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BREV TILL ALLMÄNHETEN
ÅRSKURS: 8-9 + GYMNASIET

VAD ÄR DRAMA? VARFÖR DRAMAÖVNINGAR?

Innan du börjar
Ta dig tid att tänka igenom dina egna reaktioner på det
som är annorlunda. Hur ser ditt bemötande av det annorlunda ut? Ett sätt att verkligen gå in i ämnet i serien
är att arbeta med övningarna i handledningen tillsammans med kollegor innan ni arbetar med era elever.

Dramapedagogik är en upplevelsebaserad pedagogik
som bland annat kan bestå av lekar, gestaltning, gruppövningar och reflektion/diskussion. Den kan användas
som både en pedagogisk och en konstnärlig metod. Det
är en processinriktad arbetsform som innebär att det
man gör tillsammans i gruppen är det viktiga. Syftet är
ge deltagarna möjlighet att först uppleva med kroppen
för att sedan reflektera tillsammans med andra och sätta ord på sina tankar och upplevelser. Målet är en kunskapsprocess där både grupp och individ växer.
Dramaarbete engagerar deltagarna att använda
sina egna kunskaper och erfarenheter. Att använda dramaövningar efter att ha sett Brev till allmänheten är ett
sätt att ge deltagarna möjlighet att dels nå en djupare
förståelse för seriens tematik och dels ge dem möjlighet
att reflektera kring sin egen situation och sitt eget bemötande mot andra människor. Genom att deltagarna
får möjlighet att inom den egna gruppen öva sig på att
reflektera kring och ta ställning i svåra frågor, är tanken att de ska bli rustade att våga ta ställning och plats i
samhället.

Olika steg
Övningarna har flera olika steg, du som ledare kan välja
om du vill använda alla, eller bara några av stegen. Alla
övningar har en reflektionsdel, ofta som sista steg. Det
är viktigt att reflektionsdelen hinns med.
Inför varje övning finns tips till dig som ledare.

Helgrupp och mindre grupp
I övningarna finns moment där deltagarna jobbar i
både helgrupp och i mindre grupper. Det är bra om du
som ledare ansvarar för att dela in deltagarna när de
jobbar i mindre grupper, så att ingen hamnar utanför
och för att deltagarna ska få möjlighet att jobba med
olika personer under dramapasset.
Material
Vid varje övning anges vilket “material” som behövs.
Många övningar fungerar bäst om det finns golvyta att
använda. Kanske kan du skjuta bort bord och stolar eller
låna till exempel gymnastik- eller dramasal när du arbetar med dramaövningarna? Vissa övningar innehåller moment där lappar och mallar används. Dessa finns
som bilagor till handledning, att kopiera och klippa ut.

HANDLEDNINGENS UTFORMNING OCH INNEHÅLL:

Tio övningar
• Handledningen består av tio dramaövningar.
• Den första är en introduktionsövning som kan göras innan Brev till allmänheten visas.
• Övning två och tre är förslag på korta uppvärmningsövningar. Det kan vara bra att göra en av dessa
för att starta upp arbetet efter att alla avsnitt visats.
• Övriga sju övningar är tänkta att användas efter
att deltagarna sett serien för att bearbeta de olika
avsnittens tematik. Övningarna kan användas fristående eller kombineras på det sätt som du som
ledare tycker passar din grupp.

Handledningens teman
Brev till allmänheten har bemötande, utseende och
självkänsla som huvudteman. I handledningen är fokus
framförallt bemötande och utseende. Handledningens
övningar berör dessa teman på en generell nivå, syftet är att deltagarna ska få nya insikter om hur bemöta
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andra människor, inte enbart hur bemöta det som kan
uppfattas som annorlunda eller avvikande.

vara förlösande och skapa god stämning i gruppen, men
också uppfattas som kränkande eller störande. Du som
ledare måste känna av. Våga bryta arbetet när det inte
fungerar, men våga också pröva igen. Kanske passar en
annan övning?

Trygghet och tillit
Oavsett om gruppen är van eller ovan vid att jobba med
drama så är det viktigt att försöka skapa ett tryggt och
tillitsfullt klimat under dramapasset. Det är bra att som
ledare försöka ha ett icke-värderande förhållningssätt.
Uppmuntra deltagarna att våga uttrycka sig och betona
att man får tycka och tänka olika och lika under reflektionsdelarna. Det finns inget rätt eller fel när det gäller
reflektion kring upplevelser.
Det är att rekommendera att du som ledare inte
själv deltar i diskussionerna med egna tankar, utan
fungerar som en “utomstående” samtalsledare.
Det är viktigt att samtalen inte hamnar på en privat
nivå, eller att deltagarna utsätter varandra eller andra
för kränkande behandling. Det kan vara en idé att redan innan övningarna komma överens om vilka förhållningsregler som ska gälla i rummet under arbetet med
dramaövningarna. Att prata med gruppen om att till exempel respektera varandras tankar, våga prova ofärdiga
tankar, inte avbryta varandra med mera.
Drama kan upplevas som utsättande och svårt, var
därför noga med hur du instruerar övningarna. Ett tips
är att upprepa instruktionerna flera gånger eller skriva
på tavlan, för att minimera risken att någon inte förstår
vad den ska göra.
När man jobbar med drama kan det ibland bli
“flamsigt” i klassrummet och det är viktigt att du som
ledare vågar bryta om du upplever att arbetet inte fungerar eller känns meningsfullt för gruppen. Skratt kan

Anpassning
Handledningen är gjord med ambitionen att den ska
kunna fungera i många olika grupper, men självklart är
det du som ledare som har insikt om vad som fungerar i
just din grupp och vilka speciella behov som finns eller
omständigheter som råder. Handledningens övningar
kan behöva anpassas, till exempel med hänsyn till funktionalitet.
Språkligt
I handledningen används det könsneutrala pronomenet hen istället för han/hon. Ordet grupp används istället för klass, ledare istället för lärare och deltagare
istället för elev. Detta för att handledningen ska kunna
användas av olika ledare, i olika grupper och i olika
sammanhang.

