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Hej!

Det här är ett fördjupningsmaterial som Teater Reagera har tagit fram på 
uppdrag av Teater 23. 

Syftet med fördjupningsmaterialet är att ge dig som vuxen olika verktyg 
till att fortsätta arbetet med föreställningen Förslag till framtiden efter 
teaterbesöket. Det finns en mängd olika övningar och tips på aktiviteter 
och vi hoppas att detta kan inspirera till fler idéer om framtiden och om 
sig själv.

När vi började arbetet med den här föreställningen visste vi inte vad vi 
skulle landa i och det är det som är så fascinerande med att fundera över 
framtiden! Alla möjligheter finns och ingen kan säga med 100 % säkerhet 
vad som bara är vilda fantasier och vad som kan komma att bli verklighet.

Vi hoppas att ni kommer att få eller har fått en spännande inblick i de 
framtidstankar och visioner som vi på Teater 23 har valt att jobba med! 

Vi vill gärna höra från er!
Skicka gärna barnens idéer och tankar till framtiden@teater23.se.

Om barnen själva vill kontakta oss på teatern så går det bra att nå oss på 
våra olika sociala medier:

Eller besök vår hemsida: www.teater23.se

Med vänliga hälsningar,

Mario Castro Sepulveda, kommunikatör/turnéläggare 
mario@teater23.se I 040-30 32 23

Facebook: facebook.com/teater23 Twitter: @teater23

Instagram: teater23Snapchat: teater23 kik: teater23
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INTRODUKTION

Fördjupningsmaterial till föreställningen
FÖRSLAG TILL FRAMTIDEN

Detta är ett material i flera delar som kan genomföras tillsammans 
eller som separata delar vid olika lektionstillfällen. Övningarnas syfte 
är att fånga upp scenkonstupplevelsen, tolka och reflektera över denna 
samt att ge gruppen möjlighet att arbeta med de teman som lyfts fram i 
föreställningen. Samtliga övningar kan göras enskilt eller i grupp. 

Till dig som ledare: Genom att delta och göra övningarna som vuxen 
kan ledaren hjälpa till att skapa möten mellan barnen och vuxenvärlden. 
Använd gärna dig själv som en resurs och gör övningarna tillsammans 
med barnen. Bjud på dina egna fantasier. Framtiden är ett område som 
alla vet lika lite om, där vi kan mötas på samma plan. 

Foto: Amelie Herbertsson
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DEL 1 – FRAMTIDENS KÄNSLOR OCH TANKAR

”Hur luktar det? Finns det människor? Hur har dom det?”

Reception – ett föreställningssamtal utan värderingar, utan rätt 
eller fel, där vi utgår från att scenkonst består av en mängd tecken 
visade i en helhet från scenen och att vi i publiken tolkar dessa 
tecken på olika sätt. 

Associera fritt – teckna, klottra, skriv
Låt gruppen fundera enskilt över föreställningen. Låt dem sedan fylla ett 
papper med det de minns från föreställningen såsom situationer, 
karaktärer, teman, repliker etc. Allt de kan komma på.

Diskussionsfrågor: 
Vad tycker ni att föreställningen handlade om? 
Hur slutade föreställningen? 
Vad fastnade hos dig? 
Fanns det något du kunde hålla med om/känna igen dig i? 
Hur såg det ut på scenen? 
Vilka färger och material hade använts? 
Vems historia var det som berättades?

Framtidens collage
Gör ett collage av de tankar, känslor, bilder etc. som föreställningen 
väckte hos dig.

Klipp ut bilder, ord, meningar som du tycker passar med de känslor och 
tankar du fick av föreställningen. 

Material: tidskrifter, dagstidningar, serietidningar, utgallrade böcker 
etc. 

