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PEDAGOGISK INSPIRATION
Detta är ett är ett material som vi har utformat till dig som pedagog för att ge inspiration i hur du kan förbereda 
klassen inför föreställningen, dig själv som pedagog, och även hur du 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 föreställningen. Självklart 
väljer du som pedagog fritt utifrån just din klass behov och förutsättningar. Du är också fri i att anpassa övning-
arnas upplägg och innehåll.
 
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.
 
Det viktiga är inte vad vi som skapat föreställningen vill kommunicera. Budskapet eller meningen skapas både i 
individen och i publiken som grupp genom den gemensamma upplevelsen. Det finns inga rätt eller fel.
 
Bakgrunden och annan info vi ger om föreställningen är som stöd för dig som pedagog och är inget som elever-
na behöver veta, däremot vid samtal både före och efter föreställningen kan informationen förhöja upplevelsen. 
Det viktiga att ta med sig är att även om vi som teater har en ambition med föreställningen så är det upplevelsen 
och den subjektiva tolkningen som är den absolut viktigaste delen.
 
VARFÖR EN ROMANTISK KOMEDI?
Vi på Månteatern vill ge vår högstadie- och gymnasiepublik något som vi såg saknas i utbudet av scenkonst för 
den äldre publiken i skolan. Det finns oerhört många föreställningar som tar upp svåra och tunga ämnen, absolut 
viktiga ämnen men i sina mörka och svåra tilltal också ger de tunga upplevelser. 



Vi vet att unga i denna ålder uppskattar svåra och mörka ämnen, men vi vet också att unga behöver bredd i sina 
upplevelser.

Vår ambition är att använda romcom formen som traditionellt är av en luftigare och lättare karaktär. Det är också 
en form som är fylld av kommersialism och stereotyper. Vi ville undersöka, hur vi kan göra en uppdaterad, rele-
vant och mångbottnad romantisk komedi.

FÖRESTÄLLNINGSTEXT 
Hussein flyttar in hos en familj. Han kommer från ett krig och kämpar nu för att få uppehållstillstånd i Sverige. 
Familjens dotter, Disa, är inte särskilt förtjust, hon tycker att de har det bra som de har det, dessutom är rummet 
som Hussein får fyllt av både råttor och mögel. Och hennes mamma verkar mest vilja prata med Max, han som 
driver en organisation som hjälper barn från kriget.

Däremot är Disas pojkvän, Zacke, överlycklig. Han har längtat efter att göra skillnad i världen och börjar direkt 
fixa i rummet. Men rummet är verkligen obehagligt och Hussein känner att han inte kan sova där. Men var ska 
han sova då? Ska han verkligen dela rum med Disa, är det en så bra idé?

Hussein är en romantisk komedi om att komma till ett land, vara tacksam över det man får och finna kärleken 
där man minst anar det. En föreställning om att öppna ett hjärta som kanske aldrig varit stängt.

OM FÖRESTÄLLNINGEN
Föreställningen har två fokus, det ena är två parallella kärlekshistorier som pågår. Den mellan Disa och Hussein 
och mellan Rosa och Max. Det andra fokuset är asylfrågan, beroendesituationen Hussein sätts i samt de privile-
gierades kamp för godhet eller egoism.



INFÖR FÖRESTÄLLNING
Vi på Månteatern ser att vår publik inte behöver ha en speciell förkunskap om innehållet i föreställningen, men 
det finns många positiva aspekter med att skapa ett intresse inför en scenkonstupplevelse.

Prata gärna även brett om tidigare scenkonstupplevelser. Har eleverna varit på en teater tidigare, har teatergrup-
per kommit till skolan? Har eleverna sett dansföreställningar eller cirkus? Hur var det att komma till en teater? 
Vad har varit bra/dåligt?

Prata gärna också om det fysiska rummet och vad som kan hända på en scen. Prata om scenografi, rekvisita 
och kostym, skådespelare, koreografi och ljussättning. Vad är det och vad har de olika beståndsdelarna för bety-
delse.

