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Tack f r att Du, som vuxen i ungas liv, valt att g ra detta vik tiga arbete!
Vi vill med denna f rest llning och detta pedagogiska material uppmana alla till att lyssna,
fr ga och v ga prata. Vi tror att teater kan vara en viktig diskussions ppnare och att
igenk nning ger tr st och l ttnad. Denna pj s r gjord f r och av ungdomar och är
således ett forum d r deras r ster blir h rda. Vi hoppas att ocks Ni ska k nna att
tematiken och de ungas perspektiv r viktigt. Ansvarig för utvecklandet av det
pedagogiska materialet till denna pjäs är Ester Rudnäs.
Det pedagogiska materialet skall tillsammans med f rest llningen ses som en helhet.
Bekanta Dig grundligt med materialet innan Du p b rjar arbetet tillsammans med de
unga. Kom ihåg att också själv fundera ver Dina egna erfarenheter och Ditt
f rh llningss tt till tematiken. Detta kommer att f rga Ditt s tt att se p och prata om
temat.
Materialet r indelat i inledande texter samt ett f r- och efterarbete. F rarbetet kan g ras
sporadiskt inf r f rest llningen, men vi rekommenderar att efterarbetet p b rjas samma
dag som de unga har sett f rest llningen. Övningarna i materialet är numrerade för att
visa i vilken ordning de ska hållas, men det går att välja bort övningar om man inte har tid
med alla. Viktigt att komma ihåg är att en övning alltid är bättre än ingen alls. Bland de
inledande texterna hittas, utöver information, en text om Barnkonventionen och ett
textutdrag av Ylva Mårtens. Dessa kan med fördel tas med i undervisningen.
Syftet med det pedagogiska materialet r att publiken skall f en f rdjupad, konstn rlig
upplevelse genom att erbjudas f rberedelser inf r f rest llningen och m jlighet att
bearbeta intrycken efter t. Innan Ni b rjar r det viktigt att klarg ra f r ungdomarna att
det inte nns n got ”r tt” eller ”fel” n r man pratar om en teaterupplevelse. Sedan är det
bara att dyka in!

Tack f r samarbetet och lycka till!

E er Rudnäs & Unga Scenkompaniet
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ö

å
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ä

ä
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OM UNGA SCENKOMPANIET
Unga Scenkompaniet r en fri teatergrupp som vill erbjuda sin publik s v l konstn rliga
som dramapedagogiska upplevelser utg ende fr n de ungas perspektiv och verklighet.
Unga Scenkompaniets vision r en l ngsiktig satsning p barn- och ungdomskultur, d r
den unga publiken erbjuds h gklassig teater utg ende fr n relevanta och aktuella teman.
Unga Scenkompaniet baserar sina f rest llningar p en gedigen efterforskning samt utg r
fr n verkliga m ten med sin m lgrupp. erbjuder alltid ett pedagogiskt material, som ska
ses som en helhet tillsammans med pjäsen.
Som konstn rliga ledare fungerar Annika man och Alexandra Mangs.
Teatern grundades r 2012 i Vasa, Finland.

KONTAKTUPPGIFTER
www.ungascenkompaniet.
info@ungascenkompaniet.
Kyrkoesplanaden 16 c/o Wasa Teater, 65100 Vasa, Finland
Följ oss gärna på Instagram och Facebook!
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å

fi

fi

ä

ö

ä
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å

4

OM PRODUKTIONEN (läs gärna upp detta för klassen)

Lovlig frånvaro av hälsoskäl är en nyskriven pjäs som riktas till ungdomar i
högstadieåldern. Material till pjäsen har delvis inspirerats av bidrag som inkom i
texttävlingen UNG 2021, men manuset baseras också på efterforskning och intervjuer
med ungdomar i åldern 13-16 år. Därtill har ungdomar följt hela skapandeprocessen för
att agera provpublik och ge feedback.
Pjäsen lyfter upp hur högstadieelever upplever sin tillvaro just nu, i efterdyningarna av
pandemin, i en värld med både klimatkris och krig, där vuxna – trots sina försök – aldrig
kan förstå eller få reda på allt som pågår. Det gäller bara att uthärda och försöka navigera
rätt, göra rätt, hitta sig själv; följa sina drömmar.Vi har också intervjuat seniorer om deras
ungdomstid och ställt dem frågan: Hurudan var du som 15-åring?
I föreställningen vävs många olika ungdomars tankar och röster ihop till en helhet. Kanske
går de i samma skola, samma klass? Kanske utspelar sig föreställningen i era
skolvärldar runtom i landet, samtidigt? Kanske är ni i publiken en del av klassen?
Någon drömmer om att få moped- eller traktorkort, komma sig bort från den lilla by man
bor i, en annan drömmer om gädd ske. Eller att få resa till Gran Canaria - fast man måste
ju tänka på klimatet. Någon annan vill bara sova. Någon stressar för att få bättre betyg,
för att leva upp till föräldrarnas eller mor- och farföräldrarnas krav och förväntningar.
Någon annan har alldeles för mycket skolfrånvaro. Och hela tiden har vuxna en massa
ordningsregler och saker de tjatar om: ”Gör läxorna, gå och sov, lägg bort telefonen, kom
och ät, gå ut i solen, du piggnar till om du går ut…”
Tips: På Unga scenkompaniets hemsida nns mer pressbilder från pjäsen. Titta gärna på
dem med klassen, man kan ha fram en bild i klassen när man jobbar med materialet. Då
får man redan tidigt en uppfattning om hur allt kommer att se ut sen.
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Utdrag ur inledningen till

