
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får komma till ert klassrum och 
spela Fladdret. Föreställningen handlar om M och C, som kommit till 
klassrummet från en framtid där kärlek inte längre finns. De vill ta reda på vad 
det är som börjat fladdra i M:s mage. Föreställningen handlar om kärlek, om 
oberoende och sårbarhet, och om att tänka själv.

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 teman. Materialet innehåller förslag på ämnen och 
diskussionsfrågor 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 FLADDRET 



Börja med att prata om föreställningens handling och karaktärer, för att 
påminna er och för att skapa en gemensam bild av upplevelsen.

- Vilka är M och C? 
- Vad känner M i sin mage? Varför?
- Varför har M och C kommit till klassrummet?
- Vem är Tidsdjuret?
- Vem är farmor? Hur tror du hon ser ut och var bor hon? 

Om ni vill kan du låta dina elever rita karaktärerna i föreställningen. 

Låt dem också fundera över de ytterligare karaktärer som förekommer, i sam-
band med att M och C återberättar Farmors sagor.
Minns ni Europa och Tjuren, Pyramus och Thisbe, eller Eko och Narcissus? 
Vad hände med dem? Låt dina elever rita!

Ta reda på mer om myterna och leta efter fler kärleksmyter. Gå till biblioteket 
eller sök på internet. 

Tips: Odjuret i labyrinten och andra grekiska myter av Annika Thor eller i
nyutkomna Olympen: Sagor ur den grekiska mytologin av Sofi Hjort. Båda är för 
lite äldre barn, men ni kan läsa högt eller titta i dem tillsammans och leta efter fler
kärleksmyter.



EN PLATS UTAN KÄRLEK
M och C kommer från framtiden, där kärlek inte finns längre. När de frågar om 
fladdret vill de vuxna inte prata om det. M och C har ingen aning om hur kärlek 
ska kännas eller vad man gör åt den.

Hur tror du att det skulle vara på en plats där kärlek inte finns? Hur skulle det till 
exempel vara i skolan, om inte kärlek fanns? Vad skulle vara annorlunda?
Hur skulle din stad, eller Sverige eller världen se ut? 
Vad skulle vara annorlunda?

Låt dina elever diskutera i stor eller liten grupp, och/eller rita. Uppmuntra 
också tankar om fördelarna med om kärlek inte fanns!



      

EN KÄNSLA I KROPPEN
C tycker att kärlek känns som ett fladder i 
magen att vara kär. M undrar om det inte är mer som ett sprattel. Har du känt 
någon känsla i magen eller någon annanstans i kroppen? 

Kanske har du känt en känsla som spände i huvudet, eller killade i tårna, eller 
snurrade i halsen? Hade känslan en färg, en form? 
Kanske kändes den som något djur? 

Prata i grupp och/eller låt dina elever rita kroppar med känslor på olika 
ställen. Uppmuntra insikter om att samma känsla kan kännas olika för olika
personer eller vid olika tillfällen. 

För att inte lägga fokus på individuella erfarenheter kan du också låta eleverna 
– var för sig eller i mindre grupper – rita en karaktär ur föreställningen, och de 
olika känslor den har i kroppen.

 

BRA OCH DÅLIGT MED KÄRLEK
M och C vill ta reda på vad de ska göra åt kärleken i M:s mage. De undrar om 
det är bra eller dåligt med kärlek, om det är farligt eller om man bara kan låta det 
vara. Vad tycker du är bra och dåligt med kärlek?  

Låt dina elever diskutera positiva och negativa aspekter av kärlek, både lycka 
och utsatthet. 

Påminn om Farmors berättelser och uppmuntra dem att själva tänka på
kärleksskildringar. Är kärlek bra eller dåligt i Frost, Skönheten & Odjuret, eller 
någon annan film eller saga de kan?



SLUTET
I slutet av föreställningen berättar C att hen också är kär, i M, och M berättar att 
hen är kär i C tillbaka. De säger hejdå och åker med Tidsdjur tillbaka till
framtiden och till Farmor.

Diskutera vad som händer i föreställningen när M och C berättat för varandra 
att de är kära i varandra! 
Gör de något åt det? Vad? 
Vad tror du händer sen, när de kommer hem? M och C bor ju i en tid där kärlek 
inte längre finns.

Kommer de att berätta om kärleken för någon? Varför/varför inte?
Måste man berätta för någon om man känner kärlek?

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