Handledningen som en del i ett större förändringsarbete
Förändringsarbete är en process som tar tid. Men, vår
förhoppning är att handledningens övningar kan vara
ett steg mot fördjupad förståelse för, och större insikt
om sitt eget bemötande av det som uppfattas som annorlunda eller avvikande. Genom att jobba med Brev till
allmänhetens tematik hoppas vi att attityder och inställningar kan förändras.
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ÖVNINGAR

TIPS!

1. INTRODUKTIONSÖVNING (INNAN SERIEN VISAS)

Det är viktigt med en introduktion till serien likt den vi
presenterat ovan, men det är också viktigt att deltagarna
får se serien med ett öppet sinne och själva skapa sig en
uppfattning om vad de ser.

Helgrupp

Syfte: Ge en introduktion till vad serien handlar om och
samla gruppens fokus.

Vi rekommenderar dig som ledare att se serien innan du
visar den för din grupp, så du har en förförståelse och är
förberedd på vad avsnitten innehåller och om de passar
att visa för gruppen eller inte.

Steg 1 Alla ansikten är unika
Det är bra om stämningen är lugn i rummet innan övningen startar. Börja med att be deltagarna blunda eller titta ner i golvet. Be alla deltagare att visualisera ett
ansikte, säg till exempel “föreställ er ett ansikte, inte ett
ansikte på någon specifik person som ni känner utan ett
ansikte, vilket som helst. Hur ser ansiktet ut?”
När alla i gruppen har fått tänka ett tag kan du be dem
svara på frågan “Vad finns i ansiktet du ser framför dig?”
(Om koncentrationen går att behålla kan du låta deltagarna fortsätta blunda medan de svarar.)
Förslag som kan komma upp: ögon, näsa, mun, läppar,
ögonfransar, ögonbryn, rynkor, mustasch, näsborrar, finnar, leverfläckar, piercingar och så vidare.

Fråga gruppen om de tror att alla såg ett likadant/samma ansikte framför sig? Antagligen kommer de svara nej,
varpå du kan koppla det till att prata om att alla ansikten
är unika och ser olika ut.
Steg 2 Vad handlar programmen om?
Introducera serien. Till exempel:

“Nu ska vi se en dokumentärserie, Brev till allmänheten,
som följer några ungdomar som har kraniofacial diagnos, i filmen använder de själva begreppet ansiktsmissbildning. Personerna vi kommer följa i filmerna har ansikten som kanske inte ser ut som de ansikten vi är vana
vid, eller som ansikten oftast ser ut i till exempel media.
Men som vi redan pratat om så ser ju faktiskt alla ansikten olika ut. Vi ska få följa dessa ungdomar i deras vardag
och kommer få ta del av hur de tänker kring sina utseenden, sina liv och hur de blir bemötta av sin omgivning.”
Om du vill ge mer fakta kan du använda följande ur UR:s
pressmeddelande om serien:

“Varje år föds cirka 100 barn i Sverige med kraniofacial
diagnos. Diagnoserna kan se olika ut men gemensamt är
att skall- och ansiktsbenen inte växer som vanligt och att
det ofta innebär många komplicerade operationer. Men
operationerna är inte allt. De barn som föds med diagnosen riskerar också att växa upp omgivna av viskningar,
stirrande blickar, andras avvaktande beteende och ibland
även känslan av andras rädsla. Hur är det? Vad har de för
strategier för att klara av andras reaktioner?”
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2. FRUKTSALLAD (UPPVÄRMNINGSÖVNING)

3. BLINKA (UPPVÄRMNINGSÖVNING)

Helgrupp

Helgrupp

Material: Stolar
Syfte: Det kan vara bra att göra en uppvärmningsövning
för att deltagarna ska komma igång med kropp och röst.
Fruktsallad är en “klassisk dramaövning” att starta ett
dramapass med.

Material: Stolar
Syfte: Få deltagarna att komma igång med kroppen och
se varandra. Bonus kan vara att gruppdeltagarna hamnar bredvid nya personer på ett lekfullt sätt.

INSTRUKTION
Hälften av alla deltagarna sitter på varsin stol i en ring
och andra hälften ställer sig bakom dem. En stol ska vara
tom men ha en deltagare bakom. Deltagaren bakom den
tomma stolen ska blinka till någon av deltagarna på stolarna. För den sittande deltagaren som får blinkningen
gäller det att ta sig till den tomma stolen. De som står
bakom stolarna ska hela tiden ha händerna bakom ryggen, ända tills dess att den på stolen framför försöker
smita till den tomma stolen. Då ska deltagaren bakom
stolen försöka hinna lägga sina händer på axlarna på den
deltagaren som sitter framför, som då måste sitta kvar.
Efter en stund byter den på stolen plats med den som
stått bakom stolen, så att rollerna skiftar. Övningen bör
genomföras under tystnad.

