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Djurfarmen
Till dig som är 
pedagog:

Så roligt att ni har sett Djurfarmen. 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. 

Som pedagog avgör du själv hur mycket 
du vill arbeta vidare med föreställningen. 
Du behöver inte ha förkunskaper 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. 



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. 

Börja med att BESKRIVA så sakligt som 
möjligt utan att värdera:

• Minns ni hur föreställningen började?
• Hur såg rummet ut i föreställningen? 

Vad fanns i rummet?
• Hur var ljuset?
• Hur använde skådespelarna rummet?
• Hur såg kostymerna ut?
• Vilka olika ljud fanns med i föreställningen? 

Vad var det för musik?
• Vilken sorts dans var det? Minns ni 

några rörelser? 

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 rummet för betydelse i den här 
berättelsen?

• Vad signalerar de olika kostymerna, 
tycker du? 

• Vad avslöjar de olika karaktärerna om sig 
själva med kroppsspråk och stil?

• Vad säger oss musiken om tid, plats 
     och miljö?
• Vilken värld och verklighet befinner vi oss i? 

Vilka värderingar råder?
• Vad skapade rummet, kostymerna och 

dansen för känsla hos dig?

När ni har BESKRIVIT och TOLKAT olika 
delar och detaljer i föreställningen, 
kan ni gå vidare till egna reflektioner. 
REFLEKTERA över:

• Vad handlar föreställningen om?
• Är det någon av karaktärerna du tycker 

bättre eller sämre om?
• Är det någon detalj du minns särskilt väl?
• Alla roller är djur. Vad tycker du att det får 

för betydelse?
• Boken Djurfarmen är skriven för 70 år 

sedan. Vad har den med oss att göra 
idag? Vad känns omodernt och vad är 
fortfarande aktuellt?

• Vilken känsla bar du med dig när du gick ut 
från föreställningen?



Övningar:
Här nedan har vi samlat några övningar 
som tangerar föreställningens ämnen: 
privilegier, engagemang och falska nyheter.

Papperskorgen 

Grisarna på gården skaffar sig vissa privilegier 
och ändrar reglerna efter eget huvud. Hur påver-
kas andra av att vara del av en större struktur?

Gör så här:

• Låt deltagarna sitta ner. Det är bra om de 
sitter i rader (klassisk klassrumssittning).

• Be alla deltagare att skrynkla ihop tre 
papper. Ställ fram en papperskorg vid 
främre raden.

• Be några deltagare i mitten att stå upp 
och alla de andra att sitta ned.

• Säg att alla snart ska få kasta sina pap-
persbollar. De som träffar papperskorgen 
kommer att få en bra framtid med jobb, 
pengar och makt.

• Be sedan alla deltagare att kasta sina 
skrynklade papper i papperskorgen från 
den plats de är på.

• Det här kommer upplevas som orättvist av 
deltagarna. ”Varför får vissa vara närmare 
papperskorgen? Varför får några stå upp? 
De är ju i vägen för mig när jag ska kasta.” 

• Samtala med deltagarna om att övnin-
gen är orättvis. Att det förstås är mycket 
lättare för de som sitter nära eller de som 
står upp att träffa papperskorgen. Ta 
också upp att bara för några sitter nära 
betyder det inte att de träffar papper-
skorgen, och att bara för att några sitter 
längre bak betyder det inte att alla där 
bak missar papperskorgen.

Det handlar om olika förutsättningar och 
strukturer som gör att fler som är långt fram 
träffar än de som är långt bak. Men på indi-
vidnivå behöver inte orättvisan märkas, det 
kan finnas en person långt bak som träffar 
och någon långt fram som missar. Visa därför 
på vikten av att kunna se strukturer. Det är 
exempelvis viktigt att kunna se hur diskrimin-
ering samverkar och påverkar förutsättningar 
och möjligheter.



Hur får vi människor 
att bry sig?
Alla djuren i Djurfarmen dras med i Majorskans 
inspirerande tal och bestämmer sig för att 
göra revolution på gården. Vad får oss att bli 
engagerade?

1. Presentera listan på anledningar att engag-
era sig i olika frågor: 

• Att något händer i ens geografiska närhet
• Att något händer någon som jag känner
• Att det finns en risk att det också kan hän-

da mig själv
• Att det finns kända personer som själva är 

berörda och pratar om det
• Att det i media framställs som något akut, 

oväntat eller spännande

2. Låt eleverna välja en av anledningarna 
som de tror är den främsta orsaken till att folk 
engagerar sig i frågor som inte direkt rör dem 
själva, och skriva sitt val på lappar med siffra 
och sitt namn. 

