HEJ LÄRARE!
Du och din klass har sett eller ska se föreställningen Bara nåt jag sa. En föreställning
om sanning och alternativa fakta. Om hur
hisnande snabbt det kan gå för ett hittepå att
bli till alldeles sant. Om hur mycket lögn – eller
sanning - tilliten tål. Om när ett skoj över gränsen.

Inledningsvis delar vi med oss av tankar och ingångar vi på teatern har haft inför arbetet med
föreställningen. Sedan följer ett förslag på samtalsmodell att använda sig av om du tillsammans
med din klass vill prata om föreställningen.
Sist finner du förslag på frågor att ta avstamp
ifrån i en vidare diskussion om pjäsens tema.

Med detta lärarmaterial hoppas vi kunna
ge dig som pedagog verktyg för samtal. Ett Har du frågor eller tankar om lärarmateristöd för dig att möta ett konstverk tillsam- alet eller föreställningen i stort så hör
mans med dina elever och för att ni gemen- mer än gärna av dig till oss på teatern!
samt ska hitta ingångar in i er egen upplevelse.
mail@masthuggsteatern.se
031-121231
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VARFÖR LÖGNER?
När vi beställde Bara nåt jag sa av dramatikern
Kristian Hallberg, var det mitt i den amerikanska valkampanjen. Inför hela världens ögon
breddes en provkarta ut av falska påståenden,
förnekanden av bevisbara sanningar, uppiskade av känslostormar och skitsnack upphöjt till
politik.
Sedan gick det
som det gick i
valet, och det
som vi redan
trodde var värst
>>
visade sig kunna
bli värre. Ett Vita
Huset som kunde säga: ”Nej det
är inte sant, så
sa han inte.” Fast
att vi alla just
hört honom säga det. Eller: ”Solen sken”, när det
hade regnat. Den egna sanningen det enda som
gäller, allt annat ”fake”.
MICHELLE
Lovade
Att lova betyder ingenting
vi skrev inte nåt kontrakt
jag ristade inte in det i min arm
jag tog inte gift på det
vi blandade inte blod
och hade vi gjort det hade jag
ändå kunnat ändra mig
ångra mig
att lova något betyder ingenting
det är bara ord

Det riktigt intressanta, och skrämmande,
med det, är ju hur igenkännbart det är på
såväl global som svensk nivå. Auktoritära rörelser som vill tysta allt utom den egna rösten, sociala medias filterbubblor, blixtsnabbt
uppblossande drev. Saker som redan, just nu,
håller på och påverkar samhällen. På riktigt.
Men också på en mer privat, mellanmänsklig nivå finns ju de där mekanismerna: Det
förflugna ordet – skvallret; den lilla oskyldiga lögnen som rullar på till en stor snöboll;
den mycket medvetna lögnen som vill påverka; den riktigt stora lögnen, livslögnen.
Om detta ville vi göra en föreställning.
Om lögner och ljug:

Vad händer med
oss - och mellan
oss - när vi ljuger?
Varför ljuger vi?
För att sätta oss själva i en bättre dager, för att
skydda någon från sanningen? För att göra livet
lite roligare? Är lögnen alltid dålig? När exakt
när glider en vit lögn över till en mörkare färg?
När är den oskyldig, när skadar den en annan
människa? Vem kommer undan med sina lögner och vem åker dit?

