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PEDAGOGISK INSPIRATION
Detta material som vi har utformat till er pedagoger för 
att ger inspiration i hur du kan förbereda klassen inför 
föreställningen, dig själv som pedagog och även hur 
ni kan göra ett efterarbete med eleverna och integrera 
detta i den övriga undervisningen.

Du får här förslag på olika sorters övningar och hur du 
kan prata med dina elever om föreställning. Självklart 
väljer du som pedagog fritt utifrån just din klass behov 
och förutsättningar. 

TEATER - ETT NATURLIGT SÄTT ATT 
ARBETA UTIFRÅN LÄROPLANEN
Att låta eleverna ta del av en scenkonstföreställning 
är, som du säkert redan vet, ett utmärkt verktyg för att 
uppfylla några av de mål som finns angivna i LGR11. Ett 
av skolans mål är exempelvis “att eleven har inblick i 
närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv” 
(s. 15), och i skolans uppdrag ingår att ”de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna” (s. 8) och att de ska 
få ”(…) uppleva känslor och stämningar”. (s.9)

Teatern har naturliga kopplingar till skolans värdegrund-
suppdrag genom att exempelvis utveckla en förmåga 
att sätta sig in i andras situation och respekt för andra.

Tydliga positiva kopplingar mellan teater och elevers 
språk- och kommunikationsutveckling har även doku-
menterats på flera håll.

Använder du dessutom föreställningen som en grund 
för diskussion eller praktiska övningar av olika slag 
finns en möjlighet att skapa en grogrund för flera saker 
för eleven. Bland annat att:
• använda sig av eget skapande
• utveckla förmåga att reflektera och analysera
• använda sig av olika uttrycksmedel
• träna på muntlig redovisning
• utveckla samarbetsförmågan och ämneskunskaper 

i exempelvis svenska, samhällskunskap och musik.

Allt handlar om vilka trådar ni väljer att spinna vidare 
på.

Längre fram har vi formulerat några förslag på både 
muntliga, skriftliga och kroppsliga övningar som är 
kopplade till Utgrävningar på månens baksida.



I slutet finns även några citat direkt ur LGR 11 som är 
tänkt att underlätta för dig att formulera sig kring och 
motivera ditt arbete kopplat till Utgrävningar på månens 
baksida.

UPPLEVELSEN 
En teaterupplevelse är högst subjektiv och ibland vill 
man ha sin upplevelse för sig själv. Därför är det viktigt 
att erbjuda eleverna att säga ”pass” om de inte vill 
svara, eller låt eleverna få uttrycka sig skriftligt om 
det faller dem mer naturligt att göra det än att prata i 
grupp.

Vår ambition med föreställningen som går ifrån den 
traditionella teaterupplevelsen är att vi har valt att den 
bör ses som ett abstrakt konstverk, en dansföreställ-
ning eller när man lyssnar på ett musikstycke utan 
text. Budskapet eller meningen skapas hos individen i 
publiken och det finns inga rätt eller fel. Det finns lika 
många rätt som det finns individer i publiken.

För dig som är pedagog så är det viktigt att ställa frågor 
och hur du kan leda ett samtal eller övning finns exem-
pel på längre fram i detta material.

BAKGRUND
För att ge en grundläggande bakgrund till dig som 
pedagog om varför föreställningen skapades så utgick 
vi utifrån begreppet “brytpunkter” och då främst från 
två perspektiv. 

Ett individuellt perspektiv där brytpunkter är något vi 
alla upplever i alla typer av former. Exempelvis när man 
säger hejdå till sina föräldrar när man har blivit lämnad 
på förskolan eller när man tar studenten och ska börja 
en ny fas i livet. Stort som smått, men lika viktiga på 
sina sätt.

