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VÅGA VARA – VÅGA MÖTAS

Alla är olika, alla känner olika, alla 
tycker olika. Ingens historia är den 

andres lik (Maja, 18)



Sagt om Våga Vara – Våga Mötas:

”Här finns det genuina uttrycket och modet att berätta. Samtidigt med berättelserna blir 
berättarna själva tydliga. Så formas identiteter. Genom att berätta för andra får vi syn på oss 
själva och den som lyssnar får en möjlighet att se tillvaron ur en annans perspektiv.
 
Filmerna visar de ungas personliga kvaliteter på ett sätt som griper tag i oss och som får oss att 
börja reflektera över oss själva. Vilka är våra egna tankar, känslor, motiv och drivkrafter? 
 
Hela materialet är en guldgruva som underlag för samtal om identiteter, relationer och om vad 
som verkligen betyder något i unga människor liv.”

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut, författare.

I flera av sina böcker betonar hon vikten av att både elever och lärare får möjlighet 

att vidareutveckla förmågan att handskas med de känslomässiga aspekterna av livet.
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Till dig som arbetar i skolan! 

Hur hanterar vi frågor om livet, kärleken och döden? Hur reflekterar vi kring vänskap, 
rädsla och ensamhet? Hur närmar du dig dessa och andra viktiga frågor i en pedagogisk 
situation?

Vi vet att du som arbetar i skolan ofta ställs inför situationer du inte kunnat förutse eller 
planera för. Vi tänker främst på sådant som inte har med skolans innehåll att göra, utan 
mera med ungdomarnas känslor, tankar och relationer, och som får betydelse för arbetet 
i skolan.  

Våga Vara – Våga Mötas ska ses som ett erbjudande. Låt dig inspireras av boxens filmer, 
bilder och ljud som alla bygger på ungdomars egna, personliga berättelser. Vi hoppas att du 
då blir ännu mera nyfiken på ungdomarna i din närhet.

Vår tanke är att du tillsammans med dina elever och kolleger kan använda materialet som 
en stimulerande ingång till att vilja samtala om, reflektera över och arbeta med det som vi 
kallar livsviktiga frågor.
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Spela DVD-skivorna i 
en DVD-spelare, eller 
en dator. Välj en film 
eller ljudberättelse som 
du finner intressant.

Visa de utvalda filmerna/ 
ljudberättelserna för 
dina elever. 

Bläddra i Inspirations-
boken för att få tips om 
innehåll och övningar.

Efter visningen kan du välja att arbeta på olika 
sätt kring berättelsens frågeställningar, tex:
(Se kapitel Övningar, sid 102)

...eller så använder du 
boxen helt efter eget 
huvud! Lycka till!

Om du vill utgå från ett Tema, 
slå upp kapitel Arbeta med 
teman/spår i Inspirationsboken 
(Sid 90)

Föra samtal 
i grupp

Filmer
Bilder

Musik/ljud

Collage

Text

Dramaövningar

Forumspel

Arbeta med 
värderingsövningar

Blanda
metoder & berättelser.

Börja med det du �nner
intressant

eller
inspirerande.

2

3
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Människor är berättelser
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Våga vara – Våga Mötas bygger på ungdomars 
personliga berättelser. Varje person som 
figurerar i filmerna eller ljudberättelserna, 
berättar utifrån sig själv om sina egna tankar, 
sina egna upplevelser, sina egna känslor. 
Självklart påverkas innehållet av vilka frågor 
som är angelägna för just den som är i fokus.

Ingen representerar någon annan än sig 
själv. 

Genom mötet med de filmade ungdomarna, 
vill vi stimulera andra unga människor 
att reflektera över sina egna liv och 
erfarenheter, samt få syn på hur de tänker i 
olika ”livsviktiga” frågor. I det ligger också att 

upptäcka hur andra tänker. Ibland tänker de 
som jag och ibland på helt andra sätt. Vi är 
ofta både lika och olika.

Genom att ta del av andras berättelser 
förstår jag kanske både mig själv och andra 
bättre? Kanske får jag lust att berätta själv, 
om mig själv. För det är ju så det egentligen 
är: hela världen består av individer, som 
var och en har sin egen historia, sin egen 
berättelse.

Om alla får berätta, och om vi vänjer oss 
vid att lyssna, skapar vi ett mångstämmigt 
samhälle. Många röster, många färger, många 
former blir till … dialog?

Människor är berättelser
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Dialog – inte debatt

Våga Vara – Våga Mötas bygger på ett dialogiskt 
förhållningssätt. Med det menar vi att var och 
en har rätt till sina tankar och funderingar i de 
aktuella temana. 

Det handlar inte om att försöka övertyga 
varandra om vilken åsikt som är ”den rätta”, inte 
om att vinna över andra på ”sin sida”. Det handlar 
alltså inte om argumentation, inte debatt. 

Det handlar heller inte om att värdera det som 
berättas i filmerna, som bra eller dåligt, rätt eller 
fel. 

Det handlar om att våga låta sig påverkas av det 
som berättas och sedan tänka själv.

Det handlar om att själv våga berätta och att 
lyssna på andra. Berätta och lyssna, båda är lika 
viktiga. 

Så skapas Dialog.

Reflektera genom att göra

Tanken är att en grupp utifrån materialet ska 
inspireras att reflektera kring ”livsviktiga frågor”, 
på en mängd olika sätt. 

Gruppen kan arbeta vidare genom eget skapande 
i olika medieformer: filmiska gestaltningar,  
forum spel och andra rollspel, värderingsövningar, 
ljudbearbetningar, bildberättande och text pro-
duktion mm.

Gruppen blir aktiv, i samspel med varandra och 
med materialet. 

Allt i syfte att undersöka, förstå och reflektera 
inom de teman som belyses genom att gestalta, 
tolka och samtala.
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VÅGA VARA
”Alla har en historia att berätta.”

12

Våga Vara - Våga Mötas



DVD 2

Om-filmer
8 korta filmer vävda kring en 

angelägen fråga (tema).

Om andra sidan av kärleken (9.00)

Om att inte duga  (9.08)

Om att känna ensamhet  (5.40)

Om att göra slut  (6.00)

Om kärlek   (9.16)

Om smärta   (7.32)

Om tro och hopp  (7.06)

Om vänskap   (8.54)

DVD 1

Porträttfilmer
12 filmiska porträtt av 

enskilda ungdomar.

Våga vara Asin   (11.03)

Våga vara Elin  (9.21)

Våga vara Fredrik  (9.58)

Våga vara Lina  (8.43)

Våga vara Linus  (7.39)

Våga vara Lotta  (10.19)

Våga vara Louise  (11.02)

Våga vara Maja  (9.18)

Våga vara Marcus  (9.57)

Våga vara Moha  (8.20)

Våga vara Pierre  (10.12)

Våga vara Sandra  (11.20)
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Forumfilmer
8 illustrerade filmer som beskriver 
en konfliksituation i vardagen.

Fest och brutna löften (2.20)
Grupparbete (2.37)
Hemligheter och svek (1.45)
Orättvisa i familjen (2.29)
Panelhönan (2.28)
Sno kompis (3.16)
Ställa upp (2.31)
Vänskap och kärlek (2.20)

Ljudberättelser
10 ljudgestaltningar: texter, brev, dikter, 
rap-låtar, intervjuer, vardagsscener mm

Att bli över   (3.57)

Bilden av mig   (2.53)
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En vän – rap   (1.20)

Hot och rädsla   (3.28)

Om förlåtelse   (6.22)

Pappa som sviker   (2.56)

Tankar på bussen   (6.45)

Timmy – en intervju   (6.30)

Vår första tillsammanshet  (1.40)

Viskar ord   (1.13)

CD
Inspirationsbok mm
Denna booklet i pdf-format

Texter till ljudberättelserna 

i pdf-format
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PORTRÄTTFILMER

I varje porträttfilm möter vi en enskild ung 
människa som vi får följa i olika vardagliga 
situationer. Vi får ta del av reflektioner över 
sådant som är viktigt för just honom eller 
henne. Var och en delar öppenhjärtligt med 
sig av sin vardag och sina tankar om glädje, 
sorg, kärlek, vänskap, död, tro, ensamhet 
mm.

Varje porträtt är högst personligt och 
därigenom ofta möjligt för andra att relatera 
till. Ingen av ungdomarna i projektet är med 
för att de tillhör en viss grupp, eller har en 
speciell bakgrund. 

Vår hållning är att varje människa är unik 
och har sin egen, personliga berättelse. 
Därför representerar var och en i filmerna 
bara sig själva.

I anslutning till varje film finns förslag på 
frågeställningar. Dessa kan användas som 
utgångspunkt för samtal, reflektion och fortsatt 
arbete i en grupp. Samma frågeställningar kan 
återkomma i flera filmer/berättelser, men varje 
ungdom reflekterar på sitt personliga sätt, 
vilket ger olika ingångar till frågorna. 

Läs mer i kapitlet ”Om att arbeta med...” 
(sid 78)
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Asin
Asin är nitton år. Hon kom till Sverige vid sex års ålder. 
När hon började på dagis förstod hon inte språket och 
satt mest för sig själv. Men med pennan i handen började 
hon rita och kommunicera med de andra. Och så har det 
fortsatt. Hon uttrycker sig mycket genom bilder av olika 
slag. Nu utbildar hon sig till tatuerare och gör bilder både 
på sin egen och på andras kroppar.

Varje tatuering bär på ett eget minne, en egen berättelse, 
reflekterar Asin, och menar att det är det som är så 
fascinerande.

Asin berättar också om sin skoltid. Först fanns en stor 
sammanhållning i klassen, men i högstadiet fick hon allt 
svårare att känna tillhörighet i någon speciell grupp. Ändå 
menar hon att det är i högstadiet som man utvecklas som 
människa också. Nu, på gymnasiet, ser Asin skolan som 
sin fristad. Där kan hon vara sig själv. Hennes få vänner 
accepterar henne som hon är. 

Asin reflekterar över skillnader i uppfostran och 
värderingar i sin familj jämfört med hur hon uppfattar att 
hennes vänner har det.  Hon säger att, ”man kan väl inget 

annat sätt än det man lärt sig på, ända tills man vågar göra 
något annorlunda.”

”Jag ser dig” är nog den bästa komplimang man kan få, 
tycker Asin.

Förslag på frågeställningar
 • Bilder och identitet
 • Skolan – en fristad?
 • Språk, kommunikation på olika vis
 • Bryta mönster
 • 
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och din 
grupp finner angeläget i de olika filmerna! För att få igång 
samtalet, börja gärna med våra förslag på öppna frågor. 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med…” (sid 78)

Våga Vara
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Elin
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Elin
Elin är sjutton år och går på ett dans- och 
musikalgymnasium. Vi får höra henne sjunga och 
framträda. Hon älskar att stå på scen, där känner hon sig 
säker och totalt närvarande. Hon får ofta uppskattning 
för det hon presterar på scenen.  

Men utanför scenen finns en annan sida i henne. I det 
”verkliga livet”, går det upp och ner med självkänslan och 
hon kan känna sig väldigt osäker. Elin berättar att hon 
sällan tillhört någon speciell grupp, hon känner att hon 
ofta hamnar i den gruppen som ”blir över”.  Hon vill inte 
ställa upp på att följa den som har fått eller tagit på sig 
ledarrollen och därigenom utesluta andra. ”Att någon är 
populär innebär ju att någon är impopulär.”

Elin har erfarenhet av att ha blivit placerad i ett fack, dvs 
att andra redan bestämt hurdan hon är.  Kanske har hon 
ibland själv också placerat sig i fack, resonerar hon. 

Den största glädjen är när någon tycker att man duger 
och är bra för den man är och inte det man gör. 

Förslag på frågeställningar
 • Självkänsla – det man är, det man gör
 • Att duga – inte duga
 • Musik och identitet
 • Placera varandra i fack
 • Olika ”scener” – olika sidor av personligheten
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)

Våga Vara
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Fredrik
Fredrik är nitton år. Han spelar trummor och skriver 
låtar, spelar fotboll och åker slalom. Aktiviteterna blir 
olika sätt att avreagera sig. Han måste göra någonting 
hela tiden. Om han är tvungen att sitta stilla börjar han 
svettas och det blir jobbigt. I skolan var det nog många 
som tyckte det var störande. Men det fanns en lärare i 
högstadiet, som förstod honom, som tog sig tid. ”Det är 
den enda läraren jag lyssnat på”, säger Fredrik.

Fredrik berättar att han känner sig som en glad och 
positiv person. Han bara flyter med och det har ingen 
betydelse om han tillhör den ena eller andra gruppen. 
Det han fasar mest för är att någon närstående ska 
försvinna eller att han själv ska misslyckas med sitt liv, så 
att han sviker någon annan. 

Fredrik har aldrig känt sig utanför, men däremot tror 
han att han själv kan ha fått andra att känna sig utanför, 
t ex tjejen som han hånade för att hon lyssnade på 
Barbados… Men själv lyssnar han ju på Lasse Stefanz! 
Fast det är det inte många som vet!

Fredrik har konkreta planer för sin närmaste framtid. 

Klara sig själv, men göra något som han tycker är roligt. 
Han spekulerar om vad som krävs för att nå dit man 
vill, t ex för att göra fotbollskarriär. Och så berättar 
han om den oberäkneliga kärleken. Tidigare har det 
varit tjejerna som varit mest angelägna, men nu är det 
plötsligt ombytta roller…

Förslag på frågeställningar
 • Kärlek och förväntningar
 • Musik och identitet 
 • Svek och misslyckanden
 • Framtidstankar 
 • Utanför – innanför
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)

Våga Vara
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Lina
Lina är sjutton år. Hon flyttade till stan för att plugga och 
hittade en kompisgrupp som hon trivdes i. Lina försökte 
passa in i gruppen genom att se ut som de andra. Hon bar 
svarta kläder, sminkade sig hårt, gjorde garnextensions i 
håret. ”Jag såg ut som fan”, säger hon. Men sedan kom hon 
på att hon inte kände igen sig själv. När hon då släppte 
det, och stod för vem hon var, insåg hon att kompisarna 
gillade henne ändå, för den hon var.

