Handledning till fotoutställningen Hjältar
	
  

Så här kan ni i församlingen arbeta med utställningen:
	
  
Generellt vill vi tipsa ledarna om att i hjältesamtalen ständigt ställa frågan ”Varför är
detta en hjälte?”.

	
  
Visning och samtal om utställningen
•
•
•
•

Samla gruppen framför utställningen. Be ungdomarna titta på utställningen och
välja vilken av hjältarna de själva helst skulle vilja vara.
Samlas sedan i en ring och berätta för varandra.
Saknade någon en speciell hjälte? (Kort tankepaus.)
Vad skulle du vilja berätta om den hjälten?

Fördjupande vandring
Ta med samma grupp och titta på bilderna med samtal kring varje bild. Tips på
samtalsfrågor finns i utställningskatalogen.

	
  
Lyft fram flera hjältar!
Engagera skolklasser, konfirmander och besökare i kyrkan att utkora sina hjältar.
Ni behöver en tom yta (skärm/tavla/ blädderblocksställning) intill utställningen med
rubriken ”Detta är min hjälte”. Klipp ut ett stort antal hjärtan i färgat papper/plast med
självhäftande baksida. (Måste vara av en sådan kvalité att det går att skriva på.)
Ställ en korg full med hjärtan och några pennor intill.

Spana hjältar i kyrkorum
Vilka hjältar eller spår av hjältar hittar ni i kyrkorummet? Det kan exempelvis vara
gravstenar eller statyer. Varför är dessa personer hjältar?
• Gå två och två och leta.
• Återsamlas och guida varandra till de upphittade hjältarna. (Om ledarna förberett
sig kan de bygga på informationen om hjältarna!)
	
  

… och i närmiljön
Vilka hjältar har fått ge namn åt exempelvis vägar och skolor? Finns det statyer eller
andra porträtt av hjältar på vår ort? Varför är dessa personer hjältar?
• Grupparbeta och ta hjälp av kartor och digitala sökmotorer.
• Grupperna presenterar sin hjälte för övriga.

	
  
Gör din egen hjältebild
•
•

Ta ett foto av en hjälte eller måla din hjälte. Eller gör en hjältebild i form av ett
kollage.
Visa för gruppen och berätta varför detta är din hjälte.

	
  
Koppla till Bibeln
I konfirmandgruppen eller annan ungdomsgrupp i församlingen kan utställningen
kopplas till bibelsamtal. Förbered genom att ladda ner pdf:en ”Hjältar – bild och
bibelcitat” som finns på Ordbrukets hemsida.
•

•
•

Konfirmanderna får arbetsbladet och instruktionen att två och två titta på
utställningens bilder och läsa bibelversen/verserna som hör till. De uppmanas
också att komma överens om en bild (det gör inget om flera väljer samma) att
presentera för de övriga i gruppen utifrån frågan: Varför är detta citat kopplat till
bilden?
Konfirmanderna berättar sedan för varandra i storgruppen om ”sin” bild. Gör
detta framför bilden, om det inte blir för trångt.
Om det är flera som valt samma bild får dessa fortsätta berätta om sina tankat
innan ledaren öppnar för inpass av övriga.
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