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Inledning

Dalateatern och skolan

Denna samtalshandledning är ett material
kopplat till Dalateaterns uppsättning av
Rasmus Lindbergs pjäs Svårast är det
med dom värdelösa i regi av Karin Kickan
Holmberg.

Dalateatern har en fast anställd
dramapedagog och har alltid pedagogiskt
arbete kopplat till sina produktioner. Vi
vill gärna ha kontakt med dig som jobbar
med barn och unga i länet och utveckla
vårt samarbete med skolor i länet. Under
repetitionerna av Svårast är det med
dom värdelösa har vi till exempel haft en
referensklasser från Montessoriskolan och
Västra skolan i Falun samt Immanuelskolan i
Borlänge.

Övningarna i häftet syftar till att fördjupa
samtalen kring pjäsen och dess tematik.
Tanken är att starta tankar innan
föreställningstillfället och sedan samla upp
de reflektioner och känslor som väcktes
efteråt. Syftet är inte att eleverna ska svara
rätt eller prestera, de skall få reflektera fritt
utifrån givna frågeställningar rörande rättvisa,
orättvisa, normer, delaktighet, tillgänglighet
och privilegier. Flertalet texter och uppgifter
är direkt hämtade ur DATE lärmaterial –
Gymnasiet, som är ett material framtaget av
Funktionsrätt Sverige och Specialpedagogiska
myndigheten (SPSM). Vilket ni tilldelas då ni
kommer för att se föreställningen.
Det finns även att ladda hem som PDF på
https://www.spsm.se/date-larmaterial/
larmaterialen/
DATE lärmaterial finns för förskolan upp till
gymnasiet. Vi har valt gymnasiematerialet
då vi tycker att innehållet i den passar bäst
till våra reflektioner kring pjäsen och dess
tematik. Vi har valt de delar som vi anser
fungera för högstadiet. Känn er dock fria
att använda andra delar ur DATE-materialet
också!
Vi har även hämtat övningar från materialet
Lås Upp begränsande normer, som även det
finns att ladda hem via denna sida www.
lasupp.nu
Du som pedagog känner dina elever bäst och
vet vad som fungerar för dem. Därför finns
olika varianter på de flesta av övningarna, så
du kan anpassa utförandet utifrån just din
elevgrupp. Känn dig även fri att välja vilka
uppgifter du anser kunna passa för dina
elever.
Har ni några frågor kring detta material är ni
varmt välkomna att höra av er!
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Under hösten 2018 erbjuder vi också Dramatik
i grundskolan. Projektet syftar till att öka
förståelsen för dramatiserad text och erbjuda
möjligheter till att lära sig tolka och reflektera
kring texter genom drama- och teateruttryck.
Projektet genomförs med gymnasie- och
högstadieskolor i Dalarnas län under
november-december 2018.
Är du intresserad eller vill veta mer? Kika in på
vår hemsida www.dalateatern.se eller hör av
dig.
Malin Byman
Auktoriserad Dramapedagog
Dalateatern
malin.byman@dalateatern.se
023- 777 621

INFÖR BESÖKET
För dig som pedagog
Detta kapitel handlar om att förbereda
sig för att komma till teatern och se en
teaterföreställning. Vad är teater? Vad/Hur gör
man på en teater? Hur fungerar det när man är
publik på teatern?
Att sätta igång tankarna kring tematiken
innan ni ser föreställningen, kan vara ett bra
sätt att fördjupa förståelsen och bidra till en
positiv teaterupplevelse. I kapitlet Nosa på
tematiken kan ni göra just det.
Ha roligt tillsammans! Det finns inga rätt eller
fel när ni arbetar med detta!
Men först!
Läs detta innan vi ses!
PLATS:
Vi spelar på Fryshuset i Borlänge. Ingång
från Engelbrektsgatan, lastkajen till stora
utescenen vid gamla Cozmoz.
TID:
Var på plats senast 10 min innan
föreställnings-start.
Vårt möte med er innehåller föreställning+
paus+efterarbete. Allt sker i samma lokaler
och tiden för detta är 2 timmar och 30
minuter totalt.
INFO TILL OSS INNAN VI SES:
Vi vill i förväg få information om någon
använder rullstol, är i behov av hörselslinga,
har några allvarliga allergier eller annan
funktionsvariation som ni anser vara viktigt
för oss att ha kännedom om. Meddela även
om ni vet att någon/några i klassen har
med språkstöd och behöver få information
översatt av denne under föreställningen och
efterarbete.