Lina pratar om fördomar. Hon medger att hon själv har 
fördomar, precis som alla andra har. Hon värjer sig mot 
att bli kategoriserad ihop med alla andra människor med 
funktionshinder, bara för att hon sitter i rullstol. ”Titta på 
min skivsamling”, säger hon och undrar om det syns i den 
att hon har ett funktionshinder.

Lina hatar när folk tycker synd om henne. Hon har alltid 
blivit uppmuntrad att klara sig själv och att både ta och 
ge ansvar. Hon känner sig inte utanför, men upplever 
att det ibland förväntas av henne att hon borde känna 
sig utanför. Självförtroendet kan vackla ibland, när hon 

tänker på begränsningarna i sin kropp, men hon vet att 
hon är som alla andra.

Vi följer med Lina på hennes fotoutställning. Hon siktar 
på att bli professionell, konstnärlig fotograf. Hon inser att 
det kan vara svårt att försörja sig på det och vill då arbeta 
med webdesign och komplettera med fotograferandet.

Förslag på frågeställningar
 • Utseende/uttryck och identitet
 • Grupptillhörighet – frivillig – ofrivillig
 • Tycka synd om – empati?
 • Fördomar
 • 
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)

Våga Vara
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Våga vara 
Linus
Linus är arton år. Han har två stora men ganska olika 
intressen. Han spelar onlinespel och dansar gammeldans. 

I spelet, som man kan spela ensam eller tillsammans med 
andra, känner han gemenskap med andra i hela världen. 
I dansen träffar han människor ”IRL” (in real life). Linus 
menar att man kan bli lika mycket kompis med dem 
man träffar i verkligheten som med dem man träffar i 
onlinespelen. Det är bara vänskap på olika vis.

Linus tyckte det var segt i skolan. Speciellt i högstadiet. 
Första gången det blev roligt var i gymnasiet, i tvåan. 
Han har alltid haft svårt för att skriva. Han tycker att 
språk är komplicerat, ett ord kan betyda så många olika 
saker. Matte däremot, är mycket lättare, där finns ju 
bara tio siffror som alltid betyder samma sak, även om 
kombinationsmöjligheterna är oändliga.

Att kommunicera med andra har inte så mycket med 
språket att göra egentligen, reflekterar Linus. Man kan 
använda kroppsspråket var man än kommer ifrån.

Dansintresset delar han med sin familj. Det gör ingenting 
om föräldrarna är med och dansar. Det finns folk som 

reagerar på detta, men Linus tycker inte att det är så 
konstigt. ”Vad är det som är pinsamt med familjen?”

Linus berättar också om sin flickvän som är snäll, 
omtänksam och ärlig. De har också samma intressen. 
Egentligen är de varandras motsatser på ett sätt; hon har 
svårt för matte och enkelt för språk!

Förslag på frågeställningar
 • Nätkulturer och identitet
 •  Vänskap online - IRL
 • Språk, kommunikation på olika vis
 • Dans som mötesplats
 • Bryta mönster
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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Våga vara 

Lotta
 
”Pappas mobil och pappas glasögon… som var hemska 
– men de var pappas!”

Lotta är arton år. Hon berättar om sin pappa som blev 
sjuk och gick bort efter bara några veckor. Pappan finns 
hela tiden i Lottas tankar. Hon är rädd för att glömma. 
Lotta tycker att döden är skrämmande, men är mindre 
rädd sen pappan dött, hon känner hans närvaro.

Egentligen hade Lotta inte så bra kontakt med sin pappa, 
men när han blev allvarligt sjuk förändrades deras relation. 
Då blev han den pappa hon saknat. Plötsligt kände hon 
att han brydde sig och intresserade sig för hennes vardag 
och gav uttryck för hur stolt han var över henne. De fick 
en fin sista tid tillsammans. 

Lotta berättar om dagar då hon känner sig värdelös, både 
utanpå och inuti samt hur svårt det kan vara att säga 
förlåt. Sådana dagar skriver hon av sig, eller låter gråten 
rena henne. Hon finner ofta tröst i sin pojkväns famn och 
hos sin mamma som alltid funnits där.

Lotta längtar efter att bilda familj. Hon bär med sig 
drömmen om kärnfamiljen som hon själv förlorade vid 
åtta års ålder. Hon funderar över vilka killar som tjejer 
ofta väljer. Hon har insett att man kanske ska leta efter 
de snälla, kärleksfulla killarna, men de kan vara svåra att 
se bakom de tuffa, hårda killarna som tar plats. 

Förslag på frågeställningar
 • Sorg och förlust
 • Döden – rädsla eller hopp?
 • Att finna tröst
 • Framtidstankar och identitet
 • Kärlek – drömkille? drömtjej?
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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Våga vara 

Louise
”Nu är jag kär!” Med lycka i rösten berättar Louise om 
kärleken till sin flickvän. Hon vill att alla ska veta. Hon 
berättar om alla turer fram och tillbaka innan de blev ihop 
på riktigt, ivrigt påhejade av de närmaste kompisarna.

Louise är arton år. Hon har ett stort behov av att ha folk 
omkring sig. Hon berättar om hur hon i en depressiv 
period i livet, där hon började skada sig själv, sökte sig 
till andra som förstärkte det destruktiva. Det blev en 
nedåtgående spiral, som hon faktiskt har lyckats vända. 
Nu vill hon ha positiva människor omkring sig, personer 
som hon gillar och som gillar henne.

Louise och hennes flickvän får utstå en hel del konstiga 
frågor och ibland haglar glåporden. Hon tycker över 
huvud taget att det är jobbigt när killar ropar fula ord 
till tjejer. Hon blir förundrad både över killarna som 
förnedrar och över att det finns tjejer som verkar gå 
med på det.

Även om Louise är adopterad är ändå mamma här 
hennes mamma. Hon och hennes kusiner har alltid fått 

höra: ”Det finns inget som är så illa att du inte kan gå till 
mamma.”

Det bästa Louise vet, är att vara social men också att 
kunna njuta av ensamheten! Hon skriver mycket, dikter 
och dagböcker.

Förslag till frågeställningar
 • Kärlek – lika – olika?
 • Respekt i vardagen
 • Grupptillhörighet – destruktiv? – uppbygglig?
 • Skrivande och identitet
 • Bryta mönster
 • 
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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Våga vara 

Maja
Maja är arton år. ”Människor försöker alltid att sortera 
in varandra i fack”, säger Maja, ”där det förväntas att man 
ska vara på ett visst sätt”. Hon reflekterar över hur svårt 
det kan vara att trotsa andras förväntningar och vara 
som man vill.

Maja tyckte om att börja skolan. Hon satt och läste när 
andra lekte, och det var OK att plugga. Men på högstadiet 
blev det annorlunda. Maja vågade inte längre vara öppen 
med att hon tyckte om att plugga, av rädsla för vad de 
andra skulle tycka. En gång struntade hon i att läsa inför 
ett prov bara för att hon inte orkade vara bäst jämt.

Maja berättar om hur klassen var uppdelad i olika grupper, 
med olika status. Man såg på de andra grupperna på ett 
visst sätt, och alla var medvetna om vilka som hade hög 
respektive låg status. ”Det är sådana konstiga regler som 
finns på högstadiet”, säger Maja.

Det var också då, i mitten av högstadiet, som hon kände 
att hon inte dög. Hon tyckte inte om sig själv. Men 
genom friidrotten fick hon både nya vänner och stärkt 
självförtroende. 

Maja har en storebror som är hennes förebild. Hon ser 
upp till honom, men vill inte bli jämförd med honom.  

Uppskattning, beröm, vänskap och kärlek är sådant som 
ger livet mening, tycker Maja. ”Och att uppskatta de små 
tingen i vardagen!”

Förslag på frågeställningar
 • Andras förväntningar
 • Grupper, status, identitet
 • Att duga – inte duga
 • Förebilder
 • Vad ger livet mening?
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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Våga Vara 

Marcus
Marcus är arton år. Han har alltid varit blyg och haft svårt 
att ta plats i en grupp. Han har gillat att göra saker på 
sitt eget sätt. Hela skolgången har präglats av hans stora 
blyghet och ofta har han varit ganska ensam och tyst.
 
Men i stort sett varje dag, på sin fritid, träffar han vänner 
från olika delar av världen via onlinespel. Där har han 
hög status och är efterfrågad som ledare. Han får tala 
till punkt och andra lyssnar på honom. I spelet känner 
han sig i centrum, vilket han inte upplever i skolan. Där 
hamnar han lätt i ”andra sitsen”. 

”Det är inte ofta man pratar med killar om känslor”, säger 
Marcus. ”Det blir mest tjejer och dricka… och sport, men det 
är inte jag så intresserad av”, tillägger han.

Marcus längtar efter en tjej och har varit kär. Han beskriver 
de underbara känslorna då man är kär. I närheten av 
henne blir livet i färg, men när hon försvinner blir allt 
grått. Fast det är svårt att närma sig en tjej, när man är 
så blyg. Marcus är hellre ”olyckligt kär” än riskerar att 
bli avvisad.  

Familjen och särskilt mamma är viktig för Marcus. Han 
pratar med sin mamma om allt, hon förstår honom och 
håller förtroenden. 

Förslag på frågeställningar 
 • Nätkulturer och identitet
 • Skola och identitet
 • Kärlek – ”olycklig kärlek”
 • Blyghet och roller 
 • Högstatus – lågstatus
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna!

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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Våga vara 

Moha
Moha är arton år. Vi får följa henne på gymmet, i skolan, 
på stan och i musikstudion. Moha vill bli musikproducent. 
”Att skapa musik är så kreativt, man får leka med musik 
och ljud, och med andra”, säger hon. Hon gör egna låtar 
och skriver egna texter. Moha tycker att hon är bra på 
att skriva, men inte så bra på att tala. Därför tar hon 
gärna kontakt med andra via nätet. 

Det mest sårande Moha vet, är när folk hon litat på 
sviker, utan att ge någon förklaring. Då blir det lätt att 
man lägger skulden på sig själv och undrar vad man gjort 
för fel.

Moha är inte rädd för att sticka ut, varken i åsikter eller 
i stil. Hon har svårt att acceptera förutfattade meningar 
och attityder mot olika grupper i samhället. Hon stöter 
ofta själv på människor som behandlar henne som en 
treåring, bara för att hon råkar sitta i rullstol, p g a en 
CP-skada. Det känns förnedrande, tycker hon. Sedan är 
det många som faktiskt ser henne, men som inte vågar gå 
fram. Det tror Moha beror på okunskap. 

Moha är blyg och kan känna att det är svårt att själv ta 
kontakt i sociala sammanhang. Ett problem är att folk 
inte ens upptäcker hennes blyghet, eftersom det första 
de ser är rullstolen, reflekterar hon. Ett annat problem 
är ju just Mohas blyghet, som gör att inte heller hon 
vågar närma sig andra så lätt. Ett möte hänger ju på båda, 
resonerar Moha.

Förslag på frågeställningar
 • Musik och identitet
 • Kreativitet och samspel
 • Att mötas – våga eller inte våga
 • Förutfattade meningar
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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Våga Vara 

Pierre 

Pierre är arton år. Han kliver på bussen för att åka till 
sin flickvän.  Han sätter genast hörlurarna i öronen och 
lyssnar på sina favoritlåtar. 

Musiken är betydelsefull i Pierres liv och han drömmer 
ibland om att stå på scenen själv. Han övar gitarrspel på 
sitt rum och hans kompisar skulle nog bli förvånade om 
de fick reda på att han inte bara lyssnar på hårdrock. 
I hemlighet lyssnar han ofta på klassiska stycken. Hans 
favorit är Mahlers femte symfoni, som tonsättaren skrev 
som ett frieri till sin käresta.

Viktigt för Pierre är också att känna närhet till och 
trygghet med sin flickvän. Han berättar om hur han känt 
sig sviken i en tidigare relation, hur han nu våndas över 
att själv ha svikit sin flickvän och hur rädd han är för att 
förlora henne.  Ska han berätta om det som hände på 
den där festen eller inte?

Han väljer att berätta allt för sin flickvän, för han står 
inte ut med att vara oärlig mot henne. Hon ger honom 

en chans till och den tänker han ta, för med henne är han 
som han vill vara och de kan prata om allt. 

Förslag på frågeställningar
 • Musik och identitet
 • Kärlek och ärlighet
 • ”Dolda” intressen
 • Framtidsdrömmar
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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Våga Vara 

Sandra
 
Sandra ska fylla nitton år. Hon berättar om sin storasyster 
som skulle fylla tjugoett. Hos Sandra växer insikten om 
att hon inte längre får något svar om hon ringer till sin 
syster. Systern finns inte längre.  

Sandra och hennes storasyster var olika på många sätt, 
men de hade många genensamma vänner och älskade 
fotboll båda två.  I slutet av högstadiet förändrades 
systern, kanske beroende på att en vän till henne dog. 
Storasystern kom i ”fel” sällskap och hamnade sedan i ett 
allt större drogberoende. 

Sandra och familjen såg med smärta på systerns 
förändring, men förstod först inte fullt ut vad den berodde 
på, eftersom systern inte erkände sitt beroende. När det 
så småningom stod klart hur illa det var, började Sandra 
och familjen en kamp för att förmå systern ta emot hjälp. 
Sandra beskriver sin maktlöshet och ilska inför att inte 
nå fram till systern.

På våren dör storasystern av en överdos. Sandra reagerar 
med både sorg och ilska. Sorg över att ha förlorat sin 

storasyster och ilska över att denna inte förstod sitt eget 
bästa.  Allra värst är tanken på att systerns så kallade 
vänner, lämnade henne i hennes sista stund. 