Vi må e börja med barnen
av Ylva Mårtens

N

är jag var barn stod det: Låt
småbarnen gå av först ovanför
dörrarna inne i 10:ans blå spårvagn.
Även de röda bussarna hade den här skylten. I
första klass tog jag själv 10:an för att komma
till skolan. Jag läste ofta på skylten och tänkte:
Men då får ju barnen stå ensamma kvar på
hållplatsen om spårvagnen åker iväg och
mamman inte hinner kliva av. Jag var vuxen
och spårvagnarna i Stockholm hade för länge
sedan slutat gå innan jag förstod skyltens
budskap. Om spårvagnschauffören stängde
dörrarna för tidigt och började åka kunde den
vuxna hojta till: Stopp vi ska av här! Det är
mycket svårare för ett litet barn att ropa stopp.
Skylten: Låt småbarnen gå av först kunde
förhoppningsvis hindra att spårvagnen åkte
iväg med det ensamma barnet kvar ombord och
den vuxna på hållplatsen. Barn är beroende av
vuxnas stöd och beskydd.
Jag arbetade i många år med P1-programmet
Barnen på Sveriges Radio. Ett program där
barnen var i centrum. Barnens röster skulle
höras. Utgångspunkten var att barns och ungas
perspektiv ofta saknades i radions sändningar
och i det offentliga samtalet. I våra program
var barnen huvudpersoner och de teman vi tog
upp skulle belysas ur deras perspektiv. Vuxna
fanns givetvis också med som intervjupersoner,
men som bifigurer. Lyssna på barnen! var vårt
motto. Jag minns att vi på redaktionen
diskuterade vilka de viktigaste skillnaderna var
mellan att vara barn och att vara vuxen. Vi kom

fram till att barns beroende av vuxna är den
största skillnaden.
Jag är inspirerad av den polskjudiske radiomannen, författaren, forskaren, pedagogen,
barnhemsföreståndaren och barnläkaren Janusz
Korczak (1878–1942). En person som är
ganska okänd för de flesta i Sverige. Men i
Polen är han ett nationalhelgon, eller i varje
fall var. Citatet som inleder antologin har jag
hämtat från hans bok Hur man älskar ett barn:
Om mänskligheten skulle delas upp i
vuxna och barn, och livet i barndom
och vuxenliv, skulle man upptäcka att
barnet upptar en mycket stor del i
världen och i livet. Men vi, som är
upptagna av våra egna strävanden och
problem, förmår inte se barnet. Precis
som vi tidigare inte såg kvinnan,
bonden, de förtryckta socialgrupperna
och förtryckta folk. Vi har ordnat det så
för oss, att barnen skall vara så litet i
vägen som möjligt, så att de har minsta
möjliga chans att lära känna vilka vi
verkligen är och vad vi verkligen gör.
Janusz Korczaks utgångspunkt är att varje
samhälles grund är barnet. Han såg barnen som
den enda vägen till en bättre värld. Fred och
frihet, utveckling och framtid, beror på hur vi
förhåller oss till barnen. Ge barnen en dräglig
tillvaro, behandla dem som människor, först då
ökar sannolikheten för en bättre framtid för
hela världen. Roten till mycket av världens
elände är att barnen drabbas värst av det onda i

st
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tillvaron. Det leder i sin tur till att deras
förutsättningar att skapa en framtid i
konstruktiva banor omintetgörs. Vuxenvärlden
förstår inte detta, ansåg Korzcak.

Det naturliga är att barnen är centrum i en
familj. Det förklarade en psykolog för mig
en gång. Jag var vuxen då. Först blev jag

förvånad. Så hade det inte sett ut i min
familj. Men efter en tid förstod jag att jag
gått miste om något väsentligt i min
barndom. Vi barn skulle helst inte synas
eller höras, inte vara i vägen. Pappa var
centrum i familjen. Vore det inte lika
naturligt att barnen är centrum i samhället?
I samhällsdebatten?

8

Barnkonventionen:
Barnkonventionen är en lång lista på bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I Finland
blev dessa bestämmelser lag år 1991. De här bestämmelserna finns till för att du som barn under 18
år ska ha en så trygg och bra vardag som möjligt. På listan finns 54 punkter, här nämns några:

• Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Du som är ungdom, kom ihåg att du har rättigheter och att just din röst får höras. De vuxna i din
omgivning är skyldiga att se till att du har det bra, vi är till för dig. Om du någon gång glöms bort,
eller får dina rättigheter kränkta, vet du att vi vuxna runt dig borde skärpa oss. Om ingen vuxen runt
dig vet om eller reagerar, våga säg till!

