
Vi ser gärna att eleverna kommer till föreställningen med öppna sinnen så förberedelser 
inför teaterbesöket är inte nödvändiga. Däremot är det viktigt att du som lärare ser 
föreställningen tillsammans med dina elever. Denna lärarhandledning är alltså främst 
tänkt att användas efter teaterbesöket*. 

I ditt arbete som pedagog har du möjlighet att arbeta med föreställningen på det sätt 
som fungerar bäst för just dig och dina elever. Övningarna i kompendiet ska ses som 
ett smörgåsbord med uppslag och inspiration till egna idéer samt till kreativt skapande 
med eleverna. Välj de övningar som känns tilltalande, välj bort de andra. Vår förhopp-
ning är att du här ska hitta roliga, givande övningar som fördjupar teaterupplevelsen 
för er alla. 

Föreställningen Hej Sverige! baseras helt på barns egna ord. Vi har ställt ett antal 
frågor till barn spridda över hela landet och svaren vi har fått in ligger till grund för 
föreställningen. Många av övningarna i lärarhandledningen kretsar kring de frågor vi 
ställt, med syfte att få era barn att reflektera över sin egen plats på jorden. Vi är över-
tygade om att era barns svar på frågorna hade kunnat ge oss en lika fantastisk bas till 
föreställningen Hej Sverige! Vi hoppas att ni, genom bl.a. samtal, texter, bilder och film 
kan skapa er egen version av Hej Sverige!

För att du enkelt ska kunna orientera dig i materialet har vi delat in övningarna under 
ämnesrubrikerna Svenska, Estetiska ämnen, Geografi, Historia, Matematik, Värde-
grund, Digitala medier och Hemkunskap.
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LÄRARHANDLEDNING

HEJ SVERIGE!HEJ SVERIGE!

*För den som ändå vill förbereda sig inför besöket, se övning 1



Om skolans värdegrund och uppdrag – ur Lgr 22: 
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av 
öppenhet och respekt för människors olikheter.
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktions-
nedsättning eller för annan kränkande behandling. 
Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, 
förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och 
hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och 
bemötas med kunskap och aktiva insatser.

SVENSKA

1. För den som trots allt vill förbereda sig inför 
besöket…
Om du vill göra en förberedande övning inför besöket 
arbeta med några av frågorna på sid. 2. Det är inte 
nödvändigt att arbeta med alla frågor.  OBS! Det är 
viktigt att du inte avslöjar att detta hänger ihop med 
föreställningen Hej Svergie! som de snart ska se. Låt 
dem  fundera på frågorna förutsättningslöst! 
Be dem besvara frågorna skriftligt eller diskutera 
med sin bänkgranne alt. i grupp. Genom denna 
övning kommer dina elever att ha funderat över 
samma teman som vi bygger föreställningen på vilket 
kan ge dem en rolig aha-upplevelse i teatersalongen.

2. Egna svar på frågorna
Föreställningen Hej Sverige! bygger på svaren vi fått 
in från barn över hela landet när vi ställt frågorna 
i rutan på sid. 2. Skriv frågorna på tavlan och be 
eleverna skriva ner sina egna svar på frågorna. Samla 
in svaren, be eleverna blunda och lyssna och läs 
svaren högt i klassrummet. Läs upp svaren på en fråga 
i taget. Vilka tankar väcker hos barnen? Skiljer sig 
svaren från det ni hörde i föreställningen? Kan man 
skönja något som utmärker just platsen ni bor på? 
Dessa svar kan även användas i övningarna 7, 8, 10, 
15 och 22

3. Recension av föreställningen 
Låt eleverna skriftligt recensera föreställningen enligt 
konstens alla regler. Vad handlade den om? På vilket 
sätt framfördes texten? Vad tyckte eleverna om och 
varför tyckte de så? Vad tyckte de mindre om och 
varför tyckte de så? Vad var deras tankar innan de 
såg föreställningen? Besannades deras förväntningar 
på pjäsen? Vad har de för tankar efter föreställningen? 
Vad var deras intryck av skådespelarna och av själva 
scenrummet (scenografin)?
Läs upp recensionerna för varandra.
Skicka väldigt gärna till oss på Teater Pero!