INSTRUKTION
Deltagarna sitter på varsin stol i en ring, du som ledare
kan börja med att stå i mitten. Be deltagarna om förslag
på fyra olika frukter (till exempel ananas, banan, kiwi,
äpple). Dela in deltagarna så att alla “blir” en av dessa
frukter. Börja med att ropa ut en av fruktkategorierna,
till exempel “alla äpplen byter plats”. När alla äpplen byter plats ska den som är i mitten försöka ta en stol, så att
någon annan hamnar i mitten och blir utropare. Du kan
också ropa “fruktsallad” och då ska alla byta plats.
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4. STIRRA, SE (BEMÖTANDE)

lan sig. Deltagarna som står på den ena sidan är grupp
A och de andra är grupp B. Grupp A och grupp B ska på
given signal gå mot varandra, mötas på mitten och sen gå
vidare till andra änden av rummet. Alla i grupp A kommer alltså att möta någon i grupp B. Börja gärna med att
testa själva promenaden över golvet och mötet en gång.
Instruera sedan grupperna att nästa gång de möts ska
personerna i grupp A söka ögonkontakt med personerna
i grupp B. Samtidigt ska personerna i grupp B undvika
ögonkontakt och istället titta på personerna i grupp A:s
knän och armbågar. Växla därefter så att ett likadant
möte sker, men nu är det grupp B som söker ögonkontakt
och grupp A som tittar på armbågar och knän. Övningen
bör genomföras under tystnad.

Helgrupp och i mindre grupper
Material: Golvyta, eventuellt en whiteboardtavla
Syfte: Mattias säger i första filmen: “Stirra inte, utan fråga
istället”. I denna övning ges deltagarna möjlighet att i olika steg utforska hur olika sorters blickar och ögonkontakt kan upplevas.

Steg 1 Synonymer till Stirra
Skriv ordet Stirra på tavlan. Låt sedan deltagarna bidra
med så många varianter på ordet som möjligt (till exempel titta, glo, spana, kolla, se, glutta, kika, blänga osv.). Låt
därefter deltagarna, i grupper om tre, diskutera om det
är någon skillnad på ordens betydelser och i sådant fall
vilken.

Be sedan deltagarna i grupp A att flytta ett steg åt vänster
så att ordningen i raden ändras. Gör om mötena, med
samma instruktion, men låt alla möta en ny person.

Steg 2 Att se varandra
Gör en öppen yta på golvet där alla deltagare kan gå omkring. Be deltagarna att under tystnad gå runt på den
öppna ytan, och ge dem instruktioner med jämna mellanrum.

Om ni vill kan ni utforska fler sorters blickar i mötena.
Låt deltagarna mötas på samma sätt som tidigare men
med nya instruktioner. Till exempel: grupp A möter med
nyfikenhet, grupp B med skepsis. Fortsätt göra så att
grupp A flyttar ett steg åt vänster för varje nytt möte så
deltagarna får möta olika personer.

Instruktioner till deltagarna:
1. Gå runt i rummet och försök hitta ett gemensamt
gångtempo.
2. Ta ögonkontakt när ni möter varandra och nicka åt
varandra.
3. Ta ögonkontakt och säg hej när ni möter varandra.

Steg 5 Avslutningsreflektion
Låt deltagarna reflektera i grupper om fyra hur det kändes
att mötas. Hur kändes det att försöka söka ögonkontakt
utan att få den? Hur kändes det att bli betraktad/”tittad
på”? Hur kändes det att betrakta någon annan? Hur kändes det att inte ta emot ögonkontakten?

Steg 3 ”Ögonhopp”
Samla därefter deltagarna i en ring. I ringen ska de titta
sig runt och söka ögonkontakt med någon annan. När två
deltagare får ögonkontakt med varandra ska de nicka åt
varandra, fortsätta hålla ögonkontakten och samtidigt
hoppa ett jämfotahopp på sina respektive platser. Därefter ska de byta plats med varandra i ringen. När de bytt
plats söker de ögonkontakt med varsin ny person. Det
gäller att få ögonkontakt, nicka och byta plats med så
många som möjligt i ringen. Avsluta när du som ledare
sett att alla i ringen bytt plats några gånger. Övningen ska
ske under tystnad.

Koppla reflektionen till Brev till allmänheten och ta upp
exemplet med Mattias som säger att det är en annan sak
att bli ”tittad på” när han står på scen. Fråga deltagarna
om deras erfarenheter.

•
•
•
•
•

Låt deltagarna reflektera i grupper om fyra hur det kändes att både söka och att få ögonkontakt med någon annan i ringen. Låt deltagarna sedan delge sina upplevelser
till varandra i helgrupp.

Steg 4 Olika slags blickar
• För att göra det här steget är det bra om gruppen består av ett jämnt antal deltagare.
• Syftet med övning är att låta deltagarna uppleva hur
blickar kan kännas på olika sätt.
Dela in gruppen i två halvor och be dem ställa sig på två
rader mittemot varandra, med den öppna golvytan emel-
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När är det okej att titta på någon?
När känns det bra eller dåligt att bli ”tittad på”?
Vilka känslor väcker det om någon tittar på en med
granskande blick?
Hur känns det när någon söker ögonkontakt?
Kan man känna att någon tittar på en även om man
inte ser att den gör det?

