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Om det pedagogiska materialet
Detta material riktar sig till pedagoger som har varit eller skall gå på föreställningen
Ögonblicket. 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 också förslag
på för- och efterarbete, kopplat till er teaterupplevelse, som ni kan arbeta utifrån. Materialet
vill, genom övningar och frågeställningar, stimulera barnen till att gemensamt reflektera
kring föreställningens olika teman.
Materialet är uppdelat i tre delar:
Del 1 – Före- och efter föreställningen
Här hittar ni förslag på frågeställningar som ni kan arbeta med tillsammans i klassen, både
inför er teaterupplevelse och efter denna.
Del 2- Övningar
Här hittar du diskussionsmaterial och övningar som du och din klass kan arbeta med.
Del 3 – Om föreställningen
Här hittar ni här information om föreställningen, om Unga Klara samt förslag på Skapande
skolaprojekt med Unga Klara, samt några litteraturtips. Missa inte heller intervjun med
föreställningens regissör, Gustav Deinoff och författare, Erik Uddenberg.
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 ert teaterbesök
Ögonblicket kommer att spelas i ert klassrum. Det är tre skådespelare och en musiker med i
föreställningen. Föreställningen innehåller interaktiva delar som en frivilligt kan delta i. Läs
gärna avsnittet Om föreställningen i detta material tillsammans.

Mindmap
Syfte: Att 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 mitt på vita/svarta tavlan.
2. Fråga barnen vad de tycker eller tror att teater är.
3. Skriv det barnen säger runt om ordet TEATER.
Samtala om vad ni skrivit på tavlan.
Förslag på frågor:
•

Fråga barnen om de har sett någon teaterföreställning förut och hur de upplevde
det.

•

Fråga också om de har några förväntningar på föreställningen som ni ska se.

•

Förklara att det är en föreställning som spelas i ert klassrum.

Ni har nu tillsammans skapat en gemensam bild av vad teater kan vara. De som tidigare inte
hade sett teater har nu fått en inblick i andras erfarenheter och ni har nu en gemensamt
kunnat prata om elevernas förväntningar och förhoppningar inför teaterupplevelsen.
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Efter er teaterupplevelse
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 Ögonblicket, tror du?

•

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 de tror att Mariam Laguna
eller planeten Plutonien ser ut?
Om ni vill, skicka gärna in elevernas texter till Unga Klara. Vi skulle bli så glada av att få ta del
av detta!

5

Ögonblicket

Övningar
Det övergripande syftet med övningarna är att ge barnen möjlighet till reflektion krin
föreställningen och tematiken.
Tänk på övningarna som följer som en handledning. Inte som en regelbok. Plocka bland
övningarna som ni vill eller gör dem i den ordning de står i.
Ni är fria att ändra och modifiera övningarna som det passar er.

Inte nudda golv

Syfte: Detta är en rolig och klurig samarbetsövning.
Detta behövs: Ett rum med plats att röra sig i med sin stol.
Gör såhär:
Be barnen ta med sin stol till den ena väggen.
Om rummet är ert klassrum, skjut isär bänkarna så att ni skapar en tom väg tvärs över
klassrummet.
Instruera dem att de skall ta sig över till andra sidan rummet utan att nudda golv.
När de tagit sig över till andra sidan, be dem att göra det ännu en gång. Men denna gång tar
ni bort två-tre stolar. Upprepa övningen och ta bort så många stolar som möjligt.
Med hur få stolar klarar klassen av uppgiften?

Samtal om altruism
Syfte: Att reflektera kring vad som får oss att göra något för någon annan.
Detta behövs: Penna, svarta/vita tavlan eller ett stort papper.
Vad får oss att göra något för någon annan? När kan vi välja att vara medmänskliga och
osjälviska?
Gör såhär:
1. Samtala om vad ordet altruism betyder.

Altruism, medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism), är att hjälpa andra utan att önska
något i gengäld. Till altruism räknas ofta generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att
frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen. (Wikipedia)

Skriv gärna upp på tavlan.
2. Prata fritt eller använd frågeställningarna nedan.
3.
Förslag på frågor:
•

Vad är det att vara osjälvisk?

•

Vad betyder det att visa medmänsklighet?

•

När har man ”råd” att vara osjälvisk/medmänsklig?

•

Vad är civilkurage?

•

Vad betyder det att vara god?
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•

Finns det situationer där det inte går att vara osjälvisk/medmänsklig/god eller visa
civilkurage?

