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Några ord från regissören
Hej!
Vad roligt att ni har sett eller strax skall se föreställningen Manhattanprojektet!
Den här pjäsen är ytterligare en berättelse om när barn drabbas av vuxnas
oförmåga att vara just vuxna, men den är också en kärleksförklaring till skrattet,
leken och teatern.
Å ena sidan handlar pjäsen om Katja som är 11 år vars föräldrar bara bråkar och
bråkar. Om hur hon försöker begripa och reda ut vems fel allt är. Hur hon
försöker hantera sin egen skuldkänsla, sorg och ilska över det oundvikliga
uppbrottet. Å andra sidan är pjäsen en fartfylld och galen fars som utspelar sig i
en filmisk värld med schablonartade skurkar och hjältar.
Men jag tänker att det är så i livet. Att allting är på åtminstone två olika sätt på
samma gång. Och det skapar mervärde och möjligheter. Om vi vågar låta skratt
och gråt finnas samtidigt så har vi större chans att komma åt det komplexa i
situationen. Det är aldrig enkelt eller bara på ett sätt. Att våga prata om det
svåra genom skratt och flams kan vi komma djupare. Genom att få utlopp och
för sorg genom musik och sång så kan vi komma vidare. Genom att diskutera
och uppleva tillsammans kan förstå varandra och oss själva bättre.
Jag tänker att vår Katja skapar en värd fylld av allt det ytliga, roliga och
tramsiga som hon älskar för att på så sätt bearbeta det allvarliga som hon just
nu är med om.
Jag hoppas och tror att pjäsen ska sätta igång en massa tankar och känslor hos
publiken som ser den. Vissa kommer att känna igen sig i Katjas situation och
kanske inte känna sig lika ensamma. Vissa kommer uppslukas av fantasivärlden
och inspireras av jazzen och 40-talets New York. Vissa kommer mest skratta åt
alla tokigheter och upptåg som skådespelarna hittar på.
Och jag tror att det ena inte utesluter det andra, utan att publiken både kan
gråta av skratt och skratta åt eländet.
Gustav Deinoff, Regissör
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Om materialet
Detta material riktar sig till pedagoger som har varit eller skall gå på
föreställningen Manhattanprojektet. Det är vår avsikt att du ska se detta material
som en inspiration, där du kan välja de delar som fungerar bra för er. Detta
pedagogiska material innehåller förslag på för- och efterarbete, kopplat till er
teaterupplevelse, som ni kan arbeta utifrån. Materialet vill, genom övningar,
frågeställningar och skapande arbete stimulera barnen till att gemensamt
reflektera kring föreställningens olika teman.
Materialet är uppdelat i tre delar:
Del 1 – Inför- och efter föreställningen
Här hittar ni förslag på frågeställningar som ni kan arbeta med tillsammans i
klassen, både inför och efter er teaterupplevelse.
Del 2- Skapande och diskussionsfrågor
Här hittar du diskussionsmaterial och förslag på skapande som du och din klass
kan arbeta med. Använd det som passar just din klass bäst!
Del 3 – Om föreställningen
Här hittar ni information om föreställningen, om Unga Klara och Scenkonst
Sörmland samt förslag på Skapande skolaprojekt med oss. På sista sidan får ni
också några litteraturtips.
Vi hoppas att ni skall finna materialet inspirerande och skulle bli väldigt glada
om ni ville ge oss återkoppling på hur ni upplevt det.
Både ris och ros är välkommet!
Skriv till: julian@ungaklara.se
Bästa hälsningar,
Julian Vigil
Pedagog, Unga Klara
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Inför teatern
Manhattanprojektet kommer att spelas för er av fem skådespelare. I
föreställningen används rökmaskin och röken är helt ofarlig. Det ingår också
livemusik.

