
FESTEN
E T T  D I G I T A L T  
T I U - P R O G R A M

A V :  C A J S A  Ö S T M A N ,  J U L L E  V E S T M A N ,  L I N A
J O H A N S S O N ,  L I N U S  M Ä K E L Ä ,  M I L A  N Y M A N  &

N A T H A L I E  R I S K A  

För gymnasiestuderande 
om framtidsoro och livsval 

 



Bra att veta

- Printa ut pappret så att du har det till hands under      
 programmets gång.
- Persongalleriet är menat som stöd för klassen!
- Materialet ska gå att utföra på 75 minuter, men du som
pedagog får förstås bearbeta konventionerna så det
passar ert tidsschema.
- Om det behövs är det bara att se om klippen!
- Det lönar sig att läsa igenom materialet innan du drar
det i klassrummet.

Lycka till!

Gabriele Alisch
Ansvarig lärare för utbildningsprogrammet i scenkonst:
gabriele.alisch@novia.fi

Mila Nyman: emilia.nyman@edu.novia.fi
Nathalie Riska: nathalie.riska@edu.novia.fi
Lina Johansson: lina.johansson@edu.novia.fi

Guide till läraren                    s. 2 
Karaktärsgalleri                      s. 4                           
Miranda                                  s. 5 
Malin                                       s. 7 
Alex                                         s. 9 
Avslutning                              s. 11

Innehåll

Kontaktuppgifter
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GUIDE
FÖR LÄRAREN

När vi arbetade fram vårt TIU -program var tanken att vi skulle spela den på
plats, tillsammans med er, men på grund av corona-pandemin har vi nu
gjort en digital version som ni ska få ta del av. TIU har aldrig blivit gjort på
detta vis tidigare och det har varit väldigt givande för oss att få utforska
denna konstform till att bli mer tillgänglig och innovativ.

Festen tangerar några av de teman som är centrala i Tjugo Sekunder, men
handlingen och karaktärerna är fristående. De teman vi valt att ta upp är
framtidsoro och val. Vi vill lyfta fram de känslor och tankar som ofta finns
hos gymnasiestuderande. Detta baserar vi på efterforskning vi gjort genom
enkäter. Eftersom vårt program riktar sig till gymnasiestuderande valde vi
att placera vår handling på en fest där abiturienterna firar att den
gemensamma ansökan har avslutats. 

Som ett förarbete för musikalen Tjugo Sekunder har vi på Yrkeshögskolan
Novias scenkonstpedagog-utbildning arbetat fram ett TIU-program som
riktar sig till gymnasiestuderande. Den här infon riktar sig till dig som är
lärare för en av de klasser som ska få ta del av Tjugo Sekunder, samt vårt
TIU-program vid namn Festen. Även om man inte ska se musikalen fungerar
vårt TIU-material bra fristående.

TIU står för Teater i undervisningen
och är en interaktiv teaterform
där publiken är medaktörer och

kan reflektera över
händelseförloppet genom så
kallade konventioner, eller

bearbetningsdelar. 
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TIU-programmet blir alltså ett samarbete mellan dig, dina studerande och
oss skådespelare. Det filmade materialet tar X minuter, men mängden tid
klassen spenderar på de olika bearbetningsdelarna är upp till dig.
Materialet ska gå att genomföra på cirka 75 min. Om tiden inte räcker till så
är det fritt fram att modifiera materialet så att det passar ert tidsschema
och er grupp.

Filmen kommer meddela dig när det är dags att pausa inför en
bearbetningsdel. Du ska själv pausa när detta händer och sedan återgå till
filmen när ni gjort konventionen och är redo att fortsätta. Det går också att
spola tillbaka och titta på ett klipp flera gånger om det behövs. Din uppgift
som lärare är att leda de olika bearbetningsdelarna, vilka innehåller både
diskussioner och övningar. I det här dokumentet finns all information om
hur du ska gå tillväga. Om du ännu har frågor angående materialet kan du
kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner i dokumentet.

Titta på filmmaterialet och läs igenom övningarna innan lektionen, så att du
har en bra helhetsuppfattning om programmet. Vi rekommenderar att du
inte hoppar över bearbetningsdelarna.

Printa ut dokumentet på förhand, så det är lättillgängligt.

