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Hej!
Det här är ett fördjupningsmaterial som Teater Reagera har tagit fram
tillsammans med Teater 23.
Syftet med fördjupningsmaterialet är att ge dig som pedagog/lärare olika
verktyg till att fortsätta arbeta med den tematik och de frågor som
föreställningen Fulet kan väcka efter teaterbesöket.
I materialet finns allt från diskussionsunderlag till praktiska värderingsövningar och mycket mer. Det är fritt fram att använda de delar som
passar din klass/grupp bäst.
Att följa upp de tankar och reflektioner som kan dyka upp efter en
föreställning som Fulet, anser vi på Teater är väldigt viktigt. Vi hoppas att
med föreställningen och detta material kunna skapa ett spännande forum
för samtal och iakttagelser som ni kan ha nytta av i klassrummet.
Vi vill gärna höra från er!
Dela med er av era idéer och tankar till fulet@teater23.se.
Om eleverna själva vill kontakta oss på teatern så går det bra att nå oss
via våra olika sociala medier:

Snapchat: teater23

kik: teater23

Facebook: facebook.com/teater23

Instagram: teater23

Twitter: @teater23

Eller besök vår hemsida: www.teater23.se
Med vänliga hälsningar,
Mario Castro Sepulveda, kommunikatör/turnéläggare
mario@teater23.se I 040-30 32 23
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Samtliga foton är tagna av Amelie Herbertsson. 3.

INTRODUKTION
Fördjupningsmaterial till föreställningen
FULET
Detta är ett material i flera delar som kan genomföras tillsammans
eller som separata delar vid olika lektionstillfällen.
Övningarnas syfte är att fånga upp scenkonstupplevelsen, tolka och
reflektera över denna samt att ge gruppen möjlighet att arbeta med
de teman som lyfts fram i föreställningen. Samtliga övningar kan göras
enskilt eller i helgrupp.
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DEL 1 – FULET

”Juliette hette hon. Juliette. Men Kim och Sandra kallade
henne alltid för Fulet.”
Reception – ett föreställningssamtal utan värderingar, utan rätt eller fel,
där vi utgår från att scenkonst består av en mängd tecken visade i en
helhet från scenen och att vi i publiken tolkar dessa tecken på olika sätt.
Prata gärna med eleverna om att det inte finns något ”rätt” eller ”fel”
när man berättar om sin teaterupplevelse, alla har rätt till sina egna
tolkningar och tankar.
Klotterplank
Skapa ett klotterplank av de tankar, känslor, bilder etc. som
föreställningen väckte hos dig. Varje elev har varsitt vitt papper och en
svart tuschpenna. Klottra, skriv, rita allt du kommer att tänka på kring
föreställningen.
Frågeställning:
Hur upplevde du föreställningen? Vilka känslor väckte den?
Vilka bilder fick du av föreställningen?
Vad tycker ni att föreställningen handlade om?
Hur slutade föreställningen? Vad fastnade hos dig?
Vilka tankar dyker upp hos dig när du tänker på föreställningen?
Hur såg det ut på scenen? Vilka färger och material hade använts?
Vems historia var det som berättades? Vad hände?
Vilket är ditt starkaste minne från föreställningen?
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DEL 2 – ALLA ÄR NÅGON!