5. JAG SKULLE VILJA, JAG SKA… (BEMÖTANDE)

alla i gruppen läst en lapp var. Om du som ledare känner
osäkerhet kring deltagarnas inbördes relationer kan du
dela ut skeptiska och ifrågasättande meningar på lappar
till gruppen för att undvika en situation av att kommentarerna blir personliga (kopieringsunderlag 2).

Mindre grupper om 5-6 deltagare
Material: Lappar
Syfte: Få deltagarna att reflektera kring sitt eget och andras bemötande och hur man påverkas av människor i
sin omgivning.

Steg 4 Avslutningsreflektion
Låt deltagarna reflektera i helgrupp om hur de kändes
att bli bemött på de olika sätten.

Steg 1 Introduktion
Dela in deltagarna mindre grupper och be dem ställa sig
gruppvis utspritt i rummet. Berätta för dem att de kommer få prova på två olika sorters bemötande. Förklara
att en i varje grupp kommer börja med att dra en lapp
och läsa upp den mening som står på lappen högt för de
andra i gruppen. De andra i samma grupp ska bemöta
uttalandet enligt olika instruktioner. Betona att det inte
spelar någon roll om påståendet på lappen stämmer in
på deltagaren själv eller inte. Det är inte deltagaren själv
det handlar om utan nu kommer de alla vara “i roll”/var
fiktiva karaktärer.

•
•
•
•
•

TIPS!

Hur kändes det att bli uppmuntrad kontra ifrågasatt?
Vad var det för skillnad?
Hur upplevdes det att tillsammans med de andra
vara uppmuntrande och ifrågasättande?
Kan det här hända i verkligheten?
Påverkas man av vad andra människor tycker eller
säger?
Hur påverkas det som sägs av röstläge, tonfall, intonation och ordval?

Se till att ha skrivit ut lika många uppsättningar lappar
som grupperna är. Är grupperna till exempel fem till antalet behövs fem uppsättningar lappar.

Steg 2 ”Jag skulle vilja…”
En deltagare ur varje grupp (A) börjar med att dra en
lapp från Jag skulle vilja-lapparna (kopieringsunderlag
1) och läser det som står, till exempel Jag skulle vilja åka
jorden runt, men jag vågar inte. De andra deltagarna i respektive grupp bemöter A på olika uppmuntrande sätt,
till exempel genom att säga Ja, det klarar ju du! Vilken kul
idé! och så vidare. De ska alltså improvisera och gärna
överdriva så att A får en ordentlig upplevelse av att bli
bemött på ett uppmuntrande sätt. A behöver inte svara
de andra utan får bara “ta emot” de andras bemötande.

Det är bra om det finns golvyta så att smågrupperna kan
stå i ring så att alla i gruppen kan se varandra under övningen.

När alla A:n i varje grupp blivit bemötta med uppmuntran från de andra deltagarna så markerar du som ledare
(till exempel genom att klappa i händerna) att det är
dags att byta så att en ny person i varje grupp får prova
att vara den som blir bemött. Fortsätt tills alla deltagare i
varje grupp provat att vara den som läser en mening högt
och fått respons av de andra.

Steg 3 ”Jag ska…”
På samma sätt som i steg 1 läser deltagarna i tur och
ordning en lapp var från Jag ska-lapparna (kopieringsunderlag 1), till exempel Jag ska lära mig cykla enhjuling,
vad tror ni om det? De andra deltagarna bemöter nu uttalandet skeptiskt och ifrågasättande, till exempel Varför då? Tror du verkligen att du kommer klara det? och
så vidare. På samma sätt som tidigare improviserar de
andra deltagarna och överdriver sitt bemötande, men
var noga med att markera att deras bemötande aldrig
får innehålla omdömen om den verkliga kamrat de har
framför sig. Deltagaren som läst meningen säger inget
utan tar bara emot de andras bemötande. Du som ledare
markerar när bytena inom gruppen sker och avslutar när
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6. HETA STOLEN (UTSEENDE)
Helgrupp
Material: Stolar
Syfte: Få deltagarna att reflektera kring sina egna värderingar och åsikter utifrån ämnena som tas upp i serien
(utseende, bemötande, självkänsla), att öva sig på att formulera sina tankar och ta ställning till olika påståenden.
Steg 1 Instruktion
Alla deltagarna sitter på varsin stol i en ring. Ledaren läser påståenden (kopieringsunderlag 2)som deltagarna
ska ta ställning till. När man som deltagare håller med
om ett påstående byter man plats, när man inte håller
med sitter man kvar på sin stol. Det ska finnas en extra
stol i ringen för att en deltagare ska kunna byta plats
även om hen är den enda som håller med om påståendet.
Poängtera att värderingar och åsikter är föränderliga.
Man byter plats utifrån hur man känner/tycker just nu
och det är helt okej att ändra sig under övningens gång.
Steg 2 Att ta ställning till påståenden
När deltagarna har hört ett påstående och bytt plats eller suttit kvar får du gärna fråga några i gruppen varför
de flyttade på sig eller satt kvar och hur de tänker. Ställ
gärna fördjupande följdfrågor som till exempel “hur menar du?”, “varför?”, “finns det fler tankar?” och så vidare.
Påståendena är generella och även om deltagarna ska ta
ställning för vad just de tror eller tycker, så är det viktigt
att diskussionen inte hamnar på en privat nivå.

