VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN

HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser vår föreställning
Vad äter dig. Föreställningen handlar om de fyra mellanstadiebarnen Ur, Tigris,
Assur och Euf. Ur längtar efter att växa, Tigirs vill att pappa ska bry sig, Assur är
sig själv i spelvärlden och Euf älskar mat.
För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta
material. Det är tänkt att inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med
föreställningens teman och former. Känn dig fri att utveckla och förändra det
här materialet utifrån vad som passar er! Du som lärare vet bäst vad som
passar din grupp och vilka erfarenheter och kompetenser som finns bland
eleverna. Materialet innehåller förslag på ämnen och diskussionsfrågor som
både går bra att prata om i stor eller liten grupp, och som du kan låta dina elever
fundera och skriva eller rita kring enskilt.
Om du har frågor till oss, vänd dig till:
Elin Andersson
Marknads -och kommunikationsansvarig
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

ATT EFTERSNACKA I KLASSRUMMET
När du ska prata om en föreställning med dina elever finns det ett par saker som
är bra att tänka på. Det är lätt att samtalet strandar i ”den var bra” eller ”den var
dålig”. Då är det ofta mer spännande att prata om den egna upplevelsen och
tolkningen av konstverket.
Som lärare behöver du inte vara expert på teater eller på föreställningens teman.
Du behöver inte heller kunna förklara eller försvara föreställningen. Däremot kan
det vara spännande att leda ett samtal där du och eleverna utforskar era
upplevelser och tolkningar tillsammans.
Genom att prata om föreställningen efteråt kan ni få en fördjupad förståelse för
varför ni tolkade saker som ni gjorde, och möta andras versioner och berättelser
om världen. Syftet är inte att ni ska komma fram till En tolkning, tvärtom!
När ni pratar om scenkonst kan det vara bra att ha några principer att gå efter
- Tolka hellre än tycka! Vänta med ”det var bra” eller ”det var dåligt”
- Allt i konstverket går att tolka, inget är med av en slump
- Utgå från dig själv och din egen tolkning

KOM IHÅG/EFTERSAMTAL
BESKRIV
Hur såg rummet ut? Ni kan prata eller rita.
Exempelvis: Vilka saker fanns på scenen? Hur många? Färg? Storlek?
Beskriv karaktärerna! Samma här, prata eller rita.
Exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Vilka karaktärer var med i föreställningen?
Vad hette de?
Hur såg de ut? Kläder, hår, färg, smink?
Hur pratade de?
Hur rörde de sig?
Hur var de? Sorgsna, spralliga, elaka, rädda, nervösa, lojala, egoistiska?

TOLKA
Nu när ni har radat upp en massa detaljer ur föreställningen är det dags att tolka
dem. Att tolka betyder att tänka på vad detaljen fyllde för funktion i berättelsen.

REFLEKTERA
- Vad handlar föreställningen om, tycker du?
- Tycker du att det finns ett budskap i föreställningen? Vad är det i så fall?
Håller du med om budskapet?
-Har ni samma upplevelse i klassen eller hade ni olika?

VAD TYCKER DU?
•
•
•

Vad är de olika karaktärerna rädda för, tror du?
Vad är viktigast för respektive karaktär, tror du?
Om du skulle ändra något i föreställningen, vad skulle du ändra då? Varför

ARBETA MED FÖRESTÄLLNINGEN OCH VAR KREATIV

Skriv ett brev till någon av karaktärerna
Ur, Tigris, Assur och Euf känner alla att det är något som skaver, att deras
kroppar inte riktigt är rätt. Vad skulle du vilja säga till Ur, Tigris, Assur eller Euf?
Hur kan en stötta någon som inte helt trivs med själv? Välj en av karaktärerna
och skriv ett brev till den personen och berätta.

		ASSUR					EUF

		UR						TIGRIS

Vad hände sen?
Skriv en fortsättning, vad händer karaktärerna efter pjäsen?
Övningen kan göras enskilt, i mindre grupper eller i helklass. Välj det alternativ
som du som lärare tror passar din klass bäst.