Diskussionsfrågor: 
Hur upplevde du föreställningen? Som positiv, jobbig, glad, knasig, kul 
etc. Vilka känslor väckte den? 
Vilka bilder fick du av föreställningen?
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DEL 1 - FRAMTIDENS KÄNSLOR OCH TANKAR

TIDSMASKINEN

Samla gruppen i en ring. Gör övningen från föreställningen och 
berätta för gruppen att ni ska åka iväg i en tidsmaskin. 

”Vi tänker oss att den här ringen vi sitter i, att det är en tidsmaskin. 
Och så reser vi 50 år framåt i tiden, till år 2066”

När ni rest iväg framåt i tiden berätta för varandra vad ni ser framför 
er. 

”Nu är vi i 2066. Jag undrar… vad ser ni?”

Foto: Amelie Herbertsson
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DEL 2 - KATASTROFFROSSA

Del 2 fångar upp de rädslor som kan finnas för framtiden. 
Genom att göra övningar tillsammans och sätta ord på de 
mörka tankar som kan finnas om framtiden ges gruppen 
en möjlighet att bearbeta eventuella rädslor. 

”2066. Det är helt vitt. Det är varmare än det är nu. Det är tjocka 
människor som står överallt. Usch, alla är jättetjocka, som hus. De 
bara äter och äter och står och lutar sig mot en stor vadheterdet 
container. Där i ligger massamassa döda smala människor. Som inte 
fått någon mat. Alltså dom har svultit ihjäl.”

Katastrofstaty
Låt gruppens egna bilder av katastrofframtiden komma fram. 

Frågeställning: 
Vad ser ni i katastrofframtiden? Hur ser det ut? Vad luktar det? 
Hur ser människorna ut? Finns där människor? Finns där byggnader? 
Hur ser de ut? Hur är stämningen? Vad har hänt? Vad är ni rädda för 
ska hända i framtiden? Vad är det värsta som skulle kunna hända i 
framtiden? 

Låt gruppen bygga statyer av katastrofframtiden med sig själva som 
material. Gruppen ställer sig i rummet och skapar gemensamt statyer/
bilder med sina egna kroppar. 
Alternativt kan en i gruppen få använda övriga gruppmedlemmar och 
bygga/ställa dem som en staty. Övriga gruppmedlemmar blir då som 
lera som man kan forma och ställa så att de bildar en staty av 
personens katastrofframtid. 

Frågeställning: 
Vilka rädslor hade barnen i föreställningen? Varför tror ni att så 
många av barnen i föreställningen målade upp en hemsk framtid? 
Vilka rädslor finns inför framtiden? Hur kan vi hantera dessa? 
Hur kan vi förhålla oss till dessa?
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DEL 2 - KATASTROFFROSSA

Bygg katastrofen
Ta fram olika material, kartong, papper, bomull, pinnar, stenar, 
plastlådor, skrot etc. Låt gruppen få bygga sin egen stad av 
katastrofframtiden. 

Använd gärna motsatspar som inspiration. Teknik-natur. Liv-död. 
Mörker-ljus etc. Använd fantasin och skapa din egen värld av 
katastrofframtiden. 

Frågeställning: 
Hur illa kan det vara? Hur ser katastrofframtiden ut? 
Vilka färger har katastrofframtiden? 

Från katastrof till dröm
”Kan ni säga något som passar bättre i en pjäs? För barn. Det kan 
vara gulligt, eller… eller klokt. Gärna klokt! Vi letar efter kloka barn 
som tror på framtiden. Förstår ni vad jag menar? Är det någon som 
förstår vad jag menar? Det är ni som är den nya generationen. 
Förstår ni? Då måste ni väl tro på framtiden!? Det är ni som ska rädda 
planeten! När vi vuxna är döda. När vi är döda så ska ni rädda 
planeten. Om vi börjar om nu och så pratar ni mer om det?”

