
skrivövning
FLÖDESSKRIVNING
Att flödesskriva handlar om att associera fritt kring en mening 
som är påbörjad.

* Ta ett papper och en penna.
* Bestäm mening. Skriv ner den överst på pappret. 
* Sätt på musik (gärna instrumental).
* Du har nu till låtens slut på dig att skriva. Fortsätt utan paus, det viktiga är att fortsätta 
associationsbanan (grammatik, stavning och handstil är oviktigt).

Meningar:

* Makt är när…
* Jag skulle vilja bli av med min makt när…
* Jag skulle vilja ha mer makt när…
* Om jag hade makt skulle jag…
* Jag går med på att stå över eller ge bort min makt när…
* Jag vågar inte säga emot när…
* Min vildaste maktdröm är…
* Jag förlorar min makt när…
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praktisera
HETA STOLEN
Förslag på påståenden och exempel på följdfrågor. Instruktion finns i lärarhandledningen. 

- Glass är gott.
Håller med: Vilken är din favoritglass? Kan du beskriva vad som är så gott med glass?
Håller inte med: Vilken sort tycker du sämst om? Är det konsistensen eller smaken som inte är 
god?

- Jeans är det skönaste klädesplagget.
Håller inte med: Vilket är ditt favoritplagg? Vad är mest oskönt med jeans? 
Håller med: Vilken färg gillar du bäst? Vad är det bästa med jeans?

- Det bästa som finns är att se på film.
Håller med: Kan du nämna en film som du tycker om? 
Håller inte med: Vad gillar du att göra hellre än att se på film? 

- Det känns bra att ha makt över andra.
Håller med: På vilket sätt är det en trevlig känsla att ha makt? Kan du beskriva känslan av makt?
Håller inte med: Vad är mest obehagliga med känslan av makt?

- Att ha makt innebär ett ansvar.
Håller med: Kan du beskriva vilken typ av ansvar du tänker på?

- Det är jobbigt att ha makt.
Håller inte med: På vilket sätt är det inte jobbigt att ha makt, tycker du?
Håller med: Vad är det jobbigaste med att ha makt, tycker du?

- Det finns personer i samhället som har makt som inte borde ha det.
Håller med: Ge exempel på personer i samhället som har för mycket makt, enligt dig.
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FYRA HÖRN
Frågor/påståenden med alternativ. Instruktion finns i lärarhandledningen. 

Om något i samhället är orättvist så skulle jag…
1) Gå i en demonstration för att försöka ändra på det.
2) Skriva en insändare eller blogga om det.
3) Ta kontakt med en politiker.
4) Öppet hörn (egna förslag).

Om jag tycker att någon som har makt över mig har fel, så skulle jag…
1) Säga till personen att jag tycker den har fel.
2) Gå ihop med andra som den personen har makt över och tillsammans komma på en lösning.
3) Gå ut och prata med andra i samhället om mitt problem.
4) Öppet hörn (egna förslag).

Om jag hade all makt i världen skulle jag…
1) Se till att alla har mat, vatten och pengar.
2) Ordna så att alla får se hur mycket scenkonst de vill.
3) Underlätta kommunikationen mellan människor.
4) Öppet hörn (eget förslag).
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