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Va! kräv" för övninge#?

Material: 
�-rr;u�o1_�r;mmou�ঞѴѴ�7;Ѵ|-]-um-

क़u0;u;7;Ѵv;Ĺ�
Ingen. 

Tid: 
ƒƏŊѵƏ�lbmĺ

Deltagare:
ƔŊƑƏĺ

Tips:
"fѴ�hѴ-u|�Cmmv�7;|�-m7u-�=u];v|ѴѴmbm]-u� m�7;��b�|-]b|�=u-l�vol�;�;lr;Ѵ�
b�क़�mbm];mķ�o1_�7;|�u��bhঞ]|�-��7��vol�Ѵ;7-u;�hmm;u�-���bѴh-�=u]ou�vol�
r-vv-u�vb]�ঞѴѴ��bѴh-�Ѵ-rr-uķ�v-l|�_�u�7bvh�vvbom;um-�|-u�=oulĺ

vem är jag på bussen?2  .  3
avsnitt TVÅ: VEM BESTäMMER?
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Genomförand$

�v� bmѴ;7mbm];mķ� 0;u�;Ѵv;m� vh-� b� 7;mm-�
क़�mbm]�Ѵv-v�vbv|ĺࠑ��mbm];m�]u��|�r�-��vhub�-�
m;u� �-7� 7;� |uou� -�� -m7u-� |mh;u� ol� 7;lķ�
�ঞ=um� ]u�rrঞѴѴ_क़ub]_;|ĺ� 	;Ѵ|-]-um-� fo00-u�
individuellt i den första delen av övningen 
och skriver då ner på två olika papper två 
]u�rr;u� vol� 7;� |uou� -�� -m7u-� vh�ѴѴ;� v�-�
7;l�b�Ő�ঞ=um�7;|�;m�h-m�v;�r�;m�r;uvom��|-m�
-��hmm-�7;mőĺ��u�-ѴѴ-�_-u�vhub�b|�m;u�v-lѴ-u�
du som ledare in lapparna. Den andra delen 
b� क़�mbm];m�u�-�� |-� |�� Ѵ-rr-u� Őbm|;� |�� =um�
v-ll-�r;uvomő�o1_� v�-��rr� =क़u� -ѴѴ-� -�� v;�
och sen jämföra och diskutera. 

Inlednin%

Vi delas dagligen in i olika grupper och vilken 
]u�rr�;m�ঞѴѴ_क़u�0;uou�r��;l�vol�0;|u-h|-u�
dig. Du ska nu kliva ombord på en buss och 
mu�7��hѴb�;u�r�v�ঞ�-u�7��r�7;�u;v;mu;u�
vol�u;7-m�vb�;u�7u�o1_�7;�ঞ�-u�ঞѴѴ0-h-�r�
7b]ĺ�(b� ঞ�-u� r� =oѴh� o1_� 0;v|ll;u� ovv� =क़u�
�;l�7;�u�Ŋ�0-u-�];mol�-��|-�;m�vm-00�ঞ��
på dem. 

Avslutnin%

"-ll-m=-�-�7;|�vol�7bvh�vvbom;m�Ѵ;��=u-l�
ঞѴѴ� o1_� Ѵv� 0;u�;Ѵv;mĺ��mv;u� 7;Ѵ|-]-um-� -��
7;�-�u��bhঞ]|�;ѴѴ;u�u�7;|�;m�b1h;Ŋ=u]-ĵ��-u�
�b� _b�-|� m]om� ];l;mv-l� mlm-u;ĵ� (bѴh-�
frågor är vi inte överens om? 

Diskussionsfrågor:

Vilka egenskaper ser vi hos någon i den här  
gruppen?

Vilken av dessa grupper värderas högst? 
Varför?

Spelar det någon roll om man är kille eller 
tjej för hur man värderas i den här gruppen?

Kan en och samma person vara i båda 
7;vv-�]u�rr;uĵ�Ő(-u=क़u�bm|;ĵő

Är det någon grupp som mer än andra 
]u�m7-u�vb]�r�=क़u��-�-7;�l;mbm]-uĵ

bmmv�7;|�m]om�]u�rr�vol�u�ƐƏƏѷ�vh;u�
-��v�-�m]om�bĵ

bmmv�7;|�m]om�]u�rr�vol��b� b� v|ou|�v;��
-Ѵ7ub]� v�;u� =oѴh� bĵ�(bѴh-� vh�ѴѴ;� 7;|� h�mm-�
�-u-ĵ� Ő_;|;uov;��;ѴѴķ� �b|ķ� v�;mvh-ő� Ŋ� �-u=क़u�
inte?

