Förarbete

ATT DELA EN KAKA sex olika stora bitar om rättvisa

Bästa pedagog!
Detta studiematerial är skapat för att stödja förberedelserna för er grupp inför
föreställningen Att dela en kaka. Förarbetet och föreställningen bildar en helhet som
behandlar teman om rättvisa.
Ni kan använda det som känns meningsfullt för just er grupp, beroende på hur mycket tid
som finns till förfogande. Materialets syfte är att förbereda gruppen inför föreställningen
och väcka frågor samt uppmana till diskussion kring tematiken. Uppgifterna är tilltänkta
att utföras under loppet av ett lektionspass.

1. Begrepp
Ta reda på och diskutera vad begreppen nedan betyder.
➔ Utilitarism
➔ Kategoriskt imperativ
➔ Libertarianism

2.The ones who walk away from Omelas
Författaren Ursula K. Le Guin har skrivit novellen (sve. översättning) “De som går sin väg
från Omelas” som handlar om en utopistiskt stad, Omelas, och dess invånare.
I Omelas är det rent, snyggt och välfungerande, alla människor är smarta, välutbildade,
sofistikerade och vackra. Omelas ger sina invånare oändlig lycka och jämnställdhet, staden
ter sig på första anblick som det perfekta stället för mänskligheten. Allt är dock inte så
vacker som det verkar. Dagen då en medborgare blir myndig får var och en av invånarna i
Omelas veta varför livet i staden är så perfekt. All välfärd i Omelas är nämligen direkt
beroende av att ett oskyldigt barn hålls fånget i mörker och all världens elände. Vissa
stannar kvar. Andra agerar så som titeln lyder, genom att gå därifrån och lämna Omelas
för all framtid.

Diskutera tillsammans:
➔ Vilket val skulle du själv göra? Varför?
➔ Vad är ett perfekt samhälle i era ögon?
➔ Är det acceptabelt att en person lider för en större grupps välfärd? Varför/ varför
inte?
➔ Ser ni kopplingar till dagens värld i berättelsen om Omelas. Vilka?
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3.Skulle du hellre?
Börja med att eleverna enskilt skriver ner 3-5 moraliska frågeställningar där två möjligheter
ställs emot varandra. T ex Skulle du hellre döda ett djur med egna händer för att kunna äta
kött eller vara vegan för resten av livet? Skulle du hellre studera ett ämne som du älskar,
men vet att du aldrig kan jobba med eller inte studera och ta emot ett mindre intressant
arbete som du vet att du kan behålla resten av din karriär? Skulle du hellre äta en mask
eller en spindel?
Dela in eleverna parvis. Be dem ställa varandra sina frågor och lägga till frågan Varför? efter
att den ena svarat på den andras fråga. T ex:
➔ A: Skulle du hellre äta en mask eller en spindel?
➔ B Svarar: en mask.
➔ A: Varför?
➔ B: för att den slinker ner i magen lättare
Uppmana eleverna att begrunda sina svar. Hurdana diskussioner uppstår? Hurdana frågor
kan vi ställa varandra som utmanar oss att fundera på moraliska dilemman?

Välkommen till Svenska Teatern och
föreställningen Att dela en kaka!
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