Collage - Vad äter dig?
Pjäsens titel är Vad äter dig, i föreställningen sägs också vad äter dig ett flertal
gånger. Men, vad kan vad äter dig betyda? Låt klassen diskutera, utifrån vad
föreställningen handlar om.
Gör ett collage, enskillt eller i grupper, över de olika betydelserna av vad äter
dig. Använd tillexempel tidningar, färgpennor, lim, tyg och färgat papper.

Rita favoriträtten
I början av föreställningen berättar skådespelarna vilken deras favoriträtt var när
de var 10 år. Vad gillar eleverna i klassen för mat? Tycker barn om annan mat än
vuxna? Vad är den ovanligaste maten de har ätit?
Låt eleverna fantisera kring hur den godaste maträtten skulle se ut? Vad skulle
den innehålla? Finns den redan eller måste den uppfinnas? Låt alla måla sina
favoriträtter.

SJÄLVKÄNSLA
Ett tema i föreställningen är att växa upp, att inte känna sig bekväm i sig själv
och inte helt veta vem en är. Att jobba med självkänsla kan vara ett sätt att hitta
(tillbaka) till sig själv. Börja med att försöka hitta en definition av vad självkänsla
är. Självkänsla är också något vi kan behöva stärka genom stora delar av livet.

Handen
Låt eleverna rita av sin hand på ett vitt papper. Skriv upp följande
frågor/meningar på tavlan och låt eleverna tyst för sig själva skriva ner svaren
på papper. Berätta att de gör övningen helt för sig själva och inget som du som
lärare kommer att samla in. Frågorna besvaras vid varje finger av handen.

Tumme: Tre bra saker om dig själv
Pekfinger: Något du hoppas ska hända inom tre år
Långfinger: Tre saker som gör dig glad
Ringfinger: När känner du dig modig?
Lillfinger: Nämn tre saker du själv tror att din omgivning uppskattar och tycker
om hos dig.
Diskutera: Fråga om det var svårt eller lätt. Om eleverna svarar att det var svårt,
fråga varför de tror det. Hade det varit någon skillnad om frågorna hade ställts
tvärt om, tex: tre saker som gör dig ledsen.

Tre saker jag gillar
Låt eleverna skriva ner tre saker som de gillar med sig själva på ett papper.
Berätta att de gör övningen helt för sig själva och inget som du som lärare
kommer att samla in.
Diskutera: Fråga om det var svårt eller lätt. Om eleverna svarar att det var svårt,
fråga varför de tror det. Hade det varit någon skillnad om de fått i uppgift att
skriva tre saker de inte gillar med sig själva? Varför då?
Låt eleverna skriva tre saker de gillar med en kompis
Diskutera: Fråga om det var svårt eller lätt. Vad är skillnaden med att skriva
positiva och bra saker om en vän jämfört med att skriva det om sig själv?

Sätt upp denna sida i klassrummet så att alla elever kan ta del av de forum
där en kan söka stöd på olika sätt.

ATT TA STÖD
Finns det något som känns svårt eller jobbigt, det kan vara hemma eller
i skolan, det behöver inte ”ha hänt något.” Ibland är det livet som känns
svårt och då kan det vara bra att prata med någon
Bris www.bris.se
Hos Bris kan du chatta eller prata i telefon med en Bris-kurator
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar www.friskfri.se
För dig som har jobbiga tankar kring mat och kropp, har chatt, mail- och telefontid,
Killfrågor www.killfragor.se
För killar och personer som ser sig som killar, här finns bland annat chattstöd
Tjejzonen www.tjejzonen.se
För tjejer och personer som ser sig som tjejer, här finns bland annat chatt och
mailstöd
Föreningen Tilia www.tilia.se
För dig som är ung och mår dåligt. Här finns bland annat chattstöd.
Ungdomsmottagningen www.umo.se
Här kan du läsa mer om allt från psykisk ohälsa, sex, relationer och skärmtid
Prata med en vuxen
Prata med en vuxen i din närhet. Var den första vuxen inte så bra på att lyssna,
välj en annan vuxen att prata med.
Exempel på vuxna
Din tränare eller ledare för en fritidsaktivitet
En förälder
En annan släkting, tillexempel din moster eller din farfar
Skolkurator
Din lärare
Andra vuxna i skolan
Fritidsledare

