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INLEDNING

Vi som skrivit den här boken har båda arbetat som specialpedagoger på gymna-
siesärskolan sedan 2001. Den ena i Visby, den andra på Häggviks gymnasium 
i Stockholm. Båda har velat utveckla ämnet livskunskap genom att använda 
drama som pedagogisk metod – en strävan som lett oss mot fortbildning på jakt 
efter fler verktyg. Vi har gått kurser i berättande, estetiska lärprocesser, dynamisk 
pedagogik, forumteater och improvisationsteater. Vi har hjälpts åt att tänka och 
dela övningar, både med varandra och med andra kollegor. Det har varit en lång 
resa, men den har lett fram till någonting väldigt specifikt: Den bok du nu håller 
i handen. 

Vi har båda saknat läromedel om livsfrågor för gymnasiesärskolan och hoppas 
att denna bok ska kunna bidra till att fylla det tomrummet. Boken kan användas 
på både nationella och individuella program, genom att vi lämnar till pedago-
gen att göra urval och anpassningar. För att frigöra tid till arbetet med boken 
behöver det också kopplas till olika kursmål. Det har vi velat underlätta, och i 
slutet av boken finns en sammanställning över moment ur det centrala innehåll-
et från ämnen och ämnesplaner som har koppling till bokens innehåll. 

För oss är livskunskap ett kunskapsämne, som vi vill närma oss genom öv-
ningar och samtal. Här pratar vi verkligen om ett lärande för livet – våra elever 
behöver extra stöd och förklaringar på saker som händer i deras liv. Sådant 
som andra elever lär sig med automatik behöver elever med intellektuell funk-
tionsnedsättning ofta arbeta mer aktivt med. Här tror vi att vi som pedagoger 
måste våga vara tydliga och verkligen lära ut, samtidigt som vi är noga med att 
göra det på ett respektfullt sätt som aldrig kränker någons integritet. 

Den här boken tar upp ämnen som berör: identitet, känslor, kärlek, samspel 
och relationer. Eleverna får genom övnings- och samtalsformerna tillfälle att ta 
ställning och stå upp för sig själva och sina behov. Tyvärr behövs det, för elev-
gruppen har ofta erfarenhet av att känna sig utanför och annorlunda. Alldeles för 
många har erfarenhet av mobbning. Genom att arbeta med boken får eleverna 
öva sina sociala förmågor och förhoppningsvis nå ökad självkännedom, ökad 
självkänsla och ökat självförtroende. Och det är viktigt. Om eleverna får lära sig 
mer om och öva på socialt samspel och relationer kan det bidra till ett självstän-
digare liv med högre livskvalitet. 

Att arbeta med boken: Berättelsen som gemensam upplevelse

Livsfrågor kan uppfattas som abstrakta. Då är det särskilt viktigt att hitta konkreta 
startpunkter för tankar och samtal. Därför är bilder, berättelser, dramaövningar, 
scener och filmer bra utgångspunkter för att diskutera livsfrågor. På så vis får vi – 
elever och pedagoger – en gemensam upplevelse. Utifrån den kan vi sedan agera 
och reflektera tillsammans. 

Det är därför det här läromedlet utgår från en ramberättelse. Under tolv kapitel 
får eleverna följa Petter och Ellen och dessutom stifta bekantskap med deras 
kompisar och syskon. Vi är med när de två ungdomarna träffas och följer med 
dem i deras utforskande av varandra, av hur det är att vara kär och vad det 
innebär att vara i en relation. 

Vi tänker oss att du som ledare läser kapitlen högt för eleverna. På så sätt får 
du möjlighet både att levandegöra berättelsen och att stanna upp och förklara 
när det behövs. Du kan läsa i helgrupp, för enskilda elever eller i mindre grupp, 
beroende på vad som passar dina elever bäst. Efter läsningen arbetar ni sedan 
vidare med de övningar som åtföljer respektive kapitel. Du som pedagog väljer 
hur många och vilka övningar som passar dina elever. 

Vår erfarenhet är att övningar av den typ som finns i den här boken – drama-
övningar och övningar av liknande typ – är en konkret och lustfylld metod, som 
lockar till skratt och skapar en känsla av gemenskap i gruppen. Det skapar också 
rum för fantasi och inlevelse i arbetet mot kursplanernas mål. Vi hoppas att 
berättelsen och övningarna i den här boken ska stimulera till en givande peri-
od av diskussion och samtal på tema livsfrågor, på samma sätt som de gjort för 
våra elever och oss själva. 
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