4. Läs Nils Holgerssons underbara resa
Visste du att Selma Lagerlöf gjorde precis det vi gjort 
fast över 100 år tidigare? När hon fick uppdraget att 
skriva en läsebok i svensk geografi bad hon svenska 
folket om hjälp med att skicka in historier från sin ort. 
Sagor och skrönor vällde in och inspirerade henne. 
Resultatet blev boken Nils Holgerssons underbara 
resa som är en svensk klassiker. Läs boken med 
eleverna och njut av de lokala skrönorna.
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Frågorna vi bett barnen svara på:

-Vad behöver man för att känna sig hemma?
-Hur ser det ut där du sover?
-Vad ser du från ditt fönster?
-Beskriv din väg till skolan.
-Hur är det att vara barn?
-Vad leker/gör du helst efter skolan?
-Berätta om din favoritplats.
-Vad är speciellt med stället du bor på?
-Var kommer du bo när du är vuxen?



5. Diskutera föreställningen
Förslag på frågeställningar:

Nästan allt som sägs i föreställningen är ord som 
kommer från barn i mellanstadieålder och är helt 
dokumentärt. Märktes det och i så fall på vilket sätt 
märktes det?

Hur upplevde eleverna att det var att se en föreställ-
ning som inte berättar en historia från första scenen 
till sista scenen utan som är mer som ett collage?

Kände eleverna igen sig i föreställningen? Fanns det 
någonting som kändes främmande?

Hur tror eleverna att vuxna (t.ex. ni pedagoger) upp-
fattade föreställningen? Förstod de vuxna allt?

Är det skillnad att se dokumentär teater mot att se 
en pjäs skriven av en dramatiker? 

Hur upplevde eleverna själva rummet? 

Fanns det något ögonblick i föreställningen när elev-
erna blev extra berörda?

Om vi hade baserat vår föreställning på eleverna svar 
på frågorna, hur hade det kunna se ut då? 

6. Er plats, ert språk
Fundera på vad som utmärker just er plats när det 
gäller språket. Finns det en stark dialekt förankrad 
på orten? Kan eleverna prata eller förstå dialekten? 
Finns det ortsnamn på platsen som kan upplevas 
som konstiga eller lustiga för den som inte kommer 
ursprungligen från orten? Har eleverna egen erfa-
renhet av att ha svårt att förstå ord, dialekt och orts-
namn på er plats? Gör en ordlista på lokala ord som 
kan vara svåra för en utomstående att förstå samt en 
lista på ortsnamn som kan upplevas som lustiga eller 
konstiga för utomstående. Fortsätt diskussionen med 
att prata om andra platser. Finns det elever i klassen 
som har en dialekt från en annan ort eller ett annat 
land? Finns det roliga/konstiga ord och ortsnamn 
från den plats eleverna kommer ifrån?

7. Känslor i fiktionen
Fundera på, och prata om, vad det är som berör i en 
historia, när blir man berörd? Har eleverna några 
favoriter bland filmer/böcker/pjäser/dikter som 
berör dem extra mycket?  Prata om varför vissa saker 
berör mer än andra. Måste känslor vara självupp-
levda eller kan man uppleva känslor via konsten som 
man inte känt i verkliga livet?  

Foto Jonas Jörneberg

Om svenska språket – ur Lgr 22: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker. (…)
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 
estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 
förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia 
och utveckling samt om hur språkbruk varierar be-
roende på sociala sammanhang och medier. På så 
sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas 
medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga 
och kommunikativa förmågan.

ESTETISKA ÄMNEN

8. Gör er egen Hej Sverige! i klassrummet.
I föreställningen Hej Sverige! har vi skapat ett antal 
scener där varje scen bygger på barns svar på frågorna 
på sid. 2. Gör er egen miniversion av vår föreställning 
i klassrummet. Använd de texter som eleverna 
skapat i övning 2. Dela in eleverna i halvklass och 
låt de två halvklasserna byta svarspapper med varandra. 
Ena halvklasen är publik och får sina texter upplästa av 
den andra halvklassen framme vid katedern. Läs svar 
från en fråga i taget i den ordning de står i rutan på 
sid. 2. Byt grupp.

