
Monarkin i slutet  
av gatan

Pedagogiskt material



1. Beskrivning
Börja med att BESKRIVA så sakligt som 
möjligt utan att värdera:
• Minns ni hur föreställningen började?

• Hur lät det i lurarna?

• Vilka röster hördes?

• Vad var det för musik?

• Hur såg rummet ut?

• Hur såg det ut på utsidan?

• Hur såg rollkaraktärerna ut?

2. Tolkning
TOLKA därefter föreställningens 
uttryck som ni just har beskrivit, genom 
att fundera över vad ljud och bilder 
får för betydelse i uppsättningen.  
Vad signalerar de och hur landar det 
hos dig?

• Vad får de olika ljuden för betydelse i 
den här berättelsen?
• Hur känns musiken, tycker du? 
• Vad avslöjar Liam och Billie om sig 
själva med kroppsspråk och stil?
• Vilken värld och verklighet befinner vi 
oss i? 
• Vad skapade ljudet, rummen och Liam 
och Billie för känsla hos dig?

Eftersamtal
När man diskuterar en konstnärlig 
upplevelse, kan det vara bra att börja 
med att prata om det som är konkret, 
för att sedan tolka. 
Eftersom vi alla har olika erfarenheter 
och olika sätt att se på världen, så 
tolkar vi också olika. Alla svar är rätt 
när man diskuterar en konstnärlig 
upplevelse. 

Till dig som  
är lärare

Ni ska se eller har sett Teater Hallands 
föreställning Monarkin i slutet av gatan. Detta 
pedagogiska material är tänkt att vara ett 
stöd i kringarbetet tillsammans med klassen. 
Det handlar inte om att ”förstå” föreställningen 
i bemärkelsen vad den betyder eller vad 
konstnärerna som ligger bakom verket menar. 
Istället handlar det om att tillåta så många 
upplevelser, tankar och tolkningar som möjligt.

Förväntningar
Som pedagog avgör du själv hur mycket du 
vill förbereda och/eller arbeta vidare med 
föreställningen. Du behöver inte kunna något 
om föreställningens innehåll eller form och inte 
heller försvara eller förklara Teater Hallands 
olika val. Däremot spelar du en viktig roll för 
elevernas öppenhet genom ditt sätt att visa 
intresse och i hur du värderar deras frågor 
och olika åsikter. 

För att underlätta för själva upplevelsen 
är det bra om alla känner till de praktiska 
förutsättningarna som t.ex. när, var och hur 
ni ska se föreställningen, hur ni tar er dit och 
hur länge föreställningen varar. Även andra 
praktiska saker som rör besöket kan vara bra 
att prata igenom innan. 

Försök att fånga upp vilka förväntningar 
eleverna har på föreställningen. Känner de till 
Teater Halland sedan tidigare? Har de hört 
talas om föreställningen Monarkin i slutet av 
gatan? Vilka associationer och förväntningar 
ger namnet på pjäsen ni ska gå och se?



Lekar och  
praktiska övningar

Framtidskull
I den här utomhusleken finns maneter, 
jättestingrockor, blåvalar och framtids
undervattensdjur. Till en början är alla 
maneter som förflyttar sig med hjälp av 
andningen. När en manet möter en annan så 
spelar de ”stensaxpåse”. Den som förlorar 
rör sig vidare tills den möter en annan manet. 
Vinnaren förvandlas till en jättestingrocka 
som rör sig spetsigt och hackigt. När en 
jättestingrocka möter en likadan så spelar de 
”stensaxpåse”. Den som förlorar rör sig vidare 
tills den möter en annan jättestingrocka. 
Vinnaren förvandlas till en blåval som rör 
sig långsamt och tungt. När en blåval möter 
en likadan så spelar de ”stensaxpåse”. Den 
som förlorar rör sig vidare tills den möter 
en annan blåval. Vinnaren förvandlas till ett 
framtidsundervattensdjur med jättelång hals. 
Framtidsundervattensdjuret simmar ett varv 
runt gruppen och ställer sig sedan vid sidan 
av havet. 
Lekens utformning kommer göra 
att det i slutet finns en manet, en 
jättestingrocka och en blåval kvar. Det är 
de som är de verkliga vinnarna och de 
får vid lekens slut en rungande applåd av 
framtidsundervattensdjuren.

Sjögräskull
En svärdfisk jagar småfiskar. När småfiskarna 
blir tagna förvandlas de till sjögräs som sitter 
fast med fötterna på havets botten och 
vajar med armar och överkropp långsamt i 
vågornas takt. Nu gäller det för småfiskarna 
att akta sig för såväl svärdfisken som 
sjögräsens giftiga armar. Båda förvandlar en 
till sjögräs. 
Slutligen är svärdfisken ensam kvar med 
enbart sjögräs runt sig. Då hungrar 
späckhuggaren ihjäl på havets botten.