Nu vill Sandra minnas den syster som fanns innan 
förändringen, och den kärlek som fanns mellan dem. ”Då 
var hon verkligen en riktig storasyster!”.

Förslag på frågeställningar
 • Minnen och identitet
 • Sorg och saknad
 • Döden och förbjudna känslor
 • Destruktivt beteende – eget ansvar?
 • Tröst
 •
 •

OBS! Dessa frågeställningar är bara förslag. Varje film 
rymmer mycket mera än så! Utgå ifrån vad du själv och  
din grupp finner angeläget i de olika filmerna! 

Se vidare i kapitlet ”Om att arbeta med...” (sid 78)
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OM-FILMER
Varje Om-film belyser ett mänskligt tema. 

I några av Om-filmerna möter vi flera ungdomar som alla reflekterar 
på sitt eget sätt kring den aktuella frågan, t ex i filmerna Om kärlek, 
Om vänskap, Om att känna ensamhet och Om tro och hopp.

Andra Om-filmer utgår från en enskild ungdoms berättelse, men 
fokuserar starkt på just den aktuella frågeställningen, t ex filmerna 
Om andra sidan av kärleken, Om att inte duga och Om smärta.
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”Kärleken kan verkligen göra ont”. 

Lotta berättar om hur hon som sextonåring blev 
kär i en några år äldre kille. Han var populär, såg bra 
ut och var spännande. För henne var han allt men 
han ville att deras förhållande skulle vara hemligt 
och ville inte synas ute med henne. Hon hoppades 
ändå och fann sig i hans villkor. 

Så hände det som absolut inte fick hända, hon 
blev gravid. Det tog tid innan hon förstod att det 
verkligen var så. Hon insåg att hon måste göra abort 
trots att det kändes svårt.  Något stöd från killen 
fick hon inte men av sin mamma fick hon det stöd 
hon behövde. 

”Jag är helt säker på att jag gjorde rätt beslut, men det 
är ändå något som sitter kvar inom mig.”

Om andra sidan av kärleken

Förslag på frågeställningar
 
 • Lycklig kärlek – olycklig kärlek
 • Det värsta som skulle kunna hända i kärlek?
 • Hjälper det att berätta om det som är svårt?
 • Kärlek – svek
 • 
 • 

 Samtala! Gestalta! Reflektera!
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Om att inte duga
Det svåraste för Maja är att tänka på tiden då hon hatade sig själv. Hon kände 
sig för ful, tjock, kort.  Allt skulle bli mycket bättre om hon bara var smalare, 
snyggare osv.

Maja blev besatt, tränade mer och åt allt mindre. Allt som var fel hade med 
maten att göra. Det gamla dög inte längre. Hon ville ha något nytt, något 
bättre, ett bevis på att hon dög. 

Hon tror att det handlade om att hon ville ha uppmärksamhet av kompisar, 
killar och lärare, att någon ville vara med henne, samtidigt som hon blev 
alltmer inbunden och tog avstånd.

Hon säger att det värsta inte var att hon åt mindre, utan demonerna i huvudet 
som inte ville inte försvinna. ”Det kändes konstigt att prata om det, det var ett 
hemligt recept till framgången!”

Förslag till frågeställningar
 • Att duga – inte duga
 • Omgivningens krav – egna krav
 • Idealbilder
 • Tankarnas kraft
 • Hemligheter

Samtala! Gestalta! Reflektera!
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Om att känna ensamhet
Många ungdomar upplever känslor av ensamhet. I denna film berättar några. 

”Jag har känt mig ensam. Särskilt i skolan. Vi skulle flytta och jag började i ny skola på högstadiet. Jag kände mig 
utpekad. Ingen såg mig. Men jag har lärt mig att leva med det!” 
Så beskriver Louise en del av sin skoltid.

I mellanstadiet hade Elin bara en kompis. Hon och bästa kompisen var andrahandsval. 
”Vi hade bara varandra”, säger hon.
Elin berättar också att hon inte kan se någon annan vara utanför utan att börja umgås med den människan. 
Alla förtjänar den chansen, menar hon. 
”En populär person är en som allt annat formar sig i kring. Det är en man följer efter och håller med. Men hela 
grejen med att någon är populär innebär att någon annan är impopulär. Och då blir någon lämnad ensam.”

På högstadiet kände inte Marcus någon. Han gick på lektionerna, men pratade inte. Han blev tyst. 

Maja berättar också om högstadietiden. Det var konstiga regler då, förklarar hon, det var uppdelade 
grupper med olika status. Man såg på de olika grupperna på ett visst sätt.  

Förslag på frågeställningar
 • Ensam är stark?
 • Innanför – utanför
 • Påtvingad/självvald ensamhet
 • Ensam inuti trots vänner?
 • Skolan – en plats för gemenskap?
 •
 •

Samtala! Gestalta! Reflektera! 48
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Om att göra slut
I filmen får vi höra ungdomar berätta om att ”göra 
slut”!

”Storbråk! Nästa dag bestämdes det att vi bara skulle 
vara vänner! Han är fortfarande kär i mig. Men jag har 
gett upp. Han kan inte ändra sig som jag vill!”

”Osäker på vad jag kände. Jag ville ha en paus. Ibland 
var det jättebra och ibland dåligt, då bråkade vi som 
fan.” 

”Efter två månader sa han att han älskade mig. Jag 
älskade inte honom. Han ville mer. Jag orkade inte. Jag 
kunde inte tycka mer om honom bara för att tiden gick. 
Det var svårt att prata om.”

”Hon ville att vi skulle vara vänner efter att ha gjort slut, 
men jag såg ingen mening med det.”

Förslag på frågeställningar
 • Göra slut – bli lämnad
 • Göra slut utan att såra? 
 • Ärlighet, uppriktighet, respekt
 • Vänner efteråt?
 • 
 •

Samtala! Gestalta! Reflektera!
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Om kärlek
”Man blir helt varm i kroppen” 
”Tillit och närhet”
”Att kunna dela allt med en annan människa”
”Kärlek är att man ska bli sedd som man är” 

Flera ungdomar berättar om och funderar personligt 
över kärleken; hur den ser ut, vad den är, hur den 
känns.

Kärlek är olika för olika människor och i olika 
situationer. Och man kan ha det på många olika sätt. 
Man kan ha kärlek till sitt fotbollslag, utan att man är kär 
i alla i laget. Någon tycker att kärleken till vännerna är 
viktigare än ett kärleksförhållande. En flicka berättar att 
i nian var det status att ha en kille, antingen man tyckte 
om honom eller inte. 

En flicka berättar att hon läst om en undersökning som 
säger att kroppen inte klarar av att vara förälskad i mer 
än 18 månader. Men den artikeln har fel, menar hon. För 
hon har varit kär i över två år!

Förslag på frågeställningar
 • Betydelsen av kärlek
 • Olika typer av kärlek?
 • Kärlek och ärlighet
 • Kärlek – sex
 •
 •

Samtala! Gestalta! Reflektera!
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Om smärta
”Det gjorde så ont att det var outhärdligt”

Louise berättar om tiden då hon mådde dåligt. Vändningen 
började med att mamma upptäckte ett ärr som Louise 
hade på handen. Men det var mycket svårt att sluta skada 
sig. Louise talar om att det vanliga är att man skär sig 
med rakblad, men hon själv valde andra vassa föremål, 
satte fyr på tandpetare och till och med bet sig själv.

Smärtan tog över så mycket att hon inte behövde 
tänka på något annat. Men det var också att hon ville ha 
bekräftelse; det gör ont – jag finns!

Detta var förr. Idag mår Louise bättre. Hon fick hjälp 
genom något som heter Vändpunkten och nu vill hon ge 
råd åt andra i hennes situation. 

Förslag på frågeställningar
 • Inre smärta – yttre smärta
 • Att hantera smärta
 • Tankarnas kraft
 • Vändpunkter
 • Att finnas utan smärta?
 • 
 •

Samtala! Gestalta! Reflektera!
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Om tro och hopp
Flera ungdomar reflekterar personligt över existentiella 
frågor såsom: vad gud är, meningen med livet, vad kommer 
efter döden, finns det något/någon som påverkar livet, 
vad ger hopp, rädslan för döden och att ta ansvar för 
sitt liv.  Ingen talar om religioner, men alla talar om sin 
egen tro!

Någon har känslan av att det finns någon däruppe som 
älskar en och tittar till en. En annan vill inte ha några 
falska förhoppningar att det finns en gubbe däruppe som 
har ett finger med i spelet, utan vill ha eget ansvar.

Många av ungdomarna i filmen tror att det finns något 
andligt som påverkar livet här på jorden. En flicka tror 
på ”det som finns, att det finns och att det finns mer än 
vi vet”. Och så tror hon på kärleken. Någon pratar om 
tröst och några andra berättar om rädslan för vad som 
ska komma efter döden.  ”Jag får panik när jag går och 
lägger mig… tänk om jag inte finns sen?”. En kille menar 
att vi bara är biologiska varelser, utan själ, som inte lever 

vidare. Han menar att vi förmultnar och försvinner som 
allt annat levande.  

En flicka är säker på att hon får möta sin döde pappa i 
livet efter detta och en kille är krass och tänker att om 
det finns ett liv efter detta så får man vara lycklig för det, 
men om det inte finns, får man vara lycklig för det livet 
man levt!

Förslag på frågeställningar
 • Egen tro – gemensam tro
 • Gud?
 • Ande – biologi
 • Tro – vetande
 • Liv - död
 • Tröst
 •
 •

Samtala! Gestalta! Reflektera!
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Om vänskap
”En vän finns alltid där, vad som än händer!”

Vi möter några ungdomar som reflekterar över vad 
vänskap är för dem. 

Vi får höra en del minnen av riktig vänskap. Som när 
två blyga killar möttes för första gången. Det var första 
skoldagen på gymnasiet. De kände sig båda utelämnade 
och ensamma. Men de hamnade tack och lov vid samma 
bord i matsalen. Det var fruktansvärt tyst i början. Men 
sedan den dagen är de alltid tillsammans i skolan.

Vi möter tankar om vad en vän är; en vän ska vara social, 
inte egoistisk, glad, ärlig, inte svika osv. Vi får också höra 
om avundsjuka, gängbildningar, skillnaden att vara kompis 
med en kille eller en tjej, att bli ovänner och att stjäla 
kompisar mm.

Förslag på frågeställningar
 • Betydelsen av vänskap?
 • Olika vänskap
 • Vänskap – kärlek 
 • Vänskap – starkare än kärlek? 
 • Vänskap – svek 
 • Stjäla vänner?
 • 
 •

Samtala! Gestalta! Reflektera!
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FORUMFILMER
Varje forumfilm gestaltar en konfliktsituation i vardagen. 
De handlar om vad som kan hända mellan kompisar, 
mellan familjemedlemmar, i ett kärleksförhållande, i 
skolan, på dans, på fest osv. Alla situationer bygger på 
autentiska berättelser, som vi fått genom workshopar 
med ungdomar i olika sammanhang.

Forumfilmerna slutar när konflikten är som tydligast, eller 
när ”eländet” är som störst. Detta är för att stimulera till 
engagemang i det efterföljande arbetet. 

Forumfilmerna lämpar sig väl att följa upp med 
Forumspel (sid 112), men kan lika gärna användas 
som igångsättare för samtal, reflektion eller arbete med 
övningar och teman.

Forumfilmerna är tecknade, formmässigt inspirerade 
av tecknade serier. Dialogen framträder i skrift och 
händelseförloppen levandegörs av specialkomponerad 
musik. 

Tips!
Om den textade dialogen är ett hinder, kan man lösa det 
genom att läsa replikerna högt, medan filmen går. Eller 
också kan man pausa vid varje ”pratbubbla”, vid en andra 
uppspelning av filmen.
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Fest och brutna löften

Det är fredagskväll och fest. Jocke har lovat 
sin flickvän, Jill, att inte dricka. Men 
kompisarna tycker annat. De trugar 
och pressar.
Jocke ger efter för 
påtryckningarna
och börjar dricka, 
trots Jills protester. 

Jill blir besviken, 
ledsen och 
lämnar festen. 
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Grupparbete

I skolan.
Läraren delar upp eleverna i de 
grupper som de ska arbeta med 
resten av terminen. 

Efter indelningen vill 
Johanna byta grupp. 
Högljutt påpekar hon att 
de andra två i den grupp 
hon hamnat i är plugghästar, 
mesiga och tråkiga. Hon vill 
vara med en annan grupp som hon tycker 
är roligare och som ropar på henne.

Läraren tvekar men ger med sig efter argumentation. Johanna byter grupp. David 
och Emelie, som hört alltsammans, sitter ledsna och ensamma kvar i sin grupp.

62

Våga Vara - Våga Mötas

63

Våga Vara - Våga Mötas



Hemligheter och svek

Tobbe och Eddie är kompisar. De sitter i matsalen. 
Plötsligt dyker ett gäng killar upp som börjar reta dem. 
Efter ett tag förstår Eddie att Tobbe är homosexuell. 
Eddie kan inte fatta att Tobbe inte har sagt 
något, men Tobbe undrar vad det skulle haft 
för betydelse. De är ju kompisar!

Pressad av killgänget ansluter sig 
Eddie till dessa och ber Tobbe 
dra åt helvete. Tobbe reser sig 
från bordet och går ensam 
därifrån.
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Orättvisa i familjen

Anna ska på fest. Kompisarna väntar.
Just då hon är på väg ut ur lägenheten, 
stoppas hon av föräldrarna. De har räknat 
med att hon ska vara barnvakt åt 
småsyskonen, eftersom de själva 
ska gå på restaurang. Anna som 
inte blivit tillfrågad, tycker att 
hennes bror kan passa barnen, 
men föräldrarna menar att 
hans träning är viktigare. 
Anna ska ju bara ”ut och roa 
sig!”