>>

LAURA
Man kan inte lita på dig
Ingen kan lita på dig

Bara nåt jag sa är en rolig pjäs på sin smått halsbrytande färd bland vardagslögn och alternativa fakta. Den är nära och trogen sina huvudpersoner och nära sin målgrupp. Och minst av allt
moraliserar pjäsen över lögnen.
Men i grund och botten handlar den om väldigt
viktiga saker: För vad händer om vi börjar rucka
på sanningen, om än bara lite? Tillsammans
steg för steg börjar bygga på en beskrivning
som egentligen
MICHELLE
inte
stämmer
Om du säger att du hällde
utan bara finns
mjölk över den nye i femman
där för att den >> så kommer alla tro att det
var så
passar den där
urspr u ng liga
BILLIE
lögnen?
Hur
Men det var inte så
snabbt kan det
som nyss inte
MICHELLE
Men om du säger det så blir
var sant bli vår
det så
nya verklighet?
Vad händer hemma vid köksbordet. På
skolgården. I korridorerna och i chatforumet.
Mellan
vuxna
och
vuxna,
mellan
vuxna och barn, mellan barn och barn.
Kristina Ros, dramaturg
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ATT PRATA OM TEATER
Att samtala med gruppen efter att ni sett en
föreställning tillsammans kan både bredda och
fördjupa upplevelsen. Det finns flera modeller
för hur man kan göra detta. I detta material
utgår vi ifrån ”Att prata scenkonst - en enkel
metod för klassrummet” av Anna Berg för Regionteater Väst som bygger på en klassisk konstanalysmodell.
Metoden följer stegen beskriv - tolka - reflektera
och vilar på tre principer:

2. Utgå ifrån att allt som ni såg, hörde och
upplevde var på ett visst sätt av en anledning.
Någon har gjort ett medvetet val att placera en
lampa just där, eller att säga en replik precis på
det där sättet. Om man utgår ifrån att alla val
i föreställningen är gjorda medvetet kan man
också tolka de valen.
3. Utgå ifrån dig själv. Scenkonst är en subjektiv
upplevelse. Frågan “Vad handlade föreställningen om?” blir allra mest intressant med tillägget
“- för dig?”. Inga upplevelser är rätt eller fel!

1. Vänta så länge som möjligt med att tycka.
Våga stanna i det konkreta beskrivandet så
länge det går. Ju fler konkreta
detaljer man gemensamt har
lyft upp, desto enklare blir
det att tolka och reflektera
över föreställningen
utan att fastna i
”bra” eller ”dåligt”
eller om man
”förstått”
eller
inte.
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BESKRIV
En bra ände att börja i kan vara att göra en tidslinje. Gärna en fysisk sådan på en tavla eller på ett stort papper som du kan fylla på
med post it-lappar eller pennor. Börja med frågan “När började
föreställningen?” Det finns massor av svar på den frågan. Var det
på spårvagnen på väg till teatern? Eller var det när alla hade satt
sig och dörren stängdes? Inget av det här är fel. När ni gemensamt
skapar en tidslinje är det viktigt att ta den tidigaste startpunkten.

>>

Gå sedan vidare med att så grundläggande och konkret som
möjligt minnas detaljerna i föreställningen. Börja från den tidigaste startpunkten (minns foajén om det började i foajén).
Hur såg rummet ut? Var satt publiMICHELLE
ken? Vilken färg hade scenen? Vilär det inte ljug det du
ka saker såg du? (t.ex. en saccosäck,
håller på med då
lampor, ett hundhuvud, en telefon).
att vara hemma
säga att du är sjuk
när du inte är det
BILLIE
Det är skillnad
MICHELLE
Det är ingen skillnad
Skillnaden är att du kommer
undan med det
och det gör inte jag
och jag är less på det

Hur många personer fanns där?
Hur såg de ut? Hur lät musiken?
De små detaljerna kan ibland
vara det mest intressanta. Det är
inte viktigt vad som är rätt eller
fel utan vad var och en upplevde.

Fortsätt sedan att fylla på tidslinjen
med hur ni minns handlingen. Till
exempel: Michelle kommer hem till
Billie, Billie avslöjar att han bara har
låtsaskräkts, Michelle får Billie att ringa läraren och säga att det
var han som hällt mjölk över en i femman, Pappan och läraren
Laura träffas på café etc. Fortsätt att vara så konkreta och ickevärderande det bara går.
När tidslinjen är klar kan ni enkelt
gå tillbaka om ni vill och prata om
tankar om det som hände i föreställningen.