Varför grupperar vi folk?

(-7� h-m� 7;|� =� =क़u� homv;h�;mv;u� -�� �b�
]u�rr;u-u� =oѴh� 0-u-� �ঞ=um� �|v;;m7;� o1_�
beteende?

bmmv�7;|�m]u-�=क़u7;Ѵ-u�l;7�-��]u�rr;u-�
folk?



 64                                                                   GÖR NÅT - Workshopövningar för din pedagogiska verksamhet        

क़u�;��|-]�v;7-m�]fou7;v�;��vo1b-Ѵ|�;�r;ubl;m|�
�b7�;m�0�vv_ѴѴrѴ-|v�b�v|-7v7;Ѵ;mࠑ�v|;ul-Ѵl�b�
Stockholm. Två killar ville se om det spelade 
någon roll vilka kläder du har på dig eller om 
7�� =u� v-ll-�v;u�b1;�o-�v;��7b���|v;;m7;ĺ�
�ѴѴ|�vr;Ѵ-7;v�bm�r�CѴlĺ

��r;ubl;m|;|�]b1h��|�r�-��]�ol0ou7�r�;m�
v|-7v0�vv� o1_� =u]-� 0�vv1_-�@क़u;m� ol�7;|�
vh�ѴѴ;� �-u-� oh;f� -�� h-� l;7� 0�vv;m� m]u-�
_ѴѴrѴ-|v;u��|-m�-��hक़r-�;m�0bѴf;��7�r;m]-uķ�
plånbok och busskort ligger hemma.

�� 0क़uf-m� -�� CѴlhѴbrr;|� h-m� �b� v;� _�u� hbѴѴ;m�
vol�0u�CmhѴ7;u�o1_�u��Ѵh-ll-7� =u� h-�
l;7�0�vv�;[;u�0�vvĺ�"-l|Ѵb]-�0�vv1_-�@क़u;u�
�Ѵholm-u�_omol�ol0ou7ķ�_;Ѵ|�]u-ঞvĺ

�m�0b|�bm�b�CѴl;m�v;u��b�v-ll-�hbѴѴ;�b];mķ�=-v|�
m�� ol0��� ঞѴѴ� ;mhѴ-� hѴ7;uķ� u�=vb]|� _u� o1_�
0u-m7;v� r� ;m� ���Ŋrv;� l;7� |ol0�uh-uĺ�
Det dröjer inte länge innan första bussen 
v|-mm-uĺ�	;|�u� v-ll-�1_-�@क़u� vol��b7�;��
-�� 7;� ঞ7b]-u;� ঞѴѴ=ѴѴ;m-� vol� vb�;u� 0-hol�

u-�;mĺ�	;|� u� v-ll-� hbѴѴ;� vol� ]u� ol0ou7�
o1_� =u]-u� v-ll-� =u]-� vol� ঞ7b]-u;ĺ� �;m�
den här gången blir han nekad.

��r;ubl;m|;|�r]u�Y;u-�ঞll-u�o1_�v-l|Ѵb]-�
=क़uvक़h�-��=�h-�l;7�0�vv;m�bhѴ77�7;�;mhѴ-�
kläderna ger samma resultat. Han är inte 
välkommen ombord.

�u� f-]� v]� 7;|� _u� hѴbrr;|� r� +o�$�0;�
bmv]� f-]�_�u� Ѵ�� f-]�rѴ-1;u-u� bm�lmmbvhou� b�
=-1h� u�m|� olhubm]�lb]ĺ���� hѴ7;uķ� �|v;;m7;�
o1_� vঞѴ� r�;uh-u��-u� f-]� rѴ-1;u-u� 7;l� b�lbm�
ol]b�mbm]ķ� o1_� -�� 7;�-� �;m� r�;uh-u� _�u�
jag bemöter mina medmänniskor.

	;|�vhul7;�lb]ĺ��-]��bѴѴ�bm|;��-u-�;m�r;uvom�
vol� 7क़l;u� �|� -m7u-� 0-u-� ];mol� -�� ঞ�-�
på dem. Tänk så många gånger jag gjort 
=;Ѵ0;7क़lmbm]-uĺ�$ mh�v�lm]-�f-]�-Ѵ7ub]�];��
1_-mv;m�-���bv-� vbm-� u�-� =u];uķ� =क़u�-�� f-]�
�-u�=क़u�vm-00�l;7�-��7क़l-ĺ

vem är jag på bussen?2  .  3
avsnitt TVÅ: VEM BESTäMMER?

Berättels$:
&perimente' på busse# 
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