När det blir värre
Bakgrund

I scen 2 har det gått några veckor från det att karolinerna
lämnade Duveds skans för färden mot Tronheim. Soldaterna
börjar bli sjuka, trötta och hungriga. Det är blött och kallt. Nu ä r
det är inte lika lätt att vara stolt och tapper längre. Det sker
dessutom en stöld ur det gemensamma matförrådet!

Genomförande

Övningen genomförs som ”Heta stolen”. Eleverna sitter på varsin
stol i en ring där det finns en extra stol. Läraren läser upp ett
påstående. De elever som håller med om påståendet byter reser
sig upp och byter stol, de som inte håller med sitter kvar. Läraren
frågar därefter varför eller varför inte eleverna höll med om
påståendet. Påståendena börjar på en relativt okomplicerade för
att efterhand kräva mer eftertänksamhet.

Påståenden

Jag gillar hamburgare
Jag gillar fiskbullar
Jag äter middag varje dag
Jag kan tänka mig att äta vegetarisk mat varje dag, för resten av
mitt liv
Jag är hungrig just nu
När jag är riktigt hungrig blir jag sur och tvär
Jag har varit utan mat en hel dag
Det är rätt att stjäla mat om man inte har pengar att köpa mat.
Om man har stått ute i regnet en hel dag i oktober utan
regnkläder har man rätt att få vara lite sur och tvär
Det är rätt att stjäla kläder om man håller på att frys ihjäl.
Jag känner till en person som ofta är hungrig, har dåligt med
kläder och är ofta sjuk och trött.
Jag blir arg när jag ser tiggare utanför affärer
En god människa gör alltid rätt oavsett om man är hungrig, trött
eller frusen.
Jag tror att en människa är beredd att till slut göra vad som helst
om man är tillräckligt hungrig, trött eller desperat.
Oavsett vad som kommer att hända i mitt liv kommer jag alltid att
göra rätt.
Det är värre om en person från ett annat land snattar godis än om
en svensk gör det.