MAT:
Vid behov av matsäck under pausen, tänk på
att vi inte har möjlighet till uppvärmning av
mat.
Ni med föreställningstid kl.10.15. Ha med
matsäck!
Ni med föreställningstid kl.12.15. Se till att
äta lunch innan! Ta eventuellt med frukt till
pausen.
ANNAN INFO:
Vet du innan att du av någon anledning
behöver lämna oss tidigare ser vi gärna att
du gör det under pausen. Tyvärr är det inte
möjligt att gå under föreställningen! Försök
se till att medföljande lärare kan finnas med
under hela tiden. Undvik lärarbyte, men om
det verkligen behövs, byt i pausen.
Toaletter finns i lokalerna, givetvis är det
tillåtet att gå på toaletten om det behövs
under föreställningen. Men försök att hålla det
till innan/efter föreställningen och efterarbete.
Vi informerar om var toaletter finns när ni
kommer till teatern.
Se till att alla mobiler är avstängda eller på
flygplansläge under både föreställning och
efterarbete.
SAMTALSHANDLEDNING:
Gör gärna övningarna i samtalshandledningen
innan ni kommer till teatern och efteråt.
För att ge eleverna möjlighet till djupare
förståelse och vidare reflektion.
VARMT VÄLKOMNA!

Meddela Malin Byman:
malin.byman@dalateatern.se 023-777 621
Vid frågor om biljetter/bokning kontakta
Mats Höjer:
mats.hojer@dalateatern.se 023- 777 611
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Övningar för gruppen
Ett-ords-runda
Vad är teater? Alla sitter i ring på stolar,
var och en säger ett ord de tänker på när
de hör ordet teater. Det som sägs skall inte
värderas på något sätt. Det får lämnas helt
okommenterat. Så länge inget kränkande
gentemot en annan person uttrycks givetvis.
Här kan ord som kul, tråkigt osv komma upp.
Ord som beskriver vad man tycker om teater
och det är helt ok.
Gör en till runda där var och en säger ett ord
som inte är värderande. Ett ord som handlar
om vad som exempelvis finns på en teater,
vilka som arbetar där osv.
Alternativ 1
Skriv på lappar, lägg i en ask. Läraren
läser upp alla ord.
Alternativ 2
Prata två och två och bestäm ett ord
gemensamt som sedan berättas för hela
gruppen.
Alternativ 3
Brainstorma fritt, skriv upp på tavlan vad
som sägs av eleverna.

Anser Grupp A att Grupp B har gissat rätt så
börjar de också lägga till ljud till sin publikgestaltning. Och då lägger även Grupp B till
ljud till sin gestaltning.
Exempel:
-

Grupp A bestämmer sig för att de är
på en rockkonsert.
De gestaltar detta genom att stå
och digga till musik, slänga med
håret `headbanga`. Utan ljud! Bara
mimiskt.

-

Grupp B tror att det är just en
rockkonsert som Grupp A är publik till.
Då börjar de gestalta rockbandet på
scenen, utan ljud! Bara mimiskt!

-

Om Grupp A upplever att Grupp B
gissat rätt börjar de kanske tjoa och
sjunga med osv.

-

Då börjar Grupp B sjunga och låta som
instrumenten te.x

Byt sedan så att Grupp B får komma på ett
evenemang de skall vara publik till och Grupp
A får gissa.

Dyker det upp några frågor kan ni söka efter
svaret tillsammans, eller ta med frågorna till
oss på teatern när ni kommer hit.

Följdfrågor:
- Vad finns det för likheter / skillnader
på att vara publik….

Publiken

Fotbollsmatch/Teater?
Exempel:
Likheter- Både fotbollsspelarna och
skådespelarna kan höra sin publik.
Skillnader- Publiken behöver inte kunna höra
vad fotbollsspelarna säger men de behöver
kunna höra vad skådespelarna säger.

Du kan vara publik på en massa olika sätt.
Beroende på var du är publik någonstans finns
olika förhållningsregler.
Instruktion
Dela in klassen i 2 lika stora grupper. Grupp A
och Grupp B.
Grupp A får i uppgift att gemensamt, och
utan att Grupp B får höra, komma på ett
evenemang där man kan vara publik. De skall
sedan gemensamt, i tystnad, gestalta hur den
här publiken kan se ut när de tar del av detta
evenemang.
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Då Grupp B har en gissning kring vilket
evenemang Grupp A är publik till skall de, i
tystnad, gestalta det de tror att Grupp A tittar
och eller lyssnar på/deltar i.

