
  

Du står 
aldrig ensam

Lärarhandledning



  

Vår lärarhandledning är en inspiration till samtal om 
föreställningens teman: normer och värden, musik och 
kreativitet. Den innehåller övningar att göra både innan 
och efter föreställningen. Du som pedagog känner dina 
elever bäst så välj det temat som känns intressant och 
den uttrycksformen som passar ditt ämne och dina 
elever.

Innan föreställningen

Samtala med eleverna om ett eller flera av följande teman. 
Formen är helt fri, men det kan vara bra att samtala i mindre 
grupper så att alla vågar delta.
Efter samtalen/övningarna vill vi att eleverna ska uttrycka sig 
kreativt på temat. Det kan vara att rita en bild, ta ett foto, 
skriva en dikt eller låttext, göra en skulptur, eller precis vad 
som helst. Det viktiga är att det de skapat kan vara med på 
bild. Ta bilder av elevernas verk och skicka till oss, så kommer 
vi projicera det på scen under föreställningens gång.

Mailadress: syndrometbilder@pussgranat.se 
Namnge bilderna så vi förstår vilken låt de hör till och vilken 
klass/skola som skickat in dem. Gärna liggande bilder!



  

Följa John

Följa John är en lek där man ska härma ledaren och göra 
exakt så som hen gör, annars är man ute. Men är det 
verkligen så i det verkliga livet – måste man göra och se ut 
exakt som alla andra? Vad händer om man inte gör det, 
om man är annorlunda? På vilka sätt kan man gå sin egen 
väg och göra sina egna val, oberoende av vad andra 
tycker?

Du är inte en dator

Hur märker man vilken kön någon har? Vilka kläder får 
man ha om man är tjej/kille? Vad har det för betydelse 
vilket kön din kompis har? Hur tror du att ditt kön påverkar 
dina möjligheter? Kan man se ut som ett kön men 
egentligen vara ett annat? Kan man vara både tjej och kille 
samtidigt – eller inget av det? Vad är en transperson?



  

Hålla händerna och blunda

Vad är kärlek? Hur känns kärlek? Vilka olika sorters kärlek 
finns det? Vem får man vara kär i? Vad betyder det är vara 
hetero, homo, bi eller pan-sexuell?

Nätet

Online kan man hitta nya kompisar som har samma 
intressen som en själv, även fast de inte bor i samma stad 
eller ens land. Men folk kan också vara väldigt taskiga och 
ljuga. Vad är ett troll? Varför är det viktigt att få likes? Hur 
påverkar sociala medier dig? Hur vet man vad som är sant 
online?



  

Ett annat liv en annan planet

Hur fungerar det här med samtycke? Att ett ja är ett ja och 
ett nej är ett nej verkar ju lätt att förstå, men kan det finnas 
situationer när ett ja trots allt är ett nej? Behöver man 
uttala ordet nej för att det ska vara ett nej? Hur sätter du 
gränser och hur upplever du att ditt gränstagande 
respekteras?

Du står aldrig ensam

Vad ska man göra om man känner sig ensam? Hur kan 
man bete sig om man ser att någon annan verkar ensam? 
Hur märker man att någon är annorlunda? Hur ska vi 
bemöta någon som sticker ut? Är man mindre värd eller 
har mindre rättigheter för att man är annorlunda? Vad 
betyder det att vara perfekt?



  

Efter föreställningen

Kom ihåg att alla tolkar och förstår föreställningen på olika 
sätt. Det finns inga rätt eller fel i hur man uppfattar musik 
eller andra konstnärliga uttryck.

Jag minns-runda

Vad minns du från föreställningen? Alla ser vi och lägger 
märke till olika saker. Det kan vara en detalj, en scen eller 
en situation som man särskilt minns. Låt alla fundera en 
liten stund, kanske medan de blundar. När alla är färdiga 
får de i tur och ordning berätta om sitt minne i en runda, i 
smågrupper.

Kreativa övningar

Låt eleverna skriva ett meddelande till Syndromet om vad 
de minns starkast från föreställningen.
Skriv eller spela en låt som uttrycker en stark känsla om 
något från föreställningen.

Lyssna gärna på musiken i föreställningen på Spotify: 
https://open.spotify.com/playlist/5c5l3jKXHHhtGuGU93Tan
F?si=vtcVyW5hSJSsKtHeRWw9xw



  

Om föreställningen

Syndromet - ett av landets mest turnérande band - bjuder 
in er till en färgsprakande rockkonsert där normer är till för 
att brytas, där det är okej att vara annorlunda och där snäll 
är det finaste man kan vara.
Berättelser om ensamhet, nätmobbing, att våga vara den 
man är, om att acceptera varandras olikheter och att man 
inte behöver vara eller se ut på ett speciellt sätt bara för att 
man är tjej eller kille varvas med intensiv rock med 
svenska texter på samma tema.

Föreställningen bygger på "Normer och värden" ur 
grundskolans läroplan.

E-post: syndrometsverige@gmail.com
Facebook: Syndromet
Instagram: SyndrometSverige
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