Det andra perspektivet är det globala. Vetenskapen är i 
stort överens om att mänskligheten är inne i en ny geo-
logisk epok som kallas antropocen. Vetenskapen debat-
terar om när den inträffade, var det vid industrialisering 
på 1700/1800-talet eller vid fällandet av atombomben i 
Hiroshima. Brytpunkten i denna nya geologiska epok är 
att innan så har naturen påverkat mänskligheten men 
nu så är det vi som påverkar naturen med exempelvis 
klimatförändringar. Läs mer om Antropocen här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antropocen



Dessa frågor har varit grunden i det konstnärliga under-
sökande arbetet som i sin tur har resulterade i föreställ-
ningen Utgrävningar på månens baksida.

Regissör Pelle Öhlund berättar kort om processen, bak-
grund och hur ni kan arbeta med föreställningen i denna 
video. https://youtu.be/Mb7B6Kyh8Bc

INFÖR FÖRESTÄLLNING
Vi på Månteatern ser att vår publik inte behöver ha en 
speciell kunskap om innehållet i föreställningen. Prata 
gärna med din klass om deras förväntningar av att gå 
och se en teater, vad tror de ska hända. Utgå gärna 
utifrån titeln - Utgrävningar på månens baksida. Vad är 
en utgrävningar, varför gräver man på månen, utspelar 
sig föreställningen på månen etc.

Prata också om begreppen scenografi (det uppbyggda 
rummet på scenen), rekvisita (sakerna på scenen), 
kostym, skådespelare, gestaltning, karaktärer, koreo-
grafi och ljussättning. Vad betyder orden?

PÅ PLATS OCH UNDER 
FÖRESTÄLLNINGEN
Månteatern har en gedigen erfarenhet av att möta barn 
och unga. I vår process med att ta fram den här spe-
cifika föreställningen har vi mött referensgrupper och 
provpublik i den tänkta målgruppsåldern. 

Barns reaktioner under en föreställning kan variera stort 
och det som kan upplevas som stökigt och oroligt kan 
vara en publik som hänger med, tar in och processar 
det som sker på scen.

När vi har spelat upp scener för våra referensgrupper 
så har de vid flera tillfällen varit väldigt rörliga, härmat 
rörelser och de har kommenterat det som sker på scen. 
Det tycker vi är underbart då det är ett tecken på att 
publiken följer med, är fokuserade och engagerade.

Här ber vi om samarbete från er pedagoger som är på 
plats, att ni känner av vad som är positiv aktivitet från 
publiken och vad som är negativt. Det är en balans 
och kan ibland vara svårt att avgöra men det är ni som 
känner era elever bäst.



Skådespelarna och tekniker på plats har möjligheten 
att bryta föreställningen, exempelvis om kränkningar 
sker eller om publikens fokus hamnar på något annat 
än föreställningen. Det är relativt sällan föreställningar 
bryts men när det sker så kan det initialt kännas som 
något negativt, men enligt vår erfarenhet så är det of-
tast tvärtom då det ger ett tillfälle för alla, både publik, 
skådespelare och tekniker att hitta ett nytt fokus för att 
ge den bästa scenkonstupplevelsen möjligt.

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN
Vår ambition med föreställningen är att ge en upplevel-
se med många olika tolkningsmöjligheter. Det finns inga 
rätt eller fel. Tänk på föreställningen som ett abstrakt 
konstverk med lika många tolkningsmöjligheter som 
det finns betraktare.

Minnesrunda
Dela upp klassen i mindre grupper (beroende på ålder 
och storlek på klass, minnesrundan kan också göras 
gemensamt i klassen). Låt dom berätta för varandra 
vad de såg, och vad som mest fångade deras intresse i 
pjäsen. Det kan till exempel vara något ur scenografin, 
en specifik karaktär, musiken eller något helt annat. 

