Kære seer af Mellem Linjerne:
Empowering Young People
GODT I har lyst til at arbejde videre med temaet!
I dette dokument kan du finde lidt inspiration til at arbejde med de tre spørgsmål fra videoen. Forhåbentlig kan
det hjælpe med at få ideerne og tankerne i gang.

Til opgave 1 og 2:
Det er begge spørgsmål, som hver for sig fokuserer på den definition af ”empowering”, som nævnes i videoen:
At få mere magt over sit eget liv og samtidig tage ansvar for sin omverden.
Derfor kan du sammen med dette dokument finde en PDF-fil, som indeholder en liste med forskellige kendte
mennesker eller karakterer fra tegnefilm, film mm. De repræsenterer bestemte typer personer, som vi på en eller
anden måde selv kender fra vores eget liv.
I kan så fx spørge: ”Hvad mangler Pippi i vores by? Hvordan kan hun få mere magt over sit liv? Og hvordan kan hun
tage ansvar for sin omverden hos os?”
Det vil formentlig sætte tanker i gang om, hvilke tilbud man kunne have til en Pippi-type. Dernæst videre til
næste tegneseriefigur, fx Grisling fra Peter Plys. Hvad er empowering for ham? Osv.
I kan jo fx lave en hurtig billedsøgning på navnene fra listen og printe et billede med hver af dem bruge i øvelsen.
Forhåbentlig kan dette inspirere jer til at tænke nærmere over, hvilke tilbud og aktiviteter I har hos jer. Er der
nogen i jeres by, som I kan hjælpe med at få mere magt over sit liv og tage ansvar for sin omverden?
Som hjælp til at få overblik over jeres egen by, kan I samtidig bruge ”Mulighedernes Hjul”, som også kan findes
som et PDF-bilag til denne video.

Opgave 3:
Hvornår har du selv oplevet empowering – og hvad har det betydet for dig?
Her er det en god idé med ”Walk and talk”: At gå en tur to og to og fortælle hinanden om det, og samtidig spørge
ind til hinandens fortællinger. Nogle tænker bedre, når de går en tur og kroppen er i bevægelse.
Måske kunne I holde en aften, hvor I ser videoen og har sat god tid af til en Walk and Talk?

