eller könet, på ett sätt som
personen tycker är skrämmande eller
obehagligt.
Att prata med någon på ett sexuellt sätt
som personen upplever som obehagligt.
Att tvinga någon till sex fast den inte
vill, till exempel att tvinga någon att ha
samlag eller att onanera åt en.
Att tvinga någon att se på när någon
gör något sexuellt, till exempel visar
sitt kön eller onanerar, på nätet eller
utanför nätet.
Att göra något sexuellt mot någon som
inte kan uttrycka sin vilja eller skydda
sig. Till exempel för att personen sover
eller är full, drogpåverkad, sjuk eller
har någon funktionsnedsättning.
Att utnyttja sitt överläge och få någon
att känna att den måste ställa upp på
sex.
Att fota eller filma någon i ett sexuellt
syfte, om det är mot personens vilja
eller om personen är under 18 år.
Att försöka köpa eller byta till sig sex
med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

DALATEATERN BARN & UNGA

Det som kallas sexuella trakasserier,
och som sker i skolan eller på jobbet,
kan ibland vara lagbrott som man
kan polisanmäla.
I skolan
Ingen elev eller anställd har
rätt att utsätta någon annan på skolan för sexuella
trakasserier. Skolan måste
jobba aktivt för att ingen på
skolan ska bli utsatt. Bland
annat måste det finnas
en plan som beskriver hur
skolan arbetar mot sexuella
trakasserier och för att alla
elever ska behandlas på
lika villkor.

Trakasserier via
mobiltelefon
eller på nätet.
Sexuella trakasserier
som sker via nätet eller
mobiltelefonen på skoltid
eller arbetstid räknas
också, och du har rätt att
få hjälp. Sånt som du utsätts för på fritiden, men
som får dig att känna dig
otrygg i skolan eller på
arbetet kan också räknas
som trakasserier

Rektorn måste göra så att
trakasserierna slutar, om
skolan får reda på att någon
är utsatt.

PSYKISKA KRÄNKNINGAR
Psykiska kränkningar kan vara att
någon:
»» tittar på din kropp på ett sexuellt eller
obehagligt sätt
»» säger sexuella saker ber dig att göra
sexuella saker
»» ber dig att säga sexuella saker eller
berätta om din kropp
»» visar upp sitt kön på ett sexuellt sätt

Vad gör jag om
inget händer?
Du kan göra en anmälan
till DO, Diskrimineringsombudsmannen, om
skolan, högskolan eller
arbetsgivaren inte tar sitt
ansvar för att stoppa sexuella trakasserier. Skolan,
högskolan eller arbetsgivaren kan då bli skyldig att
betala skadestånd.

FYSISKA KRÄNKNINGAR
»» fysiska kränkningar kan vara att någon:
»» tar på din kropp på ett sätt som känns
obehagligt eller sexuellt
»» rör vid ditt kön eller får dig att röra
personens kön
»» gnuggar sitt kön mot ditt kön eller
kropp
»» rör vid ditt kön med munnen, fingrarna, sitt eget kön eller något föremål

»» tvingar dig att titta på porr.

»» får dig att göra något sexuellt med någon annans kropp

Läs dessa texter i sin helhet och mycket mer
på www.umo.se

»» mot din vilja vill filma eller fota dig
naken eller när du gör något sexuellt.

DALATEATERN BARN & UNGA
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Observera och agera
Kan vi veta om ett barn blivit utsatt för
sexuella övergrepp och/eller fysisk/psykisk misshandel? Hur går processen till
vid anmälan och efter anmälan? Text
sammanfattad utifrån Barnahus Dalarnas informationsmaterial och från socialstyrelsens hemsida.
Observera att tecknen nedan kan tyda på
många andra svårigheter.
För en bra bedömning behöver vi se till
barnets situation och person i stort i kombination av olika tecken och symtom. Kanske uppvisar barnet inga tecken alls. Vi kan
aldrig helt säkert veta om ett barn blivit utsatt, om inte barnet själv berättar eller om
vi själva blir vittnen till ett övergrepp. Men
vi kan göra oss själva uppmärksam på om
barnet kanske försöker få uppmärksamhet
och försöker berätta på andra sätt än att
rakt ut säga vad som pågår.
Är du osäker på om du bör göra en anmälan kan du rådgöra med socialtjänsten
utan att lämna ut barnets namn. Nämner
du barnets namn kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.
OBSERVERA
Om ett barn ändrar/ökar/minskar sitt/sina
beteendemönster kan vi göra vårt yttersta
och observera från flera olika synvinklar
för att försöka hitta vilka orsaker som kan
tänkas ligga bakom barnets mående och
beteenden. Observera om barnet exempelvis blir mer:
Utåtagerande eller mer inåtvänd
• Aggressiv
• Nedstämd
• Drömmer mardrömmar ofta
• Ofta har magont/huvudvärk
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»» Uppvisar ångestkänslor
Regredierar och börjar exempelvis
kissa/bajsa på sig
»» Tillbakagångar i utvecklingen
»» Har bekymmer kring könsorganet
exempelvis klåda, sveda, värk, blödningar
»» Gränslös sexualitet
»» Antydningar i teckningar/texter
»» Sexfientlighet
»» Självdestruktivitet.
De som i sin yrkesverksamhet kommer i
kontakt med barn har en skyldighet enligt
socialtjänstlagen att anmäla om misstanke
finns att någon av barnen kan vara utsatt
för sexuella övergrepp, misshandel eller
om de på något annat sätt far illa.
Vid blotta misstanken träder anmälningsskyldigheten i kraft.
AGERA
Om ett barn berättar, LYSSNA och ta
barnet på ALLVAR!
Läs tidigare kapitel: Möjliggöra berättande

»» Dokumentera ORD för ORD- Skriv ner
allt som sägs även det du själv har sagt
och frågat.
»» Gör en skriftlig anmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.
Vid brådskande ärenden kan anmälan
lämnas muntligt. Vid pågående akuta
ärenden ring alltid polisen 112.
»» Anmälan ska göras även om barnet
själv inte berättat, om du misstänker
att ett barn far illa ska du anmäla.
»» Om misstanke finns att någon av
föräldrarna har utsatt barnet skall en
bedömning göras av socialtjänsten
angående när och hur föräldrarna skall
informeras.