Vi önskar er en trevlig
och tankeväckande

teaterstund!
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Lärandemålet för vårt TIU-program är att studerandena ska få en möjlighet
att tillsammans och i en trygg miljö få fundera på vad som påverkar ens val,
öka förståelse för ens eget och andras beslut och ge större tilltro till
framtiden och sig själv.



KARAKTÄRSGALLERI
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ALEX MIRANDA MALIN

SNELKKU LIAM DANI

BENNY ELIN



Du får välja att antingen rita upp “roll på vägg” på tavlan och låta klassen
tillsammans diskutera och fylla i den, eller att göra samma uppgift på
papper i mindre grupper eller individuellt. I den här övningen är målet att få
klassen att definiera vem Miranda är på ett djupare plan, och att diskutera
bilden de fått av henne under scenen med studiehandledaren Benny. Det
finns ingen rätt eller fel tolkning. Ifall du märker att eleverna har svårt att
komma igång så finns det frågor här nedan som kan få igång diskussionen
och tankeverksamheten. 

MIRANDA

Stödjande frågor: 

- Hur uppfattade ni Miranda?
- Vad diskuterade hon och studiehandledaren? 
- Vilka problem har Miranda?
- Hur bemötte studiehandledaren henne? Varför tror
ni han bemötte henne så?

Rekommenderad tid: 5 minKonvention: Roll på vägg

Scen: Festen inleds och Miranda träffar studiehandledaren Benny.
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Gör så här

1.  Rita först upp konturerna av en person som ska föreställa Miranda.
2.  Runtom konturerna skriver klassen ner yttre faktorer som gör Miranda till
den hon är: 
T.ex familj, vänner, status, hobbyer och hur andra uppfattar henne.
3.   Inuti konturerna skriver de ner inre faktorer: 
T.ex känslor, personlighetsdrag, drömmar eller saker hon oroar sig för.

Riktgivande bildexempel



MALIN
Scen: Malin och hennes flickvän Dani bråkar när det kommer fram att
Malin sökt in till en konstskola i Helsingfors utan att berätta om det.

Konvention: Åsiktslinje

Målet med den här övningen är att reflektera kring om man alltid ska följa
sin dröm, även om man inte känner sig redo. Vi vill också understryka att
det inte är något fel på att ibland göra val som känns trygga om man
behöver det. 

 

Rekommenderad tid: 10 min
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Sammanfattande diskussion Rekommenderad tid: 5 min

- Vad kom fram när Malin och studiehandledaren diskuterade?
- Varför uppstod det ett bråk mellan Malin och hennes flickvän Dani? 
- Hur uppfattade ni hennes situation?

Nu drar du en åsiktslinje genom klassrummet.

Du som lärare kommer att läsa upp några påståenden eller frågor som
tangerar Malin och hennes dilemma. Åsiktslinjen är en flytande skala där
den ena sidan representerar ja och den andra nej. Det går att ställa sig var
som helst på skalan beroende på hur de förhåller förhåller sig till
påståendet.

Om du vill kan du som lärare också öppna upp en diskussion och fråga
dem varför de valt just det alternativet. Det är också okej att ändra sin
placering på linjen. Förtydliga även att det inte finns någon åsikt som är
rätt eller fel!



Påståenden för linjen:

- Man ska inte låta någon annan påverka ens val.
- Det är okej att välja det som känns tryggt.
- Malin är redo att flytta till Helsingfors.
- Om Malin väljer att flytta till Vasa så har hon misslyckats.
- Det är ett slöseri på tid att studera ett ämne om man
avbryter studierna innan sin examen. 
- Man måste klara sig på egen hand.
- Det är lätt att flytta hemifrån. 
- Malin borde följa sin dröm.
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Åsiktslinje

JA NEJ



Klassen delas in i två grupper. Den ena gruppen representerar Alex och den
andra gruppen representerar mamman. Det är bra ifall de behöver stå för
en åsikt som de själva inte har, men det är inget som behöver planeras.
Inom grupperna tänker de ut argument som understödjer deras rolls åsikt:

- Vad hände i scenen?
- Vilka karaktärer fanns i scenen?
- Vilka problem har Alex?

ALEX
Scen: Studiehandledarbesök och Alex mamma som stormar in på

festen.

Sammanfattande diskussion Rekommenderad tid: 5 min

Konvention: Boxningsmatch: Rekommenderad tid: 10 min

När grupperna fått prata ihop sig en
stund inleds boxningsmatchen!