3. Dela in eleverna i grupper utifrån vilken 
anledning de valt.

4. Grupperna får i uppdrag: att komma över-
ens om en rättvisefråga och göra en kampanj 
för att få fler engagerade i sin sak, utifrån den 
anledning de valt. En kampanj kan vara någon 
form av påverkansarbete, exempelvis en reklam-
kampanj, ett upprop på sociala medier, ett 
radioinslag, att sprida en nyhetsartikel etc. Målet 
är att nå och påverka så många människor som 
möjligt.

5. Låt varje grupp presentera sin kampanj på 
valfritt sätt för resten av klassen.

6. Reflektera: låt eleverna reflektera enskilt och/
eller i grupper om tre kring engagemang och 
påverkansarbete. Vad kan vara svårt när ni vill 
påverka och förändra inskränkande normer? 
Vad kan skapa engagemang hos fler?



Be sedan gruppen att under tystnad plac-
era sig på en linje i rummet bredvid varan-
dra. Berätta för deltagarna att du kommer 
läsa upp ett antal påståenden. Varje gång 
ett påstående stämmer in på sin roll ska 
man flytta fram ett steg, annars skall man 
stanna kvar på sin plats. 

När alla påståenden har lästs upp gäller 
det att stanna kvar på den plats man har 
hamnat. Be eleverna berätta om sina roller 
för varandra. Låt dem diskutera med den 
som hamnat närmast om hur det kommer 
sig att de hamnat just där. I samlad grupp 
är det sedan viktigt att låta deltagarna re-
flektera kring hur de förhållit sig till rollerna.

• Var något påstående oklart eller svårt 
att ta ställning till? 

• Varför? 
• Hur kändes det att ta ett steg framåt? 
• Hur kändes det att stanna kvar?
• Vad händer när man hamnar långt bak 

eller långt fram? 
• Vad ser man?
• Vad innebär det i en persons vardag 

att vara någon som hamnar långt fram? 
• Vilka fördelar får man? 
• Hur påverkar det samhället att vissa 

personer har fördelar gentemot andra?

Privilegiepromenad
Privilegiepromenaden hjälper er att få syn 
på normer och hur de är kopplade till orät-
tvisor. Genom övningen synliggörs fördelar 
och nackdelar som personer och grupper 
kan få utifrån hur de kategoriseras och får 
olika villkor i livet.

Gör så här:
Välj ut de roller och påståenden som du 
tycker passar bäst för gruppen och ditt 
syfte. Skriv ut på lappar och dela ut varsin 
roll till eleverna (det gör inget om två per-
soner får samma). Poängtera för deltagar-
na att de inte får visa eller berätta om 
sina lappar för varandra.
 

Be alla att fundera en stund över sin roll: 

• Hur bor de? 
• Vad har deras roll för bakgrund? 
• Vad gör de på dagarna? 
• På kvällarna? 
• Vad drömmer de om?

Roller

• Du är en kille som har flytt med din familj 
från Irak. Du går i nian och drömmer om att 
bli läkare.

• Du är singel och strax över trettio. Du är 
gymnasielärare och bor kvar i din hemstad 
på Sveriges västkust.

• Du är en kille som bor i en storstadsförort. 
Din mamma jobbar som städare, din pappa 
är arbetslös.

• Du är en heterosexuell man som arbetar 
som dansare på operan.
Du är uppvuxen i ett litet samhälle i södra 
Sverige.

• Du är en heterosexuell tvåbarnsmamma 
som jobbar som säljare av
kontorsmaterial. Du bor i en villa.

• Du är ordförande i en partipolitisk ung-
domsorganisation. Dina föräldrar kom till 
Sverige från Chile på 1970-talet.

• Du är en trettioårig kvinna. Du pluggar på 
universitetet och har bott i Sverige i fem år.

• Du är född i en tjejkropp men har känt  
sedan förskolan att du egentligen är en 
kille. Dina föräldrar är lärare.

• Du är en sjuttonårig tjej som inte  
avslutat grundskolan. Du jobbar på  
en snabbmatskedja.

