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DOTTERN

Tack för att ni har sett klassrumsföreställningen Dottern!
För att ge förslag på hur ni kan börja samtala med klassen 
om deras upplevelse har vi valt tre olika samtalsområden; 
att tolka konstnärliga val, tematiska frågeställningar samt 
att analysera låttexter. I slutet av handledningen finns 
också några länkar till organisationer som kan mer om den 
problematik föreställningen beskriver. Börja arbeta med de 
övningar där du som lärare känner dig mest bekväm.

SAMTALSSTRUKTUR
Bra att tänka på när en ska samtala i grupp (om svåra 
frågeställningar i synnerhet), är att försöka hålla det på ett 
allmänt plan. 

Fråga hur eleverna tror att människor i allmänhet tänker, 
hellre än att gå in på vars och ens personliga erfarenheter. 
Det är viktigt att du som är samtalsledare är neutral, för att 
ge utrymme för olika slags tankar. 

Det är en fördel att ge möjlighet till samtal i par eller små 
grupper, för att de som inte känner sig trygga i storgruppen 
ska få möjlighet att uttrycka sig. Om någon inte vill prata 
bör den få slippa, det kan finnas så många olika anled-
ningar till tystnad. Att bara få sitta med och lyssna, kan 
vara gott nog.

Avsluta gärna med att säga att den som har fler tankar 
kring detta kan komma till dig efteråt, eller kontakta någon 
av de organisationer som vi tipsar om.

TOLKA VÅRA KONSTNÄRLIGA VAL
En scenkonstföreställning är alltid ett resultat av en mängd 
olika konstnärliga val. Fundera på varför just dessa val är 
gjorda och vad dessa val betyder i just er tolkning.

- Beskriv tillsammans hur rummet såg ut där 
föreställningen spelades. Vilka saker/rekvisita fanns i 
klassrummet och vad bestod scenografin av? Varför tror ni 
att man valt just de färgerna på möbler och fondtyg?

- Hur såg karaktären Anders ut? Vilken kostym hade han? 
Var han sminkad? Vad tror ni att han arbetar med och hur 
bor han? Hur ser hans familj ut?

- Varför var det med ett akvarium med på scenen, hade 
det någon betydelse för handlingen?

- I föreställningen har vi valt att arbeta med masker som 
ett sätt att gestalta olika personer som Anders möter. 
Hur många olika masker var det? Vad tänker ni kring 
maskernas betydelse i föreställningen?

- Föreställningens innehåll är en berättelse som kan ligga 
nära en verklig historia. Upplevde ni att föreställningen 
också kändes som en verklig situation eller kändes den 
konstruerad? Varför eller varför inte upplevde ni det ena 
eller det andra? 
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FÖRSLAG PÅ TEMATISKA FRÅGESTÄLLNINGAR

(Ordet ”föräldrar” kan gärna ersättas eller kompletteras 
med ”omsorgspersoner”, då det vidgar begreppet att 
innefatta fler som kan vara i samma makt- eller 
ansvarsposition gentemot tonåringen.)

”Du vet väl att vi älskar dig” säger pappan i förställ-
ningen. Borde föräldrar säga oftare till sina barn att de 
älskar dem? På vilket sätt tycker du att de kan visa det, 
förutom att säga det?

När en som tonåring inte umgås lika mycket med sina 
föräldrar längre, kan det vara lätt att uppleva att de 
inte ser ens behov. Finns det något bra sätt att berätta 
om eller visa sina behov för föräldrarna?

”Ibland känns det som att jag håller tillbaka det jag 
tänker på för att han är så ömtålig” säger dottern. 
Tycker du att hon gör rätt som tar ansvar för pappans 
känslor? Vem ska ta ansvar för vad i en familj, tycker 
du?

Både pappan och dottern uttrycker i föreställningen 
att de känner sig dåliga. ”Allt jag inte kan. Hur mycket 
som inte är bra med mig. Tankar som snurrar hit och 
dit och ändå är jag så tom.” säger de båda, men inte 
till varandra. Tror du att det kan vara så att föräldrar 
och barn bär på samma tankar men inte pratar med 
varandra om det? 
Vore det bra om de pratade med varandra i så fall, 
eller skulle hon kunna ta kontakt med någon annan, 
isåfall vem och hur?

Är slutet på föreställningen hoppfullt eller mörkt? Vad 
tror ni hände sen?
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ANALYSERA LÅTTEXTER

Här är några aktuella artister med låtar som uttrycker 
tankar och känslor inom samma ämnesområde som 
föreställningen. Dela in klassen i smågrupper och låt 
varje grupp lyssna via någons telefon på en av de 
föreslagna låtarna via en streamingtjänst, och sedan 
analysera texten.
(Kanske eleverna har egna förslag, men undvik att 
hamna i en diskussion om artisterna genom att foku-
sera på själva analysen. Det spelar ingen roll om de 
gillar artisten eller inte).

Petter, Niklas von Arnold: Vad vi tänker på

Petter: Livet e en bitch

Kent: Svart snö

Bliss n Eso: Act your Age

Eminem, Rihanna: The Monster

Linda Pira: Överlever allt

Looptroop Rockers: Hårt mot hårt

Laleh: En stund på jorden

U2: Stuck in a moment

Lars Winnerbäck: Utkast till ett brev

Albin, Kristin Amparo: Din soldat

Miss Li: Nåt för dom som väntar

Syster Sol: Vad Hände Sen

Block 44: Identitet iskall

Timbuktu, Mapei: För livet

Titiyo: Drottningen är tillbaka
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Viktigt att förmedla till ungdomar i 
medberoende- eller beroendesituation:

Det är inte ditt fel.

Du är inte ensam om att någon 
i din närhet missbrukar.

Det är tillåtet att prata om missbruket.

Du kan inte bota någon annan 
som missbrukar.

Den som missbrukar kan bli bra igen.

Du kan själv behöva hjälp.

Du har rätt att må bra.
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LÄNKAR & TIPS

UMO.se - din ungdomsmottagning på nätet

Via din kommuns hemsida kan du hitta kontaktuppgifterna 
till din lokala ungdomsmottagning.

drugsmart.com
Drugsmart.com är Sveriges största ungdomssajt om alkohol 
och andra droger. Hit kan du som ung vända dig för att 
anonymt få svar på dina frågor om droger. Här finns också 
länkar till vilka stödgrupper som finns där du bor.

minimaria.se
Mini-Maria i Göteborg finns till för att hjälpa ungdomar 
upp till 21 år som har frågor eller bekymmer rörande 
alkohol och droger. Här finns svar på några vanliga frågor 
kring alkohol och droger.

bris.se
BRIS –är för dig som är under 18 år.
Här kan du mejla och chatta med en kurator på BRIS, skriva 
med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen. 
Eller ring BRIS: 116 111

can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Ideell rikstäckande förening som är ett samarbete mellan 
många olika organisationer. Can tillhandahåller 
information och fakta om alkohol och droger.

Droger och dilemman - Sveriges Utbildningsradios virtuella 
stad där du ser hur droger och alkohol påverkar människor 
i vardagssituationer
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