Påståenden att använda
De första påståendena syftar till att värma upp deltagarna och få de att förstå formen. Resten av påståendena är
indelade i kategorierna Utseende och Bemötande. Som
ledare kan du välja vilka påståenden du vill använda.
TIPS!

Det är viktigt att du som ledare är neutral och inte själv
tar ställning i påståendena eller värderar deltagarnas
svar. Var noga med att påminna deltagarna om att det är
helt okej att tycka olika och att det inte finns något rätt
eller fel.
Du som ledare kan välja vilka påståenden du vill lyfta, du
behöver inte ta alla.
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•
•
•
•
•

7. STATYER MED TANKAR OCH KÄNSLOR (BEMÖTANDE)

Vilka kan personer vara?
I vilken situation befinner de sig?
Känner personerna varandra?
Vad tror ni de tycker om varandra?
Är det någon som utsätter eller blir utsatt? Underläge, överläge?
Be åskådarna att i grupper om tre beskriva vad de ser
och vad de tycker att statyn berättar. Låt sedan åskådarna delge varandra sina tankar i helgrupp. Personerna i
statyn behåller hela tiden sina positioner. Givetvis får de
då och då skaka lite på de kroppsdelar som blivit stela av
att vara stilla så länge.

Helgrupp och i mindre grupper
Material: Golvyta
Syfte: Låta deltagarna gestalta, utforska och reflektera
kring det bemötande som personerna i serien berättar
att de blivit utsatta för. Att arbeta kring kränkande bemötande och undersöka om, eller hur, man kan agera mot
det.
Steg 1 Vad sa de i filmen?
Börja med att fråga deltagarna om de minns vad Clara,
Mattias och de andra personerna i filmerna berättade att
de blivit utsatta för på grund av sina diagnoser (till exempel: pekande, stirrande, viskande, dumma kommentarer,
skratt osv.).

Poängtera att samtalet inte behöver handla om Brev till
allmänheten utan att deltagarna kan tolka statyerna fritt.
Steg 3 “Tankebubblor och känslobubblor”
Förklara för åskådarna att de nu ska ge röst åt statyn
genom att ge personerna i statyn tankar och känslor. Instruera deltagarna att en i taget gå fram till statyn och
lägga sin hand på någon av statypersonernas axlar och
därefter säga vad hen tror att statypersonen skulle kunna tänka eller känna. Till exempel “varför pekar du på
mig?”, “jag blir ledsen när de viskar om mig…”.

Steg 2 Vad ser vi i statyn?
Förklara för gruppen att ni nu kommer jobba med statyer. Alltså stillastående och tysta gestaltningar.
Be två frivilliga deltagare ställa sig på golvet så de andra
deltagarna ser dem (bådas hela kroppar ska vara synliga). Be den ena peka på den andra.

Betona att det inte finns någon tanke/känsla som är rätt
eller fel. Man kan säga något kort eller långt, och det gör
inget om flera säger samma sak. Avsluta med att tacka
personerna i statyn och åskådarna för deras insatser.

Be sedan tre nya frivilliga deltagare att komma upp för
att skapa en ny staty.

De ska stå helt stilla och tysta som en staty. Därefter gör
du en överenskommelse med resten av gruppen som
får agera åskådare. Förklara att det inte längre är deras
gruppkamrater som står framför dem i rummet utan att
de nu föreställer några andra som befinner sig på en annan plats.
Ge alla en kort stund att betrakta statyn och tänka för
sig själva. Ställ följande frågor till deltagarna att fundera
kring:
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Steg 5 Avslutningsreflektion
Samlas i helgrupp och fråga om deltagarna minns vilka
strategier personerna i filmerna sa att de hade för att
hantera andra människors kränkande bemötande (ignorera, konfrontera, stirra tillbaka, låtsas som ingenting,
vänja sig osv.). Fråga sedan deltagarna:
• Vad kan man som utomstående person/medmänniska göra om man ser en liknande situation i verkligheten? (att någon pekar, viskar, stirrar, ignorerar
med mera)
• Hur vet man att något är kränkande?
• Är det lätt eller svårt att ingripa som utomstående?
TIPS!

Arbeta med denna övning så länge du som ledare känner
att det är meningsfullt för gruppen. Alla stegen behöver
inte genomföras. Det är viktigt att uppmuntra deltagarna
att bidra med sina tankar och statyförändringar, men
tvinga aldrig. Det kan vara precis lika värdefullt att observera som att vara aktiv.

Arbeta på samma sätt som med den första. Det finns även
en tredje staty att jobba med på samma sätt.
Det kan vara bra att göra flera statyer, ofta kommer deltagarna “i gång” med att improvisera tanke- och känslobubblor när de fått prova formen en gång innan.

Steg 4 Att utforska civilkurage
Nästa steg går ut på att resonera kring vad man som
medmänniska kan göra för att stå upp för den som blir
utsatt. Alltså att tillsammans utforska civilkurage.
Be några frivilliga deltagare bygga upp en av de tidigare
statyerna igen. Fråga gruppen om de har några idéer
på hur man som person utifrån skulle kunna agera i en
liknande situation. Förklara att meningen är att försöka
förändra statybilden så att mötet mellan personerna blir
schysstare, att jämna ut den maktobalans som finns mellan personerna i statyn.
Prova att förändra statyn genom att en av åskådarna gör
ett “förändringsinhopp”, alltså går fram till statyn och
placerar sin kropp vid/i statyn (till exempel genom att
ställa sig emellan den som pekar och den som blir pekad
på). Fråga åskådarna vad statyn berättar nu.

