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INLEDNING

Vad kul att du har valt att se Månteaterns föreställning Odjuret tillsammans med din klass.
I detta material kommer vi att ge tips på olika sätt att arbeta med föreställning, både innan och efteråt. Se
detta material som ett förslag på arbetssätt du själv väljer, det är du som känner din klass bäst!
I en vilja att förenkla arbetet för er vad gäller planering och dokumentation så finns kopplingar till Lgr11,
och vi har samlat ett axplock av citat från styrdokumentet i slutet av materialet.
Vi tar gärna emot feedback om vad som funkar bra och vad vi kan förbättra i vårt pedagogiska material. Vi
uppskattar även att ta in Har du också andra frågor och funderingar så tveka inte att kontakta oss. Kontaktinfo finns längst bak i materialet.
En teaterupplevelse är 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.

TEATER - ETT NATURLIGT SÄTT ATT ARBETA UTIFRÅN LÄROPLANEN
Att låta eleverna ta del av en teaterföreställning är ett fantastiskt verktyg för att uppfylla några av de mål
som finns angivna i LGR11. Ett av skolans mål är exempelvis att eleven har en inblick i närsamhället och
dess kulturliv (s. 17), och i skolans uppdrag ingår att ”de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas” och att de ska få ”(…) uppleva känslor och stämningar”. (s.10)
Teatern har naturliga kopplingar till skolans värdegrundsuppdrag 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 dokumenterats 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 ämneskunskapen i exempelvis svenska, samhällskunskap och
biologi.
Allt handlar om vilka trådar ni väljer att spinna vidare på. Nedan har vi formulerat förslag på olika övningar
som tidigare använts i skolor med lyckat resultat. I slutet av detta häfte finns även citat direkt ur Lgr 11
som är tänkt att underlätta för att formulera dig kring och motivera ditt arbete kopplat till föreställningen.

FÖRESTÄLLNINGENS TEMATIK

De huvudsakliga teman i föreställningen är RELATIONER och IDENTITET. Att växa upp, att gå från barn till
vuxen där många känslor och situationer sker för första gången i ens liv.
Ni kanske kommer på ännu fler teman? I ett möte med en referensklass så kom frågan upp om det huvudpersonen Belle upplever, dvs en ung tjej träffar en äldre kille, hur skulle det vara om en kille träffar en äldre
tjej. Är det något som är vanligt förekommande? Att gå från barn till vuxen, skiljer sig den fasen i livet
mellan unga kvinnor och unga män?

OM ODJURET

Föreställningstext
Får man skita i allt, i alla? Får man lämna allt, sin familj till exempel, om den är jävligt jobbig, om den tycker saker och lägger sig i hela tiden, om ens mamma är alldeles för arg, om ens lillebror behöver en alldeles
för mycket?
När Belle träffar Odjuret är det meningen att allt ska bli bra. Bara mamman får träffa honom så att hon
förstår att han inte alls är ett odjur, bara allting lugnar ner sig och… Det blir ännu värre. Och konflikterna
eskalerar och plötsligt måste Belle välja och hur är det meningen att man ska tänka om allting och allt är
kaos.
Odjuret är en resa om att gå från barn till vuxen, att bryta sig lös. Och hur är det egentligen, kanske är det
så att odjuret finns i både dig och mig?
Bakgrund (för pedagog)
Annika Nyman som har skrivit föreställningen har tidigare skrivit föreställningar som utgår från en välkänd
berättelse, exempelvis Kain och Abel och Romeo och Julia. Där har hon plockat tematik som hon har tyckt
varit intressant och relevant att diskutera utifrån ett mer samtida perspektiv.
I detta projekt så är det första gången Annika skriver för en yngre publik. När Månteatern och Annika
började diskutera om vad för föreställning som vi ville göra tillsammans så landade det i Skönheten och
Odjuret, en klassisk berättelse om till synes omöjlig kärlek som alla är emot.

