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INTRODUKTION

Hej!

Det här är ett pedagogiskt fördjupningsmaterial som Teater Reagera har tagit fram i 
samarbete med oss på Teater 23. Det är främst till för dig som är pedagog och innehåller 
olika konkreta idéer och förslag på hur du kan följa upp teaterbesöket med 
Den Stora Konspirationen tillsammans med dina elever.

I detta material hittar du allt från diskussionsunderlag och skrivuppgifter till värderings-
övningar och dramatekniker, samt mycket mer. Materialet är väldigt rikt på innehåll men 
det är självklart fritt fram att använda de delar som passar din klass/grupp bäst utifrån 
årskurs,  storlek och intressen.

Genom att erbjuda detta material hoppas vi att diskussionen kring föreställningen 
Den Stora Konspirationen kan fortsätta i klassrummet och vara ett givande komplement till 
teaterupplevelsen. 

Vi vill gärna höra från er!
Dela gärna med er av era idéer och tankar till info@teater23.se.

Om du eller om eleverna själva vill kontakta oss på teatern så går det bra att nå oss via 
våra olika sociala medier:

Eller besök vår hemsida: www.teater23.se.

Mer info om Teater Reagera finns på: www.teaterreagera.se och de kontaktas via
info@teaterreagera.se.

Med vänliga hälsningar,

Teater 23 och teamet bakom Den Stora Konspirationen.

Facebook: facebook.com/teater23

Twitter: @teater23

Instagram: teater23



INTRODUKTION

En sammanfattning av pjäsens handling

I Den Stora Konspirationen möter vi två karaktärer: doktor Bloom och doktor Andersson. 
De är båda zoologer och forskar just nu på daggmaskars liv. Bloom har bjudit in publiken 
till ett föredrag som ska handla om sin och Anderssons forskning. Andersson som inte 
kände till att de skulle hålla ett föredrag kommer lite sent, men finner sig snart till rätta.

Bloom och Andersson påstår att det finns ett samband mellan maskarnas grävande i jorden 
och uppkomsten av slukhål, men teorin går inte att fastställa. Däremot påstår Bloom att 
maskarna har grävt gångar i form av hemliga mönster. Bloom är övertygad om att ett av 
dessa mönster ser ut som det hemliga sällskapet Illuminatis pyramidsymbol. 

Utan Anderssons vetskap gick Bloom till deras chef och delgav upptäckten. Detta ledde 
till att både Bloom och Andersson har fått sparken. Bloom ber Andersson hämta ett stycke 
vetenskapligt bevis. Medan hon är borta från scen presenterar Bloom sin älskade krukväxt 
Krukis för publiken.

Andersson kommer in med en kylskåpsdörr som är belamrad med foton och bilder på djur. 
Bloom förklarar att anledningen till varför ingen har lyckats ta reda på vilka som är 
Illuminatisällskapet, är för att det är djuren som är Illuminati. Andersson upptäcker att 
kylskåpsdörren kommer från deras kök och Bloom avslöjar att de har blivit utkastade från 
sitt hem. Andersson är inte övertygad om djurteorin och Bloom ger upp och börjar bege sig 
hemåt.

Andersson kommer på en ny teori att eftersom människor kan klä ut sig till djur, så borde 
djur kunna klä ut sig till människor. Det är därför ingen har upptäckt djurens Illuminati-
konspiration. Doktorerna teoretiserar om att djuren är avundsjuka på människorna. 
Blooms dotter Tuva ringer på hans mobilen och vill bli upplockad från skolan, men Bloom 
har glömt att det är hans vecka. Andersson och Bloom inleder ett experiment som ska 
bevisa att dinosaurierna blev utrotade av djuren och inte av en fallande meteorit.  
 
Bloom och Andersson skrämmer upp sig själva och tror att djuren är ute efter att attackera 
människorna. De kommer till slutsatsen att även växterna måste vara med på djurens 
konspiration. Andersson bestämmer sig för att förhöra Krukis med hot om våld, trots 
Blooms protester. Andersson får för sig att Bloom inte är en människa utan en 
medkonspirerande växt och hoppar på honom. Hon försöker dra av honom det hon tror är 
hans mask, men snart visar det sig att det är Blooms riktiga ansikte. 
 
De båda doktorerna sansar sig efter en stund och ber varandra om ursäkt. Bloom går iväg 
för att hämta upp Tuva och Andersson säger adjö till publiken. Pjäsen slutar med att Krukis 
anropar naturens kommandocentral som bestämmer sig för att inleda en fullskalig attack 
mot människorna.



INTRODUKTION

Fördjupningsmaterial till DEN STORA KONSPIRATIONEN

Detta material består av olika övningar som tar gruppen på en gemensam resa genom 
föreställningens olika delar, känslor och teman. 