“Kim och Sandra log och nickade och hörde inte alls vad
Fulet sa. För ni förstår - dom lyssnade egentligen bara på
hur hon sa det.”
Vid ett arbete som handlar om relationer kan det vara bra att ha
börjat med att se till sig själv. Vem är jag och vad har jag med mig i
bagaget när jag möter andra. Att skapa en trygghet i att jag är en hel
person med känslor, erfarenheter och behov.
Övningarna ger även en möjlighet för eleverna att se och forma en
helhetsbild av varandra. Detta kan hjälpa till att skapa förståelse för
andra.
Soundtrack of my life
Frågeställning: Vad fanns det för ljud i föreställningen? Vad gav ljuden
för associationer? Vilken stämning skapade ljuden? Hur påverkade
ljuden och musiken dig under föreställningens gång?
Denna uppgift handlar om dig själv. Vem du är och hur du skulle
kunna uttrycka dig själv genom olika ljudeffekter.
Låt eleverna associera en stund kring sin egen person och fylla ett
papper med allt de kan komma på om sig själva. Fundera kring vilka
ljud du skulle kunna använda för att skapa ett ”soundtrack” av dig
själv och ditt liv. Ljud som passar till dina egenskaper, personligheter,
intressen, åsikter, saker du varit med om osv. Finns det ljud som kan
förmedla en känsla, attityd jag har? Ljud som associerar till den sport
jag gör på fritiden? Ljud som kan beskriva situationer jag varit med om
etc.
Låt eleverna skapa en 2-3min lång ljudslinga med ljudeffekter.
Spela upp och låt alla som vill få möjlighet att berätta om hur de tänkt
och presentera sig själva i relation till ljuden.
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DEL 2 – ALLA ÄR NÅGON!
Antingen/eller – vad är viktigt för mig?
Låt eleverna välja vilket de värderar som viktigast. Ena sidan av
rummet representerar det ena alternativet, andra sidan av rummet
representerar andra alternativet. Säg alternativen och låt eleverna
fundera för sig själva en stund. Be därefter alla att på given signal
(från läraren) ställa sig på den sida de värderar som viktigast för dem,
här och nu.
Berätta		eller 		Lyssna
Vänskap		eller		Familj
Skola		eller		Fritid
Vara mig själv eller		
Vara omtyckt
Nutid		eller 		Framtid
Gemensam nämnare – från mig till oss
Eleverna sitter i en ring. Läraren tänker ut en gemensam nämnare för
två eller flera av deltagarna. Dessa får sedan ställa sig upp och de
övriga får gissa vad de tror är den gemensamma nämnaren. Eventuellt
kan den som först kommer på den gemensamma nämnaren få tänka ut
en ny nämnare för några andra deltagare.
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DEL 3 - VAR GÅR GRÄNSEN?