Mindmap
Innan ni kommer till föreställningen kan det vara bra om ni tillsammans pratar
lite kring era förväntningar och erfarenheter av att gå på teater. Gör gärna en
Mindmap.
Syfte: Att höra och se vad barnen tänker och tycker om teater. Samt vad de har
för förväntningar inför föreställningen.
Detta behövs: Penna, svarta/vita tavlan eller ett stort papper.
Gör såhär:
1. Skriv TEATER på tavlan.
2. Fråga barnen vad de tycker eller tror att teater är.
3. Skriv upp det barnen säger runt ordet TEATER.
Samtala om vad ni skrivit på tavlan.

Ordlista
I föreställningen förekommer ord och begrepp som alla kanske inte är bekanta
med eller som kan vara bra att repetera. Passa gärna på att gå igenom dessa
ord med din grupp innan ni kommer till teatern.
Albert Einstein Albert Einstein (1879–1955) var en fysiker (vetenskapsman) som
kallas en av skaparna av den moderna fysiken. Han är mest känd för att ha
utvecklat relativitetsteorin som revolutionerade fysiken. 1939 skrev han ett brev
till president Roosevelt (USA) att kärnklyvning kunde användas för att skapa
atombomben. Det var möjligt att Tyskland redan hade startat sin forskning och
Einstein menade att USA också borde börja forska om detta.
Andra världskriget Andra världskriget var ett krig mellan åren 1939 till 1945.
De flesta länder i världen involverades, i olika grad, i detta krig. I kriget fanns
två militära allianser: de Allierade med Storbritannien som ledde kampen mot
Axelmakterna. Axelmakterna leddes av Tyskland. De Allierade vann kriget 1945.
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Atombomb Atombomben är en bomb som har mycket stor sprängkraft. De
största atombomberna kan utplåna allt som finns inom en radie av flera
kilometer. Många kärnvapen har provsprängts, men endast två har använts i
krig. De användes av USA mot Japan år 1945.
Axelmakterna bland andra länder ingick Tyskland, Japan och Italien i
Axelmakterna
De Allierade bland andra länder ingick Frankrike, Polen, Storbritannien, Kanada,
USA, Sovjetunionen och Kina i de Allierade
Förintelsen Förintelsen är ett begrepp för det folkmord som nazisterna gjorde
sig skyldiga till under andra världskriget. Under förintelsen mördades ca 6
miljoner judar och många fler miljoner romer, homosexuella, personer med
funktionsnedsättningar, krigsfångar och politiska motståndare.
Manhattanprojektet Det var kodnamnet på det forskningsprogrammet, som
USA, Storbritannien och Kanada (Allierade) hade för att framställa den första
atombomben. De Allierade var oroliga att Tyskland skulle lyckas uppfinna
atombomben innan och därför startade de Manhattaprojektet. De Allierade
lyckades bli först med att skapa den första atombomben. Projektets
vetenskapliga ledare var Robert Oppenheimer.
Motståndsrörelse är det organiserade motstånd som sker utan statlig kontroll.
Nazist Nazisterna eller nationalsocialisterna var det politiska partiet som hade
makten i Tyskland 1933 och 1945. Deras partiledare hette Adolf Hitler.
Nazisterna invaderade flera länder i Europa och detta ledde till det andra
världskrigets utbrott. Nazisterna gjorde sig skyldiga till många krigsbrott bl.a.
Förintelsen.
TIPS!
Ta del av materialet för åk 4–6 på Levande historias hemsida! Där finns filmer, diskussionsfrågor,
serier och mycket mer https://www.levandehistoria.se/klassrummet
Lyssna på P3 Historia: Albert Einstein - geni, pacifist och atombombens fader?
https://www.so-rummet.se/content/p3-historia-albert-einstein-geni-pacifist-ochatombombens-fader

7

Manhattanprojektet

Efter teatern
Innan ni börjar arbeta med de olika delarna i detta material kan det vara bra att
göra en minnesrunda och eftersamtal där eleverna får beskriva och dela sina
olika tolkningar av teaterupplevelsen.

