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Vad kul att du valt att se den inspelade föreställningen Lost in space.

Lost in space är en föreställning av Uppsala stadsteaters ungdomsensemble. På grund av
Coronapandemin har vi valt att istället för föreställningar inför publik göra en inspelad version 
av föreställningen. Du kan titta på inspelningen tillsammans med din klass och sedan, precis 
som vid en vanlig föreställning, arbeta vidare med den efteråt. 

1.

VÄLKOMNA

Copyright © 2020 Uppsala Stadsteater

Det här materialet är till för dig som är lärare, pedagog, gruppledare eller dylikt. Du behöver 
inte använda alla delar utan kan plocka det du vill ha. Materialet kan användas som un-
derlag för gruppsamtal, diskussioner i helgrupp, enskilda skrivuppgifter, värderingsövningar 
m.m. Materialet består av ingångar till hur du kan samtala med och fördjupa upplevelsen av 
föreställningen med dina elever/ungdomar. 

Ett samtal efter en föreställning är som en fortsättning av upplevelsen. Ens tankar, 
känslor och funderingar är suveräna och man bör inte söka efter rätt och fel, utan trä-
nas i att lyssna in olika upplevelser där ibland frågorna är viktigare än själva svaren. 
 

Bild från repetitionerna av Pitbull. Foto: Micke Sandström

Om du har frågor kring föreställningen eller det här materialet kan du maila dramapedagog 
Maria Trost: maria.trost@uppsalastadsteater.se
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Ungdomsensemblen har funnits på Uppsala stadsteater sedan 2013. Den består vanligtvis av 
runt 15 ungdomar i åldrarna 15-20 år. Varje år tas nya ungdomar in i ungdomsensemblen. Det 
är inget krav att deltagarna ska ha någon erfarenhet av teater, dans, musik eller någon annan 
konstform, det räcker med en vilja att uttrycka sig och att vara nyfiken på scenkonst.

Varje år skapas en helt ny föreställning och vi arbetar med devising, vilket innebär att manus 
och pjäs skapas tillsammans med ensemblen och ifrån deras tankar, erfarenheter och berät-
telser. Ungdomsensemblen brukar spela cirka tio föreställninga på våren, efter att ha skapat 
föreställningen under teateråret. 
 
Årets ungdomsensemble består av 12 tjejer i åldern 15-20 år. Åtta av deltagarna står på scenen 
och fyra har hjälpt till i processen runt omkring. Årets ensemble skulle ha spelat fem föreställ-
ningar på Uppsala stadsteater för att sedan i sommar deltagit på en teaterfestival i
Birmingham, England. Tyvärr blev detta inställt till följd av Corona men vi är mycket glada att vi 
kan filma vår föreställning och dela den på internet så att alla som vill kan titta på den. Vem vet 
– kanske når vi fler än vi skulle gjort annars?

Temat för årets föreställning är plats (space). Deltagarna har funderat kring hur mycket plats 
de egentligen har eller får i klassrummet, hemma, i samhället, i världen. Resultatet – måste vi 
ta plats? Varför kan vi inte bara få den? 

Det är en pjäs om normer, om fysiskt utrymme och mentalt utrymme, utrymme på internet el-
ler på bussen. Det är ena pjäs om förväntningar, begränsningar, övergrepp och revolution. Helt 
utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Eftersom ensemblen i år består av uteslutande unga 
kvinnor baseras allt utifrån deras perspektiv som kvinnor. 

Titta gärna på den filmade versionen av Lost in space själv innan ni tittar tillsammans. Titta 
på filmen med din klass. Gärna på en stor skärm eller projektionsduk. Eller kanske alla tittar 
själva hemifrån sin egen dator. Prata om ungdomsensemblen innan och berätta för klassen 
vilka det är som medverkar. Du kan också prata om tematiken lite innan ni ser filmen. Nu följer 
frågor ni kan jobba med eller prata om efteråt.

OM UNGDOMSENSEMBLEN

OM »LOST IN SPACE«

GÖR SÅHÄR



ATT ARBETA MED EFTER ATT NI SETT FILMEN

De kommande övningarna »Stå på linje« och »Heta stolen« kan göras i helklasser, men 
samtal om frågor och funderingar görs med fördel i mindre grupper.

Minnesrunda 
 
Låt alla få berätta kort och spontant vad de minns mest från föreställningen. Det gör inget om 
man säger något som någon annan redan sagt. Fundera över vad som dyker upp och varför.

Följa efter

Gör plats i klassrummet så att det finns en större yta att röra sig på. Skjut till exempel bänkar 
ut mot sidorna. Alla i gruppen får sedan gå runt huller om buller. Alla är tysta. Uppmana sedan 
var och en att välja ut någon som de ska förfölja, men man får inte säga eller visa vem man 
väljer. Börja följa den personen nära men inte nudda. Det uppstår snabbt en rörelsekedja eller 
kluster av kedjor. Sedan slutar man följa efter och går för sig själva. Gör det några gånger och 
välj en ny person varje gång. Prata kort om hur det upplevdes.