•
•
•

Vad föreställer statybilden nu?
Hur förändrades situationen?
Blev det någon skillnad?

Låt “förändringsinhoppen” vara korta, tacka alla som går
upp och ger förslag. Glöm inte att statyn är tyst och inte
kan röra sig! Uppmuntra åskådarna att prova så många
olika inhopp som möjligt. Betona att ni utforskar och
testar och att det inte handlar om att få fram det bästa
förslaget.

10

Steg 3 Avslutningsreflektion
Avsluta övningen genom att samla alla i en ring eller
på sina stolar. Fråga om de minns några andra citat ur
filmen än dem som de fått jobba med nu. Vilka i sådana fall? Fråga hur de tänker kring citaten och varför de
minns just dessa?
Kommer inga förslag från deltagarna kan du som ledare
lyfta citatet som återkommer i filmerna;
“Fråga innan du börjar stirra”. Prata om citatet.
• Varför tror ni Mattias tycker så?
• Vad tror ni Mattias vill att man ska fråga?

8. CITAT BLIR STATYER
Helgrupp, mindre grupper om ca 4-5 personer.
Material: Lappar med citat (kopieringsunderlag 3), golvyta
Syfte: Låta deltagarna gestalta citat och formulera sina
tankar kring dem för att få en djupare förståelse för filmernas innehåll och tematik.

Steg 1 Att gestalta ett citat
Dela upp deltagarna i grupper om ca 4-5 personer per
grupp. Varje grupp får varsin lapp med ett citat ur filmen.
Gruppen får på kort tid (ca 5 minuter) prata om citatet
och fundera på hur det skulle kunna gestaltas i en enkel
statybild. De ska alltså inte gestalta en sekvens ur filmen,
utan tolka citatet fritt och hitta en situation där citatet
skulle kunna passa. Med gestaltning menas att de ska använda sina kroppar och ställa upp sig i en stillastående
och tyst staty (se övning 7 för utförligare beskrivning av
statymetoden). Uppmuntra alla i respektive grupp att
delta i statyn på något sätt, alla behöver inte vara människor utan kan också gestalta ting, känslor mm.

TIPS!

Om du har en grupp som är van vid liknande övningar,
eller om du vill jobba vidare med citaten kan du låta deltagarna arbeta i mindre grupper och konstruera en kort
och enkel “teaterscen” utifrån citatet. Syftet är att levandegöra citatet, att hitta en “spelbar situation” som gestaltar citatets innehåll.
Upplever du att statyövning inte fungerar i din grupp går
det bra att istället samtala i smågrupper om citaten. Vad
tänker deltagarna kring citaten? Var det något som berörde dem eller gav nya tankar, frågor, funderingar?

Genom att få begränsat med tid sänks förhoppningsvis
prestationskraven; idén är att deltagarna ska gå på sin
första impuls och snabbt få ihop en staty. Betona att den
får vara hur abstrakt som helst!

Steg 2 Vad ser vi i statyn?
När alla grupper har kommit överens om hur deras statybild ser ut är det dags för presentation i helgrupp. Ledaren instruerar en grupp att börja genom att visa sin
staty för resten av gruppen, som då blir åskådare. Åskådarnas uppgift är att betrakta statyn och svara på följande frågor:
• Vad föreställer bilden/statyn?
• Vilken situation skulle det kunna vara?
• Vad föreställer de olika personerna i statyn?
Betona att det inte finns något fel, uppmuntra fria associationer. Gå gärna runt statyn och se den från olika vinklar.

När åskådarna fått samtala en stund avslutar ledaren
med att fråga gruppen som gestaltat statyn vilket citat de
hade. Fråga om de tycker åskådarnas respons och tankar
överensstämde med vad de själva tänkte. Tacka sedan
personerna i statyn för deras insats och be nästa grupp
visa sin staty. Gör på samma sätt som med den första
gruppen tills alla grupper har fått presentera sina statyer
och citat.
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svarta skor och det är inget fel på dem. Jag är övertygad
om att flera andra i det här rummet också tycker det är
helt okej att du har svarta skor, så du kan vara lugn. Det är
verkligen okej för oss!” B får fortfarande bara svara “tack”.
Sedan byts det om och B får säga samma sak till A.

9. DET ÄR OKEJ FÖR MIG (BEMÖTANDE)
Övning inspirerad av RFSL Ungdoms material BRYT!
Helgrupp
Material: Golvyta
Syfte: Det här är en övning som handlar om bemötande
och tolerans. Genom att prova på att vara en som har
mandat att ge tolerans och en som blir tolererad kan
gruppen få möjlighet att reflektera kring maktrelationer
mellan människor och problematisera (ett) bemötande
(som tolererar).

Låt deltagarna få prova detta en stund innan övningen
avslutas med alla samlas i ringen igen.

Steg 5 Avslutningsreflektion
Efter övningen är det viktigt att samtala med deltagarna
om hur de upplevde övningen.

Exempel på frågor att ställa:
• Hur kändes det att bli kommenterad/okejad/tolererad och bara få svara “tack”?
• Hur kändes det att kommentera/okeja/tolerera en
annan person?
• Förändrades upplevelsen under de olika stegen?
• Vad har den här övningen med bemötande att göra?