• Du är sjutton år, du går samhällspro-
grammet på gymnasiet och har nyligen 
blivit förälder.



forts. Roller

• Mina högtider har en röd siffra i almanackan.

• Ingen har aggressivt frågat mig om jag är 
kille eller tjej.

• Ingen har förklarat mitt humör med att 
jag har mens.

• Jag är inte rädd för att stoppas av polisen.

• Jag kan köpa hudfärgade plåster som 
liknar min hudfärg.

• Jag har aldrig blivit kallad något 
nedlåtande som syftar på min hudfärg eller 
vilken del av världen som jag kommer ifrån.

• Jag tog mig in i den här byggnaden och rum-
met utan att tänka på trösklar och trappor.

• Jag kan gå hand i hand på stan med 
någon jag har ihop det med utan att få 
konstiga blickar.

• Varje dag kan jag läsa i tidningen om 
framgångsrika människor med samma hud-
färg som jag själv har.

Påståenden

• Om jag var på besök i riksdagen skulle folk 
lätt kunna ta mig för en riksdagsledamot.

• Jag behöver inte leta extrapriser när jag 
handlar mat.

• Jag bor i ett område med relativt låg 
arbetslöshet.

• Jag har aldrig behövt oroa mig för att 
komma ut med min sexuella läggning.

• Jag är inte på min vakt när jag går förbi 
en grupp män sent på kvällen.

• Jag reser vart jag vill utan att jag i förväg 
behöver ta reda på om det finns några 
funktionshinder på flyget, tåget eller bussen.

• Jag behöver inte oroa mig för att min lön 
är lägre än kollegornas bara på
grund av mitt kön.

• Du är en femtonårig tjej. Du bor hemma 
hos dina föräldrar i en by i Västerbottens 
inland. Du är adopterad.

• Du är dotter till en amerikansk ambas-
sadör. Du är kristen och bor i Sverige. Du 
går i en skola för synskadade.

• Du är dotter till en undersköterska och 
studerar ekonomi på universitetet. Du spelar 
innebandy på fritiden.

• Du är en man i femtioårsåldern. Du jobbar 
som polis. Du har nyss skilt dig från din man. 

• Du lever som gömd flykting. Du bor tillsam-
mans med din familj i ett rum i en lägenhet.

• Du är gift och sitter i kommunfullmäktige. 
Du har dyslexi. Du har tre barn och har 
anlitat en barnflicka.

• Du är en muslimsk tjej. Du bor med dina 
föräldrar som är djupt troende.
Du pluggar till jurist på universitetet.

• Du är en tjugoettårig samisk tjej. Du job-
bar på kontor och är rullstolsburen.



Falska nyheter
Tjalle i Djurfarmen manipulerar de övriga kring 
sanningen. Testa om ni kan göra likadant i 
klassen.

Gör så här:
• Dela ut två lappar till var och en.
• Låt alla leta upp varsin nyhet.
• Be eleverna skriva en rubrik till ”sin” nyhet 

på en av lapparna.
• Be dem sedan att skriva en ny rubrik på 

den andra lappen där de ändrar lite så 
att nyheten blir ”falsk”, men ändå trovär-
dig. Försök att skriva så att andra går på 
lögnen.

Flytta undan bänkarna.
• Bestäm en sida av rummet som är ”sann” 

och en sida som är ”falsk”.
• Be eleverna, en i taget, att välja en av 

sina lappar och läsa upp den.
• Övriga i klassen ställer sig på den sida 

som de tror stämmer med lappen.
• Fråga hur de resonerade när de valde 

sida i rummet.

Diskutera efteråt:

• Vilka påståenden är lättare att tro på?

• När är det svårt att veta vad som stämmer?

• Hur luras man bäst?

• Vilka orsaker kan finnas bakom falska 
nyheter?



Varför gå på teater?
Scenkonst enlig 
läroplanen (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 uppfat-
tningar och uppmuntra att de förs fram. 

Teater kan utgöra underlag för såväl 
diskussioner om aktuella händelser och till-
stånd i samhället som för kreativ reflektion, 
individstärkande upplevelser och gruppbyg-
gande samtal.

Att diskutera vidare:
• I många länder hotas demokratin, vilka 

länder känner du till där detta sker?
• På vilket sätt har det skett?
• Har det blivit ett öppnare eller tuffare 

samhällsklimat i Sverige idag?
• Vad har i så fall blivit bättre/sämre?
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