Stopp-zon

En valfri person ställer sig mitt i rummet. Alla andra går långsamt mot personen samtidigt. Pro-
va olika former av närmanden, till exempel stå i ring runt och gå in mot mitten, stå på en rad, 
stå i en klunga, gå mot personen bakifrån , framifrån från olika håll etc. När den i mitten känner 
att den inte tycker att de andra får komma  närmre säger den STOPP. Prova några olika forma-
tion med samma person och byt sedan. Du som pedagog leder gruppen att välja formation.

SAMTAL GRUPPVIS – I VERKLIGHETEN ELLER VIA VIDEOSAMTAL
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Dela in klassen i kluster på ca 3-4 personer och låt eleverna prata kring varje fråga. Samla se-
dan ihop den stora gruppen igen och låt varje grupp kort berätta vad de kommit fram till. Givet-
vis kan också detta göras via videosamtal. Dela då in klassen i breakout-rooms och låt dem 
samtala. Stäng sedan rummen och låt en från varje grupp berätta. 

Du kan också välja ut några frågor och låta eleverna skriva sina funderingar. Då missar du 
interaktionen i samtalet och vikten av att höra varandras åsikter och tankar men å andra sidan 
vågar de kanske skriva det de känner och tycker. 

↓
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1. Scenen och symboler

Scenbilden är enkel och består av en del element som skådespelarna både använde praktiskt 
men också symboliskt. Prata om och fundera kring följande element:

• Space: Ordet space betyder både rymd och yta på engelska.  Hur används ordet space i 
föreställningen? Är space en metafor? 

• Bollar: Vilka typer av bollar används? Är bollarna metaforer för något annat? Kan ni komma på 
flera saker som bollarna symboliserar?

• Rep: I föreställningen används åtta stycken långa rep. På vilka olika att användes repen? Är 
repen metaforer för något annat? Kan ni komma på flera saker som repen symboliserar?

• Mikrofoner: På scenen står två stycken mikrofoner i stativ. När används de och till vad? Fun-
dera över om det finns någon symboliks betydelse i användningen av dem?

2. Kostym

Förutom de kläder skådespelarna har på sig så används beiga tygtuber. 

• Hur användes de beiga tuberna?
• Vad tycker du att de symboliserar?

3. Teater, dans, rörelse

Scenkonst kan ta sitt uttryck på olika sätt. I den här pjäsen har vi valt att arbeta mycket med 
rörelse, dans och rörelse och text tillsammans. En berättelse kan berättas på många olika 
sätt, bl.a. genom tal, text, bild, sång, dans och rörelse i kroppen. 

• Hur användes text och varför pratades olika språk tänker du?
• Hur använde skådespelarna rörelse för att förmedla något? 
• Vad gestaltades med kroppen?
• Hur användes ljud och ljus och bild i föreställningen?

4. Att ha, få eller ta plats?

Prata om vad plats betyder. Vad kan en plats vara för något? Är det bara en fysisk rumslig plats 
eller kan den finnas på något annat sätt?

• Har alla lika mycket plats?
• Hur tar man plats?
• Är platsen oändlig eller har alla en egen del (ungefär som en tårtbit)?
• Om man tar plats tar man någon annans plats då?
• Vad händer när någon tar sig in i någon annans plats utan att fråga om tillåtelse? Hur kan en 
sådan situation se ut?
• Kan man ge plats till någon? Hur då?
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Markera upp en skala på golvet, tex med stolar, från 0–10. En stol kan markera 0, en stol 10 
och mitt emellan en stol för 5. Be eleverna placera sig på skalan från 0–10 för hur mycket de 
upplever de olika frågorna du ställer.  0 är minst och 10 högst. Om du tex ställer frågan: hur 
roligt är det att gå på Gröna Lund så ställer man sig på 0 om det är jättetråkigt och på 10 om 
det är jätteroligt. När alla placerat sig får de alltid ändra sig och byta plats. Låt deltagarna 
prata med varandra ca 2-3 st och berätta om varför de står där de står. Be några stycken  
»tänka högt« och berätta om var de placerat sig och varför.

Sätt dig med deltagarna i en ring. Läs ett påstående (poängtera att det inte är dina egna 
åsikter). De som håller med om påståendet räcker upp en hand, de som inte håller med läg-
ger armarna i kors. Be några (frivilligt) berätta hur de tänker. Kom ihåg att de inte får säga 
emot varandra i person utan utgå alltid att berätta i jagform. Det är inte ett sätt att argumen-
tera och skapa konflikt utan ett sätt att lyssna på varandra, och sig själv.

