LÄRARHANDLEDNING

Lärarhandledning Allt du önskar

av Gunhild Aubert Opdal, teaterpedagog på Unga Klara
Lärarhandledningen riktar sig till lärare och elever som har tittat på föreställningen
Allt du önskar på Unga Klara. Övningarna kan användas för att arbeta vidare med
föreställningens tematik i klassrummet. Vi hoppas att lärarhandledningen kan ge
inspiration till både lärare och elever och vi uppmuntrar lärare att anpassa
övningarna till klasserna och eleverna, då det är ni som känner eleverna och vet på
vilket sätt övningarna kan fungera.
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Respekt och trygghet
Att arbeta med egna berättelser och att gestalta olika scener kan vara känsliga
uppgifter. Det är viktigt att skapa ett tryggt och respektfullt förhållningssätt till
varandra – det finns inga berättelser som är fel eller tråkiga. Eftersträva ett
välkomnande, tillåtande och lyssnande rum där elevernas egna historier får ta plats.
Om det finns elever som inte vill delta är det förstås också okej.

Människan och Drömmar
av Bastardproduktion

Människan är det enda djur som kan tänka sig det som ännu inte finns. I våra
önskningar och drömmar om framtiden finns en enorm kraft, en kraft som är med och
bygger allt nytt som ska komma. Med detta stora anslag som vill synliggöra
drömmars kraft har vi satt igång projektet Allt du önskar. Projektets intention är att
spåra och umgås med våra drömmar och lära av dem på olika vis. Genom dem kan
vi se både våra basala behov och vår djupaste längtan. Vi kan se vår samtids och
omvärlds ideal och krav. Vi har ställt oss frågor om vad som skapar våra drömmar
och hur vi påverkas av drömfabrikernas (reklam, film och media) berättelser om hur
en lyckad människa ska vara? Kan alla drömma om allt? Hur beroende är vi av att
förebilder öppnar drömmarnas föreställningsvärldar för oss? Finns det drömmar som
inte får så mycket plats i vår samtid? Kan det finnas plats för mer gemensamma
drömmar? Vilka drömmar ska bygga den nya världen?

’"Jag har en dröm", sa Martin Luther King i ett berömt tal. ’Har du också en dröm?’,
frågar Myresjöhus i en samtida annons. Båda vänder sig till människan som en
drömmande varelse. En varelse som vill förändring - av livet, världen, det egna
jaget. Men i den första är det det mänskliga varandet, relationerna, som ska byggas, i
den andra ett hus!”
Citat från Nina Björks bok Lyckliga i alla sina dagar.
Ibland tror vi att vi drömmer om framgång och materiella ting, men om vi spårar
drömmen lite noggrannare så inser vi att vi faktiskt drömmer mer om relationer och
mindre om saker och status. Det finns nästan alltid en människa som måltavla bakom
varje dröm, i drömmen om semestern finns antagligen den kravlösa platsen där vi
bara kan vara tillsammans. I drömmen om att lyckas finns ofta någon viktig persons
erkännande vi längtar till. I drömmen om ett bättre liv finns förmågan att underlätta
för vår familj. I drömmen om en iPad finns kanske drömmen om att tillhöra och få ha
samma som alla andra. Vi drömmer kanske allra mest om varandra.
Kan önskningar och drömmar i olika skepnader tala om för oss vad vi behöver mest?
Många viktiga drömmar handlar om gemenskap och att få tillhöra. I en förhoppning
att kunna utvidga detta rum där drömmen om relationer ges plats och värde har vi i
det här arbetet valt att nära just dessa drömmar mer genom att se dem, lyfta dem
och praktisera att göra saker tillsammans. Att tillsammans göra något modigt och
stort, så som det kan kännas att göra en föreställning. Därför är barnen med på scen
för att representera sin egen ålder och för att vi tror på att göra viktiga saker
tillsammans.