Materialet ger exempel på hur en kan fånga upp scenkonstupplevelsen där du som 
ledare är fri att plocka frågor och övningar som passar just din klass och det 
sammanhang ni befinner er i. 

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 din egen fantasi. Att uppleva resor av 
olika slag är något som vi alla delar och där vi kan mötas på samma plan. 



MIN UPPLEVELSE

Reception 

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. 

Prata gärna med eleverna om att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när man berättar 
om sin teaterupplevelse, alla har rätt till sina egna tolkningar och tankar. 

Minnesrundan

Var och en får berätta om något från föreställningen som de särskilt minns. 
Börja med att alla får fundera en liten stund – kanske medan de blundar – för att 
komma ihåg en scen eller en situation som lämnat avtryck. Därefter kan var och en få 
berätta högt om sitt minne. Alternativt kan eleverna berätta parvis för varandra. 

Låt varje minne berättas utan kommentar. Övningen syftar inte till att skapa diskussion 
utan till att få berätta om sin egen upplevelse utan rätt eller fel. 



MIN UPPLEVELSE

Mina tankar

Alla elever får tre lappar var i tre olika färger. Låt varje elev välja ut tre saker ur 
föreställningen som de tyckte var Roligt / Spännande / Konstigt. Fler exempel på ord 
kan vara Sorgligt / Knasigt och så vidare.

Ta de orden du vill utforska tillsammans med din klass. Låt varje elev skriva ner sina 
meningar på de olika lapparna. 

• Gul = rolig
• Röd = spännande
• Grön = konstig

Samla alla lappar utifrån färg. Läs upp alla lappar – prata utifrån lapparna och låt de 
som vill få motivera hur de tänkte. 

Vidare analys

Utifrån ovanstående övningar kan ni skapa en gemensam bas för att hitta olika 
tolkningar och synpunkter på scener, situationer, karaktärer, händelser från 
föreställningen. Ta gärna hjälp av de bilder som finns i detta material och utvalda 
frågor. 

Frågeställning: 
• Vilken stämning fanns med i föreställningen? 
• Vad tyckte du om de olika situationerna som uppstod? 
• Är det viktigt att veta om maskarna är konspiratoriska eller inte? 
• Hur var Bloom? 
• Hur var Andersson? 
• Hur var de mot varandra? 
• Bråkade de någon gång? 
• Vad var det som skapade bråk? 
• Var det någon gång ni tyckte de gick för långt? 
• Hur slutade föreställningen? 
• Hur tror ni Blooms dotter Tuva kände sig? 
• Vad var det som höll Bloom kvar och som gjorde att han inte åkte till sin dotter? 
• Varför tror ni att en kan bli helt uppslukad av en konspirationsteori?



KONSPIRATIONSFROSSA

”Så att dom inte alls ser ut som hemliga tecken... är nästan ett bevis på att dom 
är hemliga tecken? För annars vore dom ju inte hemliga!”

Mönster i vår omgivning 

Del 1: Denna övning startar med ett samtal om de figurer som Bloom visade för 
Andersson. Figurerna han skapat utifrån maskgångarnas mönster i jorden. Rita gärna 
upp figurerna, som ni minns dem, så att alla ser. 

Frågeställning:
• Kommer ni ihåg hur de såg ut? 
• Vad trodde Bloom och Andersson om figurerna? 
• Vad tror ni att figurerna betyder? 
• Tolka figurerna, spåna fritt, låt er fantasi flöda. 
Vad kommer ni att tänka på när ni tittar på figurerna? 

Del 2: Ge eleverna i uppgift att när de går hem från skolan titta sig omkring och se 
vilka mönster, symboler, figurer de ser i sin omgivning. 

Finns det mönster på himlen, på husfasaden, på trottoaren etcetera. Mönster som 
kanske inte alltid går att förklara, som bara finns. Vilka tankar får du av mönstren? Vad 
kan de tänkas betyda, har de något hemligt meddelande gömt i sig?

Del 3: Lektionen efter får eleverna skapa sina egna mönster. Dela in klassen två och två 
och låt paren rita upp sitt mönster på ett papper. Använd gärna den mall som finns på 
sista sidan av detta material. Låt paren fantisera fram vad mönstret står för. 
Vad symboliserar det? 

Del 4: Sätt upp alla teckningar på väggen och låt alla ta del av varandras. De som vill 
eller alla får berätta kort om sitt mönster och om vad det symboliserar. 



KONSPIRATIONSFROSSA

”Sedan mer än 200 år styr Illuminati världen i tysthet, har all makt utan att 
någon anar något.”
”Fast om dom är världens hemligaste, varför har flera här hört talas om dom?”