Anna blir rasande och rusar hemifrån. 
När hon slänger igen dörren ropar hon 
”Jag hatar er!”.
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Panelhönan

Det är lördag kväll på discot. Jenny har ingen att dansa med. 
Hennes kompis ber i hemlighet Marcus att bjuda upp Jenny. 
Marcus gör så och han och Jenny dansar nästan hela kvällen 
och har jätteroligt.

Senare i veckan möts Jenny och hennes kompis på ett 
café. 
De pratar om lördagen och hur roligt det var. Men nu 
avslöjar kompisen att det var hon som fick Marcus att 
bjuda upp Jenny.
Jenny blir besviken och arg. Kompisen förklarar att hon 
bara försökte hjälpa till, hon tyckte så synd om Jenny. 
Jenny som hatar när man tycker synd om henne, tycker 
att kompisen borde veta bättre. Kompisen tycker att 
Jenny är otacksam!
Det slutar med att Jenny drar, deras vänskap är slut!
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Sno kompis

Carina och Johanna är bästa kompisar. De umgås 
på fritiden eftersom de går på olika skolor.

Carina har fest och har bjudit Johanna 
och sina klasskompisar. Johanna blir 

snabbt populär. Efter festen fortsätter 
Johanna att ha kontakt med Carinas 
kompisar. 
En fredag kommer Carina hem 
till Johanna. Då är alla Carinas 
kompisar plötsligt där. De har 
bestämt att de ska åka och bada. 
De ”glömde” bara ringa Carina.
Hon står ensam kvar när de 
andra går på bussen.

66

Våga Vara - Våga Mötas

67

Våga Vara - Våga Mötas



Ställa upp

Ahmed och Sara har bestämt att träffas på kvällen, men 
Ahmed får samtal från sina polare och de bestämmer sig 
för att gå ut och festa istället.
Sara gör sig fin inför kvällen och dyker upp hos Ahmed som 

avtalat, just när han är på väg ut för att träffa 
kompisarna. Han berättar för Sara att han 
inte kan träffa henne längre och så sticker 

han iväg på festen.

Sara ringer sin kompis Nadja och beklagar sig. 
Nadja ställer upp och de bestämmer 
sig för att gå på bio tillsammans 

istället. Ahmed ångrar sig, han ringer 
Sara och övertalar henne att komma till 

honom istället. Sara tvekar men ger med sig.

Nadja står ensam vid biografen och väntar förgäves.
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Vänskap och kärlek

Marco och Johan är bästa kompisar och 
umgås mycket.
Marco har en lillasyster, Jennie. På 
Marcos födelsedagsfest blir Johan och 
Jennie förälskade i varandra och blir 
tillsammans.

Plötsligt har Johan inte lika mycket tid 
för Marco som tycker att Johan sviker 
deras vänskap. 

En kväll när Johan och Jennie stänger in 
sig på hennes rum, ber Marco bägge 
två att dra åt… 
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LJUDBERÄTTELSER
Varje ljudberättelse bygger på en enskild ungdoms berättelse. Det kan röra sig om en dikt, ett minne, en 
dialog, tankar, betraktelser, bekännelser, musik mm.

I mötet med ungdomar har vi förstått att många använder sig av skrivande som ett sätt att uttrycka sig och 
bearbeta känslor och tankar. Här har ett antal sådana texter fått liv genom ljudgestaltning.

Genom ljudberättelserna vill vi stimulera till berättande med ljud, musik, ord och text. Men så klart också till 
reflektion och bearbetning av ”livsviktiga frågor”.

(se kap ”Den livsviktiga musiken, sid 88, samt Musik/ljud, sid 116)
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Att bli över
”Det är känslan, känslan av att bli 
över. Alla blir över nån gång, men 
jag blir över ofta. Och jag vet inte 
varför.”

En vän – rap
”En vän är nån man håller kär
En vän är nån som alltid finns där
En vän lyssnar alltid
En vän kan finnas för alltid”

Bilden av mig
”Jag kan inte hålla med om att bilden som 
spegeln ger av mig är rättvis. Det värsta är inte 
mina tankar om mig själv, det värsta är att det 
är den första bilden folk får av mig; den svaga, 
sneda flickan.”
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Om förlåtelse
”Vi är alla bundna till varandra genom detta gemensamma, detta liv, inuti oss 
och utanför oss. Sen finns det förstås de som klipper banden. Bit för bit, liv för 
liv sågar de sig igenom det som förenar dem med oss andra runtomkring, tills 
de inte längre känner någon empati med det heliga livet…”
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Hot och rädsla
Efter ett tag kom två killar efter oss. Den ene killen 
sa: ”Hej, stanna! Vad skrattar du åt?”
”Inget! Jag skrattar inte åt dig”, svarade jag. Då 
knuffade han mig och sen skallade han mig, och 
sa: ”Du ska inte va så jävla kaxig!”

Pappa som sviker
”Idag beskyller jag min far för att så mycket i 
mig hann gå så fel. Jag är mot förmodan inte 
längre arg, inte besviken och jag hatar inte. Han 
finns inte! Jag har valt bort!”
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Timmy – en intervju
”I skolan var jag ofta klassens pajas. Svårt för att sitta 

still. Tog oftast raster när jag kände att jag behövde det 

själv. Sen förföljde det mig när jag började på en ny 

skola. Då hade de redan sin bild av att jag skulle vara 

en pajas, så det var kanske därför man fortsatte…”

Tankar på bussen
Han: Jag har börjat på gym! Varför sa jag det?
Hon: Jaså. Så snygg, så snygg! Spela vanlig, dregla 
inte…
Han: Måste jag börja prata om min kropp, nu tycker 
hon jag är superlöjlig. Töntig! Ja, jag kör tre gånger i 
veckan. Tönt!
Hon: Jag får känna. Oj, oj, oj! Spela cool! Det var 
inte dåligt. Dags att ta bort handen. Ta bort handen!
Han: Hoppas hon inte tar bort handen…
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Vår första tillsammanshet
”…som ett sådant ögonblick man läser om i 
böckerna och hör om i låtarna – magiskt – och 
alltid söker, suktar, försöker, men inte märker när 
man faktiskt är med om det.”
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Viskar ord
Vill viska ord som är så fina tillsammans – 
läppar, händer, älska, morgon.  
Vill viska dom i ditt öra, fast när du inte hör.
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VÅGA MÖTAS
”…inga gemensamma sanningar eller 
rätta svar. Bara enskilda människors 

personliga berättelser och reflektioner.”
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Om att arbeta med 
Våga vara – Våga mötas

Det finns olika sätt att arbeta med Våga vara – 
Våga mötas. Här finns mängder av material och 
uppslagsändar. Man kan börja med att ta del av 
filmerna/ljudberättelserna och hamna i specifika 
frågeställningar eller också kan man utgå från 
övergripande teman och estetiska områden när 
man ser filmerna. 

Kombinationsmöjligheterna är många. Välj 
övningar, spår, frågeställningar och filmer/
ljudberättelser utifrån vad som känns angeläget 
för dig och din grupp! 

Efter att gruppen sett en film eller lyssnat på en 
ljudberättelse kan det hur som helst vara lämpligt 
att ge utrymme för samtal och reflektion.  Detta 
kan ske i helgrupp, i smågrupper eller parvis, 
beroende på gruppens sammansättning. Det 
viktiga är att alla får möjlighet att reflektera.

Det är ofta bra att börja med öppna eller s k 
processfrågor. Då blir det tydligt att det är 
individens tankar och reflektion som är viktig 
och inte att hitta ”rätt svar”

Frågor som kan vara bra att börja 
med:  

• Vad tycker du var viktigast i den här filmen/ 
 ljudberättelsen?
•  Vad berör dig starkast?
•  Hur tänker du kring det som berättas?

Tips!
Ett annat sätt att börja, kan vara att använda 
en reflektionsövning där deltagarna kan vara 
anonyma.
(Reflektionsövning, sid 114).
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I samband med beskrivningarna av varje film 
ger vi förslag på frågeställningar att utgå ifrån.  

I kapitlet ”Att arbeta med teman/spår” (Se 
sid 90) finns förslag på tematiska spår att följa 
genom materialet. 

Under avsnittet Övningar (sid 103) finns exempel 
på övningar som alla kan varieras och användas 
till de olika spåren och frågeställningarna.

OBS!
Det är viktigt att förmedla att det inte är 
filmerna eller ljudberättelserna som sådana 
som ska värderas, utan vad det väcker hos den 
som ser dem. 

Lika viktigt är det att gruppen känner att deras 
tankar och reflektioner inte värderas som 
bättre eller sämre, rätt eller fel. Här har du som 
ledare ett stort ansvar.

ATT TÄNKA PÅ FÖR LEDAREN:
• att ha sett filmerna (hört ljudberättelserna) 

före visning i grupp
• att ha en beredskap för vad berättelserna kan 

väcka
• att ta hjälp av elevvården vid behov
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Tillåtande atmosfär

Om man som lärare/ledare vill att en grupp ska 
reflektera över svåra frågor, om man vill att de 
ska framföra personliga tankar och berättelser, 
då är det oerhört väsentligt att atmosfären är 
tillåtande.

Detta kan åstadkommas på många olika sätt. 
Att organisera rummet så att det inbjuder till 
aktivt deltagande är både enkelt och effektivt. 
Det kan innebära att man flyttar bort bänkar, 
eller placerar om deltagarna så att invanda 
konstellationer bryts upp, att alla blir lika synliga 
i rummet osv.

Allra viktigast för att uppnå ett tillåtande 
klimat är lärarens/ledarens hållning.  Att som 
ledare i förväg ta på sig ansvaret för eventuella 
”misslyckanden”, kan göra att gruppen slappnar 
av och vågar testa förslag och tankar som 

annars skulle ha fått dem att känna sig osäkra 
eller dumma. 

Förmedla att det inte handlar om att försöka 
vara originell eller nyskapande. Vardagen räcker! 
Betona också vikten av att inte försöka vara 
lustig eller komma med kvickheter, vilket bara 
brukar stoppa upp det kreativa flödet.  Arbetet 
får gärna vara lustfyllt, men på allvar.

Ledaren kan aldrig pressa fram engagemang ur 
gruppen, men han/hon måste våga visa sin egen 
lust och nyfikenhet på det som berättas, annars 
händer ingenting! Och se till att alla får plats!
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Beredd på det oförberedda 

I en workshop intar läraren en betydelsefull 
roll som spelledare. Spelledaren initierar de 
olika situationerna och strävar efter att alla i 
gruppen ska acceptera erbjudandet att delta. 
Det är viktigt att spelledaren är neutral och 
icke-värderande och utformar de olika förslagen 
så att dessa inte framstår som någon slags test 
eller som ett sätt att registrera elevernas privata 
åsikter och liknande. 

Spelledarens roll innebär ofta en hel del 
improvisation och den traditionella lärarrollen 
utmanas när läraren agerar spelledare. Den 
vanliga lektionsplaneringen ersätts av att planera 
aktiviteter där utfallet kan bli oväntat och 
oförutsägbart. Denna nya roll kräver att läraren 
har en öppen och dialogisk inställning till de 

situationer/övningar som han/hon tillsammans 
med gruppen ska genomföra. ”Reglernas” syfte 
är att alla ska få utrymme att uttrycka sig, 
reflektera och tänka. Det är alltid spelledaren 
som ser till att lekens regler följs. 

Alla aktiviteter som vi föreslår i Våga vara – 
Våga mötas underlättas om läraren/spelledaren 
är väl förberedd på det oförberedda! 
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Gör först…
Kunskap och kreativitet i handling

Det gäller alltså för spelledaren att skapa möjligheter 
för att en situation ska kunna uppstå där deltagarna i 
en grupp accepterar hans/hennes erbjudande. Vi tror 
dock inte att spelledaren och deltagarna alltför ingående 
bör diskutera aktiviteterna på ett metaplan. De begrepp 
som diskuteras i denna guide kan emellertid ibland vara 
värdefull för läraren/handledaren/spelledaren att ta hjälp 
av i sin analys och planering. 

Den erfarenhet vi har av de många workshops vi haft 
med ungdomar och lärarstuderande har lärt oss att den 
gemensamma estetiska handling som exempelvis ett 
forumspel bygger på också utvecklar en kunskap om hur 
forumspelet kan utföras, dess avgränsningar, regler etc. 
Denna kunskap utvecklas alltså i själva handlingen och det 
finns inte mycket mening att förklara alltför detaljerat i 
samband med ett erbjudande. Vi låter ett citat från Lewis 
Carrolls Alice i Underlandet illustrera kunskap som visar 
sig i handling: 
”Why, said the Dodo, the best way to explain it is to do it”.

Det kan alltså vara en god idé att sätta igång med 
workshops tillsammans med sin klass, utan att känna krav 
på att behärska allt från början. 

Eleverna kan själva arbeta vidare genom eget skapande 
i medieformer som filmiska gestaltningar, forumspel 
och andra rollspel, värderingsövningar, musik- och 
ljudbearbetningar, samtal och textproduktion.  

…och prata sen!
Att arbeta med estetiska metoder innebär oftast att 
man börjar med att berätta/tillverka/producera något. 
Därefter har man det som producerats att utgå ifrån, ta 
ställning till och förhålla sig till i det fortsatta samtalet och 
reflektionen. Och man reflekterar ju när man producerar 
också! 
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PRODUKTION
Skapa en bild, gör en film, klipp, klistra, skriv, berätta osv
Tidsbegränsa, ge tydlig uppgift. (se kap Bild, sid 104)

RECEPTION
Låt de övriga ta del av det som skapats – Vernissage
De som har producerat får inte tala först.

• Beskrivning
Börja med att beskriva det ni faktiskt ser, neutralt. Det 
som alla kan vara överens om, dvs hur bilden är uppbyggd, 
komponerad osv, inga värdeomdömen.
Exempel: en kille står till höger i bild, han har en svart 
jacka, hörlurar i öronen, han kniper ihop munnen, hans ögon 
är riktade bort i fjärran, en tår på hans kind.