DALATEATERN BARN & UNGA

Efter anmälan

Du har misstänkt och observerat eller ett
barn kanske har berättat för dig. Du har
gjort en anmälan till socialtjänsten om
att ett barn i din verksamhet misstänks
fara illa på något sätt. Vad händer nu?
Information från socialstyrelsens
hemsida:
»» Du som är anmälningsskyldig har lämnat in en skriftlig anmälan till socialtjänsten i kommunen där barnet bor.
»» Du som är anmälningsskyldig har också
skyldighet att lämna uppgifter som kan
vara av betydelse för socialtjänstens
utredning av ett barns behov av skydd
och stöd.
»» Socialnämnden får informera anmälningsskyldiga som har gjort en anmälan om utredning har inletts, inte
inletts eller redan pågår. Med förutsättning att socialtjänsten inte bedömer
det olämpligt av någon anledning.
»» Socialnämnden bör erbjuda barnet,
vårdnadshavaren och den som gjort
anmälan ett möte, om det är lämpligt
med hänsyn till barnets bästa.
Informationsfolder från Socialstyrelsen riktad till
dig som har anmälningsskyldighet:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer
2014/2014-6-20/sidor/default.aspx
Du som anmälningsskyldig kan även höra av dig till
Barnahus för frågor och funderingar generellt. En anmälan görs dock alltid till socialtjänsten i första hand.

BARNAHUS DALARNA
Telefon: 0243-747 10 eller 0243- 747 11
Barnahus i Dalarna är en samverkan mellan
åklagarkammaren i Falun, Polisen Dalarna, socialtjänsten i samtliga Dalarnas kommuner genom Borlänge kommun, Barn- och ungdomsmedicin samt
Barn- och ungdomspsykiatrin, båda i Dalarna.
Samverkan mellan verksamheterna sker i Barnahus lokaler. Barnahus är en trygg miljö för barn
och unga som utsatts för våldsbrott, fridsbrott och
sexuella övergrepp.
Om ett barn misstänks ha blivit utsatt för ett brott
sker förhöret med barnet på Barnahus. Barnahus
kan också lämna rådgivning kring dessa frågor.

SOCIALTJÄNSTEN, DALARNAS LÄN:
»» Avesta: 0226-64 53 44		
»» Borlänge: 0243-740 00		
»» Falun: 023-830 00
»» Gagnef: 0241-151 00		
»» Hedemora: 0225-340 44
»» Leksand: 0247-801 83
»» Ludvika: 0240-860 00		
»» Malung: 0280-184 88
»» Mora: 0250-264 00
»» Orsa: 0250-55 23 50		
»» Rättvik: 0248-702 20		
»» Smedjebacken: 0240-66 02 93
»» Säter: 0225-550 00		
»» Vansbro: 0281-750 45		
»» Älvdalen: 0251-313 00

DALATEATERN BARN & UNGA
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Innan föreställningen
Det kan vara bra att förbereda eleverna på att de
ska gå på teater. Vissa kanske
aldrig har varit på teater förut och vet därför inte
vad de har att vänta sig. Vissa kanske är väldigt
vana att gå på teater och kan då dela med sig av
sina erfarenheter till de andra. Du känner dina
elever bäst och vet vad de behöver, men här kommer några tips och förslag på vad ni kan prata om
och göra innan ni kommer till oss. Men först:

INFORMATION I EVENTUELLA VECKOBREV

Inte många vågar bryta tystnaden och
berätta. Om vi kan möjliggöra för den som
är/har varit utsatt att finna mod till att
berätta för trygga vuxna på skolan eller
någon annan de känner tillit till, då ska vi
ta den möjligheten!

Vi ska i största möjliga mån försöka skydda
de barn som eventuellt kan vara, har blivit
utsatta. Genom att ge eleverna möjlighet
att se föreställningen och genom att berätta att eleverna HAR sett föreställningen
och att ni kommer arbeta med och prata
om detta på skolan kan det förhoppningsvis förebygga att någon blir utsatt eller
fortsatt utsatt. Skulle det dyka upp frågor
hos föräldrar/målsmän kring pjäsen eller
tematiken som ni känner att ni själva inte
kan svara på så kan ni hänvisa dem till oss
på teatern. Hänvisa i så fall till
malin.byman@dalateatern.se 023 777 621

Det kanske kan kännas svårt att veta vad
som skall skrivas i exempelvis ett veckobrev om en pjäs som tar upp sexuella
övergrepp. Här är två förslag på vad ni
exempelvis kan skriva.
INNAN FÖRESTÄLLNINGEN
Vi skall besöka Dalateatern för att se pjäsen Det du inte såg. Baserad på boken med
samma namn som handlar om höjdhopparen Patrik och den hemlighet om utsatthet
som han bär på.
EFTER FÖRESTÄLLNINGSTILLFÄLLET
Vi har sett en föreställning som handlar
om Patrik och hans historia bl.a om hur
hans tränare utnyttjade honom sexuellt
under hans uppväxt. Nu inleder vi på skolan ett viktigt arbete kring denna tematik,
för att öppna upp ett samtal om rätten till
sin egen kropp och integritet.
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Prata om teater
Gör gärna de lekar som finns i kapitlen Lek tillsammans & känslor redan innan ni kommer till teatern.
Detta för att närma er tematiken en aning redan innan ni kommer till teatern. Det kan även vara positivt
att göra övningar/lekar flera gånger så alla känner
sig trygga och bekväma i utförandet.

Alla som….
INSTRUKTION:
»» Alla i ring på stolar
»» En stol står alltid tom.
»» Se till att ha mellanrum mellan stolarna, för att eventuella rullstolar ska
kunna få plats.
»» Du som pedagog läser upp Alla
som..-påståenden (se nedan).
»» De som håller med byter plats i ringen
»» De som inte håller med stannar kvar
på samma plats.
TIPS: Kan göras till en tävling, då finns det
ingen tom stol. En person blir alltid utan
stol och får stå i mitten tills nästa påstående läses upp, denne får då försöka sno
åt sig en stol. (OBS inte ett alternativ om
någon är rullstolsburen)
Alla som…
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

varit på teater
varit på bio
spelat teater
har låtsas vara någon annan
har hittat på en berättelse
har varit nervös
har stått på en scen
har pratat inför en grupp
har tagit emot en applåd
suttit i en publik
skulle vilja vara kändis för en dag

Kom gärna på egna påståenden. Fortsätt sedan
samtala kring frågorna på nästa sida
DALATEATERN BARN & UNGA
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VAD ÄR TEATER?
Prata i par, i smågrupper, helgrupp, skriv, rita bilder var och en för sig, eller skriv
upp/brainstorma på tavlan.
Prata och fundera kring vad teater är? Kolla gärna på teater-ordlistan.
Här är några exempelfrågor att börja prata om
Kom gärna på egna frågor som ni kan ha med er då ni kommer till teatern, kanske
har ni fått svar på dem efter besöket.

Scenografi
Rekvisita
Kostym
Mask
Vad är det?

Vilka kan jobba
på en teater?

Vilka skillnader
finns mellan bio
och teater.
Rada upp likheter/olikheter?

Hör skådespelarna mig om
jag pratar i publiken?

Får jag gå ut om
jag måste?

Vem kan spela vad
på teaterscenen?
Män spelar kvinnor?
Kvinnor spelar män?
Vuxna spelar barn?
Människor spelar
djur?

VÅRA EGNA FRÅGOR:
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Får jag skratta?
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Teaterordlista
Ett axplock ur teaterns olika begrepp och
termer. Kommer ni på fler?

