Lektion 7. Hur känns livet?
Roller och situationer till gruppen för dramatisering:
1. Du är en 12-årig flicka. Din pappa är död. Din mamma tänker gifta bort dig till en okänd man eftersom hon inte
har råd att uppfostra dig. Roller: dotter, mamma, dotterns storebror, man.
2. Du är en 9-årig pojke. Du vill gå i skolan men din familj har inte råd med utbildning. Roller: mamma, pappa,
pojke, lärare.
3. Du är en 11-årig pojke. Du vill att du ska få vara ute till klockan 24 under helgerna. Roller: två mammor, sonen,
sonens kompis.
4. Du är en 12-årig flicka och du har väldigt svårt att klara av skolarbetet. Du kallas till en elevhälsogrupp för att
diskutera om du ska börja få specialundervisning. Roller: flickan, flickans pappa, flickans lärare, speciallärare.
5. Du är en 12-årig pojke. Du vill spela fotboll men dina föräldrar säger att du måste göra något mer utvecklande.
Roller: pojkens pappa, pojken, en kompis, tränare.
6. Du är en 11-årig flicka som inte längre vill gå till skolan eftersom din lärare mobbar dig. Roller: flickans pappa,
flickan, lärare, flickans kompis.
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