9

Varför?: Associationsövningen öppnar upp ungdomarna för temat, dvs. ungas vardag.
Övningen för gruppen samman samtidigt som de unga får möjlighet att öva på att
uttrycka sig inför varandra inom ramarna för övningen.
Du behöver: Ett föremål som ryms i handen, t.ex. en sten.
Gör så här: Be gruppen sätta sig i en ring. Stenen ska skickas runt i ringen och en person
i gången, den som håller stenen, associerar fritt kring temat “Hur är det att vara ung
idag?”. Man kan säga ett ord, en mening eller kanske bara ha ett ljud. Stenen ska gå
många varv runt, efter ett tag brukar det öppnas upp mer och mer kring temat.
Man kan välja att säga “pass” ifall man inte kommer på något. Vissa grupper behöver inte
använda pass alls men ibland kan det vara nyttigt. Pass kan vara bra för att upprätthålla
rytmen, så att den inte stagnerar för att alla funderar vad de ska säga när de får stenen.
Om ni använder pass-ordet, våga hålla på en längre stund så att de som ofta säger pass
också får chans att associera.
Att tänka på: Du som vuxen får gärna sitta med i ringen, men berätta för gruppen ifall du
kommer att vara med i övningen eller bara för stenen vidare. Du som vuxen kan inte riktigt
svara på frågan hur det är att vara ung idag, men du kan tänka tillbaka till din egen
högstadietid och svara utgående från det ifall du vill vara med. Välj hur du gör.
Ifall du är med, tänk på att dina associationer inte ska styra gruppen.
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2. Värderingsövning: JA e er NEJ
Varför?: Denna övning är också en öppnare för temat där eleverna få fundera på var de
själva står i frågan och öva på att våga ta ställning.
Du behöver: En lista med påståenden, t.ex. den vi sammanställt i bilaga 5, s. 34.
Exempel på påståenden: Jag har en framtidsdröm, Jag är rädd för framtiden, Det nns en
vuxen jag litar på, Vuxna är tjatiga...
Gör så här: Använd fysiska platser i rummet som symboliserar JA och NEJ. Ena sidan av
rummet är JA och motsatta sidan är NEJ. Säg sedan ett påstående i gången, elverna går
då till den sida som motsvarar deras ställningstagande. Man kan också stanna
någonstans mitt emellan om man vill svara KANSKE. Uppmana ungdomarna att tänka
själva och inte prata under övningen eller kommentera andras ställningstaganden.
Att tänka på: Du som vuxen kan ibland be någon motivera varför de ställt sig just där de
ställt sig. Du känner gruppen bäst och vet vid hurudana påståenden det passar sig att
föra en kort diskussion öppet i klassen.

-
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3. Lapp i knät
Varför?: Denna övning öppnar upp för diskussion kring temat privilegier. I världen har inte
alla samma privilegier, i er högstadieskola har inte alla samma privilegier. Detta är en viktig
tankeställare som också nämns i föreställningen genom privilegier kring den ekonomiska
biten.
Du behöver: En Post it-lapp per elev, hälften ska ha en färg och andra hälften en annan.
Gör så här:
Skede 1: Dela in klassen i två grupper. Ge den ena gruppen gula post-it lappar, den andra
rosa. Gör sedan olika uppvärmningsövningar där den ena färgen blir favoriserad: Jogga
runt i rummet, den ena gruppen lägger sig ner på golvet och reser sig, den andra gör det
inte. Den ena gruppen får göra armhävningar, den andra inte, den ena gruppen får
protestera, den andra inte, den ena gruppen får mobilpaus, den andra inte, osv. Låt det
vara en rolig ingång till det hela, så det blir lustfyllt. Sedan kan det få bli konstigt och inte
så kul.
Skede 2: Jobba parvis eller tre och tre. Skapa dagliga situationer: på kafé, byta byxor,
mobilen ska på lagning, rusningstid på bussen... Skapa först korta scener och spela dem
i paret/gruppen. Sedan ska fokus vara på vilken lapp man har i de olika rollerna. Man har
tidigare etablerat att gula post it-lappen antingen är privilegierade eller har låg status, hur
blir då scenen när kunden eller expediten har gul lapp?
Hur blir det om ni återigen byter lapp, eller att båda har samma lapp? Testa er fram!
Skede 3: Gemensam re ektion.
Att tänka på: Dessa uppgifter ska göras med respekt och en viss portion distans.
Huvudsaken är att få syn på strukturer, få erfarenhet av att göra det själv och sedan det
allra viktigaste: re ektera kring det man gjort och upplevt. Övningarna får gärna ta lång
tid! Det är tiden och upplevelsen som får re ektionerna att komma igång.

fl

fl
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Varför?: I den här övningen får eleverna dels ha roligt men också fundera på ämnet “ung
idag” genom att ta lite distans från det egna jaget. Om man upplever ungdomstiden som
jobbig och problematisk kan det vara svårt att öppna upp, fundera och prata om dessa
saker. I den här övningen kan man fundera på ämnet utan att direkt koppla det till en själv.
Du behöver: 3 eller er papper per person, samt en penna per person.
Gör såhär: Eleverna söker sig parvis. När man hittat ett par ska man rita av varandras
ansikten utan att titta ner på pappret förrän man är klar. Man börjar samtidigt, tittar på
varandra och bestämmer sen tillsammans när man är klar. Då tittar man på vad man
skapat, byter porträtt med varandra och söker ett nytt par. Detta gör man tre gånger, eller
er om det nns tid och de har lust.
När man sen har tre olika, lite lustiga, porträtt av sig själv ska man välja en av dem. Detta
blir ett porträtt av en ungdom som de får uppgifter kring.
De sätter sig med personen/porträttet de valt. Nu ska de:
1. Namnge den här ungdomen
2. Skriva ner två konkreta saker hen har i ckan just nu
3. Skriva ner en mening som vuxna alltid tycks säga åt den här ungdomen
4. Skriva ner vad den här ungdomen längtar efter
När alla är klara kan man vända sig till den som sitter närmast och berätta om sin ktiva
ungdom och kanske också varför man valt som man gjort, t.ex. föremålen i ckan.
Att tänka på: Vissa vill kanske inte dela med sig av vad de skrivit, och det är så klart helt
okej. I denna övning kan det koma fram mycket olika ungdomar, man kan skapa
humoristiska karikatyrer med en gnutta sanning i men även väldigt djupa och sorgsna
karaktärer. Dessa papper kan med fördel sparas ifall man vill skapa någon ktiv text kring
dem i ett senare skede, i skolan eller hemma.