Skönheten och Odjuret är med dagens ögon en rätt hemsk historia där en ung kvinna kidnappas för att
frigöra Odjuret med sin kärlek.
Annika landade till slut i att det är mer intressant att titta på Odjuret, att det kanske inte alltid är svart eller
vitt, att vi alla antagligen har ett odjur i oss, något fasansfullt och elakt.

INNAN FÖRESTÄLLNINGEN

Praktisk info (för pedagog)
Till Odjuret så har vi specialbyggda sittplatser. På en yta av 9x10m så sitter publiken längst med de uppbyggda väggarna med scenen i mitten. Publiken sitter nära skådespelarna vilket är en del av den konstnärliga idén om att vara en fluga på väggen. Om skådespelarna inte kommer fram så kommer de att flytta på
exempelvis ben för att komma åt. Detta kommer också informeras om innan publiken blir insläppt.
Månteatern har spelat teater för barn och unga i över 30 år. Våra skådespelare är erfarna, vi som teater
har nog stött på det mesta som kan ske när vi spelar teater för en ung publik. Vi är fullt medvetna om att
en skolpublik ofta själva inte har valt att se föreställningen eller vissa har svårt att sitta still eller att det är
svårt att stoppa en fnissattack. Ibland kan även en publik uppfattas som stökig när de egentligen tar in om
vad som händer på scenen, pratar med sina kompisar etc. Det är svårt att säga var gränsen går. Upplever skådespelare eller tekniker från Månteatern om att publiken har tappat fokus eller andra gränser har
korsats så bryter vi och i de allra flesta fallen så återupptas föreställningen. En bruten föreställning ska inte
ses som ett nederlag, av erfarenhet när föreställningen återupptas efter ett bryt så skapas ett nytt fokus
och föreställningen kan få en ny kraft.
Har du några praktiska frågor eller information du vill delge er inför föreställningen, tveka inte att kontakta
oss.

Förberedelser med elever
Prata gärna i klassen om att ni kommer att se en teaterföreställning. Prata även om begreppen scenografi
(det uppbyggda rummet på scenen), rekvisita (sakerna på scenen), kostym, manus, skådespelare, gestaltning, karaktär och ljussättning. Vad betyder de och vad har de för betydelse för att berätta en historia.
Prata gärna om tidigare scenkonstbesök, hur stor erfarenhet har klassen av att se scenkonst. Lägg gärna
fokus om det subjektiva tolkandet, att det inte finns några rätt eller fel.
Läs gärna upp vad förställningen (se föreställningstexten ovan) kommer att handla om för att skapa en
förväntan. Diskutera om vad eleverna tror att föreställningen handlar om.
Titta igenom diskussionsfrågorna nedan. Kanske vill du bolla frågorna kring temana med eleverna redan
nu.

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Minnesrunda
Dela upp eleverna två och två. Låt dem berätta för varandra vad de såg, och vad som mest fångade deras
intresse i pjäsen. Det kan till exempel vara något ur scenografin, texten, en specifik karaktär, temat, musiken, relationerna eller något helt annat. En teaterupplevelse är subjektiv, så uppmuntra eleverna att prata
om just sin upplevelse. Fråga helst inte 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.
Sedan sätter ni er i en ring och låt var och en berätta för alla i klassen. Förutom att fånga upp tankar kring
föreställningen, så hjälper minnesrundan er att tillsammans minnas det ni sett.