Uppmuntra eleverna att prata om just sin upplevel-
se, hur det kändes, deras tolkningar etc. Klargör för 
eleverna att det inte finns några rätt eller fel, att deras 
tolkning är lika rätt som någon annans. Undvik även 
frågor om de tyckte pjäsen var bra, eller ”vad tyckte du 
om pjäsen?”, för risken finns att det bara leder till svar 
som: ”ja”, ”nej”, ”bra” eller ”dåligt”, och att samtalet 
slutar där.

Se appendix med bilder som kan visas för klassen för 
att underlätta minnesrundan. Låt gärna eleverna tänka 
och minnas först utan bilderna.

Sätt er sedan  ring och låt var och en berätta för alla i 
klassen. Att minnas vad man har sett är ett första steg 
till att bearbeta tankar som har uppkommit.

Fördjupad reflektion om upplevelsen i Utgrävningar 
på månens baksida
Diskutera i helklass eller dela upp i smågrupper eller 
låt eleverna svara skriftligt eller låt dem teckna för att 
sedan sammanfatta och ha en gemensamt samtal. 
Exempel på generella igångsättningsfrågor:



• Vad tänkte du att föreställningen handlade om? Se 
om ni kan hitta gemensamma nyckelord, teman, 
exempelvis utforskning, vetenskap, natur, konst 
etc.

• Var det något i pjäsen du tyckte extra mycket om?
• Var det något som du inte gillade?

Att reflektera kring att gå på teater och teatern som 
konstform
Prata om hur det kändes att gå på teater. På vilket sätt 
skiljer det sig mot att gå på t.ex. bio?
Diskutera hur ljuset, ljudet, scenrummet, kostymer, 
rekvisita och koreografi användes i föreställningen. 
Samtala i helklass eller dela in eleverna i mindre grup-
per.

Förslag på frågor:
• Hur såg scenen ut? Varför tror du att teatern valde 

att bygga upp scenen så här för att berätta berät-
telsen? Hur hade ni velat att scenen skulle se ut?

• Var utspelar sig föreställningen?
• Vilken rekvisita fanns i föreställningen? Hur an-

vänds den?
• Vilken betydelse har ljus och färger för berättelsen? 

Exempelvis Hur var det i föreställningen när allt var 
ljust och vitt? Hur var det när det var massa olika 
färger?

• Vad för kostymer hade karaktärerna? Vad berättade 
kostymerna om karaktärerna? 

• I andra teaterföreställningar så pratar skådespelar-
na ganska mycket, här använder de andra sätt att 
berätta hur de känner eller vad de vill. På vilka sätt 
då?

• Hur skulle du beskriva musiken? Vilken funktion 
hade den? Vad bidrog den till?

PRAKTISKA ÖVNINGAR
Regissör Pelle Öhlund tar upp i youtube-klippet en 
övning som kan appliceras på olika ämnen. Att under-
söka och återberätta olika företeelser eller teman på ett 
abstrakt, kreativt, fantasi- och lekfullt sätt.
https://youtu.be/Mb7B6Kyh8Bc?t=429

Exempel idrott:
• Hur rör man sig i olika sammanhang? Hur rör man 

sig på månen? Hur går vuxna personer? Hur gick 
man när man just hade lärt sig gå som bebis?

• I nästa steg, ta just genomförda gestaltningar och 
be eleverna lägg till ytterligare omständigheter. Ex-
empelvis hur går man på månen om den var gjord 
av gelé?

Exempel svenska, bild:
Skapa en berättelse utifrån vald tematik. Exempel ett 
stort tema som ensamhet eller glädje, eller som eller 
ett vardagligt tema som att äta frukost. 

• Låt eleverna måla och rita om hur det är att vara 
ensam exempelvis får de bara använda färger. Vilka 
färger innehåller ensamhet?

• Låt eleverna få presentera sina alster inför hela 
klassen eller i mindre grupper. Låt dom få göra sina 
tolkningar av varandras konstverk. Presentationen 
kan ske genom att ha en konst-vernissage där 
ni sätter upp bilderna i klassrummet, alla får gå 
omkring och titta på varandras bilder. Uppmuntra 
barnen till att göra tolkningar av konstverken och 
om konstnären själv vill berätta så uppmuntra det. 
Viktigt är att det är frivilligt.