fi
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4. Skapa en ungdom

5. Staty
Varför?: Den här övningen gör att eleverna använder hela kroppen samt övar på att
kommunicera och hitta en gemensam lösning. Allt detta samtidigt som övningen vidrör
pjäsens tematik.
Du behöver: Inget annat än ett utrymme där alla ryms för att skapa sina statyer.
Gör så här: Dela in eleverna i grupper om 3-4 personer. Varje grupp diskuterar först ihop
sig och gör sedan en stillbild, en staty, som visar “Något som vuxna aldrig tycks fatta”.
Sedan visar en grupp i gången. Alla andra får berätta vad de tror att statyn föreställer.
Sedan tackar du som vuxen statyn och då får de röra sig igen och berätta vad de visat.
När alla visat sin staty gör ni det en gång till. Nu ska de skapa en staty kring frasen
“Ordningsregler i skolan”. Den här är viktig eftersom det etablerar en scen ur pjäsen som
handlar om ordningsregler som vuxna skapar för unga. Visa sedan för. Varandra på
samma sätt och låt dem berätta och diskutera efter varje staty.
Att tänka på: Om de tycker att detta är roligt kan ni med fördel ta några statyer till. T.ex.
“Hur mår unga idag?” och “Skolfrånvaro”.

6. Scenanalys - Vuxna säger I I
Varför?: Scenanalys är ett bra sätt att få en liten inblick i själva pjäsen samtidigt som man
tar ställning till tematiken. Här beror tematiken alla röster som hörs i ungas liv, alla som
kanske har åsikter och tankar kring hu de borde leva eller borde vara.
Du behöver: Scenen “Vuxna säger II” (bilaga 3, s. 30-32) utskriven till eleverna, samt
övningsunderlag (bilaga 4, s. 33).
Gör så här: Be dem läsa scenen, gärna högt parvis eller i mindre grupper. Sedan är deras
uppgift att var och en för sig fortsätta på listan “vuxna säger”. Sedan nns det er
kolumner på pappret, be dem fundera över vad kompisar säger, samhället, vad de säger
åt sig själva. Efteråt kan ni ha en diskussion i helklass, någon kanske vill läsa upp några
fraser. Diskutera kring ifall scenen känns autentisk, om det verkligen är sådant som vuxna
säger åt unga idag. Vilken kolumn tycker de att påverkar dem mest?

fl

fi

15

7. Musikanalys - Sma Things av Ben Howard
Varför?: Musikanalys ger möjlighet till att öppna upp för andra intryck under
föreställningen. En teaterföreställningen är ett konstverk som skapas av många olika
komponenter, ljud, ljus, scenogra , rekvisita, koreogra osv. Att ta in musiken ger en
nyckel till att tänka bredare än endast på skådespelarna och vad de säger/gör på scenen.
Du behöver: Låttexten till Small Things (bilaga 2, s. 29) utskriven till eleverna, samt ett
sätt att spela upp låten så alla hör bra.
Gör så här: Det nns era olika sätt att jobba med låten, se alternativ nedan.
Alternativ 1: Ni kan lyssna till
den under en annan övning,
t.ex. Scenanalys - Vuxna säger
II eller Skapa en ungdom.
Alternativ 2: Du kan också ge
som läxa inför föreställningen
att de ska lyssna på låten och
läsa låttexten.
Alternativ 3: Gör det som en
skild övning i klassen. Lyssna
på låten samtidigt som de kan
läsa texten på papper. Diskutera
sedan parvis följande frågor:
Vad handlar låten om för dig?
Vilka repliker fastnade hos er?
Varför?
Kunde ni känna igen er? På
vilket sätt?
Vi l k a t a n k a r / b i l d e r / k ä n s l o r
väckte texten?