”Alltså så här: alla får ju se ut precis som dom vill, även
om man så klart gärna kan anstränga sig lite.”
Denna del fångar upp konsekvenser och de känslor som olika val kan
skapa. Syftet med övningarna är att reflektera kring vad olika
bemötanden kan få för konsekvenser både för den som utsätter och
för den som blir utsatt.
Ditt val!
En värderingsövning. En övning utan positiva svarsalternativ vilket gör
att det kan kännas märkligt och kanske lite obehagligt att ta ställning.
Övningen syftar till att skapa en del obehagskänslor som en ingång till
ett samtal om vad bemötanden kan skapa för känslor både hos den
som utsätter och hos den utsatte.
Läraren står mitt i rummet och läser upp påståenden. Det finns två
svarsalternativ. Alternera mellan hörnen på kortsidorna vid varje
fråga. Eleverna måste ställa sig i ett av hörnen.
Vad är värst?
•
Att säga elaka saker direkt till någon eller bakom ryggen?
•
Att mobba någon psykiskt (genom ord) eller fysiskt (att slå etc.)?
•
Att tala illa om någons utseende eller om deras förmågor?
•
Att ignorera eller prata skit om en klasskompis?
Frågeställning:
Hur var det att tvingas ta ställning? Vad tänkte ni kring att det inte
fanns några positiva svarsalternativ?
Hur tror ni att det upplevs att bli utsatt för de val som fanns i
övningen? Hur kan man göra om man upplever sig kränkt?
Vem kan man vända sig till?
Vem har ansvaret att ställa en situation rätt igen?
Vad kan det skapa för känslor att ha utsatt någon annan för en
kränkning? Kan man göra något ogjort?
Vad kan man göra om man behandlat någon på ett taskigt sätt?
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DEL 3 - VAR GÅR GRÄNSEN?
Var går gränsen?
En värderingsövning kring var den egna personliga gränsen går.
Alla elever står på en linje/gräns med näsan mot läraren.
Läraren läser upp ett antal påståenden som eleverna ska ta ställning
till. Om man håller med tar man ett steg fram. Om man inte håller med
tar man ett stag bak.
Eleverna ska titta på läraren fram till dess att de tagit ställning.
Exempel på påståenden:
•
Du ska på en fest. Alla i ditt kompisgäng är bjudna utom en. Hen
hör er prata om festen och frågar vem som ska dit. Jag berättar vem
som ska dit, d.v.s. alla utom hen.
•
Du sitter i klassrummet. Ni har muntligt förhör på engelska. En
elev som inte brukar våga svara räcker upp och får frågan, men
svarar helt fel. Alla andra skrattar så det gör jag också, man vill ju inte
vara annorlunda.
•
En elev i klassen har samma kläder flera dagar i rad och luktar
ofta svett.
Alla (inkl. du) pratar med varandra om hur illa personen luktar och
visar tydligt att man inte vill stå eller sitta nära den.
•
En kompis har nya jeans. Du tycker inte jeansen är snygga och
att de sitter dåligt men kompisen är glad och frågar vad du tycker. Du
är ärlig och säger vad du tycker.
•
Du har bestämt med en kompis att ni ska gå och fika. En annan
kompis frågar om hen får följa med. Du vet att den du ska fika med
inte gillar den här kompisen. Du ljuger och säger att ni inte ska fika
längre, att det var något som kom emellan och att du måste dra och
göra något annat.
När alla tagit ställning kan gruppen föra en diskussion om hur man
kunde gjort istället.
Frågeställning:
Vad hände i föreställningen mellan Sandra, Kim och Juliette?
Vad gjorde Sandra och Kim mot Juliette? Var går gränsen?
Vad tycker du var det värsta Sandra och Kim gjorde?
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DEL 3 – VAR GÅR GRÄNSEN?
Heta stolen
En värderingsövning. Alla sitter i en ring på stolar. Läraren ställer ett
påstående och håller man med om detta ska man byta stol.
Håller man inte med sitter man kvar, vet man inte sitter man kvar och
sätter armarna i kors över bröstet.
Det ska alltid finnas en stol extra så att det är möjligt att byta stol även
om endast en person håller med i påståendet. Det är viktigt att ledaren
påpekar att alla har rätt till sin egen åsikt och att ingen får kritisera
den.
Det är ingen övning i att kritisera utan att med hjälp av både kropp
och röst ta ställning. Man har alltid rätt att ändra sig när man hör
andras argument.
Exempel på påståenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla föds med samma självförtroende.
Det är viktigt att få respekt
Skolan är bra på att stärka självförtroendet hos elever
Skolan är bra på att stoppa mobbning
Slag är värre än elaka ord
Man får tåla en viss jargong
Det är okej att inte tycka om vissa personer
Alla är rädda för någonting
Många är rädda i skolan
Våld kan vara bra i vissa situationer
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DEL 4 - SKRÄCK OCH HÄMNDFROSSA

”Till slut kommer jag ändå, det är ett löfte.”
Skräck
Börja med att spåna och associera kring begreppet ”Skräck”.
Frågeställning:
Vad är skräck för dig? Vad får du för tankar när du hör ordet skräck?
Hur känns det att uppleva skräck? Finns det olika slags skräck? Är det
någon skillnad mellan fiktiv och verklig skräck? Vilka föremål använde
de i föreställningen för att publiken skulle uppleva obehag och skräck?
Vilka former/metoder skapade obehag i föreställningen?
Låt eleverna i mindre grupper få skapa utifrån temat; Skräck.
Rita en seriestrip, skapa en kortfilm, måla en skräcktavla, forma olika
material/figurer/föremål som väcker skräck. Kanske en avsliten tunga
såsom den som fanns med i föreställningen!
Alternativt skapa skräckinstallationer. Låt eleverna i grupper fylla
t.ex. ett hörn i klassrummet eller kanske till och med en toalett/grupp
på skolan med föremål, ljud, färger och former utifrån temat skräck.
Skapa skräckinstallationer och ha en vernissage.
Hämndfrossa
Frågeställning:
Vad är hämnd? Hur tror ni det känns att hämnas? Varför kan en få
hämndbegär? Skillnad att fantisera och att göra verklighet av sina
hämndbegär?
Alla har t.ex. varsin skokartong. Låt eleverna skapa en hämndlåda
där de får fylla lådan med föremål, ord, meningar som handlar om
hämnd. Spåna kring olika hämndaktioner och skapa din egen hemliga
hämndlåda.
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DEL 5 – ATT GÖRA SKILLNAD