Allra längst bort
Hur långt ser vi från klassrummets fönster/
kullen/skolgården? Vad är det som är längst 
bort? Vad ser det ut som? Till exempel: 
”Kyrktornet ser ut som en lång hatt, 
flaggstången ser ut som ett sugrör som någon 
försöker balansera en liten godis på, molnen 
ser ut som farkoster som kommer mot oss.”
Fortsätt fantisera kring fantasin. Vem bär 
hatten, vem håller i sugröret och vilka sitter i 
farkosten som är på väg mot oss? Vad kommer 
de att göra härnäst?

3. Reflektion
När ni har beskrivit och tolkat olika 
delar och detaljer i föreställningen, 
kan ni gå vidare till de egna 
REFLEKTIONERNA.  
Reflektera över:

• Vad handlar föreställningen om?
• Är det någon detalj du minns särskilt 
väl?
• Vilka förväntningar hade de olika 
personerna på varandra?
• Berättelsen utspelar sig i olika tider 
och verkligheter. Vad tänker du om det?  
• Vilken känsla bar du med dig när du 
gick ut från föreställningen?

Scenkonst enligt 
läroplanen

Ur LGR11: 
• Konstarterna ska utgöra inslag i 
skolans verksamhet; en harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att möta, pröva, utforska 
och tillägna sig olika kunskaper och 
erfarenheter. 
• Eleverna ska få uppleva olika uttryck 
för insikter och kunskap. 
• Skolan ska främja förståelse för 
andra människor och förmåga till 
inlevelse. 
• Skolan ska vara öppen för skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. 
Teater kan utgöra underlag för såväl 
diskussioner om aktuella händelser 
och tillstånd i samhället som för 
kreativ reflektion, individstärkande 
upplevelser och gruppbyggande 
samtal. 
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Vart är de på väg?
Vid sidan av pjäsen fanns det andra 
människor, bilar och annat som 
händer som blev en del av pjäsen 
helt omedvetet. Samla klassen vid ett 
fönster, på en bänk, en gräsplätt eller 
titta på en bild. Ser ni några människor 
som går förbi? Fantisera om vart de är 
på väg eller vad de pratar om. Skriv 
ned eller berätta två och två.

Fantastiska föremål
Förbered övningen genom att plocka 
ihop ett antal vardagliga föremål 
som alla känner till, till utseende och 
funktion. Dela in klassen i par eller 
smågrupper. En person i varje grupp 
håller händerna bakom ryggen och får 
ett föremål i handen. Personen beskriver 
för kamraterna hur föremålet är 
uppbyggt/ser ut/känns utan att avslöja 
vad det är. Hur tungt är föremålet? Har 
det en geometrisk form? Hur känns det 
att hålla i?
När någon gissat rätt så tar man fram 
föremålet och säger: ”Nu tror ni att det 
här är en… (osthyvel), men egentligen 
är det en… (snöskyffel för ekorrar i 
nordligaste Kanada).” Personen som 
håller objektet fantiserar alltså fram en 
helt ny idé om vad det är och vad det 
används till.
Alternativ: Eleverna har själva tagit med 
sig objekt och redan fått möjlighet att 
fantisera fram sin alternativa idé.

Miljöljud
Halva gruppen lämnar rummet och 
halva stannar kvar och kommer överens 
om, eller får tilldelat sig, en miljö till 
vilken de skapar en ljudmiljö. Hur låter 
det på den speciella platsen? Vilka ljud 
är viktiga att ha med? Vem gör vilket 
ljud? Låter allt samtidigt eller låter det 
lite i taget?
Andra halvan släpps in i den nya miljön, 
blundandes och får under 30 sekunder 
lyssna på ljuden. Läraren bryter efter 
lagom tid och gruppen får gissa på 
vilken plats de tror att de befunnit sig. 
Vid rätt svar byter grupperna roller 
annars får kanske gruppen samarbeta 
sig fram till mer specifika ljud.

Framtidsbilder
Måla dig själv om 30 år. Hur ser du ut 
då?  
Vad gör du och var befinner du dig? 
Hur ser platsen ut runt dig? Finns det 
andra där? Hur ser byggnaderna ut? 
Bilarna och prylarna?  
Vad växer i din framtidsvärld?
Alternativ: måla dig själv/skolan/staden 
om 50 år, 100 år eller 1000 år.


