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THIS IS 
WATER

LÄRARHANDLEDNING
Teaterföreställning för årskurs 9 - Gymnasiet
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Denna lärarhandledningen från Byteatern Kalmar länsteater är ett stöd 
för dig som ska samtala med dina elever om This is water. I detta häfte får 
du ta del av ett antal förslag och diskussioner, övningar och fördjupat 
arbete i klassrummet. Handledningen behöver inte genomföras i sin 
helhet utan du kan själv plocka de delar du anser vara relevanta för dig 
och dina elever.

Föreställningen handlar om civilkurage, vilka vi blir när vi inte vågar stå 
för de vi är och det vi tror på, och om hur vi i varje möte med en annan 
människa ges möjligheten att förändra världen. Det är en föreställning 
som handlar om långsamma tankar, om att våga ha fel, att kunna säga 
ursäkta och förlåt och att våga stå upp för sig själv. Hur gör vi för att våga 
ge oss själva och alla andra många chanser, om och om igen? Så att vi  
känner att det är okej att göra misstag och inser att vi får det inte bättre 
om andra har det sämre, vi får det bättre när andra har det bra.

OM LÄRARHANDLEDNINGEN

Handling

TH
IS IS W

ATER
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Var generös med tiden efter föreställningen.  
Låt upplevelsen sjunka in utan stress.  
Vi lever alla i ett oerhört snabbt mediesamhälle  
där det inte alltid finns utrymme för eftertanke.

Så här förbereder du dig och 
eleverna inför föreställningen.

Praktiska frågor

Hur gör jag med mobilen?

Förbered gärna eleverna på de praktiska förutsättningarna 
inför teaterbesöket, exempelvis bussresa, tider, plats och 
annan information som du anser vara vesäntlig. Titta gärna 
igenom ordlistan och handlingen i korthet i denna handled-
ning före föreställningen för att se om det kan finnas något 
där som du tror att eleverna kan behöva veta i förväg för att 
kunna ta till sig upplevelsen på bästa sätt.

Mobiltelefonen ska vara avstängd under föreställningen för 
att inte störa dig och resten av publiken. Tänk på att även 
ljuset på skärmen kan upplevas störande av andra i publiken 
och från scen.

Om jag behöver gå ut under föreställningen 
hur gör jag det? 
Det finns flera anledningar till att en kan behöva gå ut under 
föreställningen. Vet du med dig att du eventuellt behöver lämna 
salongen så sätt dig gärna på någon av ytterplatserna närmast 
utgången.  
 

Under föreställningen.
Den unga publiken reagerar ofta annorlunda än vuxna när de 
upplever scenkonst. Ibland kan vuxna tycka att den som skrattar 
högt, kommenterar något, vrider sig oroligt eller på annat sätt 
reagerar på det som sker låter för mycket eller är störande. Du 
kan vara trygg i att skåderpelarna på Byteatern Kalmar länstea-
ters är vana vid att hantera detta och tar ansvar om det går över 
gränsen. Däremot känner du dina elever bäst och spelar därmed 
en viktig roll när det gäller att läsa av situationer under föreställ-
ningen om det skulle behövas.

Efter föreställningen.

FÖ
RBEREDELSER PRAKTISKT



4

● När börjar föreställningen, tycker du?
● Hur såg rummet ut?
● Vad fanns i rummet?
● Vilka färger och former?
● Hur var kroppar, ting och ljus placerade?
● Vad var det för ljud?
● Hur var ljuset?
● Hur ändras rummet mellan de olika scenbytena, ändras det något?
● Hur många personer/karaktärer fanns i de?
● Hur såg de ut?
● Vilka färger hade kostymerna?
● Hur såg masken/sminket ut?
● Hur såg håret ut?
● Fanns det skillnader och likheter mellan de olika personerna/karaktärerna?

MINNESRUNDA

ÖVNING 1 

Scenkonst kan vara drabbande, härligt, svårt, fantastiskt eller i värsta fall 
ointressant. Upplevelsen skiljer sig åt från person till person och påverkas 
av erfarenheter, känslor, förkunskap och personlig smak. Det finns inget rätt 
eller fel i hur personer upplever verket men det finns massor att vinna på att 
ta samtalet vidare i grupp.
Att kunna prata om upplevelsen inom ett tydligt ramverk skapar en djupare 
analys av det en upplevt. Då ges möjligheten till att lyssna på andras individu-
ella tolkningar. Att i grupp kunna diskutera upplevelsen och lyssna på andra 
stärker oss som individer och kan leda till en djupare förståelse av scenkonst-
verket, sig själv och varandra.