•

På vilket sätt blir du påverkad av andras alturuism?
Vilka personer känner du till som visat prov på altruism och/eller civilkurage? Skriv
upp de ni kommer på, på tavlan. (Ex. Malala Yousafzai, Greta Thunberg, Rosa Parks…)

•

Expertpanelen
Syfte: En rolig och underhållande övning där barnen får reflektera kring lösningar på olika
problem
Detta behövs: Ert klassrum eller annat rum.
Gör såhär:
Tre personer utgör en expertpanel som kan lösa alla problem.
Publiken kommer med påhittade problem som de vill ha lösta, och de får ett bra, ett dåligt
och ett verkligt uruselt råd.
När panelen har löst ca tre problem, byt ut panelen.
Exempel på problem:
- Vi ska spela fotboll men den enda bollen som finns är inlåst i förrådet. Vad gör vi?
- Familjen skall äta middag, vi är 4 personer, men vi har bara 3 tallrikar! Vad gör vi?
-

En äldre person som har svårt att gå, ramlar på gatan, vad ska jag göra?

-

Två personer är dumma mot en annan. Vad gör jag?

-

Någon ropar från toaletten att toapappret är slut. Vad gör jag?
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Rituppgift– Min superhjälte!
I föreställningen möter vi Mariam Laguna, en flicka med en superkraft som hon använder för
att hjälpa människor i olika situationer.
Vilken superkraft skulle eleverna ge till sin påhittade superhjälte och till vad skulle den
använda sina krafter?
Syfte: Barnen får fantisera om på vilket sätt deras hjälte skulle använda sina superkrafter på.
Detta behövs: Penna, papper och någonting att färglägga med (tex kritor, tuschpennor,
akvarellfärg)
Gör såhär:
1. Be barnen fundera på vilken superkraft de skulle vilja ge sin superhjälte.
2. Be barnen rita eller måla en bild av sin superhjälte.
3. Be barnen namnge och skriva om hjältens kraft samt hur de skulle använda denna.
4. Sätt upp bilderna och texterna som en konstutställning.

Skaka hand
Syfte: En rolig övning, där barnen kan prova hur det skulle kunna kännas att vara någon
annan för en kort stund.
Detta behövs: Ett rum där alla får plats att gå runt och röra på sig.
Gör såhär:
1. Sprid ut eleverna i rummet
2. De skall nu hälsa på varandra genom att skaka hand och säga sin superhjältes namn
till den de hälsar på.
3. När de hälsat på varandra tar de över den andra superhjältens namn och går sedan
vidare till en ny kamrat och hälsar nu på denne.
4. De hälsar nu på den nya kamraten och byter namn även med hen. Leken håller på
ända till att eleven återfått sin egen superhjältes namn.
5. De elever som återfått sin hjältes namn ställer sig vid sidan om och leken är tar slut
när alla har återfått sina riktiga namn.
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Tips!
Barnen kan också lägga till en rörelse som de har valt till sin superhjälte. När de hälsar på
varandra i leken så övertar de både namnet och rörelsen från varandra.

Spegelbilden
Syfte: En kul övning där ni kan träna att se andra och bli sedd.
Detta behövs: Ett rum där eleverna kan stå utspridda, två och två.
Gör såhär:

1. Be eleverna sprida sig i rummet och hitta en plats som känns bra för dem där
de ställer sig.
2. Förklara för eleverna att detta är en övning som sker i tysthet. Sätt gärna på
lugn musik i bakgrunden.
3. Be eleverna, att där de står, hitta någon av sina kamrater som de försöker
vara en spegelbild av. Instruera dem att titta på hur den andra står, dess
ansiktsuttryck. Är deras kamrat glad? Ledsen? Arg?
4. Be de hitta en ny person att vara spegelbild åt.
5. Prata om hur det kändes att vara spegelbild/ att se någon annan vara din
spegelbild.

Runda
Syfte: Alla får komma till tals och säga sin åsikt.
Detta behövs: Penna, svarta/vita tavlan eller ett stort papper.
Gör såhär:
1. Låt varje barn få säga en sak de tänkte på under föreställningen. Vad som helst. Skriv
allt på tavlan/pappret.
2. Samtala om det som står på tavlan/pappret. Prata fritt eller använda
frågeställningarna nedan.
Förslag på frågor:
•

Var det någonting i föreställningen som du tyckte speciellt mycket om? Vad var det
som gjorde att du tyckte om det?