Övningen kan ses som en gestaltning av/ett exempel på
vad som kan ske både i möten mellan människor men
också i större politiska sammanhang där vissa har makten att bestämma vilka grupper/vilka personer som kan
få eller fråntas (majoritetens) tolerans.
Steg 1 Se dig omkring
Deltagarna står i en ring. Be dem under tystnad se sig
omkring i grupprummet och registrera sina gruppkamrater: Hur ser de ut i dag? Vilken färg har de på sina kläder? Vilka attribut? Vilken frisyr?

Att göra den här övningen kan väcka obehag hos deltagarna. Den kan upplevas som väldigt utsättande, då den ena
befinner sig i ett överläge och den andra i ett underläge
(en okejar den andra). Att lyfta sådana upplevelser ger en
möjlighet att prata om och problematisera maktutövande.

Steg 2 “Jag ser att du har...”
Låt deltagarna gå runt i rummet. När de möter en annan
deltagare ska de stanna upp, och den ena (A) börjar med
att kommentera något som är synligt hos den andra (B),
enligt formen “jag ser att du har…”. Det är viktigt att det
sägs på ett sätt som inte är värderande, alltså inte “jag ser
att du har ett par snygga svarta skor” utan “jag ser att du
har ett par svarta skor”. När A har kommenterat något
som B har, är det B:s tur att på samma sätt kommentera
något A har, till exempel: “jag ser att du har en stickad
mössa på dig”. Sedan går båda vidare till varsin ny person
i rummet och proceduren upprepas.
Steg 3 “... och det är helt okej för mig”
När du som ledare ser att alla har hunnit möta några personer ger du nästa instruktion. Nu ska A inte bara kommentera något hos B, utan också försäkra B om att hen
också tolerar detta hos B. Till exempel: “Jag ser att du har
ett par svarta skor, och det är helt okej för mig”. B får bara
svara “tack”. Sedan är det B:s tur att på samma sätt kommentera och uttrycka tolerans över något A har. Även A
får bara svara “tack”. Sedan går båda vidare till varsin ny
person i rummet och proceduren upprepas.

Exempel på frågor:
• Vem/vilka är det som har mandat att uttrycka sig om
någon annan/andra?
• Vem/vilka är det som tolererar/blir tolererade?
• Räcker det med att bli tolererad?

Om ingen i gruppen uttrycker att det var obehagligt kan
du som ledare med fördel lyfta det “det är inte konstigt
att känna obehag i en sådan här situation, när någon annan utövar makt och bestämmer om du ska tolereras eller
inte”.
Övningen kan också upplevas som positiv, deltagare kan
uttrycka att de i rollen som B kände sig sedda och bekräftade, och i rollen som A bekräftande och tillåtande. Även
dessa upplevelser är viktiga att lyfta och kan kopplas till
en diskussion om hur bekräftande fungerar. Att ge och
få erkännanden, att bli sedd och bekräftad är viktigt för
människor. Fråga gärna deltagarna om det är någon skillnad mellan tolerans och bekräftelse? (Är det någon skillnad på att mötas i maktobalans eller på ett jämlikt sätt?)
Utgå från det som kommer upp i diskussionen i din
grupp. Avsluta gärna med att fråga om deltagarna fått
nya tankar om bemötande.

Steg 4 ”… och det är helt okej för alla oss”
När deltagarna genomfört steg 3 ger du nästa instruktion. A ska nu inte bara kommentera och säga att det är
okej för bara hen själv, utan även understryka att det är
okej i ett större sammanhang och för en större grupp att det inte alls är avvikande eller fel. Låt deltagarna få
säga det på sitt eget sätt, men ge gärna exempel på hur
man kan säga: “Jag ser att du har ett par svarta skor och
det är helt okej för mig. Jag har träffat flera personer med

TIPS!

Är det ojämnt antal kan mötena bestå av tre personer;
A, B, C.
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Det är bra om det finns golvutrymme att använda så deltagarna kan gå runt i rummet, men saknas det kan de

10. BREV FRÅN ALLMÄNHETEN (AVSLUTNINGSÖVNING)

också stå vid sina bord och bara vända sig åt olika håll för
att möta olika personer.

Helgrupp

I en sådan här övning kan det vara viktigt att inte ha som
krav att alla ska reflektera verbalt kring sina upplevelser,
men uppmuntra gärna deltagarna att dela sina erfarenheter och se till att många olika röster får höras i diskussionen. Passar det inte med helgruppsdiskussion kan
deltagarna istället prata två och två.

Material: Brevmall, pennor
Syfte: Återkoppla till seriens titel. Låta deltagarna reflektera kring det de sett och besvara serien genom att skriva
ett eget brev.

Steg 1 Seriens titel
Låt deltagarna fundera över seriens titel: Brev till allmänheten. Vad tänker de om den? Varför tror de att serien
heter så? Låt deltagarna delge varandra sina tankar i helgrupp.