PÅ PLATS OCH UNDER FÖRESTÄLLNINGEN
Månteatern har lång erfarenhet av att möta barn och unga. I vår process med att ta fram den här specifika före-
ställningen har vi mött referensgrupper och provpublik i den tänkta målgruppsåldern.
 
När ni kommer in i föreställningsrummet så är det som att ni kommer hem till oss, även om vi är ute på turné 
och spelar på er skola. Vi kommer ta hand om er och lika viktigt att eleverna får en fin upplevelse är att ni som 
pedagoger också får det, så att ni kan ta in föreställningen på ett kvalitativt sätt.

Barn och ungas 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.

Detta är något som både skådespelare och tekniker är duktiga att ta in. Är det ett annat fokus i publiken så 
har de möjlighet att bryta föreställningen. Det är sällan föreställningar bryts och när det sker så kan det initialt 
kännas som något negativt, men enligt vår erfarenhet så är det oftast tvärtom. Det ger ett tillfälle för alla, både 
publik, skådespelare och tekniker, att hitta ett nytt fokus för att på så sätt ge möjlighet till bästa möjliga fortsatta 
upplevelse.



Självklart är det ni pedagoger som har det huvudsakliga ansvaret för era elever och att ni känner era elever bäst 
men tillsammans kan vi ge barnen en fantastiskt upplevelse.

VAD ÄR EN ROMANTISK KOMEDI?
Som en komplettering till föreställning har vi spelat in en serie där karaktären Doktor Granath går igenom 15 
hållpunkter om vad gör en romcom till just en romcom. Doktorn berättar och visar exempel, men det största 
exemplet är berättelser från hennes eget liv.

• FALSE LOVE INTEREST
• MEET CUTE
• BAD FIRST DATE
• FIRST KISS
• MEETING THE FAMILY
• LOVE MONTAGE
• HUGE FIGHT

• BREAK UP
• BREAK UP MONTAGE
• FAMILY RECONCILIATION
• CAREER EPIPHANY
• FALSE LOVE INTEREST CLOSURE
• WHO IS CHASING WHO
• HUGE APOLOGY
• HAPPILY EVER AFTER

De 15 lektionerna hittar du här. (Obs under v.5 kommer alla avsnitten finnas tillgängliga)
https://www.tiktok.com/@drgranath

ASYLFRÅGOR
Mer information med fokus på ensamkommandes situation och deras behov av att fly till Frankrike.

Flyktinggruppernas riksråd - Goda råd https://farr.se/goda-rad/
Ensamkommandes förbund - https://ensamkommandesforbund.se/

Svensktalande Migranters vänner i Frankrike - Organisation som vänder sig till personer som har levt i Sverige 
och har flytt till Frankrike - https://lamsf.fr/
Swedish French Afghan Running Club - Kortdokumentär om löparklubben som startade ur LAMSF https://www.
youtube.com/watch?v=rgbbjJiDqso
Fotoprojekt om löparklubben - https://www.scheelemedia.se/pagaende-projekt/
 
EFTER FÖRESTÄLLNINGEN
Vår ambition med föreställningen är att ge en upplevelse med många olika tolkningsmöjligheter. Det finns inga 
rätt eller fel.

Återigen, detta är förslag på övningar och frågor. Inspireras, plocka ut det bästa eller gör om helt och hållet.
 
MINNESRUNDA
Dela upp klassen i mindre grupper (beroende på ålder och storlek på klass, minnesrundan kan också göras 
gemensamt i klassen). Låt eleverna berätta för varandra vad de såg, och vad som mest fångade deras intresse 
i föreställningen. Det kan till exempel vara något ur scenografin, en specifik karaktär, musiken eller något helt 
annat. 

Uppmuntra eleverna att prata om just sin upplevelse, 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. Diskutera även gärna om 
man måste förstå allting i en föreställning?