SAMTALSMODELL
Som lärare och pedagog är du samtalsledare i klassrummet, det innebär 
inte att du behöver veta mer om föreställningen och inte heller att du be-
höver försvara eller förklara de olika val konstverket består av. Ditt arbete 
är att bjuda in till de olika tolkningar som finns i gruppen och ställa frågor 
som för samtalet vidare.
Börja med att så sakligt som möjligt beskriva, tolka sedan det ni har 
beskrivit och låt det fortsätta iväg för individuella upplevelser och reflek-
tioner.

BESKRIV
Ett scenkonstverk är uppbyggt på tecken. Tecken är allt du ser och hör. 
Beskriv så sakligt som möjligt scenkonstverkets olika tecken utan att tolka 
dess innebörd. Poängen här är att prata om föreställningen på ett objektivt 
sätt, fritt från värdering och tolkning. På så sätt kan alla i klassen delta på 
lika villkor och du skapar en bra grund för att eleverna senare även ska våga 
säga något när ni går över till att diskutera handlingen eller olika tolkningar. 
Ju utförligare eleverna beskriver det som de varit med om, desto större blir 
möjligheterna att i nästa steg hitta olika tolkningar och sätt att analysera 
föreställningen.

Gå gärna en runda i hela klassen så att alla kan bidra med konkreta tecken.



5

● Hur upplevde du This is water?
● Vilka känslor väckte föreställningen hos dig?
● Fanns det något eller någon som du kände igen dig själv i? 
 Vad/vem och på vilket sätt?
● Fanns det någon scen som du tyckte särskilt mycket om? Varför?
● Fanns det någon scen som provocerade dig? Varför?

● Hur upplevde du This is water?
● Vilka känslor väckte föreställningen hos dig?
● Fanns det något eller någon som du kände igen dig själv i? 
 Vad/vem och på vilket sätt?
● Fanns det någon scen som du tyckte särskilt mycket om? Varför?
● Fanns det någon scen som provocerade dig? Varför?

TOLKA

ÖVNING 1 

Utifrån det ni beskrivit går ni vidare till att tolka dess innebörd. 

REFLEKTERA
Avsluta med att reflektera över hur föreställningen landade hos var och 
en. En scenkonstupplevelse väcker i bästa fall tankar, frågor, känslor och 
åsikter som utgår från ens egna värderingar och ingångar till föreställ-
ningens innehåll. Därför kan det vara av stor betydelse att ge var och en 
möjlighet att reflektera över följande frågor men att endast de som vill 
kan dela med sig.
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VÄRDERINGSÖVNING 

ÖVNING 2 

Genom en enkel värderingsövning kan vi i grupp öppna upp för hur olika vi 
tolkar begrepp och moraliska ställningstaganden. Det är ett sätt att närma sig 
de stora frågorna om vad det är att vara människa. 
Använd klassrummet till värderingsövningar, ta två hörn tvärs över klass-
rummet och namnge dem JA och NEJ. Samla klassen i mitten och ställ dessa 
påståenden. Genom att välja ett hörn tycker eleverna något. När alla valt ett 
hörn fråga eleverna varför de har ställt sig i det aktuella hörnet.  
VIKTIGT: alla har rätt och ingen har fel.  
Alla tankar och uttryck är tillåtna så länge ingen går in för att kränka någon.

Jag gör som min kompisar gör 

Det är lättare att få hjälp om man ser bra ut 

Om man väljer att inte göra något så kan ingenting gå fel 

Man ska ingripa när någon blir utsatt för kränkningar eller våld
 

Det spelar roll om jag sopsorterar 
 

Det räcker att jag har träffat en människa en gång för att  
sannolikheterna att man ska hjälpa den ökar dramatiskt 

Om någon utsätts för fara och det bara är jag som ser på, 
är chansen mindre att jag ingriper än om det är flera andra 

som ser på tillsammans med mig 

Jag känner mig maktlös 

Hjälper jag någonting om jag gillar/likear en bild 
där det står “we love you ukraine” 

Jag tycker det är läskigt att gå ut på kvällen.
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VEM ÄR JAG?