• Tolkning
Tolkningen bygger på det som var och en läser in i bilden, 
det som vi inte måste vara överens om. Vi har alla med 
oss olika erfarenheter som får oss att tolka in olika 
skeenden i bilden.

Exempel: killen sörjer att hans flickvän har lämnat honom, 
han lyssnar på en låt som påminner honom om hur ensam 
han är och drömmer sig bort till tiden då de var ett par…

REFLEKTION
Nu först är det tid för att föra dialog kring vad denna bild 
(berättelse) säger oss. Vad tänker vi när vi ser/ hör den?
Händer sådant i verkligheten? Vad kan vi göra om vi 
känner oss ensamma, om vi ser någon som har sorg osv.

För ett öppet samtal, där inga rätta svar finns, men olika 
infallsvinklar och nya berättelser…

Här är en struktur som kan fungera som inspiration:
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Sinnenas upplevelser - estetiska uttrycksformer

Vi gör det ständigt, vi gestaltar oss med hjälp av bilder, ljud, musik, färger och annat som 
sammanfattande kan beskrivas som estetiska uttrycksmedel. I Våga Vara – Våga Mötas 
vill vi uppmuntra till användande av olika estetiska metoder och medieformer, som grund 
för dialog.

Vår kunskap utgår från att vi är människor som upplever och känner genom våra sinnen. I 
den levda världen använder människan sig av många olika uttrycksformer. Vi utgår ifrån att 
varje medium representerar ett eget uttryckssätt. Genom att använda flera uttrycksformer 
kan frågor bli belysta från olika perspektiv.

I Våga vara – Våga mötas föreslår vi ett antal, som vi kallar det, estetiska metoder: 
värderingsövningar, rollspel, forumspel, bildövningar, film/video, drama, ljudgestaltningar, 
musik och skrivande. 

Vi understryker att de olika estetiska uttrycksformerna inte är hierarkiskt ordnade i 
förhållande till varandra, vilket innebär att de olika medieformerna har olika potential och 
representerar möjligheter utan att språket ses som det centrala.
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Instrumentella respektive estetiska läroprocesser (tabellen bearbetad efter Marner och Örtegren, 2003)

Instrumentella läroprocesser  Estetiska läroprocesser

Eleven som en behållare för kunskap Eleven som medskapare i en kunskapsprocess

Läraren som förmedlare  Läraren som iscensättare 

Enstämmig skolmiljö  Flerstämmig skolmiljö 

Fakta  Upptäckt 

Fast textbegrepp  Vidgat textbegrepp, 

Svar utan frågor  Kunskap ur dialog 

Konstaterande  Utforskande 

Förväntad kunskap  Förvånande kunskap 

Det förutsägbara Det osäkra

Rätta svar Frågor
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Sök frågor, inte svar! – Estetiska läroprocesser

Arbete med estetiska metoder hör samman med begreppet estetiska läroprocesser, 

ett begrepp som är tämligen svårt att fånga in. Ofta relateras estetiska läroprocesser 

mera direkt till estetiska uttrycksmedel. I Våga vara – Våga mötas använder vi 

estetiska läroprocesser som ett vidare begrepp, kopplat till skapande, kreativitet, lek, 

improvisation och utforskande. Estetiska läroprocesser innebär också att deltagarna 

är medskapare i sin egen och andras kunskapsprocess. 

I Våga vara – Våga mötas förknippar vi estetiska läroprocesser med flerstämmig 

skolmiljö, vidgat textbegrepp, förvånande kunskap, överskridande, process, kreativitet 

och oförutsägbarhet snarare än med reproduktion, förväntad kunskap, förutsägbarhet 

eller konstaterande. 
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Lek på allvar

”Det här är ju bara på lek…” Ofta hör man kommentarer 
som syftar till att skilja på lek och allvar. Som om lek 
inte skulle vara en allvarlig sysselsättning. Vi tror inte alls 
att lek är allvarets motsats, kanske kan det till och med 
vara så att det ibland är i leken som vi kan finna allvarets 
djupaste uttryck. 

I Våga Vara – Våga Mötas ser vi i stället lek och allvar som 
nära förknippade med varandra, lek kan vara ett redskap 
för en undersökning av och ett utforskande av livet. Ett 
sätt att se på aktiviteter av det slag som vi föreslår i Våga 
vara-materialet är att tänka på dem som att spelledaren 
erbjuder deltagarna att delta i lek. När ett erbjudande 
som ges till gruppen eller till någon av gruppens deltagare 
accepteras, kan leken börja.

När vi talar om lekbegreppet syftar vi också på lek i en 
mera övergripande betydelse än den vardagliga som ofta 
kan förknippas med att ”leka lekar”. Vi tänker på lek som 
ett fenomen, en företeelse, aktivitet och som ett begrepp. 

Betraktat på detta vis blir lek en form av aktivitet som kan 
associeras med skapande och kreativitet. Leken behöver 
avgränsningar och regler för att sätta fart på kreativiteten 
och för att alla ska kunna vara med, på lika villkor. Det är 
viktigt att komma ihåg att all lek är frivillig. 

En viktig egenskap hos lek är att lek alltid innehåller 
improvisation i olika grad. Vi vet alltså inte precis hur leken 
kommer att sluta, det är en av huvudpoängerna med lek. 
Om vi visste precis hur det skulle gå vem skulle då spela 
fotboll, schack, leka ”gömme” eller tafatt om resultatet 
vore på förhand givet? Inte många tror vi! Leken måste 
alltså alltid innehålla ett visst mått av oförutsägbarhet. 

När vi kopplar samman det vi kallar för estetiska 
arbetsmetoder och estetiska läroprocesser med 
lekbegreppet innebär detta att de aktiviteter vi föreslår 
skiljer sig från det som normalt förknippas med skolans 
verksamhet. Man skulle kunna säga att pedagogen 
”iscensätter estetiskt lärande”.
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Bilder, film, ljud och musik omger oss ständigt 
i vardagen och det är idag enklare än någonsin 
att använda media och estetiska uttrycksmedel. 
Via epost och Internet med communities som 
exempelvis MySpace, YouTube, FaceBook och 
Twitter kommunicerar framförallt ungdomar med 
filmklipp, ljudklipp och bilder som blir till en del av 
den egna berättelsen. Många utövar själv en estetisk 
praktik som exempelvis att filma, fotografera eller 
skapa musik.

Vi vet att musik har stor betydelse exempelvis 
i samband med starka känslor, upplevelser av 
existentiell art och kroppsliga uttryck. Många viktiga 
musikupplevelser äger rum före 20 års ålder. Musik 
kan representera ett känslomässigt uttryck eller vara 
ett medel för estetisk njutning och underhållning. 
Musiken är också ofta en viktig del av ungdomars 
kommunikation. 

Musik utgör något väsentligt i många ungdomars 
vardag och upplevs som självklar. I samtal med 
ungdomar framgår hur viktig musiken blivit i deras 
identitetsbygge. Musik från olika sammanhang 
kopplas samman med andra estetiska uttryck som 
film, kläder och liknande till den identitet de vill visa 
utåt; till den egna berättelsen.

Vi har sett hur viktig musiken och lusten att uttrycka 
sig är för ungdomarna i Våga vara – Våga mötas-
filmerna:

Att själv skapa musik är för Moha ett sätt att 
uttrycka sig och för att bli sedd, men också något 
viktigt estetiskt. För Moha kan också andras musik 
uttrycka något viktigt för henne, hon nämner 
Barbados låt från Melodifestivalen 2000, Se mig (bara 
för den jag är). Oftast ser andra ”bara en rullstol”, 
säger Moha.

Den livsviktiga musiken...  ...och lusten att uttrycka sig!
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För Fredrik representerar trumspelet energi. Det 
måste hända något. Fredrik säger att han avreagerar 
sig fysiskt när han spelar:  Det är jobbigt och tråkigt 
att sitta stilla, svårt att koncentrera sig, därför 
uppskattar han musiken och fotbollen i sitt liv.

Musik gör mig glad, säger Pierre som kan spela 
gitarrackorden till Led Zeppelins Stairway to Heaven. 
Pierre lyssnar på all möjlig musik och hans playlist 
på datorn inkluderar Mozart, Bach, Beethoven, 
Pachelbel, Dvorak, Rachmaninov, Vivaldi, Albionioni. 
BeeGees How Deep Is Your Love är Pierres och 
flickvännens” officiella låt”. De lyssnar på Red Hot 
Chili Peppers gitarrist John Frusciante när han 
framför låten som solo. 

Linus har en intressant kombination av 
fritidsintressen: onlinespel och folkdans! När han 
spelar dataspel på nätet väljer han på att spela själv 
eller i team. Man behöver aldrig vara ensam säger 

Linus. Folkdansen upplever han som rolig plus att 
den ger motion. Han har utbildat sig till instruktör 
så att kunskaperna kan föras vidare.

Elin vill stå på scen och går en gymnasielinje med 
inriktning mot musikal. Hon känner sig inte alltid 
säker utanför scenen, men på scenen är hon ”säker 
som en snickare som ska bygga en vägg”. Elin vill att 
andra ska se henne som den hon är.

För flera av de andra ungdomarna är andra typer av 
estetiska uttryck viktiga och i många fall får dessa 
samma funktion för dem som musiken fått för 
de ovan nämnda. Precis som Linus spelar Marcus 
dataspel online och är intresserad av att rita. Louise, 
Lotta och Sandra skriver dikter och dagböcker, 
medan Maja både skriver och tecknar Asin gör 
bilder och utbildar sig till tatuerare och Lina ägnar 
sig åt fotografering och webbdesign.

Den livsviktiga musiken...  ...och lusten att uttrycka sig!
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Att arbeta med TEMAN/SPÅR
Ett sätt att ta sig in i Våga vara – Våga mötas är att först välja ett övergripande tema/spår 
och sedan välja filmer, ljudberättelser och arbetsmetoder efter det.

I det följande ger vi förslag på ett antal teman/spår som man kan följa. Vi föreslår också 
filmer och ljudberättelser där dessa teman är särskilt framträdande. Men det utesluter 
inte att i stort sett varje porträttfilm har något att tillföra i nästan varje tema.

Vi ger också till varje tema förslag på övningar med olika estetiska uttrycksmedel 
som konkreta metoder att berätta om och reflektera över temats frågeställningar. Vi 
reflekterar olika när vi använder olika uttrycksmedel!

Använd gärna våra förslag till upplägg, men var inte rädd för att hitta egna sätt att 
arbeta med materialet. Anpassa teman och arbetssätt efter vad du och gruppen finner 
angeläget!
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Tema: 
VEM ÄR JAG? 

Att våga berätta sin historia

”Jag uttrycker och förstår vem jag är och vill vara genom möten 
med andra människor. Jag visar kanske olika sidor av mig själv i 
olika sammanhang, men allt är väl ändå jag. Jag får syn på mig 
själv genom att berätta för andra och låta andra berätta. ”

Välj någon eller några av nedanstående 
berättelser som inspiration. Se och lyssna 
tillsammans med gruppen. 

Inspirationsförslag:

Porträttfilmer: 
Alla (varje porträttfilm bygger på en personlig berättelse)

Omfilmer:
Om att inte duga, Om att känna ensamhet, Om smärta

Forumfilmer:
Hemligheter och svek

Ljudberättelser:
Bilden av mig, Timmy – en intervju

Välj någon eller några av nedanstående övningar. 
Sätt igång! 

Förslag på övningar:

Bild (sid 104):
•Berätta till bild
Låt bilden hjälpa dig att berätta något om dig själv. 
Kortfattat.
•Collage
Rubrik: Vem är jag?
•Berätta med rörlig bild
Rubrik: Mig själv som rörlig bild.
Berättaren får inte synas i bild.

Dramaövningar (sid 114):
•Reflektionsövning: Vem är jag?

Musik/ljud (sid 116):

•The Soundtrack of Your Life

•Musikminnen
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Tema: 
KÄRLEK 

Kärlek kan vara så mycket och uttryckas på så många 
olika vis. Det kan fylla en med lycka och det kan göra så 
ont. Vad är kärlek, hur ser kärlek ut, hur känns kärlek? 

Välj någon eller några av nedanstående 
berättelser som inspiration. Se och lyssna 
tillsammans med gruppen. 

Välj någon eller några av nedanstående 
övningar. Sätt igång! 

Förslag på övningar:
Värderingsövningar (sid 109):
• Heta stolen
• Fyra hörn

Bild (sid 104):

• Collage
Rubrik: Vad är kärlek?
• Berätta med rörlig bild
Rubrik: Lycklig kärlek – olycklig kärlek.
• Fembildsövning
Rubrik: Kärlek med förhinder

Forumspel (sid 112):
Utgå från forumfilmerna ovan

Musik/ljud (sid 116):
• Musikminnen
Rubrik: Kärlek att minnas
• Berätta med ljud
Rubrik: Kärlek som känns

Inspirationsförslag:

Omfilmer:
Om kärlek, Om andra sidan av kärleken,
Om att göra slut

Porträttfilmer: 
Våga vara Fredrik, Våga vara Lotta,
Våga vara Louise, Våga vara Pierre

Forumfilmer:
Vänskap och kärlek
Ställa upp

Ljudberättelser:
Tankar på bussen, Viskar ord,
Vår första tillsammanshet92
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Tema: 
VÄNSKAP

Hur vet man att någon är ens vän? Är vänskap 
viktigare än kärlek? Kan man leva utan vänner? 
Vänskap på distans? Frågorna är många, men ett 
är säkert: vänskap är viktigt!

Välj någon eller några av nedanstående 
berättelser som inspiration. Se och lyssna 
tillsammans med gruppen.