>>

LAURA
En inställd lektion är också
en lektion
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TOLKA
Först efter att ni tillsammans har skapat en tydlig
bild av föreställningen är det dags att ställa frågan ”varför?”. Föreställ er att ni pratade med de
som har gjort föreställningen och fick fråga om
allt ni undrade över. Ställ de frågorna - men försök komma på ett svar själva. Vad tror du?
Varför var rummet rosa? Varför pratade Pappan
och Laura i mikrofoner? Varför var det ett hål i
Pappans portfölj? Varför började hela föreställningen med att de plockade upp saker från scenen och ställde dem på ett bord? Varför var just
de sakerna med, vad betydde de?
Låt allt vara gissningar och egna tolkningar och
låt tolkningarna skilja sig från varandra. Försök
fånga upp så många olika tolkningar som möjligt, inte minst associationerna som sticker iväg
– kanske är det där de mest spännande tolkningarna ligger!

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor
där det finns plats för lite friare associationer och
mer personliga reflektioner. Här finns det verkligen inget rätt eller fel.
Fanns det någon av karaktärerna i föreställningen (Michelle, Billie, Laura, Pappan) som du kände igen dig lite extra i?
Varför tror du att Michelle sa att hon hade hällt
mjölk över en i femman? Hade Laura rätt när hon
sa till Michelle att ”ingen kan lita på dig?” Och
hur kändes det att höra? Varför sa Pappan att han
hade fått löneförhöjning? Kommer han att berätta för Billie till slut?
Här kan ni också komma in på frågor av filosofisk karaktär. Är det alltid fel att ljuga? Spelar det
någon roll vem som ljuger eller varför?
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DISKUTERA VIDARE - CITAT
Föreställningen kan väcka många tankar och funderingar som ni i klassen vill prata vidare om.
Nedan följer ett antal citat från pjäsen som ni kan ha som stöd i ett vidare samtal. De går att
använda som påståenden att ta ställning till inom ramen för en värderingsövning eller helt enkelt
som startpunkter i en diskussion.

>>

MICHELLE:
Om man hävdar något skithårt trots att alla vet
hur det egentligen gick till så kommer man undan.
PAPPAN

sanningen
>> Med
även om den gör ont

kommer man alltid längst.

>>

MICHELLE:
Det räcker att den som talat sanning ljuger en gång
en enda gång
för att man ska sluta lita på den.

>>

MICHELLE:
Att lova betyder ingenting.
Det är bara ord.
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DISKUTERA VIDARE LÖGNER

>> BILLIE

Det blir många lögner i föreställningen, både
sådana som kan verka ganska ofarliga och
sådana som direkt får stora konsekvenser.

>> MICHELLE
Ljuger för Billie om att hon har hällt mjölk över

I pjäsen diskuteras om det är skillnad på lögn
och lögn och om det spelar någon roll vem
som ljuger och om vad. Michelle menar till
exempel att den enda skillnaden mellan hennes lögn om mjölkincidenten och Billies lögn
om att han är sjuk är att Billie kommer undan med sin. Vad tycker ni?
Beakta de olika situationerna och lögnerna nedan. Är det någon skillnad på dem?
Spelar det någon roll vem det är som ljuger?
Och vad man har för anledning att ljuga?

Ljuger för pappan om att han är sjuk fast att han
inte är det. Blandar nyponsoppa och müsli för att
fejka att han kräkts.

den nye femman och vill att Billie tar på sig skulden för det.

>> BILLIE

Ljuger för läraren Laura om att han har mjölk
över den nye i femman.

>> BILLIE

Ljuger för Michelle om att han kommer att bli
avstängd.

>> MICHELLE

Har tidigare ljugit om att hon har pool hemma.

>> LAURA

Ljuger för eleverna att hennes hund är sjuk för att
hon ska komma loss och träffa sin vän på café.

>> PAPPAN

Ljuger för Billie om att han jobbar när han egentligen har blivit uppsagd.

>>

LAURA
Ljuger för pappan att hon har satt eleverna i
grupparbete.
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