FÖ
RDJUPNINGSÖVNING 1 

EPA (Individuellt, par/smågrupper, alla)
Syftet med denna övning är att reflektera kring sin egen person.  
Modellen nedan försöker att fånga några av delarna i det som utgör en  
persons identitet. Låt eleverna fundera över sig själva utifrån denna  
modell de kan skriva kort om delarna.

Diskutera sedan i smågrupper vad ni tror är viktigast när det gäller hur man 
som individ klarar av  att fortsätta vara individ i en grupp. Utgå från dessa 
fyra delar.

Låt sedan alla dela med sig av sina reflektioner och diskussioner.

SJÄLVFÖRTROENDE
Vad är jag bra på? 

MITT SOCIALA JAG
Vem är jag i gruppen?

SJÄLVUPPFATTNING
Vem är jag? 

SJÄLVKÄNSLA
Vad är jag värd? 

SJÄLVFÖRTROENDE
Vad är jag bra på? 

MITT SOCIAL JAG
Vem är jag i gruppen?
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DÄRFÖR INGRIPER JAG INTE!

FÖRDJUPNINGSÖVNING 2 

Denna övning syftar till att låta eleverna reflektera över varför man stannar 
i den passiva åskådarrollen. De flesta av oss stannar i åskådarrollen trots att 
vi innerst inne skulle vilja handla på ett annat sätt. Vad tror du det beror på? 
Rangordna följande utifrån vilken du tycker är den viktigaste förklaringen.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 4

STEG 5

Låt eleverna skriva ner deras egna ordning på varsitt papper. 
● Hamna utanför och bli ensam 
● Att du drabbas av fysiskt våld 
● Att du sticker ut och väcker uppmärksamhet 
● Att du gör bort dig 
● Att ditt handlande leder till konsekvenser för dina vänner, syskon, osv. 
● Att du själv blir offer.

Presentera rangången i små grupper för varandra. Kom fram till en gemensam 
rangordning av de, enligt er, tre viktigaste förklaringarna. 
Tycker ni det att det finns andra förklaringar till detta och isåfall vilka?

Grupperna får presentera sina svar på tavlan eller sitta kvar i sina grupper.

De fyra alternativ som fick flest har haft som viktigaste används till en 
värderingsövning med fyra hörn.
Här handlar det främst om att alla i klassen får höra vad de andra tycker. 
Man får ändra uppfattning och några kommer att tvingas göra det då deras 
alternativ försvinner.

Diskutera i smågrupper. Går det att få människor att ändra sig och inte stanna i 
åskådarrollen? Gå igenom de sex alternativen och ge något förslag på vad som 
skulle kunna göras för att till exempel få en människa att sluta vara rädd för att 
göra bort sig. Om du inte tror att det går i något av fallen motivera varför. 
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TH
IS IS W

ATER LÄROPLANEN

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 
ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identitet- 
en och sin förståelse för omvärlden.

5.18 SVENSKA

SYFTE

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kun ska-
per, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och be möta 
argument.

BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER
 Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramatur-
giska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varanda, till exempel i 
tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

SPRÅKBRUK
Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och 
åsik ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

5.12 SAMHÄLLSKUNSKAP

INDIVIDER OCH GEMENSKAPER
Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och 
hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder 
och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

RÄTTIGHETER OCH RÄTTSSKIPNING
Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman 
som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till 
exem pel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

 5.14 RELIGIONSKUNSKAP

GYMNASIET

ETIK

Centralt innehåll åk 7–9

Centralt innehåll åk 7–9

Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och 
pliktetik. Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna 
argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar 
och uti från etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, 
rätt visa och solidaritet.