Uppvärmningsövningar
Det är alltid bra att värma upp inför det kreativa arbetet. Vi värmer upp för att få i
gång fantasi och association och för att släppa loss lite. Dessa övningar kan
användas i varje del för att värma upp klassen.
Associationsövning med ord: Plocka ur handen
Syfte:
Få i gång fantasiflödet genom att fritt associera. Få syn på hur vi kan bli inspirerade,
att sänka garden kring att prestera, då det är en lekfull och rolig övning.
Framförande:
Två och två tillsammans, stå mitt emot varandra och sträck fram vänster hand med
handflatan upp. Nu ska vi varannan gång plocka ord ur den andras hand. Vi gör en
rörelse som om vi plockar något ur kompisens hand och sedan säger vi ett ord. Det
ska gå fort! T ex näsa! Bil! Träd! Hus! Jul! Ko!
Leken går alltså ut på snabbt hitta på ord. Det kan gå lite trögt i början och det kan bli
ganska högljutt, men syftet är att få i gång orden och komma bort från självcensuren.
Prata om hur vi kan få inspiration. Fråga eleverna om de har tips på hur de kan göra
för att orden lättare ska flyta.
Associationsövning med rörelse: Galgen eller Näsduken
Syfte:
Få i gång kroppen och associationsförmågan genom påstå att en galge eller en
näsduk är någonting helt annat.
Framförande:
Klassen står i en cirkel. I mitten ligger en galge/klädhängare på golvet. Den är magisk
och kan förvandlas till vad som helst när vi tar upp den. En och en går in i cirkeln och
gör en rörelse med galgen där man påstår att galgen till exempel är en pil och båge,
en viol, ett skohorn, en trumpet, en häst, en bilratt osv . När vi andra ser vad det är
säger vi:
– Jaa, vi fattar! Och då lägger eleven tillbaka galgen på golvet och nästa elev går in
och plockar upp den och omvandlar den till något annat. Vi kan gå i turordning runt
cirkeln eller vi kan öppna för att den som vill går in i cirkeln. Om två går in samtidigt
måste de tillsammans hitta på vad galgen är.
Leken blir troligen helt annorlunda med en näsduk eller ett mjukt föremål. Testa det
och diskutera vad som ger mest inspiration!

Om berättelser och fantasi
Berättelser har alltid varit människans sätt att förstå sig själv och sin värld. Genom
myter, legender och sagor skapades och formades våra tankar och våra samhällen,
våra religioner, ideologier och våra uttrycksformer. Genom att förstå värdet av våra
egna berättelser förstår vi också värdet av oss själva. Genom att tolka oss själva i
relation till samhället får syn på vilka vi är.
Föreställningen Allt du önskar har samlat in 11-åringars drömmar och iscensätter
dessa. Att arbeta vidare i klassrummet handlar om att uppmana till berättelser, att
bejaka fantasin och hoppet.
Vem är vi? Vilka är ni? Teater är en kollektiv konstform där det inte finns rätt eller fel,
eftersom alla förslag kan bli något. Genom teater- och dramaövningar kan vi öppna
för frågor på ett nytt sätt, byta fokus, byta tankar, byta perspektiv. Genom att titta
på en pjäs kan vi få distans till att projicera och allmängöra ämnen som kanske ligger
personligt nära och som därför inte är lätta att samtala om. Genom teater kan vi
också få syn på människan och hennes sidor och därmed också stärka vår empatiska
förmåga. Teater är att vara beroende av sina medspelare, teater skapar trygghet.
Teater kan vara enkel, men det ligger avancerade strukturer inbakade i den.
Useful memories
Syfte:
Att bläddra i egna minnen för att hitta berättelser som stärker jaget eller det egna
minnet. Att sedan dela detta med en kompis kan ge oss insikt i att vi alla har känt
samma känslor om än i olika situationer. Att lyssna och återberätta kan också ge en
ny dimension i historien. Vi tränar på att ta in den andras historia och att lyssna med
respekt, för sedan att återberätta.
Framförande:
Två och två tillsammans. Hitta ett minne, en gång var jag arg, ledsen, glad osv.
Berätta för varandra. Lyssna på din kompis historia och återberätta den sedan på
ditt sätt. Ni återberättar alltså varandras historier.
Useful memories är en fin övning där elevernas förmåga att sätta ord på ett minne
och berätta den för en klasskompis står i fokus. Att beskriva, berätta och lyssna för
att sedan återberätta är en bra sätt att träna på empati och respekt.
Reflektera tillsammans med eleverna:
Hur är det att hitta egna minnen och berätta för någon annan? Hur är det att få sin
egen historia återberättad? Var det något som var svårt? Hur var det att hitta ett
minne med en känsla? Känner ni igen er i känslorna och i situationerna?