fi

fi
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EFTERARBETE
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1. Minnesrunda efter före ä ningen
Varför?: Minnesrundan hjälper eleven att minnas föreställningen, hur det kändes och vad
hen upplevde som viktigt. Gör gärna den här övningen först av alla i efterarbetet.
Gör så här: Ge ungdomarna tid att tänka igenom föreställningen för sig själva. Be dem
därefter berätta för varandra om sitt starkaste minne. Här blir det tydligt hur olika man kan
uppfatta samma föreställning.
Fortsätt sedan med ledda frågor. Dessa kan ni antingen diskutera i helgrupp eller i mindre
grupper. Det nns inga rätta svar på frågorna, utan det viktiga är att ungdomarna får ge
uttryck för sina tankar, känslor och minnen från föreställningen. Nedan följer exempel på
frågor som du som vuxen kan ställa/teman att diskutera:
Hur såg scenbilden/rummet ut?
Vilka olika karaktärer såg vi i föreställningen?
Hur upplevde du stilen på föreställningen?
Hur såg skådespelarna ut (hår, smink, kläder)? Hur uppfattade du detta?
Hurudan musik spelades i föreställningen?
Hur var pjäsen uppbyggd?
Var utspelades handlingen?
Upplevde du att det fanns olika nivåer/dimensioner i pjäsen?
Vilka olika händelser fanns med?
Vilka teman tog pjäsen upp?
Var de olika teman som togs upp i pjäsen bekanta?
Skiljde sig pjäsen från tidigare teaterupplevelser? Om ja, på vilket sätt?
Kunde du associera till något ur ditt eget liv eller dagens samhälle? Om ja, vad?
Upplevde du att pjäsen hade ett budskap? Om ja, vad?
Vilken scen blev starkast kvar i ditt minne? Varför?
Att tänka på: Kom ihåg att innan övningen påpeka att det i denna övning inte nns något
rätt och fel. Alla som tar del av pjäsen upplever och minns den på olika sätt och det är
just så det ska vara.
Frågorna nns som en skild bilaga om du vill skriva ut endast de. (Bilaga 7, s. 36.)

fi
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2. Ordningsregler
Varför?: Det kan lätt kännas för unga som att det bara är vuxna som styr och ställer över
deras liv. Som om det är andra som styr upp ordningsregler för deras liv och de bara
måste följa order. Den här övningen hjälper dem re ektera kring detta och vem det är som
skapar ordningsreglerna i deras vardag. Det är samtidigt scenanalys utgående från en av
scenerna i pjäsen.
Du behöver: Utskrift av utdrag ur scenen Ordningsregler åt varje elev. (Bilaga 6, s. 35.)
Gör så här: Be alla läsa utdraget och sedan re ektera i mindre grupper kring följande
frågor:
Vem tänker du att kungligheten som kräver ordningsregler är? Hurudan typ av person?
Finns det någon sådan typ av person i din vardag?
Vem kräver ordning i ditt liv? I ungas liv?
Behövs det någon som håller koll på ordningen?
Är regler något som hjälper eller stjälper?

fl

fl
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3. Övning kring intervju med Li Andersson
Varför?: Skådespelarna läste en artikel där Li Andersson intervjuades om problemet med
skolfrånvaro. Utifrån denna artikel improviserades det fram en hel scen som nns med i
pjäsens slutliga version. Detta är ett intressant sätt att jobba, att ta något relevant och
sedan förverkliga det till något mer gripbart och igenkännande. Denna övning åskådliggör
detta för eleverna.
Du behöver: Utskrivna exemplar av artikeln. (Bilaga 1, s. 27-28.)
Gör så här: Be dem läsa texten med penna i hand och markera det som de känner igen
från pjäsen. Sedan kan de söka sig till par/mindre grupper där de jämför vad de känner
igen och funderar vidare på vad skådespelarna gjorde för att förstora eller lyfta fram de
sakerna. Vad fanns i pjäsen som inte syns i texten? Be dem också fundera på vad de tror
att Unga Scenkompaniet ville med den här scenen. Teater är ett sätt att påverka
samhället, vad vill Unga Scenkompaniet påverka?
När de funderat i par/mindre grupper kan ni ta en avslutande gemensam diskussion i
helklass.

fi
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4. Debatt
Varför?: Här övar eleverna sig på att föra fram sin åsikt. De får jobba tillsammans,
förbereda sig, och sedan som grupp föra fram sin talan.
Du behöver: Om ni vill kan man ha med rekvisita för debatteringen, till exempel något
klädesplagg.
Gör så här: Dela in klassen i två lika
stora grupper. Ena halvan av klassen
argumenterar för förändring och större
roll för ungdomarna i samhället, de
tycker att ungdomarnas roll är viktig
och vill föra samhället framåt. Den
andra halvan argumenterar emot. De vill
behålla samhället som det är och anser
att det är de vuxna som vet bäst.
Ungdomarna är ett bihang som får
vänta tills de blir myndiga och har en
vettig åsikt.
Ge dem 5-10 minuter att förbereda
några argument och möts sedan i
klassrummet igen.
Sedan sker själva debatten, bestäm
gärna tillsammans att grupperna går in i
kollektiva roller inspirerat av den åsikt
de står för.
Du som vuxen i rummet fungerar som
moderator/samtalsledare i debatten. Du
bestämmer vem som börjar och ger
dem ordet, och grupperna får ta ett
argument i gången. Förhoppningsvis
uppstår det spontan diskussion också.

