
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är glada att få besöka ditt och dina elevers klassrum med 
föreställningen Fladdret. För dig som vill förbereda dina elever inför 
föreställningen på ett sätt som ger ökad textuell förståelse, har vi sammanställt 
detta material. 

Komplettera gärna med vår ”Verktygslåda” efter föreställningen, som du hittar 
på: http://www.ungscen.se/forestallningar/fladdret

 
Om du har frågor till oss, vänd dig till: 

Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig 
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

SPRÅKSTÖD TILL FÖRESTÄLLNINGEN FLADDRET 



SCEN 1
C och M hälsar utanför klassrummet. De berättar att de kommer från Framtiden 
och att de har ett Tidsdjur med sig. De har smitit iväg med Tidsdjur när Farmor 
sov och rest hit till klassrummet. De tar med publiken in i klassrummet där 
Tidsdjuret finns. Inne i klassrummet får alla sitta på Tidsdjuret. 

SCEN 2
C och M berättar att det har börjat fladdra i M:s mage. De visste först inte vad 
det var som fladdrade. Då gick de för att fråga Farmor. Farmor är väldigt
gammal, lite läskig och vet allt om alla.

C berättar att Farmor sa att det var kärlek som fladdrade i M:s mage. M blir
jättegenerad. Hon vill inte berätta vem det är hon känner kärlek för. 



C och M berättar att där de kommer ifrån finns inte kärlek och ingen vet vad 
kärlek är. 

De vill försöka förstå om fladdret i M:s mage är bra eller dåligt. De sjunger en 
sång om hur kärlek kan kännas, det kan vara både härligt och läskigt.

SCEN 3

Farmor har berättat olika sagor om kärlek för M och C. De berättar för publiken 
om sagan om Europa och Tjuren. Europa var en prinsessa och Tjuren var en 
gud som blev kär i prinsessan och rövade bort henne.

M tycker att det är äckligt och knäppt att kärlek kan få någon att vilja röva bort 
någon annan.



      

SCEN 4
C fortsätter att berätta. Hon berättar sagan om Pyramus och Thisbe. De var 
grannar och de var kära i varandra. Deras familjer var fiender så de fick inte 
träffas, men de viskade till varandra genom en spricka i väggen. De viskade 
kärleksförklaringar till varandra. M och C säger kärleksförklaringar till varandra. 
De spelar en låt om kärlek. 

Pyramus och Thisbe bestämde att de skulle rymma iväg tillsammans. När 
Thisbe väntade på Pyramus kom det ett lejon. Thisbe sprang iväg, men lejonet 
smutsade ned hennes sjal med blod från ett lamm. 

När Pyramus kom trodde han att Thisbe hade blivit uppäten och blev så ledsen 
att han dödade sig själv. När Thisbe kom tillbaka såg hon att Pyramus var död, 
och dödade sig själv hon med. C säger att hon också tycker att kärlek är äckligt. 

 



SCEN 5
M är ledsen och vill åka hem. Hon säger att hon känner sig som Eko. De 
berättar sagan om Eko. Eko kunde inte prata själv, bara härmas. Hon blev kär i 
en som hette Narcissus. Men Narcissus älskade bara sig själv och sa åt Eko att 
försvinna. Eko kunde inte säga ifrån utan bara svara med att härmas. 

M är ledsen. Hon säger att hon är som Eko – den enda som har kärleken i sig. 
Hon säger att hon aldrig ska berätta vem det är hon känner kärlek för.
 

SCEN 6
C pratar med Tidsdjur. Hon försöker trösta C och säger att hon vet hur det 
känns. Till slut erkänner hon att hon också känner kärlek i sin mage. Men på 
henne känns det mer som ett sprattel. Till slut berättar C att det är M hon är kär 
i. Och M berättar att det är C hon är kär i. C och M pussas.
 



SCEN 7
M och C pratar om vad de ska göra nu. Ska de göra chans? Tidsdjur börjar låta. 
C och M kommer ihåg att de måste åka hem innan Farmor vaknar. De undrar 
vad alla ska tycka när de kommer hem och har kärlek i magarna. De bestämmer 
att de inte behöver berätta det för någon. Utom för Farmor som ändå vet allting. 

SCEN 8
C och M säger hejdå och publiken får gå ut. SLUT!

ORDLISTA
Några viktiga ord i föreställningen. Kan du säga eller skriva dem på fler språk än 
svenska?

Tidsdjur - ett ord och ett djur som bara finns i den här föreställningen. Ett hårigt 
och platt djur som kan resa i tiden.

Fladder - en lätt rörelse, som till exemepl fjärilsvingar eller en gardin i vinden.

Tjur - en ko, fast en hane.

Kärleksförklaring - när man berättar för någon man älskar hur det känns, till 
exempel ”jag älskar dig” eller ”jag skulle kunna äta upp dig”.

Lejon - ett stort kattdjur

Eko - när ett ljud studsar så att det låter flera gånger, till exempel i en tunnel
eller i bergen. Eko är också ett namn i sagan om Eko och Narcissus.