”Det hände att vi försökte säga till dom, det gjorde det
faktiskt. Men det blev alltid lite halvhjärtat, utan
övertygelse.”
Jag är inte som alla andra
Vi är både lika och olika och denna övning handlar om att lyfta just
både likheter och olikheter utan värderingar.
Alla ställer sig i en ring. Läraren börjar med att gå in i ringen och
säger något om sig själv kopplat till hur andra också är eller oftast är;
Jag är som alla andra för jag ... (ex. går på toa varje dag, har två
ben, tycker om glass, tycker om att resa).
Fokus är ”vi i det här rummet”. Be eleverna göra samma sak.
Vem som helst kan frivilligt gå in i ringen och säga något om sig själv
kopplat till en likhet med alla andra.
Nästa steg är att alla gör samma sak fast denna gång utifrån att INTE
vara som alla andra; Jag är inte som alla andra för jag... (ex. aldrig
fryser, hatar pizza).
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DEL 5 – ATT GÖRA SKILLNAD
Lapp i pannan
En övning som handlar om att få känna på olika roller. Att belysa
roller som finns och som vi ger varandra och oss själva och hur de
påverkar oss.
Dela in klassen i mindre grupper om c:a 5-6 deltagare.
Sätt post-it-lappar i pannan på alla med olika text såsom strunta i mig,
skratta åt mig, lyssna intresserat på mig, säg emot mig, bli arg på mig,
sucka åt mig, le mot mig, håll med mig, titta inte på mig. Alternativt
sätt lappar där alla har samma ”lyssna på mig” och en enda person
har en lapp med ”strunt i mig”.
Ge nu gruppen en uppgift. T.ex. ni är en grupp lärare som ska
bestämma tillsammans vad klassen ska göra på utflyktsdagen. Eller ni
är en grupp föräldrar som ska bestämma vad klassen ska göra med
klasspengarna. Gruppen ska lösa uppgiften samtidigt som de beter sig
mot varandra såsom det står på lapparna. Efter övningen kan alla få
gissa vad de tror att det står på deras lapp.
Frågeställning:
Hur kändes det att bli bemött utifrån lappen? Hur kändes det att
bemöta andra utifrån de olika lapparna? Kan man värdera lapparna
utifrån positivt och negativt bemötande? Hur kan man hjälpa någon ur
en roll som hen inte verkar trivas med?
Tips: Skapa lappar som är kopplade till de olika karaktärerna i
föreställningen. Hur blev de olika karaktärerna i föreställningen
bemötta av andra på skolan?
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DEL 5 – ATT GÖRA SKILLNAD