Mamman: Anser att det är bättre att undvika
mellanår och istället studera vidare direkt.

 
Alex: Anser att mellanår är ett bra alternativ.

9



En av gruppens medlemmar får representera sin grupp och ta på sig rollen
som Alex/Mamman. 
Dessa representanter inleder sedan en debatt med hjälp av argumenten
som gruppen kommit på. Det handlar alltså om en verbal boxningsmatch. 
Om representanten får slut på idéer kan hen ta en time out för att
konsultera sin grupp, som då hjälper till med nytt material.

Målet med övningen är inte att någon ska vinna, utan att båda sidor ska
få framföra åsikter från sina givna synvinklar. Eleverna ska sätta sig in i
andras situation och se på den från olika perspektiv.

Diskutera även efter
övningen om
deltagarnas syn på
Alex och mammans
olika perspektiv
förändrats.

Boxningsmatchen
avslutas när det inte
längre finns nytt
material!
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Diskussion Debatt



Klassen ska nu delas upp i grupper på 3-4 personer. Varje grupp tilldelas en
av de tre huvudkaraktärerna; Miranda, Malin eller Alex. 

Uppgiften är att skapa en stillbild/staty med hjälp av kroppen, som ska
föreställa vad deras grupp tror att karaktären de blivit tilldelade gjorde efter
gymnasiet.

T.ex: - Alex bestämde sig för att resa, och blev surfare på Hawaii.
         - Miranda kände sig överväldigad och tog en paus. 

Stillbilden kan vara hur konkret eller abstrakt som helst! Ge deltagarna stor
frihet. Först får de tillsammans diskutera i sin grupp vad de vill göra för staty.
Den här diskussionen ska inte vara lång. Alla personer i gruppen ska vara
delaktiga i statyn. 

Efter att alla har valt en stillbild så visar de för varandra. De som tittar på en
staty ska göra en tolkning av den innan gruppen själva berättar om sin tanke.

Avslutning
TIU-programmets videomaterial är nu slut. Nu följer en avslutande

bearbetningsdel.

Konvention: Stillbilder
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Konkret: Surfare Abstrakt: Överväldigad



Till sist ska ni ännu göra en övning som avslutning. Klassen får ställa sig i en
ring. Alla blundar utom du som lärare som behöver läsa. Elevernas uppgift
är att räcka upp handen när de håller med om ett påstående som räknas
upp. 
Viktigt är att när man lagt upp handen så håller man den uppe, oavsett om
de övriga påståendena stämmer in eller inte. Sänk inte handen innan slutet
av övningen. Om du märker att någon av deltagarna satt upp handen, men
sänkt den igen påminn dem i slutet av påståendena.  

Konvention: Framtid

- Jag söker in till universitet.
- Jag söker in till yrkeshögskola. 
- Jag tar ett mellanår. 
- Jag ska fara till militären. 
- Jag ska göra civiltjänst.
- Jag ska jobba. 
- Jag ska resa. 
- Jag ska på arbetsverkstad/arbetspraktik.
- Jag ska till en folkhögskola.
- Jag ska volontärarbeta.
- Jag vet inte vad jag ska göra.
- Jag ska göra nånting helt annat.
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Ring med handen uppe

OBS! Meningen är att alla i
ringen ska ha handen uppe när
de öppnar ögonen, men det ska
de inte veta på förhand.  



Tack för ert engagemang och samarbete! 

Eftersom det här TIU-programmet är en del av vår utbildning och det är
första gången denna teaterform görs digitalt ser vi fram emot att höra hur
materialet tagits emot! 
Det medkommer en feedbackblankett som ni får fylla i efter att ni gjort
programmet. 

Vid eventuella frågor eller ytterligare feedback rörande materialet, tveka inte
att ta kontakt!

Mvh. Cajsa Östman, Linus Mäkelä, Lina Johansson, Julle Vestman, Mila
Nyman & Nathalie Riska

Läraren säger: "Nu får ni alla öppna era ögon. Titta runt på era
klasskamrater. Ni kommer alla att göra någonting, oavsett vad ni väljer att
göra, och ni sitter alla i samma båt. Vad drömmer just du om för framtid?" 

Ge eleverna lite tid att verkligen ta in stunden och titta på varandra.
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