Frågeställning: 
Varför tror ni att den vuxne i pjäsen vill ha vackra drömmar? 
Vad är den vuxne rädd för? Vad tror ni att de vuxna vill höra? 
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DEL 3 - FRAMTIDSDRÖMMAR

”Varenda månad kanske man kunde… jag vet inte… men varenda 
månad alla går till banken, alla går till banken och hämtar lika 
mycket pengar. Man kanske bestämmer: 15 000 pengar ska alla 
hämta varje månad och så går dom och hämtar dom. I framtiden.
I hela världen. Då får alla pengar så dom klarar sig minimum 
liksom…”

Mina drömmars framtid som modell
Börja med att prata om den scenografi som fanns i föreställningen. 

Frågeställning: 
Vad fick du för tankar av scenografin? Vilka material fanns med på 
scenen? Vad tänkte ni att scenografin föreställde? 

(Ha en bild på scenografin kopplat till materialet, finns på Teater 23:s 
hemsida: www.teater23.se)

Ta en stund och fundera på dina drömmars framtid. Bygg din egen 
modell av hur du hoppas att framtidens byggnader/omgivning kan 
tänkas se ut. 

Frågeställning: 
Vad skulle du vilja hände i framtiden? Hur skulle du vilja att framtiden 
såg ut? Vilka färger hoppas du att framtiden har? 
Hur ska vi ta oss till ideal/drömsamhället? Spelar det jag gör nu 
någon roll för framtiden? Hur kan vi göra för att få den drömframtid 
som vi vill ha? Hur vill du att världen ska se ut? 
Hur vill du att ditt liv ska se ut? Tror ni att vi hade betett oss 
annorlunda om vi hade kunnat se in i framtiden?
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DEL 3 – FRAMTIDSDRÖMMAR

FRAMTIDENS MÄNNISKOR
Samla ihop olika material som ni kan använda som byggnadsmaterial. 
Låt gruppen bygga en framtidsdocka av sig själv som de tror att de 
kommer att se ut 2066 och/eller en framtidsdocka av hur de tror att 
människorna kommer att se ut 2066. 

Experimentera, forma, omforma, testa er fram. Hur kan vi använda de 
olika materialen? Föreställningens regissör Erik Holmström hälsar:

“Man kan göra dockor av princip vad som helst! I pjäsen har vi 
knycklat ihop papper och tejpat ihop våra dockor. Man kan också ta 
gammal återvunnen kartong och klistra ihop alla möjliga kreationer. 
Det går att skapa med konservburkar, mjölkpaket eller klädnypor. 
Eller varför inte måla ögon på bananer? Allt kan bli dockor med lite 
fantasi!”

Rapport från framtiden
Dela in gruppen i mindre grupper. Varje grupp får möjligheten att 
skapa och genomföra en nyhetssändning om eller från framtiden.
Spåna på vad som kan tänkas hända i framtiden, hur ser 
nyhetssändningarna ut, vad finns det att rapportera om i framtiden?
Låt grupperna spela upp nyhetssändningen för varandra som ett 
tv-program. 

Möte med dig själv
Blunda och tänk dig att du möter dig själv år 2066. Du sitter och fikar 
med dig själv. Du är den ålder du är i nu och du får möjlighet att 
prata med ditt ”2066-jag”.
 
Frågeställning: 
Vad vill du ställa för frågor? Vad har du för förväntningar på ditt 
”2066-jag”? Vad tror du att ditt ”2066-jag” vill fråga dig? 
Vad kan du berätta för ditt ”2066-jag” om dig själv nu? Vad håller dig 
igång? Vad blir du glad av? VEM och VAD tar dig vidare? 
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DEL 4 - JAG

Rapport från framtiden
Föreställningen och samtal om framtiden kan väcka tankar kring vem 
jag är och vad jag vill och vilka ideal som finns i samhället. Därför 
innefattar Del 4 övningar som ger möjlighet till självreflektion och att 
fundera över sina egna behov. Dessa övningar kan även användas 
integrerat i varje del där eleverna får reflektera kring sig själva i 
relation till de mer kreativa övningarna.

