LÄRARHANDLEDNING
SKRATTKORVEN & SURSTRUTEN
MUSIKTEATEATER JAG ÄR HÄR NU!
MANUS:
LISA PEDERSEN OCH HARRIET OHLSSON

Hej du lärare som ska hålla i samtalet om
föreställningen Skrattkorven & Surstruten!
Känslor är känslor. Något som vi människor har. Vi upplever att
vissa känslor ibland har högre status än andra, medan andra inte
räknas som lika fina eller viktiga. En vanlig uppfattning om känslor
är till exempel att killar oftare är arga än tjejer och att tjejer skulle
gråta mer än vad killar gör.
Musikteater Jag är här nu! vill vända på normer och hela vår
filosofi bygger på att inspirera unga människor och ge alternativ till
gängse roller. Vi som har skrivit Skrattkorven & Surstruten vill visa på
olika känslor utan att värdera dom.
Viktigt att tänka på när man leder ett samtal om känslor är att
diskussionen inte hamnar i att det finns någon känsla som är bättre
än någon annan eller att det är fel att känna det som man
känner. Vi tror att känslor finns för att berätta något för oss själva.
När vi kan använda känslorna och tillsammans titta på dom utifrån
kan vi lära oss mer om oss själva och varandra.
Lycka till och hoppas ni har kul!

Handling
I föreställningen Skrattkorven & Surstruten träffar vi kompisarna
Harriet och Lisa som flyger som fåglar, skrattar som korvar, surar
som strutar och smakar på det magiska ordet förlåt. Vi möter även
monstret som bor i magen och som tittar fram när man minst anar
det.
Var ska man göra av alla känslor?
Smittar de av sig?
Kan man magiskt trolla fram dem?
Vad händer om man stoppar dem i fickan och försvinner de om
man blundar?
Och tänk om man gillar något som ingen annan gillar.
Scenografin i föreställningen består av sex paraplyer som
representerar sex olika känslor.
Gult paraply med stjärnor
Självkänslan. Den känslan som man har med sig själv.
Grönt paraply med monstertänder
Ilska. Att vara arg är kanske den känsla som är minst tillåten i vårt
samhälle. Det finns få tillfällen och platser då vi tillåts vara arga.
Därför gjorde vi ett paraply där argmonstret får lov att finnas utan
att värderas. En plats där man kan säga precis vad man tycker
och tänker. En hyllning till känslan arg.
Rött paraply med korvar
Lust. Ibland kan man känna lust efter något så mycket att man
inte kan sluta tänka på det.
Vitt paraply med moln
Frihet. Känslan att flyga högt upp bland molnen och få perspektiv
på det som händer nere på marken.
Blått paraply med regndroppar
Sorg. Ibland kan man gråta utan att man egentligen är ledsen.
Ibland är man ledsen utan att gråta. Sorg utan värdering.

Orange paraply med bokstäver som bildar ordet ”förlåt”
Sårbarhet och Kärlek. Att säga förlåt är en kärlekshandling till sig
själv och till den som man säger förlåt till. Men för att säga förlåt
måste man våga vissa sin sårbarhet och att våga släppa på
garden.

Frågor att samtala kring
I början av föreställningen berättar Harriet och Lisa om när de
träffades första gången och blev bästa kompisar med en gång. Av
alla miljoner människor på jorden så blev just dem kompisar och
tillsammans konstaterar dem att ”det jag inte klarar, klarar du.
Tillsammans går det bra!”
- Har du någon kompis som du tycker extra mycket om? Hur
träffades ni?
- Om du har en nära kompis, vad är det som gör att du vill vara
med just denna kompisen?
- Vad är det att vara en bra kompis? Tycker du att du är en bra
kompis?
- Kan man vara kompis med sig själv? Hur är man en bra kompis till
sig själv?
”De säger att jag ska va gullig glad och le. Men jag kan mer än
så, nu ska ni allt få se”. Harriet och Lisa har varsitt monster i magen.
När Harriets monster kommer fram sparkar hon på saker och säger
precis vad hon tycker. När Lisas monster är på besök vägrar hon
att vara glad bara för att det förväntas av henne att vara det. ”Är
man arg, är man arg, en känsla i taget!”
- När var du senast riktigt arg? Hur känns det i kroppen när du är
arg? Var sitter ”argheten” någonstans?
- Tycker du att du får lov att vara arg?
- Om du blir arg, hur länge brukar det hålla i sig?
- Kan man vara arg tillsammans med någon annan?
- Har dina föräldrar eller någon annan vuxen du känner varit arg
någon gång? Vad hände då? Hur kändes det för dig då?
- Kan man vara arg utan att det har med någon annan att göra?
- Får man vara med och leka fastän man är arg?

- Vad är det bästa med att vara arg?

När det regnar tycker Lisa att det känns som att himlen gråter.
Harriet tycker om när det regnar. Och att det är skönt att gråta,
ibland gråter hon fastän hon inte är ledsen, bara för att det är
skönt.
- Kan man tycka om något som ingen annan tycker om? (till
exempel ”dåligt” väder?)
- När brukar du gråta?
- Var någonstans känns det i kroppen när du gråter?
- Har du gråtit någon gång utan att det syns på utsidan?
- Har du gråtit någon gång utan att vara ledsen?
- Hur känns det innan/efter att du gråtit?

Halvvägs in i föreställningen utspelar sig en scen mellan Harriets
korvmonster och förnuftiga Harriet.
- Har du någon gång känt att du är sugen på något?
- Var någonstans i kroppen sitter lustkänslan?
- Vad är du sugen på just nu?
- Hur känns det för dig om du vill göra något som du samtidigt vet
att du inte borde? Hur går dina tankar då?

Tidigt i föreställningen konstaterar Lisa att det är hon som är
Skrattkorven och att Harriet är Surstruten. Lisa är van vid att vara
den glada och identifierar sig starkt med att vara den som muntrar
upp Harriet. När Harriet plötsligt är glad blir Lisa förvirrad och
känner sig överflödig och tänker att Harriet inte behöver henne.
- Känner du någon som alltid är glad eller alltid är sur?

- Är du alltid glad eller alltid sur?
- När du leker med dina kompisar, har du då någon gång känt att
du hamnar i en roll, till exempel ”den glada” eller ”den sura”?
- Tror du att man kan ändra en sådan roll och hur gör man för att
isåfall ändra en sådan roll?

När Lisa märker att Harriet plötsligt är glad blir hon förvirrad och
känner sig överflödig. Scenen eskalerar i att Lisa sårar Harriet. Men
att säga förlåt är inte så lätt. Lisa gör ett tafatt försök men Harriet
tycker att om man säger förlåt så måste man faktiskt mena det.
- Har du sagt förlåt till nån någon gång? Kändes det på något
sätt? Beskriv var i kroppen den eventuella känslan satt.
- Har du någon gång sagt förlåt utan att mena det? Kändes det
på något sätt? Beskriv var i kroppen den eventuella känslan satt.
- Är det någon mening med att säga förlåt?
- Har någon sagt förlåt till dig någon gång? Kändes det på något
sätt? Om det kändes, var det skillnad på hur det kändes innan och
efter personen sagt förlåt till dig?
- Brukar du säga förlåt och varför gör du isåfall det?

Ibland leker Harriet och Lisa att de är fåglar. De gillar känslan av
att flyga fritt uppe bland molnen och spana på alla människor
nere på jorden.
- Vad skulle du göra om du var en fågel?
- Har du någon gång drömt att du flyger? Hur kändes det?
- Vad betyder ordet ”Fri” för dig?
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