STÅ PÅ LINJE

Om du jobbar med både killar och tjejer samtidigt måste du tänka in deras olika perspektiv 
i svaren du får. Det kan vara svårt för tjejerna tex att verkligen våga visa hur mycket eller lite 
plats de upplever de har med killarna närvarande samtidigt som det är bra att de också får 
lyssna till varandra. Ta ett beslut för din klass –är det bättre att låta tjejerna få jobba med det 
här själva eller är det bra att jobba med både killar och tjejer tillsammans? 

• Så här mycket plats upplever jag att jag har
• Så här mycket plats har jag hemma
• Så här mycket plats har jag utomhus tex på stan
• Så här mycket plats har jag på skolan/i klassrummet
• Så här mycket plats vill jag ha

HETA STOLEN

• Alla har lika mycket plats
• Män har mer plats än kvinnor
• Det finns platser där kvinnor har mer plats än män
• Män måste dela med sig av sin plats tills det blir lika mycket åt alla.
• I Sverige är det fullkomlig jämställdhet mellan kvinnor och män
• Män har mer makt än kvinnor
• Det är norm att män betyder mer än kvinnor
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Här lyfter vi fram några specifika händelser i pjäsen som ni kan samtala om. Det finns så klart 
fler och kanske har ni upptäckt andra delar som ni vill prata om. Gör det!

SAMTAL OM SPECIFIKA BERÄTTELSER OCH SCENER I PJÄSEN

1. Bollar, bollsport och idrottslektioner 

I den andra scenen berättar några av tjejerna om deras upplevelser av bollar, bollsporter och 
idrottslektioner. Prata om vad du tycker att den scenen handlar om. 

• Kan du känna igen dig? 
• Hur tycker du att det är? 
• Hur tycker du att tex idrottslektionerna i skolan är och kan de bli bättre för tjejer?

2. Dataspel, internet och incels

Hur behandlas egentligen tjejer på internet? Förfrågningar och kommentarer på sociala
medier? I onlinespel? 

• Berätta om era egna upplevelser på internet. 
• Varför vågar fler män bete sig så illa på internet och skriva hemska saker till kvinnor? 
• Vad kan vi göra åt det?

3. Kroppskontroll, förväntningar, utseendefixering, objektifiering

Kvinnor ska… Ja hur tycker du att kvinnor förväntas vara? 

• Hur begränsar det? 
• Att ställa krav på hur flickor, tjejer, kvinnor ska kan vara är ett sätt att kontrollera och begrän-
sa platsen. Var kommer kraven ifrån och vad händer när kvinnor inte lever upp till dem?

4. På bussen, på gymmet, på vägen, på tåget, på skolan, på stan, på klubben…

När deltagarna i ungdomsensemblen började fundera över vad de varit med om kom det upp 
så många historier att vi insåg att kvinnor inte har någon plats som är fredad.
Offentliga toaletter har länge varit det sista stället där kvinnor kan vara ifred men med flera 
samkönade toaletter försvinner även den möjligheten.

• Har ni upplevt att någon inkräktat och begränsat er plats? 
• Berätta för varandra och fundera tillsammans på vad vi kan göra för att motverka det hela.

5. Slutligen – slutet

• Hur slutar pjäsen?
• Hur tycker du att den borde slutat?
• Var slutet realistiskt?
• Ville skådespelarna att det skulle sluta som det gjorde?
• Tror du att vi någonsin kommer uppnå total jämställdhet mellan kvinnor och män? 
• Hur skulle vi kunna uppnå det?



DU KAN OCKSÅ JOBBA MED HÄRSKARTEKNIKER

När vi arbetade fram pjäsen pratade vi en hel del om härskartekniker.

På ex www.roks.se kan du hitta de fem klassiska härskarteknikerna. Gå igenom dem och låt 
eleverna fundera över exempel från sin egen vardag.

ROLLSPEL MED HÄRSKARTEKNIKER

Dela in klassen i fem grupper. Ge varje grupp en av härskarteknikerna.

Låt grupperna göra ett kort rollspel där de visar hur den skulle kunna se ut i deras vardag. När 
alla visat sina rollspel, byt scenerna mellan grupperna och låt varje grupp göra ett nytt rollspel 
där de får prova att bryta och motarbeta härskartekniken.

... ELLER VARFÖR INTE SKRIVA EN RECENSION/ANALYS AV 
FÖRESTÄLLNINGEN

Vi vill gärna läsa dem! Posta eller maila dem till oss.

Om du har någon fråga eller behöver hjälp med någon övning kontakta oss gärna.
Kontakt: Maria Trost, Dramapedgog Uppsala stadsteater maria.trost@uppsalastadsteater.se

Posta till oss:
Uppsala stadsteater, Att: Maria Trost
Box 1001
751 40 Uppsala 

BILJ/INFO: 
018-14 62 00 
WWW.UPPSALASTADSTEATER.SE
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