Gör såhär:
Sätt er i en ring och låt alla i turordning få möjlighet att uttrycka sig om vad
de minns från föreställningen. Se nedan exempel på frågor som du som
pedagog kan ställa:
•

Vilken scen har fastnat? Varför var det just den scenen som utmärkte
sig/fastnade hos dig?

•

Varför heter föreställningen Manhattanprojektet, tror du?

•

Hur såg det ut i scenrummet?

•

Vad handlar föreställningen om för dig?

•

Tänkte du/kände du något speciellt när du såg föreställningen?

Uppgift!
Ge eleverna i uppgift att skriva om det de minns från föreställningen, sätt gärna
på lugn musik i rummet när de gör uppgiften. Kanske vill de också rita hur det
såg ut i rummet eller hur de tycker att det borde ha sett ut?

Om ni vill, skicka gärna in elevernas texter till Scenkonst Sörmland:
info.scenkonstsormland@regionsormland.se

Vi skulle bli så glada av att få ta del av detta!
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Skapande och diskussionsfrågor
Om jag var forskare
Manhattanprojektet var forskningsprojektet för att framställa atombomben. Är
alla uppfinningar bra? Är världen bättre än innan nu när atombomben finns?
Vilka uppfinningar är bra/dåliga tycker du? Om du var forskare och kunde
uppfinna något som förändrade världen, vad skulle du uppfinna då?
Gör såhär:
1. Para ihop barnen 2 och 2.
2. Ställ frågorna: Är alla uppfinningar bra? Är världen bättre än innan
nu när tex atombomben finns? Vilka uppfinningar är bra/dåliga
tycker du? Be barnen prata med varandra om detta 2 och 2.
3. Be alla grupperna redovisa i storgrupp om vad de pratat om och
hur de resonerat. Ställ gärna följdfrågor såsom: Hur kom ni fram till
det? Varför tror ni att det är bättre/sämre? Osv
4. Para återigen in barnen 2 och 2.
5. Ställ nu frågan: Om du var forskare och kunde uppfinna något som
förändrade världen till det bättre, vad skulle du uppfinna då? Be
barnen prata med varandra om detta 2 och 2
6. Be alla grupper redovisa för varandra vad de pratat om. Ställ
gärna följdfrågor.

TIPS!
Besök tex Nobelmuseet eller Tom Tits Experiment om ni har möjlighet. Det finns mycket
inspiration att hämta!
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Mitt porträtt av Albert Einstein
Gör varsitt porträtt av Albert Einstein. Det kan vara en rituppgift med valfri
teknik (blyerts, kritor, målarfärg etc.) eller som ett kollage med blandteknik.
Gör såhär:
1. Ställ fram pennor, papper, saxar, tidningar, klister, målarfärg, bomull,
garn, knappar/pärlor och annat som ni vill använda till konstverken.
2. Be barnen välja en bild på Albert Einstein som de utgår från i sitt
porträtt. Kanske vill de ta med annat som representerar Albert
Einstein i sitt konstverk?
3. Be barnen bestämma sig för vilken teknik de vill använda till sitt
konstverk.
4. Om ni vill kan ni sätta upp barnens alster som en utställning i
klassrummet när ni är klara.