Ha förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- 
och arbetsliv. Ha förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon 
ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 
värderingsfrågor. Kan observera och analysera människans samspel med sin 
omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.
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O
RDLISTA

VATTEN är en kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O. I na-
turligt vatten finns även molekyler av tungt vatten; se deuterium och tritium. 
Vatten kan förekomma i fast form (is), flytande form och gasform (vattenån-
ga). FANTASI är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, 
i ett ögonblick då de inte upplevs genom syn, hörsel eller andra sinnen. En 
fantasi kan även syfta själva den inre bilden etc. NÖDLÄGE är en akut, ovän-
tad och vanligtvis farlig situation som utgör en omedelbar risk för hälsa, liv, 
egendom eller miljö och som kräver omedelbara åtgärder. Med KLIMATET 
menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, 
luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika 
meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperio-
der. ROPA är att säga något med stark röst för att det ska höras på avstånd 
större än vid vanliga samtal. HIROSHIMA är staden som blev mål för den 
första atombomben använd i krig.  DEMOKRATI har sitt ursprung i antikens 
Grekland och innebar det vi idag kallar för direktdemokrati, som skiljer sig 
markant från den moderna representativa demokratin. Ordet betyder i kort-
het ”folkstyre” men i antikens Grekland uteslöts den stora majoriteten av be-
folkningen från styret. ÖVERLEVA behålla livet (i en svår situation). VÄLFÄRD 
är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden, och bygger 
på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållan-
den etc. I den ekonomiska forskningen avses med välfärd oftast vara indivi-
dens samlade ekonomiska resurser. En LÖGN är påstående eller uppgift som 
strider mot sanningen, osant eller oriktigt påstående. PROVOCERAD inne-
bär att medelst stimuli medvetet eller omedvetet utlösa ett visst beteende 
eller en viss reaktion hos någon eller något. Beteendet eller reaktionen av-
ses eller anses ofta förevisa vissa egenskaper hos den eller det provocerade.  
En REVOLUTION (omvälvning, latin för återgång, ett helt varv runt, ”revol-
tere”, jämför ”revolver”) är en snabb förändring, en fullständig omdaning av 
ett lands politiska, ekonomiska och eller sociala system. DRÖMDE är upple-
va händelser baserade på en hallucinationsliknande tankeverksamhet som 
förekommer under (REM-) sömn. SKAM är en djupt rotad känsla av att bli 
utsatt för allmän missaktning eller allmänt förakt (ofta med åtföljande käns-
lor av mindervärdighet och blygsel); känsla av blygsel (och mindervärdighet) 
över att inte duga till eller förkastlig handling. KÖTTKO är ett moderdjur och 
diko i självrekryterande köttproduktion där huvudinriktningen är produktion 
av slaktnöt. FÖRLÅTA handlar om att låta gammalt vara glömt och att sluta 
känna upprördhet. MAKTLÖS är någon som saknar makt. KOSTAR är vid köp, 
det som begärs (ofta en summa pengar) i utbyte mot den sålda tjänsten eller 
produkten. En COWBOY är en manlig, beriden boskapsskötare i Nordame-
rika. En modern kvinnlig motsvarighet är cowgirl. De förknippas framför allt 
med USA:s 1800-talshistoria, och är vanliga i berättelserna om Vilda västern. 
KRITISK som inte helt och fullt omedelbart vill ta till sig en idé eller liknande, 
utan som först vill tänka över den och är beredd att förkasta idén om den inte 
klarar av den inre rationella granskningen. PEPPARSPREJ är ett icke-dödande 
naturligt ämne som vanligtvis används av polisen, militärpolisen, tullen och 
kriminalvården vid upplopp, självförsvar och vid användande av våld i laga be-
fogenhet. BEETENDE syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en 
individ, och även det vi känner och tänker, vanligtvis menas särskilt männ-
iskors sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning, tillfälligt men oftare i 
allmänhet. ÖVERTYGAD som är  äker på sin sak; om någon som anser sig 
veta vad som stämmer. DRUNKNA definieras som en en process som resulte-
rar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska. Personen kan 
som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador. ILLUSION är 
en falsk uppfattning av verkligheten, ofta orsakad av flertydiga sinnesintryck.  
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HAR DU FRÅGOR ELLER VILL VETA MER

KO
NTAKT

Behöver du komma i kontakt med oss inför ert besök till någon  
av våra skolföreställningar går det bra att ringa eller mejla:

TEATERPEDAGOG 
Emilia Christiansson 
emilia@byteatern.se 
0480 - 43 44 63 
sms 070-873 52 54

Tel växel 0480-49 69 40
http://byteatern.se

Byteatern Kalmar Länsteater
Barlastgatan 8, 392 41 KALMAR 
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Tel växel 0480-49 69 40
http://byteatern.se

Byteatern Kalmar Länsteater
Barlastgatan 8, 392 41 KALMAR 