Avsluta gärna i helklass genom att fråga hur det kändes att debattera, kanske för en åsikt
man inte egentligen har. Ni kan också ta upp frågan kring ungdomars möjlighet att
påverka och om de tror att vuxna vill och kan ge plats för ungas medverkan i
samhällsdebatten.
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5. Ett brev ti en vuxen
Varför?: Den här övningen hjälper en att processa alla de tankar som förarbetet och
föreställningen gett en och samtidigt föra det vidare till handling. Inbakat nns också en
övning som hjälper de unga att summera tankarna i en gemensam tankekarta.
Du behöver: Elevernas eget sätt att skriva, penna och papper eller dator. Ett stort papper
för en gemensam tankekarta.
Gör så här: Berätta att ni nu ska skriva ett brev till en valfri vuxen person. Det kan vara en
vuxen i ens nära krets; förälder, lärare, släkting, förebild. Men det kan också vara en vuxen
som man inte känner; Li Andersson, en in uenser, någon inom sjukvården.
Viktigt att tänka på när man skriver är:
1 Vem man skriver till
2 Vad det är man vill säga åt hen
3 Varför man vill säga just precis det
Vissa skriver väldigt snabbt och andra tar mer tid på sig. När man är klar med sitt brev
kan du be dem börja fylla i en gemensam tankekarta. Idén med tankekartan är att
gruppen ska få se vad de lärt sig och vilka tankar som väckts under den här processen. I
mitten på tankekartan skriver ni “VI UNGDOMAR” eller bara “VI”. Och eleverna får sedan
fylla i allt de tycker är relevant för dem i deras liv just nu. Den här tankekartan kan sedan
hängas upp i klassen och får vara levande. Dvs. eleverna kan fortsätta fylla på den under
de kommande dagarna.
Att tänka på: Ge skrivprocessen den tid den behöver.
Tänk också på att det är fullt möjligt att posta breven efteråt. Förankra gärna övningen i
verkligheten just genom att söka upp adress och posta. Säg då detta som ett alternativ
redan förrän de börjar skriva.

fi
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6. Jag k lurar ut mig
Varför?: I pjäsen säger Mimmi att hon “klurar ut sig” och det är en viktig del i en ungdoms
liv. Här nns en mjuk start till att klura ut sig och också en vänskaplig avslutning kring
temat genom att avsluta med övningen Knuten.
Du behöver: Ett A4-papper per elev och
pennor som gärna få vara i olika färger.
Senare en lite större tom yta i rummet, det
räcker att sku a pulpeterna i rummet till
sidan.
Gör så här: Börja med att poängtera att
detta är något de inte behöver visa åt någon
annan, det är något de gör för sig själva och
får ta med hem. Be dem därefter rita ett
enkelt ansikte, eller bara en boll, som
symboliserar dem själva. Sedan får de fylla
ut pappret/ansiktet med svaren på några
frågor, t.ex. dessa:

Vad vill jag i framtiden?
Vad drömmer jag om?
Vad är viktigt för mig?
Hurudan vill jag vara?
Är jag sådan jag vill vara?
Är jag snäll mot mig själv?

Efter detta får ni gärna göra övningen Knuten. Knuten går till så att alla ställer sig i en
cirkel. Alla sträcker ut armarna, stänger ögonen och börjar gå inåt. När alla hittat två
händer att greppa tag i får man öppna ögonen. Nu är gruppens uppgift att klura ut knuten
utan att släppa greppet om varandra. Här krävs samarbete och precis som när man klurar
ut sig ska man inte behöva vara ensam, utan man ska få hjälp av de i sin omgivning.
Att tänka på: Poängtera att det är okej ifall det är svårt att svara på frågorna. Man
behöver inte ha allting färdigt uttänkt redan i högstadiet, man lär sig längs vägen.

ff
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7. Korn av nöjdhet
Varför?: Det kan vara till glädje att lära sig hitta saker man är tacksam för i sin vardag.
Också för att lära sig tycka om sig själv kan det vara viktigt att öva på att tänka bra saker
om sig själv och sin omgivning. Många unga är också väldigt stressade och denna övning
hjälper en att varva ner.
Du behöver: Titta på videon själv på förhand för att kunna leda övningen. Filmen hittas
på www.kanslogrejen.se under namnet “Hitta korn av nöjdhet”.
Du behöver också ett stort utrymme där alla kan lägga sig ner på golvet och där det
gärna går att dämpa belysningen.

Gör så här: Det bästa är om du som vuxen i de ungas liv leder övningen själv, dvs. att du
inte spelar upp videon för eleverna. Detta för att kontakten mellan er blir en helt annan
och betydligt mer personlig om du håller övningen. Er relation vinner något på det. Det
nästbästa alternativt är att spela upp videon från 2:06.i klassen och att ni gemensamt
följer instruktionerna.
Att tänka på: Skicka videon till eleverna så att de kan komma tillbaka till denna övning
hemma. En regelbunden rutin av tacksamhet gör gott för alla. Motivera dem att fortsätta!
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Sajter för hjälp och vidare forskning
www.decibel.
Detta är en nlandssvensk hemsida där unga anonymt får ställa frågor om vad som
helst.
www.kanslogrejen.se
Här hittas videon från övningen “Korn av nöjdhet”. Ge gärna denna video med dem
hem så kan de fortsätta lyssna på den i vardagen.
www.unicef.se/barnkonventionen/las-texten
Här nns hela barnkonventionen, både i kortare och längre format.
www.bvif.
Detta är Finlands barnavårdsförenings hemsida. Här nns bl.a. en föräldrachatt
som man kan vända sig till som förälder.
www.bvif. /for-barn-och-ungdomar/barnets-rattigheter-i-bilder/
Barnavårdsföreningen har sammanställt ett antal vackra bilder för att illustrera
barnens rättigheter. Samtliga tecknade bilder i detta material är tagna från denna
sida.
www.svenska.yle. /a/7-10020336
Detta är intervjun med Li Andersson som även hittas som bilaga i detta material.
Men utöver intervjun hittas även en video om skolfrånvaro som kan användas i
klassrummet eller för eget bruk.
www.svenska.yle. /a/7-10020196
Detta är en artikel om att tjata på barn och speci kt tjat kring läxor. Enligt artikeln
lönar det sig inte!
https://arenan.yle. /poddar/1-63779243
Intervju med Unga Scenkompaniet i Radio Vega 19.10. Diskussion kring Lovlig
frånvaro av hälsoskäl.
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BILAGA 1

Li Andersson: "Det behövs en nationell
modell för hur man jobbar med skolfrånvaro"

Undervisningsminister Li Andersson (Vänsterförbundet) hoppas att det ska nnas olika slags
personal i skolorna som kan ta hand om eleverna, så att lärarna kan koncentrera sig på
undervisningen.