Undvik 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 gärna Månteaterns webbsida för föreställningsbilder som kan visas för klassen för att underlätta minnesrun-
dan. Låt gärna eleverna tänka och minnas först utan bilderna. Sätt er sedan i 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.
https://manteatern.se/projekt/hussein/



FÖRDJUPAD REFLEKTION OM UPPLEVELSEN OCH TEMAT
Dela upp i smågrupper för att diskutera, avsluta med ett gemensamt samtal.
Exempel på generella igångsättningsfrågor:

• Vad tänkte du att föreställningen handlade om? Se om ni kan hitta gemensamma nyckelord, teman,  
exempelvis om kärlek, flykt, godhet

• Var det något i pjäsen du tyckte extra mycket om?
• Var det något som du inte gillade?
• Prata om de olika karaktärerna, hur förhåller de sig till varandra? Vilka drivkrafter eller motivation har de?
• Hussein anklagar att Zacke har angivit honom till migrationsverket, har han gjort det?
• Prata om Disas handlingar när hon är otrogen mot Zacke, är det ok?
• Prata om Zackes drivkraft att vara god. Är det ok att försöka göra gott men av egoistiska skäl eller spelar det 

ingen roll, bara man gör gott?
• Prata om Max motivation, speciellt samtalet mellan honom och Hussein där han försöker få honom att  

stanna så att han kan fortsätta träffa Rosa.
• Prata om Hussein och hans situation, hur han är beroende av de olika karaktärerna i föreställningen.
 
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 t ex. film 

Diskutera hur ljuset, ljudet, scenrummet, kostymer, rekvisita och koreografi användes i föreställningen. Samtala i 
helklass eller dela in eleverna i mindre grupper.
Förslag på frågor:
• Hur såg scenrummet ut? Varför tror du att teatern valde att bygga upp scenen så här för att berätta  

berättelsen?
• Hur skulle scenrummet kunnat se ut på andra sätt?
• Var utspelar sig föreställningen?



• Vilken rekvisita fanns i föreställningen? Hur användes den?
• Vad för kostymer hade karaktärerna och vad säger det om karaktärerna?
• Hur skulle du beskriva musiken? Vilken funktion hade den? Vad bidrog den till?
 
ÖVNINGAR  
Genreanalys
Prata om formen, vad är det som gör en romcom till just en romcom.
Finns det några moderna romcoms? Tittar eleverna på romcoms, gamla och/eller moderna? Skiljer sig de nya 
och gamla romcom filmerna sig åt?
Är Hussein verkligen en romcom? - Använd gärna Doktor Granath som nämns tidigare i detta material.

Titta gärna på en klassisk romcom som exempelvis Notting Hill, 10 things i hate about you eller She’s all that. 
Jämför med Hussein.

Titta gärna också på en romcom som har kommit på senare tid som exempelvis Crazy Rich Asians eller Book-
smart.

Finns inte tid att titta på filmer så diskutera utifrån redan befintlig kunskap om romcoms. Prata exempelvis om 
stereotyper, könsroller, hur påverkar det oss? Kan man titta på sånt man kanske inte håller med om men fortfa-
rande bli underhållen?

Skriv/gör pjäs/film - Vad hände sen?
Vad hände sen? Vad hände med Zacke hemma i Sverige.
Vad händer mellan Disa och Hussein i Paris
Vad händer mellan Rosa och Max?

Fortsätt gärna på den romantiska komedi temat alternativt byt genre helt och hållet.
Gör detta valet gemensamt i klassen och vid byte gör ett gemensamt val. Inkludera då en genreanalys.

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-
konstupplevelser i ditt pedagogiska arbete.
 
Tveka inte att kontakta oss!
info@manteatern.se
www.manteatern.se
046 – 18 98 99
Instagram/facebook
@manteatern
https://www.tiktok.com/@drgranath