”Då är jag… 62 år. Shit! Tänk om jag är död. Nämen jag lever nog. 
Jaaa… jag är lite tjockare kanske, lite liksom ljusare, nästan grått hår 
som jag färgat… rosa! Jag fattar inte varför inte alla gör det! ”

Heta stolen – om nuet och framtiden
En värderingsövning. Gruppen sitter i en ring på stolar. Ledaren säger 
ett påstående. Om man håller med om påståendet reser man sig upp 
och byter plats (finns en extra stol så att möjligheten att byta stol finns 
även om det endast är en som håller med). Håller man inte med 
sitter man kvar på sin stol. Vet man inte riktigt vad man tycker sitter 
man kvar och sätter armarna i kors. Viktigt att påpeka att man tar 
ställning här och nu. 

Exempel på påståenden:
Barn är viktiga
Vuxna är viktiga
Barn kan påverka framtiden
Framtiden är imorgon
Framtiden är om hundra år
Vad vi gör nu påverkar framtiden
Nuet är en del av framtiden
Det är bara vuxna som kan påverka framtiden
Vi är en del av framtiden
Jag vill veta vad som händer i framtiden
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DEL 4 – JAG

Antingen/eller – vad är viktigt för mig?
En värderingsövning. En sida av rummet representerar ett 
svarsalternativ, andra sidan av rummet representerar det andra 
alternativet. Säg alternativen och låt gruppen fundera för sig själva en 
stund. Be därefter gruppen att på given signal (från ledaren) att ställa 
sig på den sida de värderar som viktigast för dem, här och nu. 

Vad är viktigast för dig:
Berätta  eller Lyssna
Vara mig själv eller Vara omtyckt
Nutid  eller  Framtid
Dröm   eller  Verklighet
Teknik  eller Natur

Identitetscirkel
Alla står i en ring. Ledaren lägger i mitten av cirkeln en lapp med ett 
ord på. 

Fråga: Hur mycket identifierar du dig med ordet på lappen? 
Ju närmre ordet du går desto mer identifierar du dig med ordet. Alla 
går sedan tillbaka till sin ursprungsplats i ringen. Låt samma ord ligga 
kvar i mitten. Nu ställs frågan utifrån ett annat perspektiv. 
Fråga: Hur mycket tror du att andra identifierar dig med ordet? 
Alla tar ställning utifrån sig själva, kommentera inte varandras 
ställningstaganden. 
Exempel på ord/begrepp: barn, ung, gammal, vuxen, elev, kompis, 
tonåring etc. 

Alternativt kan man göra övningen en gång till utifrån sig själv om 
50 år. Tänk dig att du är dig själv om 50år och gör samma övning. 
Vilka likheter och skillnader i dina ställningstaganden upplevde du?

20 saker jag tycker om att göra!
Skriv en lista med 20 saker som du tycker om att göra. Det kan vara 
allt ifrån att sova till någon fritidssysselsättning. Vilka saker tyckte du 
om att göra redan för fem år sedan? Vilka saker tror du kommer att 
stå kvar på listan om femtio år? 
Vilka nya saker tror du kommer att finnas på din lista om 50 år? 
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FÖRSLAG TILL FRAMTIDEN 
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TIPS INFÖR TEATERBESÖKET

INFORMERA 
Prata gärna med barnen om vad de ska få vara med om, vad teater 
är och hur det går till när man är på teaterbesök. 
 
INTRESSERA
Ge gärna en kort presentation om vad det är barnen ska få se, så att 
de känner sig förberedda och förväntningsfulla.

ANKOMST/HEMFÄRD
Om det är möjligt, se till att ni kan komma i god tid innan 
föreställningen börjar och att ni kan stanna kvar en stund efter att den 
är slut. Vi ser gärna att ni får ett lugnt och angenämt besök hos oss.

PRATA MED OSS!
Har ni några funderingar kring teaterbesöket, oavsett om det handlar 
om tematik eller logistik, så hör gärna av er till oss! Vi nås på:
info@teater23.se eller 040-30 32 23.

Foto: Amelie Herbertsson
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