Forslag til enkelt etterarbeid i forbindelse med besøk
av forestillingen Hjerte av glass

Spørsmål som kan benyttes i samtale med elevene etter forestilling:

1) Hva synes du om forestillingen? Hva gjorde mest inntrykk?

2) ) I stykket sier rektor Bjørndalen at Lise og Linnea har ansvaret for at Else
ikke har det bra på skolen. Han sier:
” Nei, ingen av dere har plaget Else. Det er ikke dere som ler av henne når hun må lese høyt i
timen, som dytter, eller som slenger kommentarer hvordan hun ser ut. Det er det mest Celine
og Bianca som gjør. Nei, deres ansvar ligger i at dere ikke gjør noe for å stoppe det. Dere har
til felles at dere er blant klassens best likte; Dere er best i gym, best på skolen, og populær
blant alle. Ingen har større makt enn dere i den klassen. Men dere bruker makten til å sole
dere, ikke til å hindre at Else blir plaget av de som trenger noen som er enda svakere enn seg
å hakke på. Ikke til å sørge for at hun får delta, være med.”

Hva synes du?

3) Hvem synes du har ansvaret: Den som slår, den som sier at noen skal slå
eller den som står og ser på? Hvorfor?

4) Sebastian later som om han skal kysse Else, mens de andre gjemmer seg
og tar bilder. Bildene spres på sosiale medier. Hva synes du om det?
Hvordan tror du Else opplevde det?

5) Else blir lurt til å kle seg ut på skolen, mens ingen andre gjør det. Hvordan
tror du Else opplevde den episoden?

6) Kunne du kjenne igjen noen av episodene fra egen skolehverdag? Har du,
eller andre du kjenner blitt utsatt for lignende?

7) Hvordan hadde du det mens du satt og så forestillingen?

8) Hvordan kan du bidra til at andre har det bra på skolen?

Forslag til øvelse som kan gjøres i klasserommet:

OPPGAVE: Gjenopprettende samtale. Se informasjon om dette på neste
side.
•

Sitt sammen tre og tre.

•

Den ene er Bianca: Personen som har sendt meldingene.

•

Den andre er Else: Personen som har mottatt meldingene.

•

Den siste er Megleren: Den som stiller spørsmålene.

Megleren stiller spørsmål:
Først til Bianca:
•

Hva har skjedd?

•

Hvordan tror du det var for Else å få disse meldingene?

•

Kan du lese meldingene høyt nå?

•

Hvordan er det å lese meldingene når Else sitter her?

•

Hvordan skal dette kunne bli bedre? Har du forslag til hva som kan
gjøres?

Så til Else:
•

Hva har skjedd?

•

Hva tenkte du da?

•

Hvordan føltes det å motta disse meldingene?

•

Hvordan er det å sitte å høre disse meldingene bli lest opp mens dere
sitter sammen?

•

Hvordan kan dette bli bedre? Har du forslag til noe/hva som kan
gjøres?

Sitt sammen hele klassen etterpå, og gå gjennom hva dere gjorde i små
grupper. La gjerne en av gruppene fremføre rollespillet foran resten av
klassen

Hva er gjenopprettende praksis
Restorative Justice (RJ) - ”gjenopprettede praksis” på norsk - har til hensikt
å gjenopprette mest mulig av den skaden offeret er blitt utsatt for gjennom den
kriminelle handlingen. Gjennom å møte offeret, stille spørsmål og fortelle om
hvilke følger lovbruddet har hatt, skal gjerningspersonen stimuleres til å forstå
konsekvensene av egne handlinger og bli oppmuntret til å ta ansvar. Offeret
kan få bearbeidet opplevelsen, redusert angst og få innflytelse på avtalen.
De mest brukte og omtalte formene for gjenopprettende prosess i dag er
megling mellom gjerningsperson og offer, eller et stormøte der alle som er
berørt av lovbruddet/konflikten deltar. I dette møtet forteller alle om hva som
er skjedd, hvordan handlingen har påvirket dem og hva som kan gjøres for å
reparere ”skaden” og få en bedre framtid. Det kan være mange deltakere i et
slikt møte.
Gjenopprettende prosess har røtter tilbake til flere tidligere kulturer og
småsamfunn. Allerede i 1976 ble dette første gang introdusert i Norge av
professor Nils Christie. Dagens form bygger i stor grad på tradisjoner som er
funnet i maorikulturen på New Zealand. I denne kulturen snakker de ikke om
lovbrudd, men om uakseptable handlinger og det fokuseres på inkludering
gjennom gjenoppretting. Gjenopprettende prosess praktiseres i dag i Canada,
USA og Australia og deler av Europa.
I Norge er det først og fremst Konfliktrådene som driver med gjenopprettende
rett. Se www.konfliktraadet.no for mer informasjon.
Trygg Læring er en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i forebyggende
miljøarbeid og konflikthåndtering rettet mot hele utdanningsløpet, fra
barnehage til videregående skole. Trygg Læring arbeider for å spre kunnskap
om gjenopprettende praksis. Trygg Læring tilbyr veiledning og kurs til skoler
og barnehager som ønsker å drive med gjenopprettende praksis selv, og tilbyr
også informasjon om Konfliktrådet som en mulig instans i mobbesaker og
andre konflikter. Se mer på www.trygglaring.no