Fördjupande reflektion kring tematiken i Odjuret
Diskutera i helklass, låt eleverna svara skriftligt eller dela upp i smågrupper.
• Vad tänkte du att pjäsen handlade om? Se om ni kan hitta nyckelord, teman, såsom: relationer, att
växa upp etc..
• Var det något i pjäsen du tyckte extra mycket om?
• Var det något som du ogillade?
• Kände du igen det som karaktärerna gick igenom? I så fall vad? Vill du berätta mer?
• Kunde de olika karaktärerna ha hanterat konflikterna på andra sätt?
• Hur hanterar tjejer, respektive killar konflikter med familj/andra relationer?
• Var det något som kändes overkligt/inte kunde relatera till i din verklighet/osannolikt?
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 använts för att berätta just berättelsen i
Odjuret. Samtala i helklass eller dela in eleverna i mindre grupper.
Förslag på frågor
• Hur såg scenrummet ut? Varför tror ni att teatern valde att bygga upp scenen så här för att berätta
berättelsen? Hur hade ni velat att scenen skulle se ut?
• Vilka rum i rummet fanns det? Vilka tillhörde de? (Belles rum, Mammans lägenhet, Odjurets lägenhet)
• Vilken rekvisita fanns i scenrummet? Hur användes den?
• Vilken betydelse hade ljussättningen för berättelsen?
• Vilka olika kostymer hade karaktärerna? Vad berättade kostymerna om karaktärerna?
• Hur skulle ni beskriva musiken? Vilken funktion hade den? Vad bidrog den till?
• När Belle pratade mot publiken, till vem pratade hon då?

PRAKTISKA ÖVNINGAR

Associationsövning (svenska, bild)
Skriv upp ett tema var på olika pappersark. Sedan får klassen enskilt, eller i grupp, fritt associera till orden
och skriva ner det de kommer på. Det kan komma upp bilder, situationer, ord eller minnen
.
Skriva berättelser (svenska, värdegrundsarbete)
Skriv en egen berättelse om relationer och identitet. Istället för att fokusera på en kärleksrelation, skriv om
andra typer av relationer. Kompisar på nätet, kompisar irl, kan man vara kompis med en förälder etc.
Vad händer sen? Skriv en berättelse om vad som hände med Belle. Som en förberedelse prata med hela
klassen om slutet. Åkte hon till Berlin själv? Vad hände med Odjuret?
Prata om hur pjäsen var skriven och berättelseformen. Hur hade man kunnat berätta historien om de här
karaktärerna på ett annat sätt?
Skriva och gestalta manus (svenska, värdegrundsarbete)
Diskutera i klassen om vad man behöver för att kunna skriva ett manus (plats, karaktärer och berättelsens
dramaturgi), och låt alla i klassen skriva ett kort manus på 2-4 sidor på något tema i föreställningen. Lotta
sedan ut ett par manus som ska repeteras in och gestaltas. Låt exempelvis den som skrivit manuset
regissera, eller låt författarna vara anonyma om temat känns känsligt.
Intervju (svenska, samhällskunskap, historia, värdegrundsarbete)
Att intervjua valfri person om relationer, att växa upp eller något annat tema som är kopplat till föreställningen. Låt eleverna själva välja tema, vad de vill fördjupa sig i och vilka frågor de ska ställa. Sätt minimikrav på intervjun (tex minst 10 frågor), och låt sedan eleverna redovisa en sammanfattning av intervjun i
helklass. Intervjuerna kan sedan sättas ihop till en antologi.

LGR11

Skolans värdegrund och uppdrag:
Förståelse och medmänsklighet
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”
Skolans uppdrag
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska
vara inslag i skolans verksamhet.”
Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja
att handla också med deras bästa för ögonen
2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många
olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
2.6 Skolan och omvärlden
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö
Historia
Syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang,som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det
förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. (…)Den ska också bidra
till attt eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och
värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
Samhällskunskap
Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen
och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen
formas, förändras och samverkar.
Centralt innehåll
I årskurs 7-9
Individer och gemenskaper
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnade och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk
bakgrund, kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.
Svenska
Syfte
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Centralt innehåll
Årskurs 7-9
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, ljud och bild samspelar.
Tala, lyssna och samtala
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och
samhällsliv.
Berättande texter och sakprosatexter
Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Språkbruk
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser
och värdeladdning.
Biologi
Årskurs 7-9
Kropp och hälsa
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och
ansvar.
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