
 

 

 

VERKTYGSLÅDA DRONTEN 

 

HEJ LÄRARE! 

 

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela föreställningen DRONTEN för 

er. Föreställningen är en monolog av och med Martin Waerme, som delvis bygger på 

egna erfarenheter. Den handlar också om hur dronten levde och utrotades på 

Mauritius, och tar upp teman som rädsla och misstänksamhet, hänsyn och kärlek. 

 

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 några av föreställningens teman – 

dronten, rädsla, och det självbiografiska. 

   Eftersom föreställningen spelas för alla från 9 år 

och uppåt, är materialet allmänt hållet och tänkt att 

kunna anpassas efter dina elevers ålder, intressen 

och kompetenser. Det går bra att arbeta med alla 

frågor i materialet, eller att fördjupa sig i någon eller 

några av dem. 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. Lycka till! 

  

Om du har frågor till oss, vänd dig till:  

Elin Andersson 

Publik- och bokningsansvarig  

013-37 77 77 

elin.andersson@ungscen.se 

 

 

 



DRONTEN 

Vad är en dront? Vad får vi veta om den i föreställningen?  

Dronten är Martins favoritdjur - varför då?  

Vilket är ditt favoritdjur? Varför, vilka egenskaper har det? Gör din egen topp-fem-lista 

med favoritdjur! 

 

Utrotade och utrotningshotade djur 

Ta reda på mer om andra djur som har utrotats av människan – till exempel kvagga, 

moafågel och pungvarg/tasmansk tiger. Eller om bisonoxen som var nära utrotning i 

Nordamerika i slutet av 1800-talet, men klarade sig.  

Var levde de olika djuren? Varför utrotades de?  

Finns det några likheter med hur dronten utrotades?  

Hur hängde det ihop med förändringar i samhället? 

 

 

 

 

 

 

Kolonisation 

Vem är Wybrand van Warwijk? Vad gör han på Mauritius?  

Hur reagerar han på dronten? Varför? 

Ta reda på mer om Mauritius. Vad vet vi om Mauritius innan Wybrand van Warwijk 

kom dit? Vilka länder har styrt över ön efter Nederländerna? 

Vad är kolonisation?  

 

    

 

 

 

 

 

   

 



RÄDSLA OCH MISSTÄNKSAMHET 

Varför är inte dronten rädd för människan, när de kommer till Mauritius? 

Dronten är inte rädd för någon – men vad är Martin rädd för? Tror du att Wybrand är 

rädd för något? Vad och varför? 

Är du oftast rädd för saker som du har varit med om, eller för saker du inte varit med 

om? Varför då? 

 

Rädslor och normer 

Varför säger Martin att han ibland önskar att han var som en dront?  

Hur hänger det ihop med det han berättar om Emma som slutade vara kär i honom? 

 

Tror du att Martins rädslor i föreställningen 

hade känts annorlunda om Martin varit en 

tjej? Vad är det för skillnad på vad tjejer 

och killar brukar säga att de är rädda för?  

 

Finns det vissa saker som det är coolt att 

vara rädd för eller misstänksam mot?  

Varför tror du att det är så?  

 

Rädslor och samhället 

Idag är det vanligt att människor är rädda för terrorism, för våld mot oskyldiga 

människor. Sådana saker sker ofta när ingen är beredd, till exempel i kollektivtrafik 

eller på andra platser där många människor samlas.  

Vad kan den rädslan och misstänksamheten leda till?  

Kan det vara bra att vara rädd och misstänksam? Varför?  

Vilka nackdelar kan det ha? Varför? 

 

Rädsla och misstänksamhet kan också vara sätt att få oss att köpa produkter eller 

tjänster. Kanske blir du rädd för en sjukdom och köper tidningen med tips om hur du 

undviker den? Eller kanske blir du rädd för att ha dålig andedräkt och köper en särskild 

tandkräm?  

Titta på några olika tidningslöpsedlar eller reklamfilmer.  

Fundera på vilka rädslor eller vilken misstänksamhet som ligger bakom dem.  

 



EN SJÄLVBIOGRAFISK FÖRESTÄLLNING 

Föreställningen Dronten är självbiografisk – Martin har skrivit texten utifrån saker han 

själv varit med om, bestämt vad som ska hända i föreställningen och spelar själv i den.  

Tycker du att det märktes i föreställningen att den är självbiografisk? Hur? 

Hur tror du att den hade varit eller känts annorlunda om allting varit påhittat?  

Varför tror du att skådespelare, författare och andra ofta skriver och berättar om sig 

själva och sina egna liv? 

 

Om du skulle skriva en monolog (en 

teaterpjäs med bara en roll) om dig 

själv, vad skulle den handla om då? 

Någon särskild händelse du varit 

med om? Eller något som du tycker 

och som du vill att andra ska höra? 

 

Verklighet som underhållning 

Nu för tiden är det väldigt vanligt att konst, kultur och underhållning är självbiografisk 

och på riktigt. Många böcker handlar om saker som hänt på riktigt, och många tv-

program är dokumentärer eller dokusåpor där riktiga människor är med om saker på 

riktigt. 

Vilket är ditt favoritprogram med dokumentär handling? Det kan vara en dokusåpa 

som till exempel Paradise hotel, eller ett tävlingsprogram som till exempel Let’s dance 

eller Idol. Är allting på riktigt i programmet? Om inte, hur märker du vad som är påhittat 

eller bestämt i förväg? 

Varför tror du att det är så vanligt och populärt med dokumentärer och dokusåpor? 

Tycker du mest om såna böcker/program/filmer/poddar, eller om sånt som är påhittat? 

Varför? 

 

 

 

Ta reda på mer om författarna JT Leroy och James Frey.  

Vad hände när det avslöjades att deras böcker var påhittade?  

Hur skulle du reagera om du fick veta i efterhand att allt i föreställningen Dronten var 

påhittat? Skulle det spela någon roll, om föreställningen var exakt likadan? 

 

 