”Ni som stod tysta bredvid och tittade på.”
Detta är övningar som handlar om att synliggöra hur man kan bryta
ett förtryck, såväl fysiskt som verbalt. Gestaltningsövningar och
möjligheten att träna sig på att läsa av kroppsspråk kan skapa en
öppenhet att kunna läsa av varandra och olika situationer och
därigenom identifiera när någon blir utsatt eller inte mår bra.
Tolka statyer
Spåna tillsammans och skriv upp olika situationer från föreställningen
där någon blev utsatt för någonting. Försök komma på så många olika
specifika situationer som möjligt. Skriv upp på tavlan eller på olika
lappar.
Dela in klassen i grupper om 3-4 st. Låt varje grupp dra en lapp.
Grupperna ska sedan skapa en staty, en stillastående position där de
gestaltar situationen som står på lappen genom att vara t.ex. Sandra,
Kim, Juliette, klasskompisen, lärare, förälder.
Diskutera innan ni skapar statyerna vilken maktbalans som fanns i
gruppen. Vem hade mest inflytande/makt över situationen? Vem var
drivande i förtrycket? Fanns det situationer mellan Sandra och Kim där
ett förtryck pågick? Hur kan man i en staty, med hjälp av
kroppsspråket visa vem som har mest makt respektive minst makt i
bilden?
Titta på en staty åt gången och diskutera:
Vad är det som händer i situationen? Finns det någon som är utsatt?
Finns det någon förtryckare och någon passiv i situationen? Hur ser
maktbalansen ut? Vem har mest respektive minst makt?
Använd statytekniker för att bearbeta situationerna och hitta
möjligheter till förändring.
(Övningen fortsätter på nästa sida)
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DEL 5 – ATT GÖRA SKILLNAD
Statytekniker:
Tryck på volymknappen
Åskådaren trycker på ryggen på en av karaktärerna i skulpturen.
Denna ger så röst åt sina inre tankar och/eller känslor.
Dubbling
Åskådaren går fram och ställer sig bakom karaktären och ”dubblar”,
säger vad hen tror att karaktären säger/känner just nu. Låt publiken
komma med många förslag.
Dubblarna pratar med varandra
Låt åskådarna som dubblar samtala med varandra. Flera kan stå bakom varsin karaktär.
Åskådaren bygger en ny skulptur – bryt orättvisan!
Publiken får försöka bryta orättvisan i statyn genom att bygga om och
förändra maktbalansen och jämna ut den.
Hur kan man ändra i karaktärernas kroppsspråk för att jämna ut
maktbalansen? Hur kan man använda sitt kroppsspråk för att stå upp
för sig själv och/eller andra?
Tips; låt klassen t.ex. utifrån ett tema spåna fram olika situationer där
någon är utsatt för ett förtryck. T.ex. på skolgården, i skolkorridoren
etc. Skapa statyer utifrån situationer framtagna av klassen.
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DEL 5 – ATT GÖRA SKILLNAD
Roterande problemlösning
Dela in klassen i mindre grupper om c:a.6 personer som roterar från
bord till bord, och från tema till tema. Varje bord har ett i förväg
bestämt tema. På borden finns ett stort papper där deltagarna kan
skriva ner sina idéer. Det de tidigare grupperna skrivit ner blir en
inspiration för kommande grupper att bygga vidare på.
På en given signal från läraren roterar eleverna till ett nytt bord.
Lagom tid vid varje bord: 5 till 15 minuter.
När alla grupper suttit vid varje bord har ni en gemensam genomgång
och varje grupp läser upp de lösningar som finns vi det bord de sitter
vid.
Läraren kan innan ha funderat ut relevanta och verkliga dilemman/
situationer för sin klass eller låt klassen gemensamt spåna på
engagerande situationer.
Här är några exempel:
•
I skolkorridoren blir någon knuffad av en annan elev. Jag vet att
den eleven ofta blir utsatt. Vad kan jag göra?
•
Jag hör någon kalla en person på gatan för ett nedlåtande/
kränkande ord. Vad kan jag göra?
•
På bussen är det en vuxen som ger sig på en tonåring och pratar
nedlåtande. Vad kan jag göra?
•
En elev i klassen hackar alltid på andra, om utseende och mycket
annat. Det verkar som att denna elev egentligen mår dåligt själv.
Vad kan jag göra?
Några av övningarna är inspirerade av material från organisationen ”Friends”
samt av metodmaterial från Västervångskolan, Ystad kommun.
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TIPS INFÖR TEATERBESÖKET
INFORMERA
Prata gärna med eleverna om vad de ska få vara med om och hur det
går till när man är på ett teaterbesök.
INTRESSERA
Ge gärna en kort presentation om vad det är eleverna ska få se, så att
de känner sig förberedda och förväntansfulla.
ANKOMST/HEMFÄRD
Om det är möjligt, se till att ni kan komma i god tid innan
föreställningen börjar och att ni kan stanna kvar en stund efter att den
är slut. Vi ser gärna att ni får ett lugnt och angenämt besök hos oss.
PRATA MED OSS!
Har ni några funderingar kring teaterbesöket, oavsett om det handlar
om tematik eller logistik, så hör gärna av er till oss! Vi nås på:
info@teater23.se eller 040-30 32 23.
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