Objektsbeskrivning - hitta på en berättelse
Syfte: Att genom vardagliga objekt hitta associationer, fantasi och berättelser.
Framförande:
Samla ihop olika objekt och dela ut ett objekt till varje elev. Det kan vara ett gem, en
tärning, ett plåster, en skruv, en nyckel – vad som helst. Gå ihop två och två och sitt
med ryggen emot varandra. Beskriv nu objektet för din kompis, utan att säga vad det
är. Ta utgångspunkt i färg, form, känsla. Låt kompisen gissa vilket objekt du har i
handen.
Hitta på en berättelse där objektet finns med. Berätta för varandra, två och två.
Att diskutera:
På vilket sätt kunde ett objekt hjälpa fantasin på traven?
Hur var det med inspirationen?
Gav objektet dig associationer eller var det för dig ett okänt objekt?
Skriva berättelser
Syfte:
Att genom slumpvis valda ord sätta ihop en berättelse och skriva ner den.
Framförande:
Skriv upp i olika högar, objekt/subjekt/adjektiv. Det kan vara tex vinter, kopp, sol, löv,
hund, grotta, blå, sorg, glädje, liten, frusen, kärleksfull osv. Låt eleverna ta en lapp från
varje hög och sedan be dem skriva en berättelse där dessa orden finns med, antingen
direkt eller indirekt. Läs upp berättelserna för varandra.
Att diskutera: Kan denna metod användas andra gånger i skolan? På vilket sätt kom
fantasin i gång? Hur var det att skapa en berättelse med två eller tre ord som inte
nödvändigtvis hängde ihop? Blev du inspirerad?

Kapade drömmar
”Jag vet inte vad det är, men det är inte magiskt och ingen slump, för tusen andra
skulle kunna stå och berätta exakt den här historien, om hur dom blev som alla andra
runt om dom, som såg ut som dom. Du säger att vi äger våra drömmar, men vi vet
inte ens vems drömmar vi drömmer.” Ur Allt du önskar
Reklamspaning
Syfte: Att gå på upptäcktsfärd i reklamens värld med nya glasögon. Vad berättar
reklamen för oss?
Framförande:
Ta fram tidningar och magasin. Gå på spaning och ställ frågor som: Vad behöver vi?
Vad begär vi? Vad tror vi att vi måste ha? Vad och vem blir jag om jag köper denna,
enligt reklamen? Vad innehåller denna reklam? Hitta nyckelord som ni kan diskutera i
spaningen: Lycka, vänskap, prylar, resor, familj, ha kul, va tuff osv.

”Drömmar är visioner om framtiden, dom är bilder av det som inte finns. Dom är
utopier som pratar om en värld vi önskar. Alla har en egen utopi, alltså en dröm som
kan sluta vara utopi och bli verklighet, gömd inom sig och ibland blir en utopi till
verklighet och då blir den något annat. Det finns dom som kallar utopier för något
orealistiskt, men dom ser inte kraften som finns i att drömma.” Ur Allt du önskar
Gör egna drömaffischer!
Syfte: Att ta makten över vad vi vill berätta genom att göra egna affischer.
Framförande:
Arbeta i grupper. Bestäm er för vad ni vill säga och förmedla genom er affisch. Det
kan vara några av nyckelorden från Reklamspaningsövningen. Ta tidningar, magasin
och affischer och skapa era egna affischer genom att klippa, klistra och limma.
Reflektera runt varje grupps affisch. Vad förmedlas? Vilket budskap kommer fram
och på vilket sätt? Till vem är affischen riktad? Var skulle en sådan affisch kunna
hänga? Var borde den hänga? Hur var det att skapa egna drömaffischer?

Din drömvärld
Syfte: Att få fram alla de olika drömvärldar som bor i var och en av oss.
Framförande:
Om miljön i klassen är trygg kan ni kanske fritt associera kring vad en drömvärld är
och hur den ser ut. Skriv upp på tavlan. Annars kan var och en skriv på ett papper om
hur elevens drömvärld ser ut och vad den innehåller. Samla så in lapparna och skriv
upp på tavlan.
Reflektion:
Titta på alla ord på tavlan. Vilka är det som upprepas? Andra ord som bara finns en
gång? Är det några ord som ”sticker ut”? Är det några som är överraskande? Vad
kan vi läsa ut av detta ordmoln? Kan vi få syn på människorna bakom drömmarna?
Vilka är de?

”Drömmar….det finns drömmar som hjälper oss att tänka större, som tar oss till
världar vi har hört om men aldrig sett. Det finns dom som får tiden att springa sig
flåsig. Sen finns det dom där drömmarna som hjälper oss att överleva verkligheten,
dom som är som att andas eller som konstgjordandning när du inte kan andas mer.
När allt blir mer än jag kan hantera, när det blir för tungt, då drömmer jag, jag
drömmer mig bort till en bra plats och stannar där ett tag tills jag fått ny energi. Det
finns dom där drömmarna som bara blåser in i huvudet, du vet inte var dom kommer
ifrån, dom är helt omöjliga att spåra men helt plötsligt så vet du att inget kan se ut
som det gjorde innan, det är drömmar som skapar något nytt. I drömmen kan jag
göra exakt vad jag vill.” Ur Allt du önskar