Undervisningsminister Li Andersson
(Vf) vill att skolorna blir bättre på att
förebygga skolfrånvaro. För att det ska
lyckas behöver skolorna bli mera
mångprofessionella och eleverna få
mera stöd i skolan, anser Andersson.
Ofrivillig skolfrånvaro har ökat de senaste
åren och ofta nns ångest eller depression
i bakgrunden. Spotlights granskning visar
att bara en femtedel av de barn och unga
som berörs av skolfrånvaro har fått stöd i
skolan som faktiskt hjälper.

Undervisningsministeriet förbereder nu en
reform som ska göra stödet till eleverna
mera jämlikt.
– Förutom att vi har olika modeller i olika
kommuner för tillfället, så har man också
olika gränser innan man börjar göra
någonting åt saken. Det nns till och med
fall där jag hört att man har upp till 50
timmar frånvaro innan skolan ingriper
ordentligt, säger undervisningsminister Li
Andersson från Vänsterförbundet.
Spotlight har talat med era familjer där
eleverna haft över 100 frånvarotimmar,
utan att skolan reagerat.

fi
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– Det behövs en nationell modell för hur
man jobbar med skolfrånvaro, och
speciellt ett mera förebyggande grepp,
säger Andersson.
Hur ska man övervaka att skolorna
verkligen följer de här nya reglerna?
– Förstås hoppas vi att kommunerna ska
agera enligt det som lagstiftaren önskar
och det som vi har gett resurser till.

Eleverna borde slippa köa till
specialsjukvården
I många kommuner råder det brist på
skolpsykologer. Det leder till större
arbetsbörda för elevvården och kan bidra
till att skolan inte lyckas fånga upp de
elever som har problematisk skolfrånvaro.
Lärarna är högt utbildade pedagoger, det
är dom bra på och det ska dom ha
möjlighet att koncentrera sig på ― Li
Andersson (Vf)
Li Andersson anser att man behöver se
över servicekedjan för barn och ungdomar.
Om eleverna behöver mera stöd än det
som elevvården kan erbjuda, så hamnar
de ofta i långa vårdköer till den specialiserade sjukvården.
– Vi behöver istället basservice med låg
tröskel som kan erbjuda ett starkare stöd
då i början. Det här har man börjat
utveckla i huvudstadsregionen och i Åbo,
där det nu nns tjänster dit man kan
komma utan remiss.

"Läraren kanske inte ens vet
hurdan hjälp den unga har fått"
På sikt hoppas undervisningsministern att
skolan ska bli mera mångprofessionell, så
att det nns olika slags personal i skolan
som kan ta hand om eleverna. Det ska
också hjälpa upp situationen med problematisk skolfrånvaro.
– Lärarna är högt utbildade pedagoger, det
är dom bra på och det ska dom ha
möjlighet att koncentrera sig på. Men de
barn och unga som lider av svår ångest
eller depression, så de här problemen är
kanske inte sådana som har att göra med
just inlärning, utan det kräver också andra
yrkeskunniga och professionellas stöd.
Andersson önskar att det här mångprofessionella stödet kunde erbjudas i
skolorna, så att eleverna slipper köa till
specialsjukvården.
– Det behöver byggas upp ett samarbete
mellan alla de vuxna som arbetar med
barn och unga, istället för att det alltid är
läraren som först ser att det nns
stödbehov och så ska eleven söka sig
någon annanstans. Läraren kanske inte
ens vet hurdan hjälp den unga sedan har
fått i någon annan del av vårt servicesystem.

Artikeln skriven av Linda Söderlund, Yle

Hur fungerar det här på svenska?
– Där är det delvis samma problematik
som med mycket annat, att har vi
tillräckligt med professionella som kan
svenska och kan svara på svenskspråkiga
elevernas behov?

fi

fi
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BILAGA 2

Small things av Ben Howard
All in my mind
I walked down Mayflower Road again
The wailing sound
Echoes from the park seem so absurd
The bus takes hours
I knew it would but I can't shake the sting
Can't spend my time on everybody else
If buildings fell at least we'd be in
matrimony
I can't control the words
Kaleidoscope inside my head
Has the world gone mad
Or is it me?
All these small things they gather 'round
me
Gather 'round me
Is it all so very bad?
I can't see
All these small things they gather 'round
me
Gather 'round me

Has the world gone mad
Or is it me?
All these small things they gather 'round
me
Gather 'round me
Is it all so very bad?
I can't see
All these small things they gather 'round
me
Gather 'round me
And I can't see my love
Has the world gone mad
Or is it me?
All these small things they gather 'round
me
Gather 'round me
Is it all so very bad?
I can't see
All these small things they gather 'round
me
Gather 'round me