Film/Teater?
Exempel
Likheter- Både på filmen och på teatern
spelar skådespelarna upp berättelsen.
Skillnader- Film kan pausas och spolas
tillbaka och den är likadan varje gång. På
teatern ser varje föreställning olika ut för det

det sker live och det är olika personer i
publiken varje dag, som reagerar olika på det
som händer i pjäsen.
Alternativ 1
Hitta bilder på olika publikgrupper, låt
gruppen gissa vad de är publik till. Se till så
att själva evenemanget finns med i bilden
också. Så du bara kan täcka över det och
sen visa hela bilden för klassen efter att de
gissat.
Alternativ 2
Gör enbart en brainstorming kring vilka
olika typer av evenemang det finns där
man kan vara publik. Samtala sedan kring
vilka skillnader och likheter det finns dem
emellan. Helgrupp eller två och två.

NOSA PÅ TEMATIKEN
För dig som pedagog
Detta kapitel ger förslag på hur ni kan påbörja
reflektioner kring tematiken innan ni ser
föreställningen.
Nedan följer en text från DATE lärmaterial*.
Att läsa den kan ge en bra introduktion till
dig som pedagog om hur vi kan förhålla oss
när vi arbetar med frågor som rör normer,
privilegier, funktionalitet, tillgänglighet,
delaktighet;
”Att prata om funktionalitet- eller
normbrytande sådan- och förutsätta att det
i klassen finns ett enhetligt ”vi” som med de
bästa intentioner ska prata om ett ”dom”,
de med normbrytande funktionalitet, är
problematiskt av flera skäl. För det första,
även om du tror dig veta att varken elever
eller pedagogkollegor i klassrummet har
normbrytande funktionalitet kan du inte med
säkerhet veta att så är fallet. Normbrytande
funktionalitet kan både vara synlig och
osynlig, kommunicerad eller okommunicerad.
Dessutom har elever och pedagogkollegor
både vänner och familj som vi sällan vet så
mycket om.

För det andra skapar det ett ”vi” och ett ”dom”
som i värsta fall kan leda till än mer stereotypa
föreställningar hos eleverna. I materialet möter
du därför skrivningar som ”de av oss som har
nedsatt hörsel/psykisk ohälsa/ADHD” i syfte
att påminna om att vi alla har olika sätt att
fungera, men också för att skapa identifikation
för elever och pedagoger med normbrytande
funktionalitet. Det förhållningssättet vill jag
gärna slå ett slag för att du som pedagog
försöker lägga dig vinn om i samtal och
diskussioner. Men förstås med utrymme för
misstag som kan bli en möjlighet…”
Läs gärna fler förberedande texter ur DATEmaterialet, kapitel: ATT ARBETA MED DATE
LÄRMATERIAL s.23

Ord i förändring
Ord är i ständig förändring, kanske framförallt
ord som handlar som människors olika
funktionssätt. Genom att välja vilka ord vi
använder kan vi få flera av oss att känna sig
inkluderade, delaktiga och inte utpekade
som ”annorlunda”. Det är lätt att drabbas av
begreppsångest och rädsla för att säga/ göra
”fel”.
För att lätta lite på den ångesten kan du som
pedagog gärna se filmen Språkets makt- om
betydelsen av orden vi använder. Du hittar
den på www.date-larmaterial.se
För att hitta till filmen, klicka:
-

DATE gymnasiet
+Film & Radio
+Tema: Hur vi kommunicerar med
varandra (femte filmen, scrolla ner)

7

Jonas Franksson som spelar Hektor i vår
föreställning, medverkar i filmen. Han
sitter med i panelen och diskuterar ordens
betydelse.
Vi har valt att använda oss av begreppet
normbrytande funktionalitet, då vi anser
att det går i linje med hur vi ser på mötet
mellan den nu rådande samhällsnormen
och allas olika funktionssätt. Vi ser att det
är i mötet mellan människan och vår miljö
som funktionshinder uppstår. Det är den
rådande normen i vårt samhälle som skapar
hinder för en del av oss. I texter vi hänvisar
till förekommer dock andra ord så som
funktionsnedsättning.
Men viktigast, som vi ser det, är att var och
en av oss har ensamrätt till att få avgöra
vilka begrepp och ord vi vill använda för att
beskriva oss själva med.
Du kan läsa ytterligare om olika begrepp och
ord i materialet DATE.