FÖRESTÄLLNING: Du går till teatern för att
se en föreställning.

AKT: en del av pjäsen. En pjäs är ibland
uppdelad i två eller flera akter.

GENREP: Den allra sista repetitionsdagen,
en testföreställning innan premiärföreställningen, oftast inför publik.

AMATÖR: på latin betyder det ”en som
älskar” en person ex. skådespelare som inte
har skådespeleri som sitt yrke men som
skådespelar på fritiden kallas amatörskådespelare.
APPLÅDTACK: När skådespelarna & ljudoch ljustekniker tar emot applåder från
publiken efter föreställningen.
BELYSNINGSMÄSTARE: Den som sköter
ljuset på teatern, hänger upp lampor och
styr ljuset under föreställningen.
LJUDTEKNIKER sköter ljudet under föreställningen.
BLACK: När ljuset släcks helt och hållet och
det blir alldeles mörkt på scenen.
DEKOR: Miljön på scenen, hur scenen ser
ut. Samma sak som SCENOGRAFI.
DIALOG: En scen/del av en scen i pjäsen
där två eller flera karaktärer i pjäsen samtalar med varandra. Säger sina repliker mot
varandra.
DRAMAPEDAGOG: På Dalateatern håller
dramapedagogen i efterarbete/workshops
med publiken i samband med barn- och
ungdomsföreställningarna. Publiken får
genom ex. olika typer av drama-övningar
fundera och reflektera kring pjäsens tematik.
DRAMATIKER: En pjäsförfattare, den som
skriver pjäser.
FOAJÉ: Här samlas publiken innan föreställnings-start, och eventuellt i pausen
mellan akterna.

GRADÄNG: Publikplatser med sittplatser i
olika nivåer.
KOLLATIONERING: Alla som ska arbeta
med pjäsen möts för första gången på teatern. Starten på repetitionsperioden.
KOSTYM: Alla plagg som skådespelarna har
på sig på scenen.
KOSTYMÖR: Den som bestämmer vilken
kostym som ska finnas med i en pjäs.
Ritar kostymskisser.
KOSTYMMÄSTARE: Den som tillverkar/införskaffar kostymen.
KULISS: Del av dekoren/scenografin som är
flyttbar.
MASK: Smink på teatern kallas mask. Kan
också vara halv- eller helmask och inte
syfta till smink.
MASKÖR: Den som arbetar med mask/
smink och hår/peruk.
MANUS: Pjäs i textform.
MONOLOG: när en skådespelare pratar
själv. Längre textstycke i manuset som är
tillskrivet en av rollkaraktärerna.
MYGGA: En liten mikrofon som ligger längs
med kinden, används om det är svårt för
skådespelarna att nå ut till hela publiken
utan förstärkning. På stora scener eller
utomhusscener.
PATINERING: När kostymmästaren gör så
ett plagg ser gammalt eller slitet ut.

DALATEATERN BARN & UNGA
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PJÄS: En berättelse/historia som spelas på
en scen ofta på en teater.
PREMIÄR: Första föreställningen inför
betalande/inbjuden publik.
PUBLIK: De som kommer till teatern
för att se en föreställning, de sitter i
SALONGEN
PUNDARE: En tyngd som läggs bakom
kulissen, den tynger ner den så den inte
faller omkull.
REGISSÖR: Den som tänker ut en idé
utifrån en pjäs och bestämmer vad
skådespelarna ska göra på scenen för att
framföra berättelsen.
REKVISITA: De saker som används/finns
med på scenen. REKVISITÖREN arbetar
med att införskaffa, tillverka eller göra om
saker för att de ska passa till respektive
uppsättning.
REPETITION: Tid då skådespelarna,
tillsammans med regissören samt ljud och
ljus, övar på att framföra pjäsen, innan den
spelas för publik.
REPLIK: Det som skådespelarna säger i
föreställningen. Replikerna står skrivna i
manus.
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SCEN: Den yta där skådespelarna befinner
sig där berättelsen framförs. Ibland
upphöjd, ibland på ett golv med publiken
runt om. En scen är också en del av
pjäsen. Pjäsen är uppdelad i olika scener i
manuset.
SCENANVISNING: Det som står i manuset
som inte sägs, men det kanske görs i
handling av skådespelarna eller av ljud
och ljus. Scenanvisningen kan t. ex ange
en känsla/stämning för kommande scen
ex Följande scen utspelar sig i kusligt mörker
eller På avstånd hörs ett skratt
SCENERIER: Hur skådespelarna ska röra
sig på och över scenen
SCENOGRAF: Den som bestämmer hur
miljön på scenen ska se ut, den som
bestämmer dekoren/scenografin.
STICKREPLIK: En replik som sägs av någon
av skådespelarna så att någon annan vet
vad den ska säga/göra efteråt eller så ljudeller ljustekniker vet vad den ska göra
efteråt.
SUFFLÖR: En person som följer med i
manus under hela föreställningen och
hjälper skådespelarna om de tappar bort
sig eller glömmer bort sina repliker.
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Föreställningsinfo för dig som ansvarig pedagog

MAT
Det är inte tillåtet att äta inne i teatersalongen, men det finns en paus där den som
vill kan äta på avsedd plats. Ta med mat
som ej behöver värmas, det finns inga uppvärmningsmöjligheter hos oss på teatern.
ATT LÄMNA LOKALEN & LÄRARENS NÄRVARO
Det är givetvis tillåtet att lämna teatersalongen om någon måste, det gäller dock att
smyga så gott det går både ut och tillbaka.
Du som lärare får gärna hålla ett öga på
om någon av dina elever lämnar lokalen
och vara beredd på att följa eleven ut
ifall den har gått ut på grund av att det
känts jobbigt på ett eller annat sätt.
Se till att ansvarig pedagog kan vara med
under hela tiden. Vi förstår att det kan vara
tufft schemamässigt att få allt att fungera,
men vi ser lärarens närvaro som oerhört
viktig! Behöver du verkligen gå, gör det i
pausen inte under föreställningen.
TIPS: Gör gärna de lekar som finns i kapitlen
Lek tillsammans & Känslor redan innan ni
kommer till teatern. Detta för att närma er
tematiken en aning redan innan ni ser föreställningen.

TIDEN
Den totala tiden, föreställning+paus+workshop är 2 timmar och 30 minuter. Se till att ha lite extratid (ca.10-15 min)
inplanerad både före och efter. Detta för
att slippa känna stress så ni hinner hänga
av er ytterkläder, gå på toaletten innan osv.
Efteråt kan det vara bra att ha tid ifall dina
elever känner ett behov av att stanna kvar
för att prata med någon av oss efteråt.

KONTAKTA OSS
Meddela gärna oss om det är något
vi behöver ta extra hänsyn till ex.
rullstolsplats, epilepsi (känslig för
blinkande ljus eller dylikt).