9. Gör er egen föreställning.
Om dina elever gillar att stå på scenen så utveckla 
övning 8 till en hel föreställning. Låt er inspireras 
av formen i vår föreställning eller låt er inspireras av 
något helt annat. Släng in musik eller dans eller vad ni 
vill. Bjud in andra klasser eller varför inte framföra 
stycket för föräldrarna? Oavsett vad ni gör på scenen 
så kommer det bli djupt personligt eftersom det bygger 
på elevernas egna ord och erfarenheter. 
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10. Måla minnen från föreställningen
Måla/skapa en bild av en scen ur föreställningen. 
Gör en seriestrip med tanke- & pratbubblor som 
beskri¬ver en scen ur föreställningen.

11. Eleverna favoritplats
Be eleverna måla/rita sin favoritplats. Be dem skriva 
en kort text om varför detta är deras favoritplats och 
vad som är viktigt med en favoritplats. Ni kan även 
utgå från de svar eleverna skrivit i övning 2. Gör en 
liten utställning i korridoren eller i klassrummet.

GEOGRAFI

12. Svaren på kartan
Svaren som ligger till grund för föreställningen Hej 
Sverige! kommer från elever på skolor i Malmö, Lund, 
Halmstad, Ale, Stånga, Eskilstuna, Hammarbyhöjden, 
Vaxholm, Skellefteå och Karesuando. Be eleverna 
leta upp dessa orter på kartan och märk ut dessa 
platser. Ni kan använda digitala kartor eller en karta 
på papper.  Minns eleverna något specifikt från 
föreställningen kan ni skriva upp denna händelse 
eller replik på en lapp och försöka gissa på vilken ort 
just det barnet som bidragit med just den texten bor. 
Det finns ett facit, se övning 28.

13. Kompass i klassrummet
Se ert klassrum som jordens medelpunkt. Be varje 
elev rita en pil och klippa ut denna. På denna pil skriver de 
en plats i världen som har en sepciell betydelse för 
eleven. Det kan vara platsen man kommer från eller 
en plats man längtar efter. Be eleven skriva platsen på 
pilen och be dem sedan googla upp hur långt det är 
från klassrummet till platsen och skriva ner avståndet till 
platsen på pilen. Räkna ut, med hjälp av en kompass, 
i vilken riktning platsen finns och placera elevernas 
pilar i en kompassros på golvet så att de pekar rakt 
mot platsen. Välj gärna en plats på golvet där pilarna 
kan tejpas fast så att den får vara kvar ett tag i klass-
rummet.

14. Främmande plats
Har eleverna en relation till andra platser än just er 
plats? En plats som för kamraterna kan upplevas som 
främmande? Det kan t.ex. handla om att man har ett 
annat hemland eller reser till släktingar på annan ort 
under loven. Be eleverna beskriva denna plats för 
varandra. Finns det likheter och skillnader på den 
främmande platsen och er plats? Hur låter den? Hur 
luktar den? Tycker de om den platsen? Vad tror de 
att deras klasskamrater skulle tänka om de besökte 
platsen?

15. Filma en plats
Det finns ju massor av anledningar till varför en plats 
kan upplevas som intressant. Titta på ett inslag från 
ett resereportage från antingen svt play eller youtube. 
Diskutera hur man kan göra för att beskriva en plats 
med rörlig bild. Dela in eleverna i grupper och be 
dem välja en plats på er ort som de själva får beskriva 
genom ett ”resereportage” med hjälp av elevernas 
mobilkameror eller skolans surfplattor. Be dem 
förbereda reportaget genom att ta reda på så mycket 
som möjligt om platsen. Vad är det som gör platsen 
sevärd? Ha en egen liten filmfestival med elevernas 
resereportage i klassrummet.

foto Jonas Jörneberg

HISTORIA

16. Intervjua läraren
Utgå från frågorna på sid. 2. Be eleverna intervjua dig 
och svara på deras frågor så utförligt du kan. När du 
svarar utgå då från tiden när du själv var i eleverna 
ålder. Du väljer själv hur personlig du vill vara i dina 
svar. Jämför efteråt dina svar med elevernas svar på 
frågorna från övning 2. Finns det skillnader? Finns 
det likheter? Hur tror barnen att barn i framtiden 
kommer att besvara samma frågor?

