
   SPRÅKSTÖD FÖR FÖRESTÄLLNINGEN 
    HONUNGSGRÄVLINGEN

HEJ LÄRARE!

Vi på ung scen/öst är glada att du och din klass kommer och ser föreställningen Honungsgrävlingen. 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: https://www.ungscen.se/forestallningar/honungsgravlingen

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. 

Om du har frågor till oss, vänd dig till: 

Veronika Baumgardt
Marknads- och kommunikationsansvarig
013-37 77 75
veronika.baumgardt@ostgotateatern.se



SCEN 1
Eysis kommer till gympasalen. I en plint gömmer sig Honungsgrävlingen. Det är Eysis första dag i skolan och 
hen vill ha hjälp att hitta sitt klassrum. Eysis försöker trolla och bjuder på godis. Honungsgrävlingen säger 
att hen bara äter ormar. Hen vill vara ifred och säger åt Eysis att gå. Men Eysis tänker inte gå om inte 
Honungsgrävlingen visar vägen till klassrummet. Då vaknar någon under en tältduk.

SCEN 2

Eysis och Honungsgrävlingen gömmer sig. Gympaläraren vaknar och börjar borsta tänderna. Eysis säger 
hej och ber om hjälp. Men Gympaläraren berättar att det är studiedag och skolan är stängd. Hen vill inte 
att någon ska få veta att hen har flyttat in i gympasalen. Honungsgrävlingen vill att alla ska gå, men Eysis 
tänker inte gå innan hen fått hjälp till klassrummet. De bestämmer att de inte ska avslöja varandra. Ingen 
ska säga något till någon, särskilt inte till Rektorn. 



SCEN 3
Gympaläraren berättar att hen bor i gympasalen eftersom hen har blivit dumpad. Eysis vill gå i skolan och 
kommer på att gympaläraren ska ha lektion med henom och Honungsgrävlingen. De har gympa och pratar 
om att vara trubadur. 

SCEN 4 
Honungsgrävlingen kommer på att om Gympaläraren blir trubadur kanske den som dumpat henom blir kär i 
henom igen. Eysis och Honungsgrävlingen klär ut henom till trubadur och Eysis försöker trolla så att hen blir 
det. Men det fungerar inte, det behövs en eld. Eysis trollar fram en lägereld.



SCEN 5
Då kommer det in en scout. Scouten släcker elden och berättar om hur modiga och duktiga scouter är. De 
andra vill att scouten ska gå, men hen säger att hen kan hjälpa dem. Scouten tror att Gympaläraren har fått 
en hjärtattack och att Eysis inte kan andas och försöker göra olika livräddningsknep på dem, men 
Honungsgrävlingen skrämmer bort Scouten. 

SCEN 6 
Eysis och Gympaläraren blir arga på Honungsgrävlingen. De ville att scouten skulle hjälpa dem med 
deras problem. Nu kommer Gympaläraren aldrig att bli trubadur och Eysis kommer aldrig att hitta rätt. Men 
Honungsgrävlingen säger att Scouten inte kunde hjälpa dem, att folk luras och ljuger om allt. Gympaläraren 
blir en trubadur som sjunger en sorglig sång om att bli dumpad.



SCEN 7 
Juryn kommer in. Hen säger att Gympalärarens sång var jättedålig, som om hen sökt till ett Idolprogram på 
tv. Juryn säger att hen kan hjälpa Gympaläraren att bli en riktig artist, och att hen kan fixa biljetter till 
melodifestivalen till dem. Eysis säger att det är hens största dröm att vara med i melodifestivalen. 
Honungsgrävlingen säger att Juryn ljuger, men Gympaläraren och Eysis lyssnar inte. Då får 
Honungsgrävlingen superkrafter och skickar ut Juryn.

SCEN 8

Honungsgrävlingen är stolt över att hen kunde trolla så att juryn försvann. Men Gympaläraren och Eysis är 
arga igen. De ville ha hjälp av Juryn. De säger att Honungsgrävlingen har förstört allt. Alla är arga och 
bråkar. Till slut orkar de inte vara osams längre och Honungsgrävlingen säger att hen inte vill vara arg 
längre. Eysis fantiserar om att de åker till regnbågen.



SCEN 9
De blir avbrutna av att Kocken kommer in. Hen har ett mat-tv-program och sjunger en sång om att maten 
och allting var bättre förr. Sången slutar med att Kocken säger att idag ska hen laga grävlingskött. 

SCEN 10 
Kocken börjar jaga Honungsgrävlingen. Alla jagar alla, men till slut tappar Kocken sin förklädnad. Man ser 
att Kocken egentligen är Rektorn. Det var Rektorn hela tiden, som var utklädd till Scouten, Juryn och 
Kocken. Rektorn ber om ursäkt och berättar att det inte är säkert att hen får behålla sitt jobb. Hen kanske 
ska få sparken. Och kanske ska skolan stängas. Rektorn är ledsen.



SCEN 11 
Eysis och Gympaläraren är också ledsna. Om skolan stängs kan inte Eysis gå där och Gympaläraren kommer 
också att bli av med jobbet. Då säger Honungsgrävlingen att Eysis är uttagen till Melodifestivalen. Hen har 
gått direkt till final. Alla hjälps åt att ordna scen och publik. Alla uppträder i Melodifestivalen och Eysis är 
stjärnan. De sjunger en sång om att vara bäst som man är.

SCEN 12
Rektorn får ett mail där det står att hen fått sparken. Eysis ger upp och vill gå därifrån. Honungsgrävlingen 
vill att hen ska stanna. Gympaläraren och Rektorn bestämmer sig för att flytta in i tältet i gympasalen 
tillsammans.



SCEN 13
Honungsgrävlingen frågar om hen ska visa Eysis till klassrummet, men Eysis säger att det inte behövs längre. 
Honungsgrävlingen säger att hen vill vara Eysis bästa vän. Eysis undrar om Honungsgrävlingen vågar det? 
Honungsgrävlingen sjunger en sång om hur det är att vara ensam och mobbad, och om hur det är att bli en 
superhjälte och få en vän.

      SLUT