Mats Höjer: bokningsansvarig, frågor
om bokning
mats.hojer@dalateatern.se 023-777 611
Malin Byman: dramapedagog, frågor om föreställningen, workshop och lärarträffarna.
malin.byman@dalateatern.se 023-777 621
Daniel Sjögren: scenmästare, frågor om scenutrymmet och tekniska frågor
daniel.sjogren@dalateatern.se --023- 777 619
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Efter föreställningen
Ni har nu sett föreställningen tillsammans
och varit med i den workshop som tillhör
föreställningen.
VIKTIGT ATT BÄRA MED SIG I DET FORTSATTA ARBETET PÅ SKOLAN:
»» Prata om VARFÖR vi alla ibland kan
göra saker som kanske inte känns
riktigt bra. Vad hade de runt omkring
kunnat göra? Detta för att undvika att
någon i tysthet får en förstärkt känsla
av skuld inför att ha blivit utsatt.
»» DU SOM PEDAGOG kan med fördel
se de filmer som finns här: http://
www.dagsattprataom.se/vaga-prata/
barn-ungdomar/ för att få inspiration
och stöd till samtalen och arbetet.
»» Välj ut filmer som du tycker passar för
eleverna att se, som ni kan samtala/
arbeta utifrån.
MINNESRUNDA
Minnas föreställningsdagen enskilt eller
gemensamt.
Det jag minns (det kan vara en person,
en känsla, en doft, en sak, en stämning)
från:
1.
2.
3.
4.
5.
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Foajén innan de gick in i salongen
Inne i salongen
Pausen
Workshopen
Efteråt då ni lämnade teatern

ALTERNATIV
»» Ge eleverna minnesfrågorna på ett papper. De får själva reflektera kring sina
egna minnen och känslor från föreställningstillfället. Uppmuntra dem till att
berätta om sina minnen för någon de
känner förtroende för, om och när de
själva vill berätta.
»» Alla skriver sina minnen på lappar,
anonymt. Du kan sedan läsa upp allas
lappar för klassen som får lyssna till
varandras minnen.
Obs: Informera tydligt om att det givetvis
är helt ok att inte skriva, eller skriva ”nej” på
lappen om någon inte vill att just det minnet
läses upp.

PSSSST….detta skulle vi på
teatern gärna få ta del av, så
skicka gärna de minnen ni vill
dela med er av från mötet med
oss. Tack på förhand!
Ta en bild med era minnen och lägg upp på
INSTAGRAM
tagga oss.
@dalateatern #dalateatern #detduintesåg
Eller skicka till: malin.byman@dalateatern.se
eller brev till: Dalateatern, Box 1010, 791 10 Falun
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Lek tillsammans
För att skapa ett så tryggt, lustfyllt och
öppet klimat som möjligt kan det vara
bra att få leka lite tillsammans. Vi får
förhoppningsvis skratta med varandra
och vi övar oss i samarbete utan att tänka på att vi just samarbetar. Dessa lekar
kan ni även börja göra innan ni kommer
för att se föreställningen. Övningar/lekar
blir ofta bara roligare ju fler gånger du får
prova på dem.
STOPP! DIT MEN INTE LÄNGRE
Övning i att säga stopp/nej, integritet,
sätta gränser.
»» Be eleverna placera sig i två rader som
står mitt emot varandra, några meter
mellan raderna.
»» Se till så att alla har någon framför sig,
att de blir par över raderna.
»» Den ena raden börjar gå långsamt mot
partnern i den andra raden.
»» Den partner som inte går får, när den
vill, sätta upp handen och säga:
STOPP! DIT MEN INTE LÄNGRE, då
måste den partner som går stanna och
säga:
TACK FÖR ATT DU ÄR TYDLIG och
sedan gå tillbaka till start.
•

Byt sedan så den andra raden får gå och
de i den första raden får säga :
STOPP! DIT MEN INTE LÄNGRE

Gör gärna denna övning varje gång ni ska
arbeta med drama, för att öva sig i att säga
nej och visa var ens egen gräns går just
idag, samt att öva sig i att respektera andras
gränser.

HÄR KOMMER VI!
Övning i gestaltande, lagarbete
»» Eleverna står i två rader (två lag) mitt
emot varandra, några meter mellan.
»» Lag 1 får i uppgift av pedagogen att
komma på ex. ett yrke som de ska kunna gestalta med sina kroppar, utan ord
(Mimiskt)
»» När de kommit överens om vilket yrke
så placerar de sig i sin rad och går armkrok mot Lag 2, samtidigt som Lag 1
går säger de i kör:
HÄR KOMMER VI, HÄR KOMMER VI,
HÄR KOMMER VI…..
»» Då de kommit en armlängds avstånd
från Lag 2 så sätter Lag 2 ut sin ”stopphand” och säger i kör:
STOPP! INTE ETT STEG TILL FÖRRÄN
NI VISAR VILKA NI ÄR!
»» Nu ska Lag 1 (alla samtidigt) visa
mimiskt vilket yrke de har valt. Lag 2
gissar vilket yrke Lag 1 visar.
»» Då Lag 2 gissar rätt ska Lag 1 springa
tillbaka till sin startlinje och Lag 2
försöker fånga så många som möjligt
(genom en klapp på axeln). De fångade
blir nya lagmedlemmar i Lag 2.
Alternativ: alla måste springa med knäna ihop hela tiden, på så sätt springs
det lite lugnare så ingen riskerar att
skada sig.
»» Nu är det Lag 2 som skall komma överens om ett yrke som de ska gestalta
»» Leken slutar när ett lag har vunnit över
alla eller när bara en är kvar i motståndarlaget.
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»» Ge nya saker att gestalta efter varje
omgång, ex. sport, musikgenrer, djur,
maträtt.
TIPS: Skippa tävlingsmomentet och be
det lag som gissar att heja och applådera den andra som springer tillbaka. De
jagar alltså inte varandra.
ÖGONHOPP
En övning där ni övar er på ögonkontakt
utan att just ögonkontakten hamnar för
mycket i fokus.
»» Alla i ring.
»» När du som ledare säger NU, ska alla i
tystnad flytta sin blick ett varv i ringen.
Från person till person och från vänster
till höger.
»» Alla börjar alltså åt vänster och ser på
den person som står på sin vänstra sida
och fortsätter sedan vidare till nästa
person och till nästa och nästa….
»» Håll kvar blicken ca. 2-3 sekunder på
varje person.
»» Så småningom kommer två personers
blickar att mötas, när det sker då ska
dessa två göra ett gemensamt litet
hopp och sedan byta platser med varandra i ringen.