Saw the police
Screaming something trivial like
"Keep the peace"
The world moves on and
You can't shake the sound
know she's home
Waiting on somebody holding life
All in my mind, the anvil and the weight
upon my back

29

BILAGA 3

VUXNA SÄGER II
ALLA
Vuxna säger
MIMMI
Du kunde ha övat mera på provet
EDLA
Du klarar inte av det
JOEL
Du gjorde ditt bästa
MIMMI
Försök nu lite åtminstone
TINJA
Jaha, var det idag du hade prov?
ALLA
Vuxna säger
TINJA
Vi vill hjälpa dig
EDLA
Vi nns här
JOEL & MIMMI
För att hjälpa dig
TINJA
Nej jag hinner inte nu, jag är jättestressad
EDLA
Fråga pappa
MIMMI
Fråga mamma

fi
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JOEL
Tänk själv
TINJA
Stör inte nu
MIMMI
Vänta lite
EDLA
Jag är snart klar
JOEL
Du måste ta eget ansvar
TINJA & MIMMI
Nu är vi faktiskt väldigt besvikna på dig
ALLA
Vuxna säger
EDLA
Att man måst va bra i skolan, för framtiden
TINJA
Att allt blir bra
JOEL & TINJA
I framtiden
EDLA
Att du måste ha en ordentlig utbildning
MIMMI
Välj gymnasiet
EDLA
Du får bestämma själv
MIMMI & JOEL
Men välj gymnasiet
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TINJA
Gymnasiet är nog bättre
EDLA
Vart ska du?
MIMMI
Med vem?
JOEL
Kör försiktigt!
TINJA
Var har ni varit?
MIMMI & EDLA
Med vem?
JOEL
Är du hungrig?
TINJA
Har ni ätit hamburgare?
JOEL Igen?
MIMMI
Ät mera grönsaker
TINJA
Ät mera baljväxter
EDLA
Ta vitaminer

MIMMI & JOEL
Och baljväxter
ALLA
Ta mera ansvar
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Vuxna säger

Kompisar säger Samhället säger

Jag säger
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Förslag på påståenden till
värderingsövningen JA eller NEJ:
-

Jag går i högstadiet
Jag trivs i högstadiet
Det är kul att vara en ungdom
Jag har ett eller era fritidsintressen
Jag har tid för vila och fritid
Jag känner mig stressad ibland
Skolan stressar mig
Familjen stressar mig
Jag trivs hemma
Jag har en framtidsdröm
Jag är rädd för framtiden
Det nns en vuxen jag litar på
Vuxna är tjatiga
Det känns som om jag har stort ansvar
Jag vill fortsätta till gymnasiet
Någon vuxen i mitt liv tycker jag borde fortsätta till gymnasiet
Jag känner att min röst blir hörd
Jag känner att jag kan påverka min vardag och mitt liv
Jag tycker att ungdomar kan påverka samhället
Jag vill bli vuxen
Jag bryr mig om vad andra tycker om mig
Jag säger ifrån om någon behandlar mig fel
Jag säger ifrån om någon behandlar någon annan fel
Jag får ha ett privatliv
Vuxna tar mitt bästa i beaktande
Jag har möjlighet att ta del av konst och kultur

fl
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Utdrag ur scenen
ORDNINGSREGLER
KÖREN & KUNGLIGHETEN (sjunger):
Ordningsregler
Vi behöver ordningsregler
Kom hit
Gå dit
Här härskar jag
Hur svårt kan det va?
Ordningsregler
Vi behöver ordningsregler
Systematik
Kom hit, gå dit
Hur svårt kan det va?
Här härskar jag
Pam, pam, pam pam…
KUNGLIGHETEN (vinkar och pratar):
Det här, små barn, är inte vilda västern
I en vilda västern-klass kommer ingen att lära sig nånting.
Det här är en läroanstalt,
det måste nnas ett mått av respekt i mitt ämbete.
Det här, är mitt rike.
Förr var det ordning och reda på torpet!
Förr fanns det pojk- och ickvessa, pojk- och ickfärger.
Förr var det mera kuri och inte så jävla känsligt.
Ryck upp er!
Skärp er!
Var tysta, sluta vara överallt, stå inte där och dagdröm!
O, detta springande och ängande, detta evinnerliga snarvlande och
tjattrande som jag utsätts för mot min vilja.
Säg var är respekten för mitt ämbete?

fl
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Förslag på diskussionsfrågor
till övningen
MINNESRUNDA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Hur såg scenbilden/rummet ut?
Vilka olika karaktärer såg vi i föreställningen?
Hur upplevde du stilen på föreställningen?
Hur såg skådespelarna ut (hår, smink, kläder)? Hur uppfattade du detta?
Hurudan musik spelades i föreställningen?
Hur var pjäsen uppbyggd?
Var utspelades handlingen?
Upplevde du att det fanns olika nivåer/dimensioner i pjäsen?
Vilka olika händelser fanns med?
Vilka teman tog pjäsen upp?
Var de olika teman som togs upp i pjäsen bekanta?
Skiljde sig pjäsen från tidigare teaterupplevelser? Om ja, på vilket sätt?
Kunde du associera till något ur ditt eget liv eller dagens samhälle? Om ja, vad?
Upplevde du att pjäsen hade ett budskap? Om ja, vad?
Vilken scen blev starkast kvar i ditt minne? Varför?
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