Inspirationsförslag:

Omfilmer:
Om vänskap

Porträttfilmer: 
Våga vara Asin
Våga vara Elin
Våga vara Lina,
Våga vara Louise
Våga vara Marcus
Våga vara Sandra

Forumfilmer:
Panelhönan
Sno kompis
Vänskap och kärlek
Fest och brutna löften
Ställa upp

Ljudberättelser:
En vän – rap
Att bli över

¨94

Våga Vara - Våga Mötas

95

Våga Vara - Våga Mötas



Välj någon eller några av nedanstående 
övningar. Sätt igång! 

Förslag på övningar:

Värderingsövningar (sid 109):
• Heta stolen
• Stå på linje
• Fyra hörn

Dramaövningar (sid 114):
• Hitta par
• Statyer
T ex rubrik: vänskap - ovänskap

Forumspel  (sid 112)
Utgå från forumfilmerna ovan

Bild (sid 104):
Berätta till bild
Välj en bild som beskriver känslan av vänskap. Berätta 
kortfattat.

• Collage
Rubrik: Vad är vänskap?

• Fembildsövning
Rubrik: vänskap som övergår i sin motsats

• Berätta med rörlig bild
Rubrik: En vän
OBS. vännen måste inte vara med i bild

Musik/ljud (sid 116):
• Berätta med ljud
Rubrik: vad är vänskap

• Musikminnen
Spela/sampla musik som 
berättar ett ”vänskapsminne”
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Tema: 
ENSAMHET/GEMENSKAP

Vi blir dem vi är i samspel med andra. Hur mycket 
måste vi anpassa oss för att vara med i en grupp? 
Om någon är populär, måste då någon annan vara 
impopulär? Ingen vill känna sig ensam, men alla 
har behov av ensamhet, eller? Alla vill tillhöra någon 
gemenskap, eller?

Välj någon eller några av nedanstående 
berättelser som inspiration. Se och lyssna 
tillsammans med gruppen. 

Inspirationsförslag:

Omfilmer:
Om att känna ensamhet
Om smärta

Porträttfilmer: 
Våga vara Elin
Våga vara Marcus
Våga vara Linus
Våga vara Maja
Våga vara Moha
Våga vara Sandra

Forumfilmer:
Orättvisa i familjen
Grupparbete

Ljudberättelser:
Att bli över
Bilden av mig
Hot och rädsla

Välj någon eller några av nedanstående 
övningar. Sätt igång! 

Förslag på övningar:

Dramaövningar (sid 114):
• Klappen
• Statyer
T ex rubrik: innanför – utanför, duga – inte duga

Bild (sid 104):

•Collage. 
Rubrik: ensamhet – gemenskap

•Fembildsövning. 
Rubrik: gemenskap som övergår i ensamhet
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Inspirationsförslag:

Porträttfilmer: 
Våga vara Lotta
Våga vara Sandra

Om-filmer: 
Om tro och hopp
Om andra sidan av kärleken

Ljudberättelser: 
Pappa som sviker

• Storyboard
Konfliktsituationer i vardagen på temat: ensamhet/
gemenskap

Musik/ljud (sid 116):

• Musikminnen
Välj och spela upp musik som du kopplar till temat. 
Berätta!

• Berätta med ljud
Gör ljudkollage (med eller utan teknik) på temat. Spela 
upp!

Förslag på ytterligare TEMAN:

Välj bland förslagen på berättelser som inspiration. 
Se och lyssna tillsammans med gruppen. Välj övningar 
enligt modell i tidigare teman. 

ELLER: använd egna teman och övningar. Blanda efter 
egen önskan och gruppens behov.

Tema: 
SORG/SAKNAD

Alla upplever sorg någon gång i sitt liv. Hur 
hanterar vi sorgen som drabbar oss? Finns det 
förbjudna känslor i sorgen? Hur möter vi en annan 
människa i sorg? Kan sorg och saknad innebära 
något positivt?
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Tema: 
MOD/BRYTA MÖNSTER

Vad är mod? Hur får vi styrka att bryta invanda 
mönster? Måste det alltid innebära en konflikt att 
våga gå sin egen väg?

Inspirationsförslag:

Porträttfilmer: 
Våga vara Asin, Våga vara Elin, Våga vara LIna, Våga vara 
Linus, Våga vara Louise, Våga vara Moha

Omfilmer:
Om smärta

Forumfilmer:
Hemligheter och svek
Orättvisa i familjen

Ljudberättelser:
Tankar på bussen

Tema: 
SKOLA

Är skolan ett ”livsviktigt” tema? Många ungdomar 
vi mött reflekterar mycket över hur det är i skolan 
och hur det borde vara. Hur samspelar vi i skolan? 
Hur är statusförhållandena mellan grupper och 
individer? Får alla vara med?

Inspirationsförslag:

Porträttfilmer: 
Våga vara Asin, Våga vara Elin, Våga vara Fredrik, Våga vara 
Linus, Våga vara Louise, Våga vara Maja, Våga vara Marcus

Om-filmer:
Om att känna ensamhet

Forumfilmer:
Grupparbete
Ljudberättelser:
Timmy – intervju
Hot och rädsla
Att bli över
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Forumfilmer:
Fest och brutna löften
Grupparbete
Hemligheter och svek
Orättvisa i familjen
Panelhönan
Sno kompis
Ställa upp

Ljudberättelser:
Att bli över
En vän _ rap
Hot och rädsla
Viskar ord

Tema: 
RESPEKT/KILLAR – TJEJER

Vad menar vi med respekt? Betyder det aktning 
eller fruktan? Är det olika för killar och tjejer, olika 
beroende på vilken grupp man tillhör? Hur visar 
vi respekt eller brist på respekt i samspel med 
varandra?

Inspirationsförslag:

Porträttfilmer: 
Våga vara Elin
Våga vara LIna
Våga vara Linus
Våga vara Lotta
Våga vara Louise
Våga vara Marcus
Våga vara Moha

Omfilmer:
Om kärlek
Om vänskap
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Forumfilmer:
Hemligheter och svek

Panelhönan

Ljudberättelser:
Bilden av mig

Tema: 
FÖRUTFATTADE MENINGAR

Alla har det: förutfattade meningar om sådant vi 
inte känner till så väl, men måste det vara så? Vad 
betyder det när vi placerar in människor i fack? Vad 
behövs för att vi ska ändra vår bild? Vad kan vi göra 
när vi känner att facket vi placerats i inte stämmer 
med den vi är.

Inspirationsförslag:

Omfilmer:
Om att inte duga

Porträttfilmer: 
Våga vara Asin
Våga vara Elin
Våga vara Lina
Våga vara Linus
Våga vara Marcus
Våga vara Moha

Tema: 
KRAV/DUGA – INTE DUGA

De krav och förväntningar som ställs på oss 
människor förändras genom livet. Under skoltiden 
kan det ibland vara svårt att ”vara sig själv”. Varför 
känner många unga att de vill vara någon annan 
är de är? Vad händer när man känner att man inte 
duger? Och vilket är värst, andras förväntningar 
eller ens egna krav på sig själv?
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Inspirationsförslag:
Omfilmer:
Om att inte duga

Porträttfilmer: 
Våga vara Elin
Våga vara Lina
Våga vara Louise
Våga vara Maja
Våga vara Moha

Ljudberättelser:
Att bli över

Bilden av mig

Tema: 
FRAMTID/DRÖMMAR

Hur ser våra framtidsdrömmar ut? Är drömmar 
viktigt och kan det ge styrka att drömma 
om framtiden? Hur kan vi bäst förvalta våra 
framtidsdrömmar?

Inspirationsförslag:

Porträttfilmer: 
Våga vara Asin
Våga vara Fredrik
Våga vara Lina
Våga vara Lotta

Ljudberättelser:
Bilden av mig
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Tema: TRO OCH HOPP

Finns det något annat, något vi inte ser med blotta 
ögat? Finns det en gud och i så fall, vem eller vad 
är gud? Har människan en själ eller är vi djur som 
multnar bort? Innebär döden slutet eller finns det 
ett liv efter detta?

Inspirationsförslag:

Omfilmer:
Om tro och hopp

Porträttfilmer: 
Våga vara Lotta
Våga vara Sandra

Ljudberättelser:
Om förlåtelse

Tema: 
KOMMUNIKATION/UTTRYCK

Det krävs minst två för att kommunicera. Men 
vad är kommunikation? Hur förmedlar vi det vi 
vill kommunicera om? Man kan uttrycka sig med 
ord och med sin kropp, med bilder, musik, kläder, 
attityder, via nätet osv. Vilka likheter och skillnader 
finns mellan olika uttryckssätt?

Inspirationsförslag:
 Porträttfilmer: 
 Våga vara Asin
 Våga vara Elin
 Våga vara Fredrik
 Våga vara Linus
 Våga vara Louise
 Våga vara Marcus
 Våga vara Maja
 Våga vara Moha

 Ljudberättelser:
 Pappa som sviker
 Om förlåtelse
 En vän – rap
 Tankar på bussen
 Timmy – en intervju 102
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ÖVNINGAR
Här följer några förslag på övningar inom 
olika estetiska områden, såsom Bild, 
Värderingsövningar, Forumspel, Dramaövningar 
och Musik. Förslagen kan ses som användbara 
exempel, som vi arbetat med under projektets 
gång. 

Börja gärna med våra förslag till övningar, 
kombinera med dina egna erfarenheter och de 
idéer och uppslag boxens innehåll kan ge dig. 

Det finns även en mängd lysande böcker och 
andra material som mycket mera fullödigt 
beskriver och ger tips inom de olika områdena. 
Vi hänvisar till några sådana under respektive 
område. I övrigt: botanisera på nätet eller i en 
bokhylla nära dig.

OBS! 
Vi använder begreppet övningar, som benämning 
på alla de kreativa, gestaltande och undersökande 
aktiviteter som vi föreslår i det följande. Övningar 
är ett vedertaget begrepp inom flera estetiska 
områden, t ex dramapedagogiken och teatern. 
Man talar om dramaövningar, värderingsövningar, 
improvisationsövningar, reflektionsövningar, bild
övningar osv. 

Alla våra förslag på övningar syftar till främja en aktiv 
dialog om och reflektioner kring mellanmänskliga 
relationer, samt ett kreativt utforskande av det vi 
kallar livsviktiga frågor.
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BILD

”En bild säger mer än tusen ord”, brukar man säga. Är det sant? 
Säkert är att vi omges och omger oss själva med bilder, idag mer än någon gång tidigare i historien. Bilder är ofta 
bärare av berättelser, som blir synliggjorda i mötet med betraktaren. Vi kan se samma bilder, men vi ser ofta olika 
berättelser i dem, vi tolkar dem olika beroende på vilka vi är och vad vi har varit med om.

I Våga vara – Våga mötas ser vi bilder som berättelser, som uttryck för ställningstaganden, tankar och känslor, 
och inte minst som utgångspunkt för samtal. Vi föreslår användning av färdiga bilder likaväl som vi uppmuntrar till 
produktion av nya bilder, inte för att skapa ”konst” utan för att faktiskt föra dialog. 

För Bildgenomgång se även sid 83

Berätta till bild

Ledaren förbereder genom att klippa ut bilder ur t ex magasin, tidskrifter, reklamblad, veckotidningar. Bilderna bör 
vara av olika slag; vardagsbilder, naturbilder, teknikbilder, abstrakta bilder, kort sagt vad som helst. Ledaren klistrar 
upp bilderna på A4-ark, gärna av olika färg och lägger dessa i en formation på golvet. Det bör finnas dubbelt så 
många bilder som deltagare.

Placera deltagarna i ring runt bilderna. Be dem välja var sin bild som de fastnar för, kopplat till tema/rubrik som 
ledaren ger. T ex ”En bild som berättar något om dig själv”, ”En bild som berättar hur kärlek känns” eller ”En bild 
som berättar något om tro”. Var och en ombeds att berätta något om den bild de valt. 

Kommentar: Detta är ofta en bra övning i början på ett arbete om berättande. Var och en får visa upp sig något litet och 
får säga något litet i helgrupp, vilket kan vara tillräckligt för att bryta isen.
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Collage

• Ledaren lägger ut en stor mängd tidningar, tidskrifter, 
veckomagasin, reklamblad etc på golvet. 

• Dela in i grupper om 4-5 pers. Varje grupp utrustas med 
klister, saxar och ett stort pappersark.

• Uppgiften är att i varje grupp skapa ett collage på tema/
rubrik som ledaren ger, t ex ”vad ger livet mening”, ”hur 
ser kärlek ut” eller ”den ideala skolan”. (Ge max 20 min 
åt denna uppgift, tidspressen skapar framåtrörelse, för 
lång tid ger bara slöhet.)

• Vernissage. Häng upp, eller ställ alla gruppernas verk på 
lämplig plats i rummet. Låt deltagarna betrakta bilderna 
under tystnad.

• Samla grupperna och gå igenom collagen, ett i taget. 
Börja med att låta åskådarna Beskriva hur bilden ser ut 
(det vi kan bli överens om).

• Tolka sedan vad bilden uttrycker (vilket kan vara olika 
från person till person). 

• Först nu får den grupp som producerat bilden 
komma till tals i gemensam Reflektion. 

(Läs mera om bildgenomgång sid 83)
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Berätta med rörlig bild

Att berätta med rörlig bild behöver inte vara så tekniskt 
avancerat. Det finns billiga DV-kameror och det finns 
filmkamera i de flesta mobiler. Finns det tillgång till datorer, 
kan man även göra redigeringar. Men vi föreslår enkelhet 
i tekniken, för att komma åt kärnan i berättelserna. (Om 
du inte leder en filmkurs, förstås!)

Ge konkreta uppgifter, med tydliga begränsningar, t ex: 
• Individuell uppgift: En treminuters film med rubriken 
”Mig själv som rörlig bild”. Den enda som inte får vara i 
bild är berättaren själv.  