START/STOPP
Övning i att känna in varandra i gruppen.
Alla rör sig runt omkring på golvet i lagom
hastighet. Om någon i rummet stannar
så stannar alla. Om någon börjar röra sig
framåt igen så börjar alla tills någon annan
stannar osv.
Efter ett tag kan ni lägga till att den som
startar rörelsen också lägger till ett ljud
som alla härmar tills nästa person stannar.
NAMNBYTE
Övning i koncentration samt att allas
namn får höras i rummet.
Alla rör sig runt i rummet och hälsar på
varandra med namn. Då du presenterat dig
så tar du över den andra personens namn.
Ex. Patrik och Aisha hälsar på varandra,
nästa gång Aisha hälsar på någon så säger
hon Patrik och nästa gång Patrik hälsar
på någon säger han Aisha. Så färdas namnen runt bland alla deltagarna. Om du
får tillbaka ditt namn då kliver du undan
och inväntar tills förhoppningsvis alla fått
tillbaka sitt eget namn. Det brukar dock ta
några omgångar innan gruppen lyckas ge
tillbaka allas namn.
RÄKNA GEMENSAMT

»» Då de kommit till sin nya plats i ringen
då börjar de om på ett nytt varv genom
att börja titta på den person som står
till vänster om dem.

Övning i att känna in varandra i gruppen,
samarbete och koncentration.

»» Alla fortsätter helt enkelt att flytta
blicken runt i ringen tills de får ögonkontakt och då: gemensamt hopp och
sedan byta plats.

»» Ni ska räkna så långt ni kan, gemensamt.

»» Sitt i ring och blunda eller rör er runt
på golvet i lugn takt.

»» Bara en person åt gången får säga en
siffra, säger två eller fler personer
samtidigt börjar ni om från ett. Du som
pedagog kan vara den som alltid börjar
med att säga ett.
»» Inget får sägas under övningen förutom då någon säger en siffra.
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»» En person får inte säga flera siffror åt
gången
TIPS: Ni kan prova att göra denna övning samtidigt
som ni gör övningen START/STOPP

SNABBSTATYER
Övning i samarbete och bejakande
»» Dela in gruppen i smågrupper, ca. 4-5
personer i varje grupp.
»» Du som pedagog nämner ett ting t. ex:
cykel, ballong, glasögon, tejp ...
»» På 8 sekunder (du räknar högt) ska
gruppen skapa detta ting med hjälp av
sina kroppar, de ska bilda en staty. Alla
i gruppen (4-5 pers) skapar t.ex en
staty som visar en och samma cykel,
inte 4-5 st cyklar utan en och samma.
»» När du räknat till 8 sekunder då säger
du FRYS! Och alla måste stelna och stå
stilla i sin stillbild/staty
»» Viktigt att alla i den lilla gruppen är en
del av statyn, de måste sitta ihop på
något sätt.
»» Du kan sedan gå över på mer abstrakta bilder som känslor, då ska de skapa
statybilder av känslor.
Prata efteråt om när det var lätt/respektive svårt att
göra statyn. Prata om lyssnande och bejakande.

TIPS: Bygg upp en forumspelscen med hjälp av statyer.
Visa en statybild av ett förtryck, för att sedan bygga
vidare på bilden till en spelscen. Läs mer om Forumspel i kapitlet Forumspel.
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Känslor
0-100%
1. Gör en känsloinventering, skriv ner på
lappar alla känslor ni kan komma på.
2. Lägg lapparna i en låda.
3. Ställ er i en ring.
4. En i ringen börjar dra en lapp. Utan att
berätta vilken känsla visar sedan hen
känslan kroppsligt och kanske med ett
ljud.
5. Känslan tas över av nästa person i
ringen som gör samma rörelse och ljud
men denna gång ökas intensiteten ett
snäpp.
6. Ju längre känslan vandrar i ringen
desto högre intensitet och hos den sista
personen är känslan uppe på 100%.
ALTERNATIV

»» De tre som sitter i bilen är totalt nollställda från känslor, känslolösa. De
inleder ett improviserat samtal om var
de är på väg och sedan ser de liftaren
och säger: TITTA EN LIFTARE! VI
STANNAR!
»» LIFTAREN kliver in i bilen sätter sig på
den lediga stolen på den bakre raden.
»» LIFTAREN har med sig en känsla in
i bilen som den visar kroppsligt och
genom tal och uttryck.
»» De andra passagerarna börjar gradvis
smittas av känslan som liftaren har
med sig in i bilen.
»» När föraren känner att alla har smittats
av känslan då kommer föraren på en
anledning att stanna bilen och kliva ur.

Ni kan börja med att öva er på övningen
här ovan genom att skippa känslor första
rundorna. Någon i ringen börja med att
bara visa en liten rörelse och ett ljud som
sedan får stegra upp till 100% i slutet av
ringen. Turas om att börja.

»» Då föraren kliver ur sker en förflyttning
i bilen:

LIFTAREN

- LIFTAREN flyttar en stol åt vänster och
sitter nu bakom föraren.

Improvisationsövning i att visa känslor,
att lyssna på andra och bejaka andras
idéer och förslag.
• Ställ fram fyra stolar som representerar
bilstolar i en bil.
• Be två elever sätta sig på de två stolarna
fram (den vänstra är bilföraren) och en elev
sitter på stolen bakom föraren.
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»» En fjärde elev står på sidan av och får
börja vara LIFTAREN.

- Den som suttit bredvid föraren sätter sig
på förarplatsen,
- Den som suttit bakom föraren flyttar
fram och sätter sig bredvid den nya föraren

»» En fjärde person gör sig redo för att bli
en ny LIFTARE med en ny känsla med
sig in i bilen.
»» Ni roterar sedan på samma sätt så att
alla får prova vara LIFTARE och passagerare i bilen.
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Du som pedagog läser upp känslorna:

KÄNSLOR PÅ LINJEN
Vilka känslor anses positiva/negativa?
(Under övningen kan du som pedagog
lägga till platser och se om platserna förändrar huruvida känslorna anses positiva/negativa exempelvis; i affären, i simhallen, på fin
middag, på träningen, hemma hos en kompis,
på skolan, i hemmet ...)
»» På golvet finns en osynlig linje, längst
bort åt det ena hållet finns POSITIV
längst bort åt andra hållet finns
NEGATIV
»» Däremellan finns alla grader av
POSITIV och negativ och i mitten är
det lika många delar POSITIV som
NEGATIV.
»» Eleverna placerar sig och avgör själva
vad deras plats representerar för svar.
»» De ställer sig någonstans på linjen
utifrån sin egen uppfattning om vilka
känslor som anses vara positiva/negativa på ex. skolan. Påminn dem om att
de ska utgå från hur omgivningen ser
på känslorna och hur omgivningens
reaktioner blir på dessa känslor.
»» Prata gärna om huruvida det finns
skillnader på hur omgivningen reagerar/ser på känslor om de visas/uttryck
av en tjej respektive en kille. Finns det
skillnader på omgivningens reaktioner?
Finns det känslor som anses vara mer
negativ för en tjej att visa än för en
kille och tvärtom?

POSITIV

»» GLÄDJE

»» KÄRLEK

»» IRRITATION

»» AVUNDSJUKA

»» ILSKA

»» HAT

»» SORG

»» RÄDSLA

»» LÄNGTAN

»» NERVOSITET

»» ÅNGEST

»» FORTVIVLAN

»» SÅRBARHET

»» SKAM

»» LUST

»» TRISTESS

Kom gärna på fler känslor att lägga
till i listan. Eller använd de känslor
som ni har från föregående övning.