Övningar för gruppen
Rättvisa
Fundera kring ordet rättvisa och skriv upp på
tavlan de tankar som dyker upp.
Ha med dessa frågor som hjälp i reflektionen;
-

Hur blir någonting rättvist?

-

Kan allt vara rättvist?

-

Är rättvisa viktigt? Varför?

-

Hur känns rättvisa?

-

Vad är motsatsen till rättvisa?

-

Hur känns motsatsen till rättvisa?

Norm, vad är det?
Undvik att hamna i samtal om vad som inte
anses vara normalt, fokusera på normen
och försök undersöka vad och vilka som
egentligen ryms inom den. Viktigt också att
påpeka att ingen människa är norm, det
är väldigt svårt för en person att vara inom
normen konstant.
Normer är något som vi har lärt oss. Normer
förändras och beror på plats, situationer och
sammanhang.
Norm = handlar bl.a om förväntningar,
ideal, osynliga regler, makt.
Normer är något som vi har lärt oss.
Normer förändras och beror på plats,
situationer och sammanhang

Oavslutade meningar
Följande meningar är hämtade ur materialet
Lås Upp begränsande normer. Några meningar
är tillagda av oss*
Vissa normer kanske kan vara till hjälp medan
andra normer kan vara begränsande.

Jonas Franksson som Hektor - Foto Per Eriksson
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Instruktion
Be eleverna avsluta de meningar du läser upp.
De skall inte tänka efter länge, de ska bara
säga rakt ut vad de tänker. Det finns inga rätt
eller fel! Ge följande exempel för att påvisa
just detta:
”Idag är det…onsdag/kallt/24 november
-

När du äter använder du…
När du kommer hem till någon tar du
av dig…
När någon säger hej svarar du…
I tidningen kan du….*
När du ska betala i affären ställer du
dig i…
En fotomodells kläder har ofta
storlek…
När någon fyller år ger många…
I kärleksfilmer är det ofta en kille som
är kär i en…
För att komma upp till husets entré
finns det ofta en…*
Den vanligaste hudfärgen på chefer för
stora företag är…
När någon säger tack svarar du…

Lås Upp begränsande normer s.27

Följdfrågor:
-

-

Var/ Hur lär vi oss normer?
Vilka normer kan hjälpa och vilka kan
begränsa människor och kanske skapa
en känsla av utanförskap? Hur?
Vad/vem/vilka bestämmer vad som är
norm?
Kan normer förändras? Hur?

För dig som pedagog:
Om eleverna inte tar upp det själva kan du
hjälpa reflektionen genom att föra in dessa
normer i samtalet;
-

Hugo Emretsson - Foto Per Eriksson

Självskattningsbladet
– Jag i min skolmiljö
Instruktion
Bladet hittar ni längst bak i kompendiet, eller via
denna länk: https://www.spsm.se/globalassets/
date-larmaterial/pdf-gymnasiet/elevblad/date_
gy_sjalvskattning-jag-i-min-skolmiljo.pdf .
Bladet & övningen är hämtat ur DATE lärmaterial
GY s. 100.
Låt eleverna var och en för sig fylla i bladet.
Be inte eleverna redovisa sina JA- & NEJsvar, diskutera istället frågorna som följer
gemensamt.

Heteronormen (kärleksfilmen)
Gående-norm (Ta sig upp för en
trappa)
Seende-norm (läsa i tidning)
Vithets-norm (hudfärg på chef)

Ni kan fundera på frågorna i helgrupp, i mindre
grupper eller två och två.
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EFTER BESÖKET

VÄRDERINGSÖVNINGAR

Övningar för gruppen

För dig som pedagog

Att minnas
Alla minns olika. Att få höra vad som fastnat
hos de andra kan sätta igång nya tankar och
reflektioner, därför kan det vara bra att börja
med att minnas tillsammans.
Vad hände? Vad minns du? Något du såg,
upplevde, kände osv:
-

När vi kom till teatern, utanför lokalen

-

Inne i foajén

-

När vi tog våra platser

-

Föreställningen

-

I pausen

-

Under efterarbetet

-

När vi lämnade teatern.

Detta kapitel innehåller värderingsövningar.
Syftet är att fördjupa reflektionen kring
pjäsens tematik. Värderingsövningar handlar
inte om erfarenheter utan om åsikter. Det är
viktigt att påminna eleverna om att det inte
finns några rätt eller fel svar, det är ok att
tycka en sak nu och en annan sak imorgon
eller om en sekund. Alla har rätt till sina
åsikter och att uttrycka dem, så länge det som
uttrycks inte är kränkande.