•

Var det någonting i föreställningen som du inte förstod? Vad? Fundera tillsammans
på det som eleverna inte har förstått.

Låt alla få säga sin åsikt utan att någon annan kommenterar. Berätta för barnen att det inte
finns rätt eller fel i deras åsikter kring föreställningen. Det är en konstupplevelse och man
kan tolka en konstupplevelse på många olika sätt.

Vilken scen kommer du ihåg?
Syfte: Att prata om vad som hände i föreställningen och vad barnen tycker om det.
Saker: Penna, papper.
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Gör såhär:
Låt barnen arbeta i grupper och tolka scener som de kommer ihåg.
Välj ett av följande alternativ för att göra grupperingarna:
1. Låt barnen säga vilka scener de kommer ihåg och gruppera dem därefter.
2. Dela in barnen i grupper och låt dem i grupperna prata ihop sig om en scen som de
vill arbeta med.
3. Skriv scenerna här nedan på A4-papper och placera ut papperna i rummet. Be barnen
ställa sig vid den lapp som representerar den scen de gillade bäst. De som står vid
samma lapp bildar en grupp.
Exempel på scener att arbeta med:
•

Plastlocket som slängdes på läraren Mats.
(När en tog på sig skulden för att klassen skulle få åka på klassresan.)

•

Mariam Laguna hindrar föräldrarna att bråka.

•

När Mariam och Victor fick bo hos häxan.

•

När de befriade fångarna på ön.

Låt grupperna prata om vad som händer i scenen. Låt grupperna göra var sin staty om sin
scen. Visa statyerna för varandra. Prata om vad statyerna visar.
Hur man gör statyer
En staty är en stillbild. De som ska vara med i statyn positionerar sig så att allas kroppar
tillsammans skapar en tydlig bild av det önskade motivet. Statyer kan självklart bestå av bara
en människa.
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Om pjäsen
Ögonblicket
Urpremiär 7 februari 2020
Medverkande
Parwin Hoseinia
Klas Lagerlund
Rita Lemivaara
Lisette T. Pagler
Nina Rashid
Jonatan Rodriguez

Produktion

Av
Erik Uddenberg
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Gustav Deinoff
Scenografi & kostym
Jenny Kronberg
Ljuddesign
Dijle Neva Yigitbas (Neva Deelay)
Animation
Marjo Palokangas
Grafisk form
Studio Parasto Backman
Musiker
Torbjörn Gjers/Julian Vigil
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Vad får oss att göra något för någon annan?
Ögonblicket handlar om förmågan till empati som aktiv handling:
att närma oss, känna in och relatera.
Det där som gör oss till en del av varandra,
om så bara för ett ögonblick.
Dramatikern Erik Uddenberg och regissören Gustav Deinoff utforskar skolan som spelplats och
klassrummet som teaterrum i ett sökande efter nya former för teater där eleverna själva finns.
Ögonblicket är en världsomspännande berättarteaterföreställning som utspelar sig såväl lokalt på
skolan som runt om i världen, där skådespelarna berättar flera berättelser inspirerade av olika
kulturers berättarform genom språk, musik, sång, dans och rytm.
Ögonblicket spelas i klassrum

Intervju med Erik Uddenberg och Gustav Deinoff
Varför är det viktigt att pjäsen spelas?
Erik:
Det är alltid svårt att prata om ”nyttan” av en viss föreställning, det är liksom inte därför man gör den, utan för att få
uttrycka och spegla något komplext och spännande. Jag tror och hoppas att Ögonblicket tar upp stora frågor på ett lekfullt
sätt. Förhoppningsvis kan också föreställningen, förutom att vara upplivande, få publiken att känna sig stärkt i sin egen
rättskänsla.
Gustav:
Jo, det är viktigt för att vi behöver ibland stanna upp och tänka efter kring hur vi behandlar varandra. Jag tycker att
samhällsutvecklingen just nu går mot ett håll där vi är ganska egoistiska och tänker på oss själva eller möjligtvis de som är
oss närmst. Jag tycker att vi borde stanna upp och tänka att vi behöver alla ta hand om varandra, eller hur?
Vad är det för tema pjäsen tar upp?
Erik:
Beställningen jag fick handlade om solidaritet, att ställa upp för andra. Ett svårt ämne, eftersom jag inte ville vara
pekfingeraktig, samtidigt som jag tror att de allra flesta barn verkligen uppskattar när någon ställer upp för någon annan,
och själva vill vara en sådan person. Det svåra i uppgiften lockade mig: hur bejakar man barns naturliga känsla för solidaritet
utan att bli präktig?
Gustav:
Det är just medmänsklighet och empati! Hur är vi med varandra?
Vem som helst skulle kunna kasta sig framför en buss och rädda en främling. Hur kommer det sig? Samtidigt kan vi i andra
lägen vara mer småaktiga av oss. Det är intressant! Vad är medmänsklighet och empati och hur kan vi värna om dessa
egenskaper?
Vad är det för historia som berättas?
Erik:
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Egentligen är det två historier. Tre barn berättar om sig själva, om ögonblick där de plötsligt gjort saker de inte trodde att
de kunde, samtidigt leker de tillsammans fram en annan historia: den om Mariam Laguna, flickan som varit åtta år gammal i
hundratals år.