Associationsövning (naturorienterande ämnen, 
svenska, bild)
Föreställningens namn, Utgrävningar på månens baksi-
da kan sätta igång bilder och tankar om månen. Hur ser 
ett liv ut på månen?
Prata först i klassen om förutsättningarna om att leva 
på månen. Det är varmt i solen och kallt i skuggan, det 
finns ingen luft, växter kan inte överleva etc.
Prata sedan utifrån att allt är möjligt, det finns inga 
hinder alls. Hur skulle du vilja leva på månen. Måla och/
eller skriv en berättelse.



KOPPLINGAR TILL LGR 11 (2018 rev)
Här hittar du kopplingar i LGR 11 till Utgrävningar på 
månens baksida. Vill du få feedback eller bolla idéer 
om hur du kan jobba med föreställningen, tveka inte att 
kontakta oss. 

Bild
Bildframställning
• Framställning av berättande bilder, till exempel 

sagobilder. 
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, 

linje, yta samt för- och bakgrund

Bildanalys 
• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och 

hur de är utformade och fungerar. 
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna be-

rättar, till exempel dokumentära bilder från hemor-
ten och konstbilder.

Idrott och hälsa
Rörelse 
• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, 

hoppa och klättra. Deras sammansatta former i 
redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till 
musik, såväl inomhus som utomhus. • Enkla lekar 
och danser och deras regler. 

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Naturorienterande ämnen
Året runt i naturen
• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande 

till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och 
stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan 
organismer i ekosystem

Berättelser om natur och naturvetenskap
• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om 

naturen och människan.

Metoder och arbetssätt 
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersök-
ningar med text, bild och andra uttrycksformer, 
såväl med som utan digitala verktyg

Geografi/historia/religion/samhällskunskap
Att leva tillsammans
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel 

gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 
jämställdhet och relationer

• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i 
skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang

Att leva i närområdet 
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och 

bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att leva i världen 
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen 

på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna 
samt på länder och platser som är betydelsefulla 
för eleven.

• Människans uppkomst, vandringar, samlande och 
jakt samt införandet av jordbruk.

• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel 
frågor om trafik, energi och matvaror. 

• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla 
människors lika värde samt barnets rättigheter i 
enlighet med konventionen om barnets rättigheter 
(barnkonventionen).

Svenska
Läsa och skriva 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild 
samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i 
efterhand gå igenom egna och gemensamma texter 
och göra förtydliganden.

Tala, lyssna och samtala
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
• Muntliga presentationer och muntligt berättande 

om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, 
digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel 
som kan stödja presentationer



Berättande texter och sakprosatexter 
• Berättande texter och poetiska texter för barn från 

olika tider och skilda delar av världen. Texter i form 
av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, 
lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och 
poetiska texter som belyser människors upplevel-
ser och erfarenheter

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och inne-
håll. Hur en berättande text kan organiseras med 
inledning, händelseförlopp och avslutning samt 
litterära personbeskrivningar

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel 
film, spel och webbtexter. 

• Ord, symboler och begrepp som används för att 
uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

KONTAKT & FEEDBACK
Vi är nyfikna på hur föreställningen landar i klassrummet, vilka tankar som uppstår hos dina elever. Vi vill även se 
om föreställningen inspirerar till skapande, teckningar, berättelser, kanske egna föreställningar. 

Vi tar även gärna emot feedback från dig som pedagog om hur vi kan underlätta ditt arbete i att införliva scen-
konsupplevelser i ditt pedagogiska arbete.

Tveka inte att kontakta oss!

info@manteatern.se
www.manteatern.se
046 – 18 98 99
Instagram/facebook
@manteatern



Appendix: Minnesrunda




