17. Er plats som en historisk plats
Finns det något som utmärker just er plats historiskt? 
Är er plats berömd för något som hänt förr? Kanske 
har det inte hänt något utmärkande på just er plats 
men i närheten? Ta reda på så mycket om den 
händelse som är mest känd historiskt och sammaställ 
er forskning i text och bild. Kanske finns det ett 
museum i närheten med er lokala historia som 
ni kan besöka? 
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18. Teaterhistoria
Hur ser en teatersalong ut idag och hur såg den ut 
förr? Hur skiljde sig spelplatsen i Hej Sverige! från 
en vanlig teatersalong? Googla bilder på teatrar från 
olika tidsepoker som t.ex. Grekiska amfiteatrar, The 
Globe Theatre i London och Drottningholmsteatern. 
Diskutera hur ett teaterbesök gick till förr och nu. 
Teatern var ju en plats dit man gick både för att se 
teater men även för att synas. Googla Dramaten och 
Operans salonger och titta på var Kungafamiljen 
sitter när de går på teater, d.v.s. längst fram på 
en balkong så att publiken ser dem. Diskutera hur 
eleverna upplevde att sitta i ring runt skådespelarna 
när de såg ”Hej Sverige!”. Vad fick det för effekt att 
sitta mitt emot varandra och att vara så nära skåde-
spelarna?
Är ni en Stockholmsskola kan ni besöka Drottning- 
holmsteatern som är världens bäst bevarade 
1700-talsteater.

MATEMATIK

19. Din väg till skolan
Det här är en utmaning där eleverna i klassen 
arbetar tillsammans. Utgå från elevernas resväg till 
skolan mätt i avstånd. Dra ett streck på whiteboarden 
och märk ena änden av strecket som nära till 
skolan och den andra änden som långt från skolan. 
Be eleverna uppskatta sin egen resväg till skolan och 
placera sig på strecket utifrån om de har nära eller 
långt från skolan i förhållande till de andra eleverna. 
De kan behöva placera om sig några gånger innan 
alla är nöjda med sin placering. Rätta er själva genom 
att ta reda på korrekta avstånd med google maps. 
Om någon elev har gömd adress så kan eleven t.ex. 
utgå från sin busstation eller från en annan plats i när-
området.

Om skolans värdegrund och uppdrag – ur Lgr 22: 
Skolans uppdrag
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 
De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer 
och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i 
bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 
olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget 
skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

VÄRDEGRUND

20. En trygg plats
En fråga som har inte ställts rakt ut till eleverna i vårt 
projekt Hej Sverige! men som trots detta besvaras 
gång på gång av barnen i det material vi har fått in är: 
Var känner du dig trygg? 
Ställ frågan till barnen och be dem beskriva sin trygga 
plats antingen i diskussion eller i skrift. Varför känner 
de sig trygga på denna plats. Vad krävs för att man 
ska känna sig trygg? Har de någon gång upplevt att 
de varit väldigt otrygga? 

21. Skolan som plats
Låt eleverna fotografera, rita eller måla en plats/
en miljö på skolan där de upplever att de själva, eller 
andra, känner sig osäkra eller kan må dåligt. Låt dem 
framställa platsen utifrån sin känsla. Gör sedan samma 
sak med den plats i skolan där de mår som bäst. Låt 
dem framställa platsen utifrån sin känsla. Skriv gärna 
en kort text till varje bild. Kanske kan ni avsluta med 
att sammanfatta allas arbete och sedan ta dessa till 
skolledningen om ni upplever att det finns behov av 
att belysa elevernas trygghetsperspektiv?

22. Min egen plats
Om dina elever har egna mobiler eller surfplattor kan 
de få i uppgift att fotografera sin favoritplats/väg till 
skolan/utsikt från sitt fönster m.m. Fokusera på en av 
frågorna på sid. 2 och be eleverna ta bilder. Gör en 
fotovägg/utställning med elevernas bilder.

23. Framtiden
Utgå från barnens svar på frågan Var kommer du bo 
när du är vuxen? i övning 2. Be eleverna googla på 
bilder på den platsen, alt. fotografera den platsen 
om det är en plats i närområdet. Skriv ut bilderna på 
papper och be eleverna rita in sitt vuxna jag på bilden. 
Sätt upp era framtidsbilder i klassrummet.

