Förberedelsepass
(ca 60 min hel-halvklass)

Välj att vara i ett rum/klassrum/yta där ni inte har massa möbler,
städa undan dessa annars.
Stolar i ring, antal efter gruppens storlek.

Lek/samarbete
”Blink-Byta”
(utan ljud eller prat) Sittandes på stolar, be eleverna byta plats
endast genom att blinka till varandra två och två, alla på en gång
i ringen. Prova en stund, ta bort en stol och en elev eller du som
ledare står i mitten och ”blink-byta” fortsätter. Den som är utan
stol, tar en och då blir någon utan och får då ta en annan ledig
stol. Prova en stund, be sedan alla som får en stol ledig till höger
om sig, att ta den, samtidigt som blink-byta och en stol mindre
pågår, oavsett om man bytt plats precis etc.
Kan bli en karuselleffekt...

Värderingsövning
”JA-NEJ-KANSKE” (förbered tre stora lappar med texten ja-nej-kanske på var och en.
Placera ut lapparna på tre olika platser i rummet.
Läs påståenden och be eleverna, utan prat, ta ställning/ställa sig där de tycker/tänker lika/
håller med om/känner igen sig utifrån påståendet.
Du kan när som helst be dem prata i små grupper, eller bara ta ställning rent fysiskt (gå till
ja – nej – kanske platsen). Om du vill på en del påståenden skapa diskussion, be eleverna
prata kort om varför De ställde sig där. Vad kom De och tänka på i påståendet etc. Återberätta gärna till helgrupp.
Du väljer hur mycket diskussion som skapas och styr den med ödmjukhet och med premissen att alla har olika tankar och att detta är en spontan tanke och färskvara. Man kan ju
alltid ändra åsikt sen.
Tips: vinkla gärna dina frågeställningar till eleverna i diskussionerna som föds, för att
bredda synen och tanken på påståendet. Om någon vill provocera, fråga nyfiket bara mer
hur den tänkte och be dem utveckla.

Påståenden:

Härmas är något bra.
Det är viktigt att ha vänner.
Man måste inte tycka lika om allt.
Ilska är något som måste ut ur kroppen.
Ibland sviker man en vän.
Alla känner sig ensamma ibland.
Att retas behöver inte vara taskigt.
Glada människor har mer roligt än andra.
Det är viktigt att få respekt.
Respekt och Rädsla hör ihop.
Ibland är det bättre att lyssna än att skrika.
Man är bättre vänner, om man är lika.
Rädsla är ett tecken på att man är osäker.
Har man inte respekt för sig själv, kan man inte vänta sig att andra har det.
Det är ok att vara taskig mot någon, bara man säger att man skämtar.
Det finns saker som aldrig går att förlåta
Det är alltid fel att ljuga.
En bra kompis gör allt för en.

Statyer/bilder:
Be eleverna ta ställning till 4 platser; skolan, hemma, fritidsintresset/
hobbyn och ute på stan.
Be dem ställa sig utifrån var De tycker de visar Alla Sina sidor/där de
tycker sig kunna vara sig själva/trivs bäst.
Bilda grupper, lagom stora, dela i fler om många står på samma valplats.
Be dem skapa en staty/bild/foto där det blir/är konflikt/bråk/
missförstånd på grund av att man har Olika sidor.
Be dem visa sina bilder, i någon turordning, och be åskådarna reflektera
över vad de ser (kom ihåg att påminna om att det INTE är en gissningstävling). Som avslutning, be gruppen berätta vad deras tanke var med
sin bild.

PS: Glöm ej att berömma, uppmuntra och tacka
eleverna för deras fina arbete.

Lycka till
/ Drömmarnas hus.

NU ÄR DET DAGS ATT TILLVERKA TÄRNINGAR/KUBER.
EN FÖR VARJE ELEV.