Alternativ 1
En och en skriver på lappar, lägger i en
låda. Läraren läser upp alla ord.
Alternativ 2
Prata två och två och berätta sedan i
helgrupp.
Alternativ 3
I helgrupp, skriv upp på tavlan vad som
sägs av eleverna.

Marie-Thérèse Sarrazin och Jonas Franksson - Foto Per Eriksson
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Barometern

-

Hektors mamma förtjänade en tårta i
ansiktet.

-

Minna vet vad hon vill i sitt liv.

-

Hektor vet vad han vill i sitt liv.

-

Minna blev glad över att träffa sin
gamla klasskompis, vid brevlådan.

-

Det viktigaste med ett jobb är att tjäna
mycket pengar.

-

Den fulla killen på discot ville bara
vara snäll mot Hektor.

-

Hektors mamma borde ta hand om
honom så länge hon själv lever.

-

Minna har mer makt än Hektor i
samhället.

-

Minna och Hektor blir ett kärlekspar i
slutet.

Instruktion
Hur mycket/lite håller jag med.
Se till att ha ett tomt golv, visa upp en
imaginär linje som går över hela golvet. I ena
änden finns 0% och i andra änden finns 100%.
Du läser upp ett påstående i taget och låter
eleverna placera sig längs med linjen utifrån
hur mycket de håller med om påståendet.
0%= Håller inte alls med
100%= Håller med, helt och hållet
Eleverna kan alltså stå längs med hela linjen,
och de avgör själva vilken procent de står på.
50%, 25%, 4 % osv. Börja med ett eller två
testpåståenden t. ex Stranden är bättre än
skidbacken.

Anna Granquist och Jonas Franksson - Foto Per Eriksson
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Alternativ 1
Gör övningen i tystnad, ingen
behöver kommentera varför de står
där de står. De kan bara få svara på
vilken procent de står på.
Alternativ 2
Be dem prata två och två med
personen som står närmst om varför
de valde att ställa sig just där.
Alternativ 3
Efter att de pratat två och två, får de
delge sina samtal i helgrupp.
Tips! Påminn eleverna med jämna
mellanrum att reflektera över
huruvida de blir påverkade av de
andra i rummet eller inte? Tar de
sina egna beslut eller följer de någon
annan? De ska inte svara på frågan,
bara reflektera över den i tystnad.

Fyra stolar
Instruktion
Övningen är nästan som Barometern,
fast med färre alternativ. Du ställer ut fyra
stolar i en rad på golvet. Stolen i ena änden
representerar Håller med, helt och hållet, den
i andra änden representerar Håller inte alls
med. De två stolarna i mitten representerar
håller med delvis och håller delvis inte med.
Det finns alltså inget mittenalternativ, ingen
50%:are.
Använd de påståenden ni fick ta ställning till
under efterarbetet på teatern. Men börja gärna
med några testpåståenden som exempelvis
Vintern är för kort och-/eller Morgon är bättre
än kväll.
-

De flesta har någon gång tänkt att de
är värdelösa.

-

De flesta har någon gång tänkt att de
är mer värd än någon annan.

-

För att känna sig bra måste någon
annan vara sämre.

-

Det är bara du som bestämmer hur
ditt liv skall bli

-

Vem som helst har rätt att åka till
Tibet

-

Skolan är rättvis

-

Utseendet avslöjar vad en person kan

-

Lika för alla är rättvist

Läs alternativen och tipset för Barometerövningen även inför denna övning.

Marie-Thérèse Sarrazin - Foto Per Eriksson
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Rättvisa?
Kopiera gärna den här sidan och ge till eleverna.
Arbeta i helgrupp, i mindre grupper eller två och
två.
Vid föreställningstillfället under efterarbetet
spelade ni bl. a Bingo. Många var troligtvis
överens om att det inte var rättvist.
Bingo-brickorna hade olika möjligheter till att
få Bingo. Ni fick även se någon/några av dessa
bilder. Vad tänkte ni kring detta? Läs frågorna
nedan.
-

-

Påminner någon av följande bilder om
Bingon eller Papperskorg-”tävlingen”
ni fick göra under efterarbetet?
Om ja, hur?
Vad tänker ni att bilderna påstår?
Får alla grupper samma möjligheter i
vårt samhälle?
Vilka grupper i vårt samhälle får bäst
möjligheter?
Den tredje bilden: vilken av bilderna
är mest rättvis? Varför?
Vem är ansvarig för att alla ska få
känna sig rättvist behandlade?