Ni kan söka efter olika bilder på Albert Einstein på internet som ni utgår ifrån
eller t.ex. använda denna:
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När vuxna bråkar
Förutom att världen står i brand med andra världskriget så pågår det i
föreställningen också ett slags krig hemma hos Katja mellan hennes föräldrar.
Varför bråkar vuxna? Vad bråkar de om? Kan det ibland vara bättre att de
vuxna skiljer sig? När då? Finns det bra bråk? När blir ett bråk dåligt?
Gör såhär:
1. Dela in klassen i mindre grupper och be dom samtala om frågorna
ovan. Skriv upp frågorna på tavlan eller ställ frågorna, en i taget, till
grupperna.
2. Samla ihop grupperna och be dem redovisa för varandra vad de
pratat om i sin grupp. Ställ gärna följdfrågor som tex Varför tror
du/ni att det är så? Hur kom du/ni fram till det?
Uppgift!
Hur känns det när vuxna bråkar? Om du skulle rita hur det ser ut när vuxna
grälar, hur skulle det se ut?
Gör såhär:
1. Dela ut papper kolkritor eller andra kritor som finns till hands på er
skola.
2. Sätt på lugn musik i rummet om ni har möjlighet.
3. Ge barnen 15–20 min till att i lugn och ro rita sitt verk.
4. När alla är färdiga, be dem visa upp sitt alster för varandra. Om
man inte vill visa så behöver man såklart inte det.
Tips!
Det kan vara roligt att prova att rita med sin svaga hand. Om man tex är högerhänt, prova att
rita med vänsterhanden. Det kan ibland vara lättare att släppa på sitt eget krav att det man
ritar ska bli ”bra” eller ”snyggt” när man byter hand.
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Ditt viktiga träd
Vissa lever med sina föräldrar, andra med skilda föräldrar. Ibland bor man hos
en annan vuxen än sina biologiska föräldrar. De vi räknar som vår familj och
släktingar är ofta de vi har biologiska band till, men ibland räknar vi andra
personer till våra närmaste. Fosterföräldrar, bonuspappor/mammor, extramormor/morfar etc. Det kan vara så att vi ibland vill inkludera andra än just
biologiska släktingar i vårt släktträd eller som vi valt att kalla det här- Ditt
viktiga träd.
Uppgiften är indelad i två delar: Samtal och Skapande

Samtal
Gör såhär:
1. Sätt er i en stor ring i klassrummet.
Samtala med gruppen om att ett av teman i föreställningen är att Katjas
föräldrar bråkar. Kanske leder det till skilsmässa?
Skilsmässa är vanligt i Sverige. Prata också om att när vuxna skiljer sig,
träffar de ibland en ny partner som de vill vara med. Ibland flyttar de ihop
med sin nya partner. Ibland har den nya partnern barn sedan innan också
eller så skaffar föräldern fler barn tillsammans med sin nya partner.
2. Gör en runda och ge varje barn möjlighet att komma till tals kring detta
ämne eller lämna ordet fritt. Kanske har de egna erfarenheter av
skilsmässa i familjen som de vill dela med sig av till klassen? Det kan vara
så att det pågår en skilsmässa hemma hos ett eller flera av barnen.
Exempel på frågor:

”Vilka bor du med”?
”Vilka personer i din familj/släkt/andra är viktiga för dig”?
”Hur kan det se ut i andra familjer”?

OBS!
Var lyhörd och varsam när ni talar om detta, då det kan röra upp starka känslor. Det kan kännas
på många olika sätt när ens föräldrar skiljer sig och kanske träffar en ny partner. Det kan tex
vara skamfyllt att ens föräldrar är skilda eller ska skiljas. Det kan då vara bra att höra att andra
har liknande erfarenheter. Inga känslor är fel eller rätt.

12

Manhattanprojektet

Skapande
Nu ska du få skapa ditt släktträd eller som vi valt att kalla det här- Ditt viktiga
träd. Detta moment kan med fördel delas upp på två lektionstillfällen, då
eleverna kan arbeta i lugn och ro med sitt skapande.
Gör såhär:
1. Visa exempel på hur släktträd kan se ut.
2. Dela ut stora papper, tex A3, och ställ fram filtbitar i olika färger,
klister, blyertspennor, kritor eller färgpennor.
3. Låt barnen skapa fritt och inkludera alla de släktingar och andra
som de vill ta med i trädet.
4. När alla är klara, häng upp verken i klassrummet och ge alla
möjlighet att få titta på varandras träd. Ge också alla möjlighet att
berätta om sitt träd. Vill man inte hänga upp sitt träd eller berätta
om det är detta såklart ok.

