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till dig som lärare

LÄRARMATERIAL

Detta är lärarhandledningen till föreställningen FRÅN Ö TILL Ö.
Vår handledning är denna gång gjord för att användas som inspiration och hjälpmedel till
fortsatt arbete efter att ni har sett föreställningen tillsammans med klassen.
Se den gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer
och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som lärarhandledningen innehåller, eller
välja ut några.
På följande sidor hittar du först ett förslag på en samtalsmodell som du kan använda dig av för
att diskutera föreställningen med din klass. Den är en kort version av ”Prata Scenkonst” som du
får med dig vid föreställningstillfället. Den finns även här:
http://www.regionteatervast.se/pratascenkonst/index.html
Därefter följer några frågor kring föreställningens tema - människovärde.
Kanske lägger du och din klass märke till fler ämnen som ni tycker känns angelägna?
Avslutningsvis följer några praktiska övningar och uppdrag. Känn dig fri att göra om samtalen
och övningarna så de passar dig och just din klass!

Anna Cederberg, producent
0760 37 09 15
anna.cederberg@regionteatervast.se

PS. ”Om du skulle göra en föreställning för Regionteater Väst, vad skulle den ha för tema?”.
Hjälp oss att hitta intressanta ämnen för framtida produktioner. Ställ frågan till klassen,
sammanställ svaren och mejla dessa till svar@regionteatervast.se. Tack!

hej från regissören
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Vad spännande och roligt att ni ska få se, eller just har sett, vår föreställningen Från ö till ö!
Jag heter Åsa och jag har, i egenskap av regissör, tillsammans med alla inblandade på teatern och
barn i våra referensgrupper skapat denna föreställning, där manuset blivit till under
arbetets gång.
Från Ö till Ö behandlar temat människovärde och värdering av människor. Under
repetitionsarbetet har vi varsamt balanserat frågan om hur långt vi kan gå i vår
värdering av människor. Går det att värdera utan att överträda vår lag om alla människors
lika värde?
Vad händer under föreställningen med de två vuxna människor som själva utsätter sig för att
bli värderade?
Hur mycket värdering tål ett människovärde?
Åsa Gustafsson, regissör

att samtala kring
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Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning tillsammans kan bredda och fördjupa
upplevelsen av densamma.
Samtidigt är det viktigt att minnas att det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Frågan ”vad handlade föreställningen om?”
blir mest intressant med tillägget ”för dig?”. En konstupplevelse är alltid personlig – och ibland
väldigt privat. Det bör respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att tycka mindre och
tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning, som presenteras nedan.
Ni får också förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, men försök att vara öppen
och fånga upp det som intresserat och engagerat eleverna mest.
BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni faktiskt såg och hörde. Det är ett
bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg den.
Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns där? Hur många personer fanns i rummet? Hur såg de ut?
Uppmärksamma till exempel likheter och skillnader mellan karaktärerna, deras kostymer,
rörelsemönster etc, och om något förändrades under föreställningens gång. Vad hörde ni för ljud
eller musik? Ändrades ljuset eller var det samma hela tiden? De små detaljerna kan ibland vara
det mest intressanta. Det är inte viktigt vad som är rätt eller fel utan vad var och en upplevde.
TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt. Varför spelades föreställningen
i ett skogslikt rum? Varför var det en lång matta som hängde från sidorna och ner på golvet i
mitten av scenen? Varför hade karaktärerna just de här kläderna? Varför såg ljuset ut som det
gjorde? Varför fanns vissa slags djur med på scenen? Försök fånga upp så många olika tolkningar
som möjligt, det ger en både bredare och djupare upplevelse.
REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för lite friare associationer
och mer personliga reflektioner. Här finns det verkligen inget rätt eller fel. Vilken känsla gav
föreställningen er? Hur kändes det för er när karaktärerna skulle bli värderade? Hur känns det
att bli värderad av någon annan? Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv,
till er skola eller samhället i stort? Går det att säga att alla människor är lika mycket värda?
Varför eller varför inte?

övningar
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I Från Ö till Ö görs det olika tester, övningar och ställs frågor om människovärde.
Går det att bestämma att någon är mer värd än någon annan? Skulle du kunna göra det?
I barnkonventionens artikel 2 står det att:

”Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.”
Vad innebär det i praktiken?
Finns det situationer när samhället inte följer det som står i barnkonventionen?
ÖVNING OM MÄNSKLIGT VÄRDE
I den här övningen ställer du som lärare frågor till hela klassen. De svarar genom att sträcka upp
båda händerna för ”Ja”, hålla ner händerna för ”Nej” och vicka med båda händerna framför sig
för ”Kanske” eller ”Så där” (beroende på frågans formulering).
FÖRSLAG PÅ FRÅGOR
Inled med enkla frågor:
Tycker du om glass?
Är du trött just nu?
Är godis gott?
Fortsätt med lite svårare frågor utan till synes självklara svar:
Är grön färg finare än röd färg?
Är matte viktigare än svenska?
Är det finare att jobba som rektor än som lärare?
Är det roligare med helg än vardag?
Är de som går i femman bättre än de som går i trean?
Är politiker viktigare än löntagare?
Om klassen är redo för svårare dilemman kan du ställa frågor som:
Är en fattig människa finare än en rik?
Är det bättre att vara tjej än att vara kille?
Är en ung människa mer värd än en gammal människa?
Är det rättvist att få betyg i skolan?
Är det rätt att skjuta djur?
Är det rätt att skjuta människor?
Dessa sista frågor kan det behöva pratas lite om, men gärna i smågrupper så att den som har en
åsikt som avviker från normen har möjlighet att uttrycka den utan risk för grupptryck. Sedan kan
gruppen få välja vad av det de pratat om som de vill dela med sig av i storgrupp. Det går också
att stoppa mellan varje fråga för att prata två och två, innan de frivilligt får kommentera i
helgrupp.
Det är viktigt att du som ledare inte tar ställning, utan låter var och en själv formulera sina
tankar och argument.