Steg 2 Hur bemöter du?
Ge alla i gruppen möjlighet att en kort stund reflektera
kring hur de själva bemöter eller avstår från att bemöta/
möta människor i sin omgivning. Förklara att alla säkert
någon gång har eller kommer att hamna i situationer
där de inte bemöter sin medmänniska på det vis som de
egentligen tycker är bra. Det kan bero på rädsla, ovana,
blyghet, ilska, trötthet – ja, det finns en mängd olika orsaker. Om deltagarna vill kan de skriva ner sina tankar. Be
vidare alla att föreställa sig en konkret situation där de
nästa gång den inträffar bestämmer sig för att förändra
sitt bemötande av en annan människa. Självklart kan de
som vill få dela med sig av sina tankar i gruppen, men det
är den egna reflektionen som är betydelsefull.
Steg 3 Skriva brev
Låt deltagarna skriva ett eget brev som svar till Brev till
allmänheten. Låt dem skriva ett ”brev från allmänheten”.
Vilka tankar har de fått av att se serien? Har de fått några
nya insikter och funderingar eller har serien väckt frågor? Finns det något som de skulle vilja att allmänheten
fick veta mer om? I så fall vad och varför?
Den som vill kan gärna skicka sina brev till redaktionen
bakom serien. Enklast via mail: helene.naslund@ur.se eller med post till Helene Näslund, UR, 105 10 Stockholm
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KOPIERINGSUNDERLAG 1

TIPS!
Se till att ha skrivit ut lika många uppsättningar lappar som grupperna är. Är grupperna till exempel fem till
antalet behövs fem uppsättningar lappar.
Det är bra om det finns golvyta så att smågrupperna kan stå i ring så att alla i gruppen kan se varandra under
övningen.
Lappar att klippa ut

JAG SKULLE VILJA..

Jag skulle vilja flyga luftballong,
men jag vågar inte.

Jag skulle vilja börja spela ett instrument,
men jag tror inte att jag kan.

Jag skulle vilja lära mig ett nytt språk,
men jag tror inte att jag kan.

Jag skulle vilja bli kock,
men jag tror inte att jag kan.

Jag skulle vilja åka jorden runt,
men jag vågar inte.

Jag skulle vilja göra en film,
men jag tror inte att jag kan.

Jag skulle vilja bli astronaut,
men jag tror inte att jag kan.

Jag skulle vilja bygga mitt eget hus,
men jag tror inte att jag kan.

JAG SKA…
Jag ska börja spela fotboll,
vad tror ni om det?

Jag ska starta eget företag,
vad tror ni om det?

Jag ska bli programledare i radio,
vad tror ni om det?

Jag ska praktisera på en bensinmack,
vad tror ni om det?

Jag ska lära mig cykla enhjuling,
vad tror ni om det?

Jag ska bli flytta hemifrån,
vad tror ni om det?

Jag ska starta ett band,
vad tror ni om det?

Jag ska tatuera mig,
vad tror ni om det?
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KOPIERINGSUNDERLAG 2
Påståenden att använda
De första påståendena syftar till att värma upp deltagarna och få de att förstå
formen. Resten av påståendena är indelade i kategorierna Utseende och Bemötande. Som ledare kan du välja vilka påståenden du vill använda.
Uppvärmningspåståenden

Sommaren är den bästa årstiden
Pizza är gott
Det är skönt att gå upp tidigt på morgonen
Tema Utseende

I vårt samhälle finns tydliga normer för hur man ska se ut
Man kan se på någons utseende hur den är som person
Det skulle vara bra om alla såg likadana ut
Många dömer människor utifrån deras utseende innan de lärt känna dem
Man måste se ut som alla andra för att bli accepterad
Om folk påpekar något i ens utseende kan man få komplex för det
Om man tycker om sitt utseende mår man bra
Man kan se på någon om den har ett bra självförtroende
Många tycker det är viktigt hur ens kompisar ser ut
Alla bryr sig om sitt utseende
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Tema Bemötande

Alla vill bli omtyckta
Man har ett ansvar för hur man bemöter andra människor
Man borde inte bry sig om vad andra tycker
Många är rädda för det som är annorlunda
Alla människor har fördomar
Att man tittar på det som är annorlunda är inte konstigt
Det är viktigt att bli accepterad av andra
De flesta vet för lite om det som är annorlunda
Man kan inte se på människor vad de har varit med om
Blickar kan kännas på olika sätt
Det är skillnad på om det är ett barn eller en vuxen som stirrar
Man stirrar för att man är nyfiken
Det är skillnad på att stirra på någon och att se någon

TIPS!
Det är viktigt att du som ledare är neutral och inte själv tar ställning i påståendena
eller värderar deltagarnas svar. Var noga med att påminna deltagarna om att det är
helt okej att tycka olika och att det inte finns något rätt eller fel.
Du som ledare kan välja vilka påståenden du vill lyfta, du behöver inte ta alla.
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KOPIERINGSUNDERLAG 3
Citat ur filmerna

“Det värsta någon kan göra det är att tycka synd om en”
“Man strävar ju efter att se så normal ut som möjligt, så att man
lättare ska bli accepterad”
“Den jag är, den sitter mer här inne, men utseendet, hur jag ser ut i
ansiktet, det spelar ingen roll”
“Man vet att man har det här komplexet (...) och så kommer folk
och påpekar det hela tiden då blir det ju ännu värre. Därför är det
väldigt skönt när människor behandlar en som vem som helst”
“Det är alltid tufft att försöka lära känna nya männsikor, ofta ser
de bara det yttre, de hinner döma en innan de lär känna en”
“Både de som är annorlunda och de som inte är annorlunda är fortfarande människor (...) och de har fortfarande samma rättigheter”
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