• Gruppuppgift, 2-3 pers: En treminuters film med 
rubriken ”Ensamhet – Gemenskap”. Inga ansikten i bild. 

• Visning. Låt alla visa sina alster, genom att koppla kamera 
till projektor, TV-monitor eller dator.

• Låt åskådarna kommentera, (Beskriva först, Tolka sedan) 
enligt metod i Collage-övningen.

• Ge därefter utrymme för gemensam Reflektion kring 
berättelsen och temat.

Fembildsövning

• Dela in i grupper om 3-4 pers. Förse varje grupp 
med en enkel digitalkamera (man kan också använda 
mobiltelefoner eller motsvarande)

• Uppgiften är att varje grupp ska skapa en bildserie 
om 5 bilder (varken mer eller mindre), med början och 
slut, på tema/rubrik som ledaren ger, t ex ”Skolan som 
krossar eleven”, ”Flickan som bryter mönster” eller 
”Ensamhet som övergår i gemenskap”. Bilderna måste 
tas i rätt ordning, för att undvika redigering i efterhand. 
Tidåtgång: 20 min. 

• Visning. Varje grupp visar sin bildserie, genom att koppla 
kameran till projektor eller TV-monitor.

• Låt åskådarna kommentera, (Beskriva först, Tolka 
sedan) enligt metod i Collage-övningen.

• Ge därefter utrymme för gemensam Reflektion kring 
berättelsen och temat.
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Storyboard

• Dela in i grupper om 3-4 pers. Förse varje grupp  
med papper och penna. Eventuell kan papperet   
vara förtryckt med 3-4 ”filmrutor” och med   
plats  för kommentarer.

• Uppgiften är att varje grupp konstruerar en 
”filmsekvens” med början och slut på tema/rubrik 
som ledaren ger, t ex ”Vänskap som övergår i sin 
motsats”, ”Kärlek med förhinder”, ”Brist på respekt 
leder till…”. Gruppen använder streckgubbar och 
förklarande text, det viktiga är att berättelsen blir 
tydlig. Tidåtgång: 20 min (se föregående övning!)

• Visning av berättelserna kan ske på olika vis. 
Någon grupp vill kanske spela upp sekvensen, enkelt 
i rummet, någon annan kanske nöjer sig med att 
berätta handlingen. 

• Låt åskådarna kommentera, (Beskriva först, Tolka 
sedan) enligt metod i Collage-övningen.

• Ge därefter utrymme för gemensam Reflektion 
kring berättelsen och temat.

Kommentar: Övningens första syfte är att få fram 
berättelser att reflektera kring, inte att skapa 
bärande filmidéer, eller att prestera skådespeleri i 
uppspelssituationen.  Men man kan så klart även använda 
denna övning som underlag för filmproduktion.

Läs vidare om Bild:
Medieresor – om medier för pedagoger
Kristin Olson/Cecilia Boreson
Bildens språk
Hasse Hansson m fl
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VÄRDERINGSÖVNINGAR

Värderingsövningar är ett stimulerande och roligt 
arbetssätt som ger möjlighet att reflektera över sina 
egna och andras värderingar, främst i frågor som inte 
har givna svar, vilket gör det lämpligt när det handlar om 
”livsviktiga frågor”.
Värderingsövningar är ett fysiskt sätt att föra samtal i 
en grupp. Man reflekterar genom att ta ställning till olika 
påståenden, ofta genom att förflytta sig till olika platser 
i rummet som representerar olika ställningstaganden.  
Härigenom synliggörs gruppens tankar och samtalet 
blir öppet. Tankarna kan vara lika många som deltagarna. 
Ledaren tar ansvar för att allas ställningstaganden inte 
värderas i termer av bra eller dåligt, rätt eller fel, att 
det inte blir argumentation. Det handlar inte om debatt, 
utan om DIALOG!

Heta stolen
Deltagarna sitter på stolar som är placerade i en 
ring. Det finns en extra stol som är tom. Ledaren 
har förberett ett antal påståenden som presenteras 
för gruppen, ett i taget. Om man håller med om 
ett påstående, flyttar man till en annan stol. Håller 
man däremot inte med, sitter man kvar. Efter varje 
påstående/ställningstagande kan Ledaren ställa 

frågan: ”vad/hur tänkte du?” till några av deltagarna, 
för att synliggöra olika eller lika sätt att förhålla sig 
till påståendet. Tacka för reflektionerna, utan att 
kommentera, och gå vidare till nästa påstående. 

Exempel på påståenden:

Tema kärlek:
”det är lätt att bli kär!” 
”det finns kärlek vid första ögonkastet!” 
”vänner är viktigare än kärlek!” 
”utseendet har störst betydelse när man blir kär!”
”Det är OK med sex utan kärlek”
”Man måste kunna prata om allt i ett förhållande”                 

Tema ensamhet/gemenskap:
”Ensamhet är vanligt i skolan!”
”Stora klasser skapar gemenskap!”
”Utanförskap är detsamma som mobbing!”
”De flesta människor känner sig ensamma ibland!”

Tema Vänskap
”Man kan hitta sina bästa vänner på nätet”
”Det är vikigt att ha en vän”
”Ju fler vänner desto bättre”
”Man får aldrig ljuga för en vän”

108

Våga Vara - Våga Mötas

109

Våga Vara - Våga Mötas



Fyra hörn
Rummets  fyra hörn representerar var sitt ställningstagande 
till en fråga eller ett dilemma. Be deltagarna att ställa sig i 
det hörn de sympatiserar med. Ett av de fyra hörnen bör 
vara ett öppet hörn, där man kan ställa sig om man har 
ett annat svar. 

Efter ställningstagandet samtalar varje hörngrupp 
sinsemellan om hur de tänkte. Står någon ensam i sitt 
hörn, kan denna gå över i en annan grupp under samtalet 
och sedan gå tillbaka till sitt hörn, då samtalet lyfts upp 
i helgrupp. 

Stå på linje
Lägg lappar med siffrorna 1-6, som en gradskala, i en rad på 
golvet. Ge ett påstående relaterat till det aktuella temat. Be 
deltagarna ställa sig på den siffra som bäst stämmer överens 
med deras ståndpunkt. Uppmana deltagarna att motivera sitt 
val och att prata öppet om tankar de har, först med dem som 
eventuellt hamnat på samma siffra och sedan i helgrupp, om 
man vill.

Exempel:

Tema Vem är jag
Att vara ung i Sverige i dag är

    1           2           3           4          5           6
Uselt                                                   Fantastiskt

Tema Skola
Lärarens betydelse för stämningen i en klass är…

      1           2           3           4          5           6
   helt                                                          Helt
betydelselöst                             avgörande
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Exempel:

Tema Respekt 
(kopplat till Forumfilmen ”Fest och brutna löften”)

Det är fest. Jocke har lovat sin flickvän, Jill, att inte 
dricka. Jockes kompisar trugar och lockar Jocke, men Jill 
påminner om hans löfte till henne. Jocke ger ändå efter 
för kompisarnas tryck och börjar dricka. 

Vad tycker du att Jill bör göra?

•Hörn1: Göra slut direkt och gå därifrån.

•Hörn 2: Hålla tyst under kvällen, men ställa 
ultimatum nästa dag.

•Hörn 3: Be kompisarna dra åt skogen och hälla ut 
Jockes sprit.

•Hörn 4: Eget förslag

Läs vidare om värderingsövningar:
Stormens öga – 
om självständighet och beroende
Katrin Byreus
Ta chansen
Katrin Byreus & Kjell Snickars
Aktiva värderingar för 2000talet
John M Steinberg
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FORUMSPEL 

”Forumteaterns mål är att förvandla 
åskådaren från passiv varelse till aktiv 
medskapare – HUVUDROLLSINNEHAVARE, 
att ge människan möjlighet att träna sig inför 
verkligheten, förbereda sig för framtiden, 
att bryta inre och yttre förtryck” 
Ur Katrin Byréus, Du har huvudrollen i ditt liv.

Forumspel är en pedagogisk rollspelsmetod för frigörelse 
och förändring. Metoden har sitt ursprung i den 
Brasilianske teatermannen Augusto Boals Forumteater.

Metoden innebär att man spelar upp korta scener som 
slutar när konflikten är som tydligast, eller när ”eländet” 
är som störst. Detta är för att engagera deltagarna att ge 
förslag på konstruktiva lösningar av konflikten. Forumspel 
innebär att man ger förslag genom att agera, inte genom 
att argumentera.

Vanligt är att man låter gruppen arbeta fram konfliktscener 
utifrån teman. I Våga vara-boxen finns dock ett antal 
Forumfilmer, som kan användas som utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet. 
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Hur gör man

• Välj en Forumfilm, se den tillsammans med gruppen.

• Låt några ur gruppen spela upp scenen ur minnet. Hela 
gruppen kan hjälpa till att minnas, så att konflikten blir 
tydlig.

• Spela upp igen! Nu är det fritt för var och en av 
åskådarna att ropa STOPP, när hon/han har ett förslag 
på nytt agerande från någon av rollerna som han/
hon sympatiserar med (i syfte att lösa konflikten 
konstruktivt!).

• Denne åskådare byter ut en av aktörerna och hoppar 
in i den roll, som hon/han vill förändra. Spelet startar 
igen, nu med ett nytt agerande från denna roll. De övriga 
behåller sina karaktärer, men är beredda på förändring. 
Eventuellt löses konflikten, eventuellt inte.

• Tacka åskådaren som hoppade in för förslaget. Ordinarie 
aktör tar tillbaka rollen.

• Spelet tas om igen från början, i originaltappning, 
tills någon annan ropar STOPP, och vi får ett nytt 
lösningsförslag…

I Forumspel är ledarens roll mycket viktig, 
genom att strukturera spelet enligt ovan och 
penetrera ett förslag i taget. Ledaren måste se 
till att deltagarna är sysselsatta med att försöka 
lösa KONFLIKTSITUATIONEN. En tillåtande 
atmosfär är väsentlig, det handlar inte om att 
försöka göra ”god teater”. Det bör bygga på 
leklust, frivillighet och engagemang. 

Läs vidare om Forumspel:
Du har huvudrollen i ditt liv
Katrin Byreus
De förtrycktas teater
Augusto Boal
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DRAMAÖVNINGAR
Ordet drama betyder ”att göra”. Med detta menas att vi 
utgår från hela människan. Vi använder kroppen, tankarna, 
känslorna och får in alla delarna i en handling.
Alla kan delta eftersom det handlar om personligt 
berättande i samspel med andra. Allas bidrag är lika 
viktiga. Inga värdeomdömen.  Se! Lyssna! Gör!

Klappen - kommunikationsövning
Stå i ring. Skicka en handklapp åt ett håll i ringen, hela 
varvet runt.. Se till att klappen också både skickas och tas 
emot med ögonen. Fortsätt varv efter varv, tills gruppens 
gemensamma puls uppnås. Stegra tempot. Gör sedan åt 
andra hållet. Coacha genom att påpeka vikten av att ha 
koncentration på klappen, även om den är en bit ifrån mig. 
Gör jämförelser med god kommunikation; beredskap att 
ta emot och ansvar att skicka iväg, ge impulser osv.
Variant: När gruppen nått en gemensam puls, kan klappen 
när som helst byta riktning och gå åt andra hållet. Nu 
krävs ännu större koncentration och närvaro. Det finns 
flera sätt att utveckla denna övning: med ljud, gå runt i 
rummet utan att flödet bryts etc.
OBS! Det handlar inte om att försöka finta den man skickar 
till, utan att vara så tydlig och följsam som möjligt, annars 
bryts kommunikationskedjan. Jfr: gruppen har en gemensam 
uppgift att lösa, t ex en fotbollsmatch, eller fixa en stor fest 
på kort tid…

Reflektionsövning
Efter att gruppen sett en film eller lyssnat på en 
ljudberättelse får de en stund av tystnad. På en förberedd 
lapp skriver varje gruppdeltagare ett ord eller en fras som 
beskriver de tankar eller känslor som filmen/berättelsen 
väckt. Ledaren samlar in alla lappar, skriver upp orden på 
tavlan, så det blir visuellt. Ledaren kan också välja att läsa 
upp lapparnas innehåll i en följd, som en ”dikt”.
Syftet med anonyma lappar är att alla ges tillfälle till 
reflektion, utan att pekas ut (om det är ett känsligt ämne t ex). 
Om gruppen känns trygg, kan man så klart låta var och en 
berätta om sina tankar.

Staty i grupp
Dela upp i smågrupper om 3-4 personer. Varje grupp 
bygger en staty, med sig själva som ”lerklumpar” utifrån 
rubriker som ledaren ger, t ex ”olycklig kärlek”, ”vänskap”, 
”ensamhet”, ”gemenskap” osv. Visa för de övriga, en 
grupp i taget. Åskådarna berättar hur de uppfattar statyn. 
Därefter berättar statygruppen vad de ville visa. Det 
handlar inte om att gissa rätt. Alla tolkningar är tillåtna. 
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Staty med ”skulptör”
Som staty i grupp, ovan, men låt en i gruppen vara 
”skulptören” som formar de andra ”lerklumparna”. Låt 
”skulptör”-rollen växla, så att alla får göra var sin staty. 
Visa upp, beskriv, tolka, reflektera!

Staty med tankar
Gör statyer som i staty 1, Låt en åskådare ställa sig 
bakom ryggen på någon av statyerna. Åskådaren blir 
statyns tankar och uttalar dem högt. Låt flera komma 
upp och ge olika tankar. Statyerna kan även kommunicera 
med varandra. 

Hitta par 
Låt alla para ihop sig genom att hitta någon med:
•Samma handtemperatur. 
•Annan frisyr. 
•Annan födelsemånad. 
•Annan hårfärg.
•Annan färg på kläder. 
•Annan begynnelsebokstav i namn osv.

När alla funnit en partner, låt paren finna likheter:
•Tre saker de har gemensamt
•Tre platser de besökt
•Tre maträtter de gillar
•Tre fritidsintressen de testat osv.

