
VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN 
       HONUNGSGRÄVLINGEN

HEJ LÄRARE!

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser vår föreställning Honungsgrävlingen. 
Föreställningen handlar om Eysis som är ny i skolan och inte hittar sitt klassrum. I gympasalen möter hen 
Brilliant, som blivit en Honungsgrävling, och en gympalärare som blivit dumpad och flyttat in i ett tält på 
tjockmattan. Medan de på olika sätt försöker få rätsida på sig själva och varandra, besöks de av mystiska 
och hysteriska personer. Det visar sig vara en varslad rektor som behöver känna sig behövd. Föreställningen 
är humoristisk och musikalisk upplevelse som berättar om att söka efter sig själv och efter gemenskap, och 
om att hitta sätt att visa känslor som passar en 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: 
Veronika Baumgardt
Marknads- och kommunikationsansvarig
013-37 77 75
veronika.baumgardt@ostgotateatern.se



MINNESBANKEN
Försök att tillsammans med dina elever minnas så många saker som möjligt från 
föreställningen! Skriv upp och/eller rita på tavlan, huller om buller, och samla era minnen 
gemensamt. Uppmuntra gruppen att minnas saker från olika kategorier och med 
alla sinnen. 

- Vilka föremål, färger, ljud, lukter, känslor och händelser kommer ni ihåg?

- Vad hände allra först i föreställningen?

- Vilka personer fanns med? - Hur såg de ut?

- Kommer du ihåg något särskilt i rummet - scenografin?

- Kommer du ihåg någon särskild låt eller något ljud?

- Kommer du ihåg något särskilt som någon sa? - Kommer du ihåg något du skrattade åt? 

- Kommer du ihåg något som var sorgligt?

- Kommer du ihåg något som du inte fattade? - Hur slutade det?

Titta tillsammans på era samlade minnen och prata om hur allt detta tillsammans utgör
teaterföreställningen - stort som smått. Ha minnesbanken framför er när ni fortsätter att 
prata om föreställningen!

DRÖMMAR
Föreställningen handlar om två vuxna och två barn som inte riktigt hittar rätt och har det jobbigt på olika 
sätt. Eysis hittar inte sitt klassrum, Honungsgrävlingen vill vara ifred, Gympaläraren vill att den som var kär 
i henom förut ska bli det igen, och Rektorn vet inte vad hen ska göra om hen får sparken. De drömmer om 
vänskap, sammanhang, kärlek och gemenskap.

Prata och minns tillsammans. 
Vilka olika personer fanns med i föreställningen? 
Vad längtade var och en efter, vad ville de ha? Hur märktes det? 

Rita en av karaktärerna och hens dröm!
Rita någon eller flera av karaktärerna, och en tankebubbla bredvid med det den längtar efter eller drömmer 
om. 

Prata om karaktärernas drömmar och känslor.
Vissa av föreställningens karaktärer kan vara lättare att förstå än andra - prata gärna om varför det är så och 
om hur karaktärerna uttrycker sina känslor, eller inte. 
Varför är Honungsgrävlingen så arg? Vad tror du att Honungsgrävlingen drömmer om?

Om ni vill: rita dig själv och din dröm!
Lyssna gärna på musiken från föreställningen medan ni ritar! 
Den finns på www.ungscen.se/honungsgravlingen.se (under Bilagor)



FÖRKLÄDNADER
I föreställningen klär Rektorn ut sig till en scout, en jury och en tv-kock för att försöka bli omtyckt och 
behövd av de andra. Brilliant har blivit en Honungsgrävling och Eysis har en särskild mask på sig när hen 
trollar, medan Gympaläraren försöker bli och se ut som en trubadur. 

Rita dig själv när du har klätt ut dig till något! Eller rita och klipp ut en pappersmask till an-
siktet!
Prata två och två eller i mindre grupp om era teckningar. 

- Varför har du valt att rita den här utklädnaden? 
- Varför kan man vilja klä ut sig? 

Rita nu dig själv när du har klätt på dig det du allra helst vill ha! Eller gör en pappersmask 
som är extra mycket du!
Prata två och två eller i mindre grupp igen om era teckningar och jämför med de förra. 

- Hur skiljer de sig åt? Varför, tror ni?
- Vad är egentligen skillnaden mellan att klä ut sig, och bara klä på sig det man vill ha på sig?

Dela gärna i större grupp vad ni pratat om och kommit fram till. Titta igen på minnesbanken 
över föreställningen och diskutera tillsammans. 

- Vilka av karaktärerna i föreställningen tycker du har klätt ut sig? 
- Vilka tycker du har tagit på sig det som är extra mycket de själva? 
- Vad händer med förklädnaderna I slutet av föreställningen?



DANSA!
Om ni behöver röra på er: 
på www.ungscen.se/honungsgravlingen finns ett videoklipp där skådespelarna lär ut dansen från 
melodifestivalnumret i föreställningen. 

Prova om ni kan lära er den! Eller dansa till låten och hitta på egna rörelser!

BREVET
I föreställningen längtar Gympaläraren efter ett brev från den som har dumpat henom. Eysis har fått ett 
brev där det står att hen ska börja i skolan, och rektorn får ett mail där det står att hen har fått sparken. 

- Vilket brev skulle du vilja få? 

- Vilket brev skulle du vilja skicka? 

Med den här verktygslådan följer ett brev som du kan fylla i så att det blir så som du själv vill ha det. Det 
är ett brev för att berätta om känslor som du kan fylla i själv och skicka till någon, eller skriva till dig själv i 
framtiden och spara på ett hemligt ställe. 

Du kan låta dina elever ta hem brevet och pyssla med det själva, eller låta dem skriva i klassrummet. Till 
exempel kan de få i uppgift att skriva ett brev till sig själva om ett år, eller till sig själva efter jullovet, och låta 
dem posta breven i en låda i klassrummet.

TILL SIST
Om ni låter eleverna rita eller pyssla får ni väldigt gärna posta teckningar (eller fota och maila bilder) 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: Veronika Baumgardt
Elsa Brändströms gata 10
582 27 Linköping
ELLER
veronika.baumgardt@ostgotateatern.se