Foto Jonas Jörneberg
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DIGITALA MEDIER

24. Elevernas spel
Statistiskt sett så bör du ha ett stort antal elever i 
din klass som är experter på online-spel, antingen 
för att de spelar själva eller för att de följer andra 
som spelar på youtube. Låt dina elever visa sin expertis 
och sug i dig deras kunskap. Be de elever som spelar 
att välja ut ett spel och låt dem berätta några minuter 
var om sitt spel för de andra i klassen. Troligtvis 
spelar fler samma spel. Om det finns digital möjlighet 
så låt eleverna visa någon minut hur det ser ut där 
de spelar. Diskutera spelandet i klassen. Spelar 
alla i klassen eller finns det de som inte spelar? Hur 
ser de som inte spelar på det här med spel? Varför 
tycker de om att spela? De som inte spelar kanske 
lägger mycket fritid på andra aktiviteter som de 
kan berätta om för klassen istället? Spelar killarna 
och tjejerna samma spel? Om inte, vad tror eleverna 
själva att det beror på? Försök att ha högt i tak i dessa 
diskussioner undvik pekpinnar. Ha ett öppet sinne till 
elevernas expertis. 

25. En trygg plats på nätet
Många tillbringar mycket fritid på nätet och i spel. 
Spelen kan nästan kännas som en fysisk plats där 
barnen kan träffa sina vänner efter skolan. Diskutera 
med barnen om de har en plats där de tillbringar 
mycket tid på nätet. Prata om Ifall, och i så fall hur 
denna plats skiljer sig från fysiska platser. Har de 
någon gång känt sig otrygg på nätet? Varför då? Vilka 
metoder kan man ta till för att undvika att känna sig 
otrygg på nätet?

26. #HejSverige!
Kanske har ni i klassen ett eget instagramkonto som 
du som lärare administrerar. Detta konto kan 
användas i flera övningar i den här lärarhandled-
ningen. Vi spelar den här föreställningen över hela 
landet och träffar publik på många olika platser, bl. a. 
träffar vi ju er. Berätta gärna för andra barn i Sverige 
som har sett vår föreställning om just er plats. Ta 
bilder och maila till oss på info@pero.se så publicerar 
vi dessa i våra sociala medier eller publicera bilderna på 
era egna sociala medier med hashtaggen #HejSverige!. 
Om ni söker på denna Hashtag kommer ni kunna se 
vad andra barn i landet har delat med sig av för bilder 
från deras ort. Observera att det kan hamna andra 
bilder under denna hashtag också som inte ingår i 
projektet Hej Sverige! 
Följ oss på fb: Teater Pero
Följ oss på instagram Teater Pero.

HEMKUNSKAP

27. Er mat
I alla landsändar finns det mattraditioner som man 
bara hittar just där. Vad har ni för mattraditioner på 
just er plats? Har barnen smakat er lokala speciali-
tet. Tycker de om den? Varför tror ni att just den 
maträtten/bakverket blev så populär just på er 
ort? Påminner den om annan sorts mat? Har ni 
elever i klassen som har ett annat ursprungsland 
eller kommer från en annan plats i Sverige prata om 
den mattradition som finns där. Kanske kan ni få låna 
skolans hemkunskapskök och prova att laga/baka 
just er lokala specialitet?

ÄNNU MER HEJ SVERIGE!

28. Fördjupa er i materialet
Vill ni fördjupa er i de texter som vi har fått in och 
som föreställningen baseras på så hör av er till oss på 
teatern. Vi kan skicka er en pdf med svaren samlade 
utifrån fråga och ort. Där ser man tydligt skillnaden 
mellan de svar som kommer från tätorter jämfört 
med glesbygd och även skillnaden på svar från norr, 
söder, öst och väst. Kontakta oss på info@pero.se 

P.S. Vi märker att det är svårt att nå ut med 
information till pedagoger i mellanstadiet. 
Tyckte ni om den här föreställningen? Hjälp 
oss gärna genom att att sprida information 
om föreställningen till vänner och kollegor.

Box 706, 120 02 Årsta info@pero.se www pero.se
Kontor 08-458 94 10