I konfliktrådsmegling brukes fem gjenopprettende spørsmål:
•

Hva skjedde?

•

Hva tenkte du i etterkant?

•

Hvordan har du det i dag?

•

Hvilke behov har du?

•

Hva ønsker du for fremtiden?

Det kan se lite og enkelt ut, men disse spørsmålene brukes også i alvorlige
straffesaker mellom voksne.

Lærer Bjørndals metode:
Det banker på klasseromsdøren til klasse 9B. De er omtrent halvveis i en
norsktime. Utenfor står klasseforstanderen. Når klassen ser ham, retter de
seg i ryggen. Han har den effekten på dem, og de skjønner at det må være
alvor når han oppsøker dem midt i timen til en annen lærer.

- Jeg vil snakke med Arne, Per, Lise, Ingrid, Gunnar og Tone. Dere blir med
meg inn på et grupperom nå.

De navngitte elevene kikker på hverandre, spørrende, reiser seg og går ut av
klassen.

- Sett dere ned, sier klasseforstanderen kontant når han har lukket døren bak
dem på grupperommet. Og hør nøye etter:

- Else var ikke på skolen i går. Hun er her ikke i dag heller. Hun er hjemme.
Hun har så vondt i magen at hun ikke greier å komme seg på skolen. Jeg har
nettopp snakket med moren hennes, som fortalte meg at Else har hatt det slik
i hele høst.

Elevene ser usikkert på læreren, på hverandre, men kjenner igjen historien
hans.

- Else kommer ikke på skolen fordi hun hater å være her. Det har blant andre
dere ansvar for.

- Vi? Men ingen av oss har da noen gang ... prøver Lise seg.
Det var en gang en lærer. Han visste hvem han skulle snakke med da en av
elevene hans ble mobbet på skolen.

- Nei, ingen av dere har plaget Else. Det er ikke dere som raljerer med henne
når hun må lese høyt i timen, som dytter, eller som kommenterer hvordan hun
ser ut. Det er det Rune og Egil som gjør. Nei, deres ansvar ligger i at dere
ikke gjør noe for å stoppe det. Dere har til felles at dere er blant klassens
mest respekterte; best i gym, best på skolen, god i fotball, eller bare populær
blant alle. Ingen har større makt enn dere i den klassen. Men dere bruker
makten til å sole dere, ikke til å hindre at Else blir plaget av dem som trenger
noen som er enda svakere enn seg å hakke på. Ikke til å sørge for at hun får
delta, være med. Det er patetisk, og jeg er enormt skuffet over dere, sier
læreren.
ELEVENE STIRRER PÅ ham, så ned i bordet. Rødmer. Har kjent på følelsen.
Har tenkt at de skulle si noe, men har ikke gjort det. Klarer ikke si noe nå.
Læreren fortsetter.

- Jeg forventer at dere, særlig dere, tar ansvar, sier han, og smeller en hånd i
bordet. Jeg forventer at dere ordner opp, at dere gjør det dere kan for å
stoppe dette. Og dere skal gjøre det uten å fortelle om denne samtalen. Den
er mellom oss, og nåde dere om jeg får høre om den utenfor dette rommet!

NOEN DAGER SENERE sitter klassen i en ny norsktime. En svak lærer har
nok en gang latt seg overtale av Egil til at Else skal lese høyt fra boken. Hun
er hektisk rød i kinnene, stammer, klarer ikke komme i gang. Rune ler høyt,
rister på hodet. Da reiser Arne, klassens desiderte ener i gym, seg. Peker på
Rune: «Og du! Du holder godt kjeft, din idiot!»

Rune holder godt kjeft. Han får beskjed på et språk han forstår, av en autoritet
han begriper seg på.

DEN LILLE GRUPPEN elever fra grupperommet snakker aldri om det
spesielle møtet de hadde med læreren de så gjerne lytter til. De prøver bare å
påvirke der de kan. Trykket mot Else blir umerkelig mindre og mindre, men

elevene fra grupperommet føler liten stolthet. De kommer til å skamme seg
resten av livet for at de ikke grep inn før.