Exempel på släktträd av Laura Schröder Vigil
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Vad hände sen?
Föreställningen har ett slut där Katja säger till sina föräldrar att hon tycker att
de borde skiljas. Men vilka alternativa slut skulle kunna finnas?
Gör såhär:
1. Gör en minnesrunda i klassen där ni tillsammans minns hur
föreställningen slutade.
2. När alla fått komma till tals, dela in klassen i mindre grupper där de
kan prata med varandra om vad de tror kan ha hänt sen för Katja,
efter föreställningens slut.
Frågeställning:
- Hur gick det för Katja sen, tror du?
3. Be grupperna samlas och gör nu ytterligare runda där de berättar
för klassen om hur de tror att det gick sen för Katja.
4. Be varje elev skriva ner sin berättelse om hur fortsättningen blev för
Katja. Om eleverna vill, går det också bra att de skriver berättelsen
tillsammans med någon i sin grupp.
Om ni vill, skicka gärna in berättelserna till oss, vi skulle bli jätteglada att få ta
del av detta!
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Skapande skola
Unga Klara finns tillgängliga för er och erbjuder Skapande skolaprojekt i form av ett paket som innehåller workshops för både elever
och pedagoger. Er teaterupplevelse på Unga Klara är då en del av
projektet. Skapande skola-projektet kan se ut som exemplet nedan,
men utformas tillsammans med er, utifrån de förutsättningar som finns
på just er skola.

För frågor om Skapande skola maila till: julian@ungaklara.se
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Om föreställningen
Manhattanprojektet
Urpremiär 28 oktober 2020
Medverkande
Parwin Hoseinia

Måns Clausen

Yarien Rodriguez

Åsa Carlberg

Ingela Schale Berghagen
Produktion
Dramatiker Rasmus Lindberg
Regi Gustav Deinoff
Scenografi & Ljus Sven Dahlberg
Kostymdesign Johanna Lovén
Maskdesign Linda Goncalves
Ljuddesign Foad Arbabi

Rekvisitör & Turnéledare Anna Hammar
Jazzcoach & Inspelat piano Alex
Zethson
Regiassistent Julia Stina Skoglund
Producent Yvonne Granath
Förlag Draken Förlag
Foto Gustav Ågerstrand