Olika sätt att göra övningen på:
»» Du som pedagog läser upp känslorna
och eleverna får i tystnad placera sig på
den osynliga linjen. Utan att kommentera sin placering efteråt.
»» Du låter eleverna prata två och två efter att de placerat sig, för att prata om
känslan.
»» Om du upplever att det är svårt för
gruppen att ta ställning inför gruppen,
kan ni göra övningen enskilt. Be då
eleverna göra linjer på ett papper de får
sedan sätta kryss på linjen utifrån samma princip som när de får ta en fysisk
plats på den osynliga linjen i rummet.
Ex:

X

NEGATIV

Sårbarhet
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Hemligheter
Att prata om hemligheter, om vilka som
är bra och dåliga hemligheter kan öppna
upp och ge möjlighet till någon att våga
berätta om en hemlighet som den inte
mår bra av.
JA/NEJ/KANSKE
Placera tre stolar i rummet som får stå för
JA-NEJ-KANSKE.
Läs nedanstående påståenden, be eleverna
placera sig vid den stol som stämmer mest
överens med hur de känner/tänker just här
och nu. Det är helt ok att ändra åsikt under
övningens gång eller efteråt. Ingen har rätt
att kommentera någon annans val på ett
negativt, nedtryckande eller kränkande
sätt.

HUR KÄNNS HEMLIGHETER?
Svara på frågan: Hur kan det kännas att ha en
hemlighet?

»» Be alla skriva känslor på en egen lapp
som du sedan samlar in och skriver upp
på tavlan, på så sätt får alla vara anonyma.
»» Skriv sedan ”Bra hemlighet” och ”Dålig
hemlighet” på tavlan.”
»» Placera in de känslor som kommit upp,
under Bra & Dålig hemlighet, så ni får
två listor. Fyll på med fler känslor under tiden, om ni kommer på fler.
»» Vissa känslor kanske är svåra att placera och får då hamna mitt emellan.

PÅSTÅENDEN
HEMLIGHETS-DILEMMAN
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»»

Alla har hemligheter

»»

Hemligheter är viktiga

»»

Det finns bra och dåliga hemligheter

»»

Hemligheter kan få mig att må bra

»»

Hemligheter kan få mig att må dåligt

»»

Det är lätt att hålla en hemlighet

Gör egna dilemma-berättelser utifrån
hemligheter!

»»

Har man lovat att hålla en hemlighet måste
man hålla den.

»»

Har man lovat att hålla en hemlighet måste
man hålla den även om man mår dåligt av
den.

»»

Det är ok att ha hemligheter för sina bästa
vänner

»»

Det är ok ha hemligheter för sina föräldrar

»»

Det går att välja vilka hemligheter man vill
ha.

Här får ni några förslag på hemligheter
som kan göras till olika dilemma-berättelser, kom gärna på egna hemligheter också.
Fundera på vad som kan vara ett dilemma
med just den här hemligheten.
Exempelvis, hemlighet som handlar om trasiga
byxor.
Leo har precis fått ett par nya, dyra byxor av
sin pappa, han vet att pappa har sparat pengar
länge för att kunna köpa byxorna. Så en dag var
Leo lite oförsiktig på rasten i skolan så byxorna
gick sönder. Leo skyndar sig hem och gömmer
byxorna innan pappa kommer hem så han inte
ska märka att de gått sönder. Efter några dagar
börjar Leos pappa undra varför han inte använder byxorna som han fått?
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FÖRSLAG

ALTERNATIV 2

»» Hemlighet som handlar om ett krossat
fönster
»» Hemlighet som handlar om trasiga
byxor

»» Grupperna skriver ner sina Dilemm-berättelser

»» Hemlighet som handlar om internet

»» Grupperna byter berättelser med varandra och försöker hitta olika möjligheter att ta sig ur/hantera dilemmat.

»» Hemlighet som handlar om läxor

»» Detta delas sedan i helgrupp.

»» Hemlighet som handlar om kärlek

ALTERNATIV 3
»» Rita bilder/serier, enskilt eller gruppvis, som visar ett dilemma utifrån vald
hemlighet.

»» Hemlighet som handlar om ett syskon
INSTRUKTION

»» Dela in i smågrupper.

»» Byt sedan bilder med varandra och rita
nya bilder/serier med förslag på möjliga
vägar för att ta sig ur/hantera dilemmat.

»» Ge grupperna varsin hemlighet som de
ska göra till en dilemma-berättelse, läs
gärna exemplet om Leo och byxorna.

ALTERNATIV 4
»» Skriv berättelsen

»» Börja med att förklara ordet
DILEMMA.

»» Låt dem bygga upp detta till en kort
liten spelscen. De spelar sedan upp
dilemma-berättelsen.
»» Alla i gruppen är delaktiga på något
sätt. Be dem därför fundera på vilka
personer som finns med i den här berättelsen, vad kan de andra gestalta om
de inte gestaltar personer.

»» Spela upp berättelsen som en spelscen
»» Rita sedan olika möjligheter för att ta
sig ur/hantera dilemmat.
Fortsätt nu gärna med att göra era egna Forumspel, läs
mer i nästa kapitel.