Bild: Equality Hurdles av Emanu, www.emanu.se

Bild: okänd

Bild: okänd
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Media
Dagens ungdomar
Plocka fram två stora pappersark. Skriv
följande rubriker på varsitt ark:
Saker vuxna påstår om ungdomar.
Vilken bild av ungdomar ges i media.
Be eleverna skriva det de tänker på utifrån
rubrikerna. Allt de kommer på får skrivas ner.
De får skriva så mycket eller så lite de vill. Ni
kan med fördel spela musik under tiden de
skriver.
Gå sedan gemensamt igenom allt de skrivit
och koppla på följdfrågorna.
Följdfrågor:
-

Kan det finnas olika bilder för olika
grupper inom gruppen ungdomar?

-

Hur kan det kännas om andra påstår
saker om en? Saker som kanske inte
alltid stämmer?

-

Vilka är det som berättar om oss
ungdomar i media? – Är det Vuxna eller
Ungdomar själva?

-

Har dom kunskap/erfarenhet om hur
det är att vara ungdom idag?

-

Är det viktigt vem som berättar om oss
ungdomar?

Anna Granquist och Jonas Franksson - Foto Per Eriksson

Fundera på frågorna i helgrupp, i mindre
grupper eller två och två.

Läs blogginlägg
Be eleverna läsa blogginlägget: Nytt år och
nu får väl tiden ändå vara mogen SVT?! Du
som pedagog kan också läsa upp texten för
eleverna.
Texten finns i DATE-lärmaterial GY s.166
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Se Film
Se filmen: Hur olika funktionalitet framställs
i media. På www.date-larmaterial.se
För att hitta till filmen, klicka:
-

DATE gymnasiet
+ Film & Radio
+ Hur media, reklam & läromedel
speglar oss. (Första filmen)

Jonas Franksson som spelar Hektor i vår
föreställning, medverkar i filmen. Han
var programledare för programmet CPmagasinet, som klippet kommer från.
Följdfrågor:
-

Vilka är era spontana reaktioner på
klippet?

-

Syftet med klippet är att vända
på perspektiven för att få folk
att reflektera kring hur personer
med normbrytande funktionalitet
framställs i media till vardags. Lyckas
det i klippet? Varför/ Varför inte?

-

Hugo Emretsson - Foto Per Eriksson

Klippet är från 2004, har något
förändrats sedan dess?

Frågor ur DATE-lärmaterial GY s. 163
Vidare frågeställningar:
-

Vilka är det som berättar om oss med
normbrytande funktionalitet i media?

-

Har dom kunskap/erfarenhet om hur
det är att leva med normbrytande
funktionalitet idag?

-

Är det viktigt vem som berättar om oss
med normbrytande funktionalitet?

Fundera på frågorna i helgrupp, i mindre
grupper eller två och två.
Fortsätt gärna arbeta kring dessa frågor i
kapitlet:
Hur media, reklam och läromedel speglar
oss, i DATE-lärmaterial GY s. 157
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Tips för fortsatt arbete
-

Fortsätt arbeta med tillgänglighet och
DATE-lärmaterialet, välj de övningar
du känner passar bra för just er.

Arbeta kring FNs konventioner om
Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och
konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. På www.spsm.se
Specialpedagogiska skolmyndigheten hittar
du bra material för att arbeta med detta. Det
är även där du kan hitta DATE-lärmaterial för
förskolan upp till gymnasiet.
Hitta fler övningar kring normer i Lås Upp
begränsande normer.
Materialet hittar du här: www.lasupp.nu

I samtalshandeldningen refererar vi till
följande metodmaterial:
DATE- larmaterial- LikabehandlingNormmedvetenhet-Tillgänglighet.
Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018
Författare: Åsa Sjöwall
Tryck: Leanders Grafiska AB, Kalmar, 2018
Tredje Upplagan
www.date-larmaterial.se
Lås Upp begränsande normer
www.lasupp.nu

Hör gärna av er om ni har några frågor
kring föreställningen, efterarbetet och/eller
handledningen.
Vi tar mer än gärna del av era tankar och
reflektioner!
Malin Byman, Dalateatern.
malin.byman@dalateatern.se
023-777 621

Hugo Emretsson - Foto Per Eriksson
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