
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får komma till ert klassrum och 
spela Du Gnisslar. Föreställningen är en musikal som handlar om syskonen 
Nima och Sam, vars relation sätts på prov när det tuffa Moppegänget bjuder 
in Nima att vara med dem. Det är en föreställning om att vara sig själv, om att 
förändras och om syskonskap och vänskap.

För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta 
material. Det är tänkt att inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med
föreställningens form och teman. Materialet innehåller förslag på ämnen och dis-
kussionsfrågor som både går bra att prata om i stor eller liten grupp, och som 
du kan låta dina elever rita och skriva kring enskilt. 

Känn dig fri att utveckla och förändra det här materialet utifrån vad som passar 
er! Du som lärare vet bäst vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och 
kompetenser som finns bland eleverna. Lycka till!

Om du har frågor till oss, vänd dig till: 
Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig 
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN DU GNISSLAR



SAM OCH NIMA 
- syskonskap och vänskap

I början av föreställningen fixar Nima och Sam med moppen tillsammans i
 verkstan. De har köpt likadana hjälmar som de ska ha när de åker med moppen. 
Nima trimmar moppen och Moppegänget blir imponerade. De bjuder in Nima och 
hon åker iväg med dem, utan Sam. 

•  Låt dina elever rita Sam och Nima och diskutera dem och deras relation.
Använd gärna pratbubblor och tankebubblor. Hur gamla tror du att de är? Vem 
bestämmer mest? Vad tycker de om att göra tillsammans? Hur märker man att 
de är syskon? Hur tror du att Nima har det i skolan? Hur tror du att Sam har det 
i skolan? 

Prata vidare:
Varför lämnar Nima Sam och åker iväg med Moppegänget? Hur känns det för 
henne? Hur känns det för Sam?

Märks det någon skillnad mellan hur Sam och Nima är mot varandra i början, i 
mitten och i slutet av föreställningen?

Tänk på ett syskon (eller en kusin, en annan släkting eller någon annan som du 
växt upp med och inte från början själv valt att umgås med). 
Vad är skillnaden mellan en sån person och en kompis – mellan familj och 
vänner? 
Måste man alltid göra som familj vill? Måste man alltid göra som vänner vill?



ROBOTAR - Att förändras
I föreställningen upptäcker Sam att den gamla trimningslådan också kan trimma 
människor, så att de blir robotar. När Nima åkt iväg med Moppegänget för andra 
gången, använder han lådan för att göra sig själv till en robot.

Låt dina elever rita sig själva som robotar - vilka funktioner skulle de vilja ha? 
Varför? Prata om teckningarna i mindre grupper och berätta för varandra om era 
robotar. Vilka för- och nackdelar skulle det finnas med att kunna ändra på sig 
själv så, som Sam gör i föreställningen?

Prata vidare:
Varför använder Sam trimningslådan på sig själv? Hur tror du att det känns när 
han bestämmer sig för det? Hur tror du att han känner sig efteråt, när han blivit 
en robot?

Kan man säga att Nima också ändrar på sig själv? Hur? Kan man i så fall märka 
det på hur hon ser ut? Hur hon pratar? Vad hon gör? 

När Robot-Sam kraschat, försvinner Moppegänget iväg. Varför då? Hur tror du 
att de känner sig då?



MUSIKAL - hur fungerar musik 
i föreställningen? 
DU GNISSLAR är en musikal. Det betyder att personerna i föreställningen 
ibland sjunger sånger, och inte bara pratar. Många av dina elever har nog sett 
musikal som tecknad film, som till exempel Frost, även om de inte sett musikal 
live förut. Ofta är det i sångerna i en musikal som karaktärerna uttrycker sina
 innersta känslor; det de inte kan eller vågar säga högt.

Låt dina elever diskutera om de märkte någon skillnad på när Nima och Sam 
sjöng, och när de pratade. Vad handlade sångerna om? Verkade de ljuga mest 
när de sjöng eller när de pratade? Var det någon skillnad i hur det kändes för er i 
publiken, mellan scenerna med sång och scenerna med prat? 

Prata vidare: Kan du komma på någon gång när du hade velat börja sjunga, 
istället för att bara prata? Kanske någon gång när du var extra ledsen, glad, eller 
arg? Om du vill: skriv en text till den sången.



Låt dina elever måla eller rita till musiken från föreställningen. Uppmuntra dem 
att måla abstrakt utifrån hur musiken får dem att känna. Vattenfärger eller 
pastellkritor är förslag på material som det är lättare att vara abstrakt med. Låt 
dem arbeta både till den glada låten ”Äntligen” - och till ”Tänk om jag kunde bli 
nån annan” som går mer i moll. 

Prata vidare: Hur kändes det att lyssna på de båda låtarna? Och hur kändes 
det att måla samtidigt? Var det skillnad mellan låtarna i hur snabbt det gick, hur 
många färger du använde, om formerna blev runda eller raka? Diskutera om 
det blev någon skillnad på teckningarna. Ni kan också prova att byta teckningar 
med varandra så fort ni är klara, och försöka gissa vilken teckning som gjordes 
till vilken låt!

Om ni vill: dansa till musiken från föreställningen! 
Den finns på: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWht-KFXMJDzEctTzpJ9JNRAm5dWy-
oHmV
I programmet som ni fick i slutet av föreställningen finns också alla texter, om ni 
vill sjunga med.

Om ni låter eleverna rita får ni gärna posta teckningar till oss på ung scen/
öst.  Det är väldigt roligt för oss att få respons i efterhand och vi uppskattar det 
mycket. Tack! Posta i så fall till

ung scen/öst
Att: Elin Andersson
Elsa Brändströms gata 10
582 27 Linköping