»» Berättelsen ska sluta där svårigheten är
som störst/dilemmat som tydligast.
»» Alla grupper får spela upp sina scener
för varandra.
»» Publiken får hjälpa gruppen att hitta
möjligheter att ta sig ur/hantera dilemmat. Om de vill kan de då göra ytterligare en scen där de visar något/några
av de förslag de fått.
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Forumspel
Forumspel och forumteater (De förtrycktas teater) visar händelser ur verkligheten
där någon/några blir utsatt för någon form
av förtryck. En forumscen slutar alltid där
förtrycket är som tydligast/som störst.
Efteråt får åskådarna kliva in i och ta rollen
som den förtryckta eller medlöparen, den
som står bredvid utan att göra något, för
att prova på olika sätt att stå upp emot/
bryta förtrycket.
Det viktiga är att händelserna kommer
från deltagarna själva och att det på något
sätt är förankrat till deras värld och situation.
»» Genom forumspel kan vi öva oss i att
säga ifrån, stå upp för oss själva och för
varandra. Vi övar oss i civilkurage och
hittar möjliga tillvägagångssätt för att
bryta förtryck.
»» Tänk på att du som vuxen ser till så att
alla får möjlighet att testa alla roller i
spelet innan ni visar upp era scener för
de andra.
»» Det handlar INTE om att lösa situationen utan om att ge möjligheter till
att prova säga ifrån och stå upp för sig
själv och/eller någon annan.
SÅ HÄR KAN NI ARBETA MED FORUMSPEL
Dela in klassen i grupper om ca.3-5 personer
»» Be grupperna komma på situationer
där någon på något sätt kan känna sig
förtryck/orättvist behandlad/utsatt på
exempelvis skolan. Skriv ner dessa situationer/händelser tydligt på papper.
»» Byt lappar i grupperna. Be grupperna
planera en kort spelscen utifrån denna
situation/händelse.
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»» Scenen skall innehålla någon/några
som förtrycker/utsätter, någon/några
som blir förtryckt/utsatt samt någon/
några som är åskådare/medlöpare
(några som ser förtrycket men inte gör
något åt det).
»» Öva på spelscenerna, se till så att alla
provar att spela alla roller åtminstone
en gång (förtryckare, förtryckt, medlöpare).
»» Se till så att scenen slutar där förtrycket är som tydligast/som störst. Se
även till att scenen inte blir för lång.
»» Grupperna visar sina scener för varandra, en i taget. Spela först upp hela scenen, sluta där förtrycket är som värst.
»» Spela sedan upp scenen igen, från
början. Nu får publiken när som helst
ropa: STOPP! och stoppa scenen.
»» Du som pedagog förklarar: ”Du ropar
STOPP! då du känner att du vill förändra situationen till det bättre för den
som blir utsatt.”
»» Den som ropar STOPP! får då byta ut
den förtryckta och testa något förslag
för att säga emot/stå emot/förhindra
förtrycket.
»» Fortsätt sedan att spela scenen från
början så att alla som vill säga STOPP!
och vill prova olika förslag får göra det.
Det går även att byta ut medlöparen för
att få den att göra något åt förtrycket.
Men börja med att enbart byta ut den
som blir förtryckt/utsatt.
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»» Du som pedagog är den som är länken
mellan publiken och de som spelar
scenen (I forumspel/forumteater kallas
denna person för JOKERN). Du håller
koll på vem som ropar STOPP!
Du hjälper till så att alla får möjlighet
att prova sina förslag.
»» Du som Joker, bryter scenen efter att
den som ropat STOPP! har provat sitt
förslag. Bryt förslagsvis med en applåd.
»» Uppmuntra dem som spelar förtryckare och medlöpare att ta in förslagen och
bli påverkade av dem i sina roller, men
låt inte spelet rulla på för långt efter
ett förslag har testats. Det är inte ett
syfte i sig att få se förändringen, syftet
är att få prova på att säga ifrån och ge
motstånd.
TIPS
Ni kan göra Forumspel utifrån 4-hörnsövningarna i nästa kapitel.
Definiera då först:
Vem är förtryckt/utsatt?
Vem är förtryckare/den som utsätter?
Vem/vilka är medlöpare/åskådare?
LYCKA TILL!
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Diskutera tillsammans
Följande övningar är 4-hörnsövningar.
INSTRUKTION
Läs berättelsen och presentera de olika
hörnen i rummet som representerar olika
svarsmöjligheter/alternativ. Be eleverna
placera sig i det hörn som stämmer mest
överens med hur de tänker/känner just nu.
Det är helt ok att ändra sig under övningens gång och efteråt. Ingen får kommentera någons beslut på ett negativt eller
kränkande sätt.
Kom gärna på egna 4-hörnsberättelser och svarsalternativ.

Kim brukar fira julafton hemma hos sin
mormor och morfar.
Kims moster Christine brukar också vara
där. De ses bara när det är jul. Christine vill
alltid krama Kim jättelänge och brukar
nypa Kim i kinderna och rumpan. Kims
föräldrar säger att man SKA krama släkten
när man kommer på besök. Kim kramar
gärna de andra men vill verkligen inte
krama Christine! Men Kim är rädd för att
Christine ska bli ledsen. Vad kan Kim göra?

Kim står på skolgården med sina vänner,
en person som går en klass över Kim kommer fram och klappar till Kim i stjärten
och går sedan skrattande därifrån. Kims
kompisar skrattar och det gör Kim med,
men egentligen kändes det inte alls roligt.
Varför skrattar Kim trots att det inte känns
roligt?
1. för att det blir pinsamt annars
2. för annars verkar Kim vara sur och
tråkig
3. för att alla andra gör det
4. öppet hörn
FÖLJDFRÅGOR

»» Tror ni att alla Kims kompisar tyckte
att det var roligt?

2. Vägra krama Christine.

»» Vad skulle de andra runt omkring Kim
kunna göra i den här situationen, för
att förbättra situationen? Vilka skulle
kunna göra något?

3. Krama Christine även om det inte
känns bra, för att undvika att någon
blir ledsen.

»» Vad skulle Kim kunna göra i den här
situationen för att det skulle kännas
bättre?

4. Öppet hörn

»» Får den äldre skolkamraten göra så mot
Kim?

1. Inte krama någon, skylla på förkylning.

(detta hörn finns alltid som alternativ, för den
som inte kan instämma med något av de andra
alternativen)
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FÖR PEDAGOGEN:
Påminn/informera om att Du som barn ska
inte behöva ta ensamt ansvar för när en
vuxen person begår övertramp.

»» Spelar det någon roll vilket biologiskt
kön personerna i berättelsen har?
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Kims allra bästa vän Mio berättar en dag
för Kim att en av Mios familjemedlemmar
utsätter Mio för saker som är olagliga. Mio
vill absolut inte att Kim ska berätta detta
för någon och Kim lovar att inte göra det.
Kim mår dåligt av att veta detta, och känner sig orolig för Mio.
Vad kan Kim göra?
1. Bryta sitt löfte och berätta för en vuxen utan att berätta något för Mio.
2. Hålla sitt löfte men peppa, stötta och
försöka uppmuntra Mio att berätta
för någon vuxen.
3. Meddela Mio att Kim kommer att prata med en vuxen och föreslå att Mio
följer med när Kim berättar.
4. Öppet hörn
FÖLJDFRÅGOR

»» Vilka vuxna finns, och har en skyldighet att göra något för att hjälpa barn
som far illa?
»» Informera om skyldigheter vuxna som
arbetar med barn/ungdomar har, rektorns ansvar på skolan osv.
»» Var hade Kim kunnat vända sig för att
få prata av sig och få stöd i detta? Informera om BRIS, ungdomsmottagningen,
skolkuratorn och andra ställen som
finns för barn/ungdomar att vända sig
till.

DISKUTERA NEDANSTÅENDE
BERÄTTELSE I PAR ELLER SMÅGRUPPER
FÖR ATT SEDAN PRATA I HELGRUPP.
Kopiera gärna och klipp ut berättelsen och frågorna,
så varje grupp har en egen.