VEM FÅR BESTÄMMA
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Hierarki (NE)
hierarki (grekiska hierarchia ’ den högsta andliga myndigheten’ av hieros ’helig’ och efterleden
-archia, ’-styre’, ’-herravälde’), social rangordning av kyrkligt ursprung, dvs. kyrkans ordning.
Auktoritet och status är i hierarkier systematiskt fördelade i över- och underordningsförhållanden; de innehåller oftast klara regler vad gäller besluts- och ansvarsfördelning.
Hierarkier har vanligen pyramidform, där det fåtal som styr tillhör de övre skikten och det flertal
som lyder tillhör de undre skikten. Utmärkande är vidare att olika roller i en hierarki legitimeras
via deras funktioner för helheten. Man kan tala om nationella, militära, politiska, byråkratiska,
vetenskapliga m.fl. hierarkier.
Samhället är uppbyggt av en mängd olika hierarkier. Ofta beskrivs den här typen av maktordning som i citatet ovan genom att man ritar en pyramid där den som har mest makt befinner sig
längst upp och de med minst makt längst ner. Oftast är det färre personer ju högre upp i pyramiden en tittar. I skolan kanske det är rektorn längst upp, sedan lärarna och längst ner eleverna.
Eller stämmer det? Så kanske det inte alls ser ut på er skola? Vad skulle hända om en vände upp
och ner på pyramiden och gav eleverna mest makt, hur skulle skoldagarna då se ut? Vad skulle
ni helst vilja lägga mest tid på att få lära er? Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att få
mer makt att bestämma i skolan?
Hur skulle din drömdag på din skola se ut?
ANDRA TYPER AV HIERARKIER
I alla slags miljöer där människor gör saker tillsammans uppstår hierarkier. Ibland kan de vara
bestämda utifrån att någon är tilldelad makt, till exempel genom sitt arbete. Men ibland uppstår
maktordningar inom grupper av människor trots att ingen egentligen har fått mer makt. Varför
tror ni att det är så? Hur ser det ut på just din fritidsverksamhet?
NÅGRA EXEMPEL
I stallet: Vem bestämmer hur ordningen i sadelkammaren ska vara, vem som ska sköta vilken
häst, vilken färg vojlocken ska ha, vilken häst som anses vara finast?
I kampsportsklubben: Vem bestämmer vem som får graderas, vem som får åka på tävling och vad
som händer om en kommer för sent in i träningslokalen?
I musikbandet: Vem får spela vilket instrument? Vem får bestämma musikstil? Vem får välja låtar?
I TV-spelet: Vem bestämmer när ni ska spela? Vilket spel som är bäst? Vad som ska utvecklas?
Hur länge spelandet ska pågå?
Fundera på hur du tycker pyramiden ser ut i just din fritidsverksamhet, rita den och gör sedan
ett nytt förslag på hur du skulle vilja att det var. Finns det någon form som bättre än pyramiden
beskriver maktordningen i din fritidsverksamhet? Är det en cirkel, en kvadrat eller något helt
annat?

FANTASIÖVNING FÖR DIN EGEN TEATER
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Föreställningen Från Ö till Ö utspelas i en skogslik scenografi, som kan bjuda in till mer fantasier
om vad teater kan vara. Fantisera i smågrupper ut en egen teaterföreställning som utspelar sig i
det här scenrummet.
Prata lite om scenografin först. Hur såg rummet ut? Varför såg det ut som det gjorde tror du?
Vilka karaktärer skulle kunna vara med i er teater? Fantisera kring hur du tror att de ser ut.
Hur inleds föreställningen? Finns det några oväntade saker som inträffar?
Är det en historia, eller fristående scener som hålls ihop av en röd tråd kanske? Hur slutar det?
Ni får höra musik och inspelade ljud som skulle hört till den andra föreställningen.
Fantisera kring om det skulle kunna finnas andra ljud och/eller musik med.
När ni fantiserat ihop en egen föreställning som kunde ha utspelats i vårt scenrum kan ni göra
något av följande:

• Sätt ihop era tankar till en föreställning och spela upp för de andra i klassen.
• Klipp ut bilderna på djuren i det här materialet (se nästa sida), och limma fast på en bit

kartong med en fot så att de kan stå. Använd som karaktärer i en animerad film, ett bildspel
eller som en dockteater, gärna i en modell av scenografin! Om ni vill ha fler eller andra karaktärer
kan ni rita egna, klippa ut från en tidning, eller skriva ut från internet. Skicka gärna filmen eller
bilderna till oss, så kan vi kanske lägga ut den på vår hemsida.

• Gör en omvänd scenkonstanalys (se Prata Scenkonst), och var själva regissören, scenografen,
ljusdesignern osv som kan berätta om föreställningen. Låt fantasin flöda, låtsas att ni är
experterna!

till sist
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... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen FRÅN Ö TILL Ö med din klass och för att
du har tagit dig tid att läsa detta lärarmaterial. Vår förhoppning är att scenkonsten inte enbart
stannar på scenen, utan att den kan ta plats i olika skolämnen och fungera som en väg in i nya
frågeställningar och tankar. Om du eller klassen har funderingar som ni vill dela med er av så vill
vi gärna höra dem! Eller har du frågor som rör efterarbetet och vill bolla pedagogiska tankar?
Ta gärna kontakt med Regionteater Västs dramapedagog Helena Wilén.
Om du läser detta före föreställningen och har barn med speciella behov, så är du välkommen
att kontakta oss för kommunikation kring detta.

HELENA WILÉN, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736 45 74 81
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