Vad inspirerade dig att skriva pjäsen?
Erik:
Jag tänkte mycket på hur det ofta går till när någon hjälper någon annan: det där plötsliga infallet att bara göra det. Det gav
titeln till pjäsen. Sen har jag också haft oerhört fina och givande samtal med olika människor, bland andra skådespelarna i
föreställningen, om barndomsminnen kring att man själv eller någon annan hjälper någon på ett ovanligt vis, liksom minnen
kring att inte vilja hjälpa, fast det funnits krav på det. Jag har också läst böcker, och sett filmer och tv-serier som finns i
målgruppens flöde. En del intryck därifrån har också smugit sig in i texten.
Vad hade du för inspiration till uppsättningen av föreställningen?
Gustav:
Jag ville göra en föreställning där vi på nära håll kunde möta publiken, och prata om de här frågorna. En föreställning som
börjar som att det bara var ett vanligt samtal men helt plötsligt blir magisk för sedan gå tillbaka till vardagen igen. Tanken
var att vi ska uppleva någonting magiskt tillsammans i varje klassrum vi besöker. Jag ville göra en mjuk, varm och kärleksfull
föreställning som är lekfull och omhändertagande.
Är det någonting annat som ni tycker att de som ska se föreställningen ska veta?
Erik:
Inte mer än att på teatern finns inga rätt och fel. Som publik får man tycka och tänka precis vad man vill.
Gustav:
Nej, man behöver bara veta att man kan slappna av och att ens egen upplevelse av föreställningen är det som är rätt. Man
behöver bara åka med!
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Skapande skola
Unga Klara finns tillgängliga för er och erbjuder Skapande skola-projekt 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 förskola.

Föreställning

Workshop
Målgrupp: Elever
Syfte: Samtal och övningar
kring föreställningens tematik.
Omfattning: ca 40 min

Workshop
Målgrupp: Pedagoger
Syfte: Föreställningens
tematik och
pedagogiskt material.
Omfattning: 60 min

För frågor om Skapande skola maila till: julian@ungaklara.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 också̊ den lustfyllda formen, 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.
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Litteraturtips
Empati : det som håller samman världen, Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael
Stubberup, Peter Høeg, Steen Hildebrandt
Empati - Nyckeln till samarbete i professionella samtal, Hilmar Thór Hilmarsson
Mentalisering : att leka med verkligheten, Göran Rydén, Per Wallroth
Mentaliseringsboken, Per Wallroth
Empati : teoretiska och praktiska perspektiv, Henrik Bohlin, Jakob Eklund Håkansson, Jodi
Halpern
Vi är våra relationer, Tor Wennerberg
Konsten att vara snäll, Stefan Einhorn
Varför vi beter oss som vi gör : Biologin bakom människans bästa och sämsta, Robert M
Sapolsky
101 historiska hjältar, Ola Larsmo, Brian Palmer
Empati genom lek och språk, Margareta Öhman
Hjärnsmart pedagogik : stimulera barns lärande, empati, inre lugn och självkontroll, Anette
Prehn
Hemligheten, Dan Josefsson och Egil Linde
Anknytningsteori- Betydelsen av nära känslomässiga relationer,
Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm Mothander
I gränslandet mellan scen och publik, nycklar till teater –med drama som metod, Jeanette
Roos Sjöberg, Dalateatern
BRIS, Barnens rätt i samhället: www.bris.se
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