Levandegöra drömmarna
Att föreställa oss, att ha möjlighet att hitta på något som inte är, men som vi skapar
här och nu, det är en av människans stora kapaciteter. Det kan också kallas teater: Vi
hittar på något som inte är, vi gör det tillsammans och vi påstår att det är på riktigt.
Skapa kortare scener
Syfte: Att skapa scener tillsammans och hitta på en situation med karaktärer och
handling är både samlande för gruppen och empatistärkande.
Framförande:
Dela klassen in i 5-6 elever i varje grupp. Ge grupperna antigen samma uppgift eller
olika uppgifter och be dem tänka på VEM/VILKA som är i scenen, VAD den/de gör
och VAR den/de är. Det får gärna vara ett ”problem” som skaver i scenen och som
karaktärerna får lösa under handlingen. Be också eleverna att gå till olika hörn av
klassrummet eller till andra rum, tex ute i korridoren, i ett grupprum, på lärarrummet,
vid toaletterna osv .
Val av ställe kan göra mycket för scenen, det är kanske annorlunda att spela i
klassrummet än i lärarrummet. Det kan vara en reflektion i sig själv, vilket ställe
utspelar sig scenen på? Arbeta i 10 – 15 minuter och spela upp för varandra. Varje
scen varar i max fem minuter.
Tips på scener:
1) Vad är en god värld?
Tänk på vad som gör en god värld. Försök att hitta en konkret handling med personer
involverade. Vad händer? Varför och på vilket sätt speglar det en god värld? Tänk
gärna mikronivå kontra makronivå. Vad händer i en familj i en god värld? Eller i en
klass? Kan det spegla vad som händer i en hel värld?
2) Någon annan
Tänk på någon du inte är. Kanske med ett annat kön eller med en annan syn på livet.
Hur beter sig, ser ut och tänker personen? Möt varandra parvis eller i grupp och hitta
på en scen tillsammans, där era olika karaktärer och motsatser kommer fram.
3) God vän eller dålig vän?
Gör en scen där en bra vänskap belyses. Försök att hitta en situation som kan spegla
en god vänskap. Gör sedan scenen igen där karaktärerna visar en dålig vänskap.
Vad är skillnaden i handling och i beteende? Ser scenerna likadana ut i början? När
och på vilket sätt blir det en dålig vänskap och en dålig situation?
4) Makt
Vem bestämmer över ditt liv? Är det du eller någon annan? Några beslut kan en
påverka, andra tas över huvudet på en. Hur ser det ut när någon annan bestämmer
över dig? När beslut tas och en inte får vara med att påverka? Vem tar beslutet och
hur reagerar den som det handlar om? Vilka konsekvenser får det?

Samarbetet Unga Klara och Bastard Produktion
Unga Klara har sedan starten 1975 varit en teater i barns och ungas tjänst, där livets
svåra och komplexa frågor lyfts fram genom konsten. Unga Klara arbetar
utforskande och i process och alltid nära våra målgrupper, antingen det är 6
månader gamla barn eller tonåringar - eller 80-plussare för den delen. Vi vill spela
teater om det viktigaste, för de allra viktigaste och då är livet själv vårt rättesnöre.
Suzanne Osten grundade Unga Klara och drev teatern fram till 2014 då Farnaz Arbabi
och Gustav Deinoff övertog som konstnärliga ledare.
Bastard Produktion är en konstnärlig plattform i brytningspunkten mellan dans, teater
och film, där den utforskande och utformande konsten står i fokus. Bastard
Produktion en av Sveriges mest innovativa grupper inom scenkonstproduktion och
arbetar i nära dialog med sin publik i hela den konstnärliga processen. Bastard
Produktion genomsyras av en ambition att ständigt söka nya arbetsmetoder och har
en passion för att utforska sociala fenomen i vår tid.
Allt du önskar är ett projekt om drömmens kraft, som tar avstamp i 11-åringars egna
fantasier och drömmar. Under 1,5 år har Bastard Produktion samlat in, workshopat
fram och undersökt 11-åringars drömmar och visioner.

Inspirationsmaterial
Böcker:
Lyckliga i alla sina dagar, Nina Björk
Modet att vara sårbar, Brene Brown
I spend therefore I am, Philip Roscoe
Jag – Du i kontrast till Jag – Det, Martin Bubers resonemang om det relationella
förhållningssättet
Film:
Efter livet, regi Hirokazu Koreeda