Kim brukar vara ute på nätet och chatta
med kompisar. De skickar videos, bilder
och skriver till varandra. På senaste tiden
har en person som kallar sig CU2 (see you
too), börjat höra av sig, det är ingen som
Kim känner, i alla fall inte vad Kim vet. De
skriver till varandra mycket och har roligt
när de chattar, det känns verkligen som de
känner varandra. Kim skickar en del bilder
men får inga tillbaka. CU2 har sagt att om
Kim skickar en bild på sig själv i underkläder så får Kim en bild tillbaka, det känns
inte helt bra men Kim gör det i alla fall.
CU2 skickar sedan en bild tillbaka som Kim
tycker känns obehaglig. Kim vill inte berätta om detta för någon! CU2 skriver att om
Kim inte skickar fler bilder på sig själv, men
den här gången utan kläder, så kommer
bilden på Kim i underkläder spridas till alla
som Kim känner. Kim anklagar sig själv
och tänker att det är Kims eget fel.
»» Varför tror du att Kim skickade bilden
till CU2 trots att det inte kändes bra?
»» Varför vill inte Kim berätta för någon?
»» Är det någon/några som gör något
olagligt i denna berättelse, i så fall
vem/vilka?
»» Vad kan Kim göra?
»» Spelar det någon roll vilket biologiskt
kön Kim har?
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Gemensamma listor
FÖR PEDAGOGEN:

LISTA 1

»» Prata om vilka anledningar det finns
till att vi ibland gör saker trots att det
kanske inte känns helt bra, och hur vi
skulle kunna öva oss i att säga nej till
att göra saker som inte känns bra.
Prata om vilka vi kan vända oss till för
att berätta om saker som inte känns
bra.

Hur kan jag få mod till att berätta om en
hemlighet som får mig att må dåligt/eller
som känns fel?

»» Viktigt att inte låta samtalen handla
om att det på något sätt är Kims eget
fel eller Kims eget ansvar.
»» Prata om civilkurage, vad är det som
gör att vi ibland inte vågar säga ifrån/
hjälpa till när någon blir utsatt för
kränkningar?
»» Prata om vad sexuella trakasserier och
sexuella övergrepp är, använd dig gärna
av faktadelen i kapitlet Fakta.

»» Be eleverna skriva egna listor en och
en, två och två eller i smågrupper.
»» Samla in och skriv upp på tavlan.
»» Skapa en bild/kollage/affisch av den
gemensamma listan som ni kan ha i
klassrummet. Alla får hjälpas åt att
designa den.
LISTA 2
Vem kan jag berätta för?
»» Be eleverna skriva egna listor en och
en, två och två eller i smågrupper.
»» Samla in och skriv upp på tavlan.
»» Fyll på om du som vuxen ser att det
saknas viktiga personer/myndigheter
(som i sin yrkesroll SKA lyssna!)

TIPS:
Ni kan också använda två av Kim-berättelserna KIM
1 och KIM 3 från kapitlet: Öva med dina kollegor
och diskutera kring dem på samma sätt som de här
ovan.

»» Skapa en bild/kollage/affisch av den
gemensamma listan som ni kan ha i
klassrummet. Alla får hjälpas åt att
designa den.

PSSSST…. vill ni dela detta med
oss skulle vi på teatern bli glada, så skicka gärna era listor till
oss. Tack på förhand!
Ta en bild med era minnen och lägg upp på
INSTAGRAM
tagga oss.
@dalateatern #dalateatern #detduintesåg
Eller skicka till: malin.byman@dalateatern.se
eller brev till: Dalateatern, Box 1010, 791 10 Falun
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Jag vill veta mer
LÄNKTIPS FÖR ELEVERNA

FILMTIPS

www.umo.se - ungdomsmottagning på nätet
www.fatta.nu - Mot sexuellt våld, för samtycke!
Tips och kunskap om sexualbrott och begränsande
normer.
www.jagvillveta.se - för unga om ungas rättigheter
vid brott
www.brottsrummet.se - fakta om brott för ungdomar
www.bris.se - Barnens rätt i samhället
www.bup.se - Barn- och ungdomspsykiatrin
www.tjejjouren.se - Stöd och information för de
som identifierar sig som tjejer 12-20 år
www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Primarvard/
Ungdomsmottagningar/
- Ungdomsmottagningarna i Dalarna
www.kollpasoc.se - Information om Socialtjänsten
för barn/ungdomar

www.dagsattprataom.se/vart-material/ - Här finns
ett flertal filmer som ni kan använda i ert arbete

LÄNKTIPS
www.umo.se - ungdomsmottagning på nätet
www.jagvillveta.se - för unga om ungas rättigheter
vid brott
www.dagsattprataom.se - Här finns exempelvis bra
filmer att ha som samtalsunderlag
www.brottsrummet.se - fakta om brott för ungdomar
www.bris.se - Barnens rätt i samhället
www.raddabarnen.se - Rädda Barnen
www.socialstyrelsen.se - värnar hälsa, välfärd och
allas lika tillgång till god vård och omsorg
www.do.se - Diskrimineringsombudsmannen
www.hopp.se - Här finns material att köpa för vidare
arbete kring sexuella övergrepp
www.makeequal.se - För att arbeta med jämlikhet
www.lasupp.nu - För att arbeta för motverkande av
begränsande normer
www.machofabriken.se - Material för arbete kring
Maskulinitetsnormer
www.surfalugnt.se - Barn och unga på nätet och hur
vi kan prata med barn om internet-användandet
www.allmannabarnhuset.se - Fakta och material
kring att arbeta med frågor som barn i utsatthet.

www.kanal100.se/group-list/alla-filmer/ - Flertal
filmer av Thor-Björn Bergman

SPELFILMER FÖR DIG SOM VUXEN
Precious (2009) regi Lee Daniels
Mysterious skin (2004) regi Gregg Araki
Priest (1994) regi Antonia Bird

DOKUMENTÄRER
Pervert Park (2014) av Frida Barkfors & Lasse Barkfors
När ingen ser (2013) Dokumentär från ECPAT av Ulla
Lemberg & David Herdies

LYSSNARTIPS
P3-Dokumentär- Patrik Sjöberg och sexövergreppen
www.sverigesradio.se/sida/avsnitt/652521?programid=2519
POD från Rädda Barnen- Mellan stolarna
www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vigor/centrum-for-barn-och-ungdomar/mellanstolarna/

BOKTIPS
Det du inte såg (2011) av Patrik Sjöberg/ Markus
Lutteman
Medan han lever (2016) av Elaine Eksvärd
Bränd (2014) av Marianne Wallin, ungdomsbok för
14-16 år
Alexandras rum (1994) av Anna Mattsson
De ensammas hus (2004) av Anna Mattsson
Vägar utan nåd (2006) av Anna Mattson
Barns röster om våld 2:a uppl- att lyssna, tolka och
förstå (2015) av Maria Eriksson, Åsa Källström Cater,
Elisabeth Näsman
Virtuell våldtäkt: om unga och sexbilder på nätet
(2016) av Caroline Engvall
Bära leggings i januari (2014) av Sara Stille
Flickan och skulden: en bok om samhällets syn på
våldtäkt (2004) av Katarina Wennstam
En riktig våldtäktsman: en bok om samhällets syn
på väldtäkt (2012) av Katarina Wennstam
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