Upprepa denna övning minst tre gånger, varje gång med 
olika förutsättningar enligt ovan, så att det blir rotation 
och var och en får möta flera andra personer. 
Syftena med Hitta par är flera. Dels blir det snabbt fysisk 
aktivitet i rummet och dels bryter man på ett lustfyllt sätt 
upp invanda konstellationer i gruppen. På köpet får man 
samtal och reflektioner om likheter och olikheter. Övningen 
kan också användas för att göra gruppindelning inför en 
kommande övning.

Läs vidare om dramaövningar:
Dramabok
Kent Hägglund; Kirsten Fredin
Du har huvudrollen i ditt liv
Katrin Byreus
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MUSIK/LJUD
Ungdomar lyssnar mycket på musik och musiken utgör ett 
viktigt uttrycksmedel. Många utövar själv musik av något slag. 
Det kan vara rockband, kör, olika slag av dans men också i 
mindre organiserade former som exempelvis att tycka om att 
sjunga med i favoritlåten.

Musikupplevelser – musikminnen
Vi får många av våra starka och betydelsefulla musikupplevelser 
under barn- och ungdomsåren. Be eleverna att berätta om 
något starkt musikminne. Minnena kan kommuniceras muntligt, 
eller som en kort skriftlig berättelse.

The Soundtrack of Your Life
Hur skulle det ”soundtrack” låta om eleverna samlade ljud och 
musik för att beskriva sitt liv från barn till vuxen? 
Be eleverna göra en lista, spela från den och berätta om sina val 
i klassen eller i mindre grupper. 

Vad har du i din musikspelare?
Be eleverna att i grupper diskutera de fem låtar som de för 
tillfället spelar mest i sina musikspelare. Skriv ner och spela för 
varandra och berätta.

Särskilda låtar
Pierre och flickvännen har en ”officiell låt”. Har du någon 
särskild musik som betyder extra mycket för dig? Be eleverna 

att berätta om de har någon särskilt betydelsefull låt. Det är 
självklart OK att inte komma på någon.

Vardagens ljud och musik
Be eleverna att spela in ljud från olika miljöer under en dag. Det 
går bra att använda sin mobiltelefon eller mp3-spelare. Dessa 
inspelningar kan tillsammans med dagens musiklyssning ligga till 
grund för en annorlunda beskrivning av en vanlig dag. Spela upp, 
kanske i mindre grupper, och samtala kring vad de olika ljuden 
och musiken betyder för eleverna.

Den som vill kan eventuellt prova att redigera inspelningarna i 
något av de många gratisprogram som finns tillgängliga. 

Musicera själv
Ungefär hälften av de porträtterade ungdomarna musicerar 
på egen hand och flera gör egen musik. Moha satsar på 
musikproduktion och Fredrik spelar trummor och skriver 
låtar. Kanske finns elever i klassen som gjort egen musik. Be 
dem berätta och spela upp sin musik i klassen eller i mindre 
grupper.
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VEM VÅGADE VAD?

Projektgrupp
Lena Heppling
Projektledare
Lena har en bakgrund som socionom och mediepedagog. 
Hon är idégivare och initiativtagare till projektet Våga 
Vara – Våga Mötas och har förutom projektansvaret även 
aktivt medverkat i produktions- och filmarbetet.

”I mitt arbete har jag sett att vägen till konfliktlösning ofta 
finns i förmågan att lyssna och berätta, dvs att både ge 
uttryck för sin egen upplevelse och samtidigt ha förståelse 
för att någon annans upplevelse kan vara helt annorlunda. 
I mellanmänskliga relationer finns det alltid mer än ett 
perspektiv på verkligheten.”

Bengt Larsson
Produktionsledare/filmare
Bengt är regissör, filmare och teaterpedagog. I Våga 
vara – Våga mötas har han haft huvudansvaret för 
medieproduktion och inspirationsbok.
 
”Det är intressant att koppla ihop konstnärlig produktion med 
pedagogiska och existentiella frågor. Jag tycker det är viktigt 
med de personliga berättelserna. Det finns inga statister i 
livet!”

Lena Holmgren
Projektmedarbetare 
Lena arbetar som dramapedagog och skådespelare. I 
Våga Vara – Våga Mötas har hon haft fokus främst på det 
praktiska, pedagogiska området och Inspirationsboken.

”Min bästa utbildning är alla möten med människor av olika 
åldrar. När man verkligen lyssnar och tar till sig någon annans 
berättelse höjs ens förmåga till att våga vara och ge av  
sig själv!”

Bo Nilsson
Projektmedarbetare 
Bo är forskare i pedagogik vid Högskolan Kristianstad 
samt även musiker och musiklärare. I Våga Vara – Våga 
Mötas har han bl a deltagit i arbetet med Inspirationsboken 
och haft särskilt fokus på de estetiska och pedagogiska 
fälten.
 
”I min forskning och undervisning ägnar jag mig till stor del åt 
frågor kopplade till estetik och kultur, skapande och lärande. 
Jag tycker att det är intressant hur vi människor använder vår 
estetiska kompetens. Ibland gör vi detta helt inom en estetisk 
uttrycksform, ibland genom att förena flera former, men oftast 
för att uttrycka något viktigt. Kanske något livsviktigt!”
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Medverkande ungdomar i filmerna: Fredrik 
Arvidsson, Linus Bertilsson, Louise Buenafe-Mistén, Maja 
Cronert, Asin Delawi, Sandra Fritzon, Lotta Frost, Elin 
Heppling, Marcus Johansson, Pierre Mårtensson, Moha 
Paananen, Lina van der Putten

Ljudberättelser, texter: Maja Cronert, Elin Heppling, 
Emma Jönsson, Timmy Persson samt flera som vill vara 
anonyma.

Ljudberättelser, röster: Hampus Algutsson, Elin 
Heppling, Lena Holmgren, Oscar Linnander, Agnes 
Maltesson, Fia Nilsson, Timmy Persson.

Inspirationsbok
Texter: Bengt Larsson, Bo Nilsson, Lena Heppling, 
Lena Holmgren
Grafisk form och illustrationer:  AnnaPenna,  Anna Sjölin
Foto: Bengt Larsson, Lena Heppling

Film- och ljudproduktion
Kamera, regi, redigering: Bengt Larsson, BL Scenario
Inspelning, intervju, projektledning: Lena Heppling
Redaktion, urval, bearbetning: Bengt Larsson, 
Lena Heppling
Musik, filmer: Jan-Erik Sääf
Musik, ljudberättelser: Fredrik Kronbäck
Ljudmixning: Fredrik Kronbäck, JFK Studio
Animering, forumfilmer: Daniel Karlsson
Grafisk form, illustrationer:  AnnaPenna, Anna Sjölin
DVD-menyer: Preben Christenssen
Encoding, authoring, DVD- och CD-produktion: 

Dicentia AB
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Tack till: 

• Asin, Elin, Fredrik, Lina, Linus, Lotta, Louise, Maja, Marcus, Moha, Pierre och Sandra som bjudit in oss i 

sina liv. • Ungdomarnas familjer som stöttat så generöst. • Emma och Timmy för texter och berättelser. 

• Agnes, Fia, Hampus och Oscar för röster. • Ungdomar och lärare som medverkat i workshops och 

gett oss material och uppslag. • Lärarstuderande som deltagit i workshops och bidragit med värdefulla 

synpunkter. • Björn M, Lina L och Rickard H för medverkan och improvisation. • Love och Per i Artmade 

för specialkonsert och samtal. • Carl Bruce för hemsida och logga. • Sosso Hietanen för stöd, samtal 

och inspiration. • Styrgruppen för förtroendet. • Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun, Rädda 

Barnen för gott samarbete. • Föreningen Furuboda för engagemang och drivkraft. • Stina Stefansson 

på Arvsfonden för gott samarbete och stöd. • Kerstin Olofsson, Furuboda Kompetenscenter, för 

engagemang, mod och total uppbackning! •
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Böcker vi har inspirerats av:

Björkvold, Jon-Roar (2005). Den musiska människan. Stockholm. Runa.
Boal, Augusto. (1979). De förtrycktas teater. Gidlunds.
Byreus, Katrin (2001). Du har huvudrollen i ditt liv: om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring.  

2 rev. uppl. Stockholm. Liber .
Byreus, Katrin. (1998). Stormens öga – om självständighet och beroende. KSAN
Byreus, Katrin & Snickars, Kjell (2005). Ta Chansen. Livskunskap för killar. 2.a uppl. Malmö. Ekelunds/Gleerups Utbildning
Emsheimer, Peter & Koppfeldt, Thomas & Hansson, Hasse (2005). Den svårfångade reflektionen. Malmö. Studentlitteratur. 
Gabrielsson Alf (2008). Starka musikupplevelser: musik är mycket mer än bara musik. Hedemora. Gidlund.
Granath, Thomas (2006). Manus o dramaturgi för film. Malmö. Liber.
Hansson, H & Nordström, G Z (1999). Bildspråkets grunder: om konst, film/TV, reklam, nyheter, barn/ungdomskultur. 

Stockholm. Liber
Huizinga, Johan. (2004). Den lekande människan. (Holländsk orginaltitel: Homo ludens, 1938). Stockholm. Natur och kultur.
Hägglund, Kent; Fredin, Kirsten (2001). Dramabok. Liber
Johnstone, Keith (1985). Impro – improvisation och teater. Solna. Entré/Riksteatern.
Lalander, Philip & Johansson, Thomas. (2007). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund. Studentlitteratur.
Marner, A & Örtegren, H (2003). En kulturskola för alla – estetiska ämnen i ett mediespecifikt och medieneutralt perskpektiv. 

Myndigheten för skolutveckling.
Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling. Göteborg. Daidalos.
Normell, Margareta (2004). Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad. Lund. Studentlitteratur.
Normell, Margareta (2008). Från lydnad till ansvar: kunskapssyn, känslor och relationer i skolan. Lund. Studentlitteratur.
Olson, Kristin & Boreson, Cecilia (2004). Medieresor – om medier för pedagoger. Utbildningsradion, Myndigheten för 

skolutveckling och Svenska Filmistitutet (utgivare).
Steinberg, M. John (1994). Aktiva värderingar för 2000talet. Ekelunds förlag.120
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Har fått med mig många praktiska tips på hur vi kan använda 
film i undervisningen, samt inspiration till att diskutera viktiga 
frågor med eleverna. Känner att det är viktigt att vi lärare är 
lyhörda och lyssnar på eleverna.
Hanna, lärare

Som lärare är det just ett sådant material som jag efterlyser. 
Det som förundrade mig mest var hur ett litet personporträtt 
kan vara så intressant att jag själv skulle vilja se mer och veta 
mer om en helt okänd person. 
Dennis, lärare

Filmerna berörde mig mycket  det är sällan man kommer 
ungdomar så tätt inpå livet!
Eva, kultursekreterare

Filmerna var vackra och de berörde något i mig. Materialet 
ser jag som en ingång till samtal kring existentiella frågor med 
både elever och kollegor. Jag ser materialet som en fantastisk 
metod att hjälpa ungdomar till att se sig själva i ett annat ljus, 
göra deras röster hörda och öka deras självkänsla.
Vanja, lärare

FLER HAR SAGT OM VVVM:

Filmerna är fantastiskt starka och väcker mycket känslor och 
tankar. Jag är helt övertygad om att man kan använda dessa 
filmer på gymnasiet.
Kerstin, skolsköterska

TACK! Filmsekvenserna var välgjorda och musiken passade 
perfekt. Jag hade gärna suttit där hela dagen för att se ALLA 
filmer!
Helene, gymnasielärere

Jag blev helt förstummad över hur mycket ungdomarna 
öppnade sig för er. Jag tror att jag känner ”mina” elever efter 
tre år men vet egentligen inte hälften. Jag ska bli bättre på 
att lyssna på vad de vill berätta för mig, men också försöka 
”läsa” dem.
Britt, lärare

Ni hade inte kategoriserat ungdomarna. Ni hade inte satt 
dem i olika fack. För er var de bara människor. Och det är just 
det som vårt samhälle behöver.
Nilofar, kurator
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”Jag tyckte att filmerna var ärliga, berörande och 
lättuppfattade. Lagom långa och enkla att ta till sig. ”
Marie, kurator

Fantastiskt material. Filmerna som vi såg var mycket ömsinta 
och kloka. Jag vill se mer, veta vad alla ungdomar säger om 
de viktiga ämnena. Jag arbetar på en ungdomsmottagning 
och upplever att ni fångat unga människor som de verkligen 
är och hur de tänker. 
Marie-Louise, barnmorska

Filmerna berörde mig och lärde mig en del om dagens 
ungdomar, t ex hur de använder spel och internet och vilka 
relationer de därmed upprättar. 
Serjon, lärare

Själv har jag inte blivit presenterad något läromedel 
som berör som detta. Ett viktigt budskap tycker jag är 
att det är omöjligt att se utanpå en människa vad som 
format henne.

Karin, gymnasieelev

Jag hoppas att de som ser filmerna ska tänka att de 
inte är ensamma om att vara som de är, känna som de 
känner eller tycka som de tycker. 

Maja, gymnasieelev

I Våga vara  Våga mötas har jag fått lära känna mig 
själv och fått en riktig bekräftelse på vem jag är i 
grunden.

Pierre, gymnasieelev
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Föreningen Furuboda
296 86 Åhus
Tfn vx 044-781 46 00

Kontakt:
Lena Heppling, projektledare
Tfn 0739-41 46 89
lena.heppling@furuboda.se
För vidare info: www.vvvm.se

Våga Vara – Våga Mötas 
finansieras av Allmänna 
Arvsfonden. Projektet har 
genomförts av Furuboda 
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Kommuns Barn- och 
utbildningsförvaltning samt 
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För medieproduktionen 
svarar BL Scenario.
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