Den 28 oktober 2020 är det urpremiär för Manhattanprojektet av Rasmus
Lindberg, i regi av Gustav Deinoff, en av Unga Klaras två konstnärliga ledare.
Premiären äger på Unga Klara i Stockholm där föreställningen spelas 28–31
oktober. Sedan väntar en omfattande turné i mellanstadieskolorna i Sörmland.
Manhattanprojektet är en rapp och rolig deckare som utspelar sig i New York
under ett brinnande världskrig. Privatdetektiven Mr. Petrovic dras in i en jakt på
att återfinna Albert Einstein som är försvunnen. Både nazisterna och de allierade
är dem hack i häl eftersom de vill åt Einsteins kunskap för att kunna skapa en
atombomb!
Men det är också en berättelse om elvaåriga Katja, som inte vet om hon ska
släppa bomben i sin egen familj där det också pågår ett krig.
Manhattanprojektet är en produktion av Scenkonst Sörmland i samarbete med
Unga Klara.
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Om Scenkonst Sörmland
- vidga vyer och väcka engagemang!
Scenkonst Sörmland har hela Sörmland som arbetsfält. I dialog med länet
producerar, förmedlar och arrangerar vi aktuell scenkonst samt bedriver
pedagogisk verksamhet. Verksamheten präglas av delaktighet, jämställdhet,
tillgänglighet, mångfald och alla människors lika värde. För oss är det värdefullt
att vi har konstformerna musik, teater, dans och film samlade under ett tak; det
innebär stora möjligheter för gränsöverskridande och nyskapande arbete mellan
genrer och konstområden. Vi satsar mycket på nyskrivet material, både inom
teater och musik.
I över 40 år har Sörmlandsmodellen, som är Scenkonst Sörmlands prioriterade
uppdrag, nått samtliga av länets barn och unga mellan 5–15 år med två
scenkonstupplevelser per år. Detta möjliggörs förutom våra egna produktioner
genom samproduktioner och gästspel.
I april 2014 samlade Scenkonst Sörmland hela sin verksamhet inom teater,
musik, dans och film under ett och samma tak i Munktellstaden, Eskilstuna.
Utöver moderna kontorsarbetsplatser erbjuder Scenkonst Sörmlands nya hus
även en dansstudio, en konsertsal och en blackbox (teater), samt verkstäder för
den tekniska personalen. Detta skapar goda förutsättningar för att bedriva en
professionell kulturverksamhet som är anpassad för dagens och framtidens
kulturbehov i länet, med extra fokus på barn och unga.
Scenkonst Sörmland är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, som är ett
verksamhetsområde inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten, och finansieras av
regionen, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd. Kultur & Utbildnings
vision är just att ”vidga vyer och väcka engagemang”, samt att bidra till att
människor kan påverka sin situation och samhället.
Mer information om oss hittar du via www.scenkonstsormland.se
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Om Unga Klara
Unga Klara grundades 1975 av Suzanne Osten och har sedan starten
varit en världsledande teater i barns och ungas tjänst, där livets
svåra och komplexa frågor lyfts fram genom konsten. Unga Klara vill
spela teater om det viktigaste, för de allra viktigaste.
2014 tillträdde Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff som konstnärliga
ledare för Unga Klara och sedan januari 2018 är Unga Klara
Sveriges första nationella scen för barn och unga.
Med utgångspunkt i den självklara inställningen att en ung publik har
rätt till samma höga konstnärliga kvalitet som en vuxen och att en
bäst bejakar livet genom att tala sanning om dess komplexitet, har
Unga Klara försökt undersöka vad teater kan vara. Unga Klara har
gett sig på de svåra ämnena, men också den lustfyllda formen, och
försökt att kombinera det tunga med det lätta, forskat, ifrågasatt
och prövat på publiken. Unga Klara arbetar normkritiskt, feministiskt
och antirasistiskt för mångfald, jämlikhet och människors lika värde.

18

Manhattanprojektet

Några litteraturtips
BRIS
Skilsmässa
https://www.bris.se/for-vuxna-ombarn/vanliga-amnen/barnet-ochfamiljen/skilsmassa/
Konflikter vid skilsmässa
https://www.bris.se/for-vuxna-ombarn/vanliga-amnen/vanliga-fragoroch-svar/konflikter-vid-skilsmassa/

Anne franks dagbok
Ari Folman, David Polonsky
Alva rymmer; Alva blir kär
Pernilla Gesén
När mamma och pappa skiljer sig: en
bok för barn om skilsmässor
Emily Menendez-Aponte
Pang Poff Pavlo : om när mammor och
pappor skiljer sig
Eva Staaf

Rädda Barnen
Så pratar ni med barnen om skilsmässan
https://www.raddabarnen.se/rad-och- Den stora smällen
kunskap/foralder/sa-pratar-ni-medMats Wänblad
barnen-om-skilsmassan/
Vilken vecka!?: när föräldrarna skiljer
Att skiljas med barn
sig
Malin Bergström
Jennie Persson

När mamma och pappa flyttade isär: Skilda vägar: när föräldrar flyttar isär
om hur barn reagerar på skilsmässa Inger Ekbo
Jennifer Moore-Mallinos
Alice varannan vecka
Överlevnadshandbok för skilda
Bo R Holmber
föräldrar med gemensamma barn
Thomas Nilsson
Allt om familjer
Felicity Brook