Illuminati 

I föreställningen pratade Bloom och Andersson om Illuminati. De frågade till och med 
er om ni hört talas om Illuminati. 

Frågeställning:
• Vad tänker ni när ni hör ordet Illuminati? 
• Vad betyder ordet för dig?

Be eleverna att ta reda på vad Illuminati egentligen kommer ifrån eller berätta som 
lärare om Illuminati och vilken konspirationsteori som gömmer sig bakom ordet. 
Här finns mer info:
www.poddtoppen.se/podcast/1450604553/konspirationsteorier/8-illuminati



KONSPIRATIONSFROSSA

Skapa konspiration

Dela in klassen i mindre grupper om tre till fyra elever. Låt varje grupp skapa sin egen 
konspirationsteori. 

Del 1: Börja gärna övningen med att prata om vilka konspirationsteorier de redan 
känner till eller berätta själv om kända teorier som finns i världen. 
Exempel: Månlandningen är fake, Elvis lever, Bermudatriangeln, Flat Earth-
organisationen, att utomjordningarna byggde pyramiderna.

Del 2: Låt därefter grupperna prata med varandra och skapa sina egna konspirations-
teorier. Om eleverna behöver hjälp att komma igång kan varje grupp få en lapp med 
ett påstående att utgå ifrån. 

Del 3: När grupperna spånat fram sin konspirationsteori, ge dem papper, pennor, kritor 
etcetera. så att de kan berätta om sin teori genom 4 olika bilder som en seriestripp. 

Del 4: Sätt upp alla bilder på väggen i rätt följd och låt klassen gå runt och titta på 
allas teorier i bildform. Finns det tid låt varje grupp berätta kort om sin konspirations-
teori

Frågeställning:
• Vad kan vara roligt och spännande med konspirationsteorier? 
• När/hur kan det bli farligt med konspirationsteorier?
• Hur skulle du uppleva det om någon hade en konspirationsteori om dig?
• Vilka konsekvenser får det för Bloom och Andersson att de inte kan släppa sin teori?
• Vad händer med deras relation? Hur blir de mot varandra? 

Låt dig gärna inspireras av olika metodmaterial som handlar om hur du som lärare kan 
prata om konspirationer med eleverna. Här är en tipslista på länkar med mer info:

Lärarnas Riksförbund: www.lr.se/inspiration/lasa/skolvarlden/2018-01-31-med-myter-
som-vapen

UR Skola: www.urskola.se/Produkter/181741-Conspiracy-Illuminati

Skolvärlden: www.skolvarlden.se/artiklar/sa-jobbar-du-med-konspirationsteorier-i-
klassrummet

Statens medieråd: www.statensmedierad.se/mik/vemardetsomstyrossomkonspiration-
steorier.1923.html

Pedagog Trelleborg: http://pedagog.trelleborg.se/?p=2631



KONSPIRATIONSFROSSA

”Men hur kan vi va säkra på om det verkligen stämmer?”
”Äsch, det är klart det stämmer. Jag känner det på mig. Känner du inte magkänslan?”

Sanning eller lögn

Para ihop eleverna två och två. Varje par sätter sig på varsin stol mitt emot varandra. 
Ge dem en stund att fundera fram för sig själva ett påstående som är sant och ett som 
är påhittat. Det kan handla om dem själva eller om något som hänt i världen. 

OBS! Det får inte handla om någon annan person som finns i deras närhet. 
Därefter får en börja med att berätta båda sina ”sanningar” för den andre. Den andre 
ska sedan gissa vilket som var sant och vilket som var lögn. Byt roller och låt den andre 
berätta osv. 

Frågeställning:
• Hur kan vi veta om något är sant? 
• Vad betyder magkänsla? 
• Kan magkänslan hjälpa oss att veta om det är lögn eller sanning? 
• Hur tänkte du när du försökte reda ut vilket som var sant och vilket som var lögn?



MIN UPPLEVELSE

Fake news

Del 1: Dela in klassen i mindre grupper om cirka fem elever. Dela ut lappar till varje 
grupp där det står en kort text med en nyhet. Hälften av grupperna får en text som är 
fake news som du som lärare har hittat på. Andra halvan får en text med en sann och 
riktig nyhet taget till exempel från ett nyhetsprogram. 

Ingen av eleverna vet vilka lappar som påhittade och vilka som är sanna. En elev får 
läsa upp lappen så att alla i den lilla gruppen hör. Ge varje grupp en stund att prata om 
texten och om den verkar sann eller inte. 

Del 2: Gruppen utser därefter två eller tre personer som ska läsa upp texten för resten 
av klassen som en nyhetsuppläsning. Alternativt dela upp meningarna mellan er så att 
alla får vara nyhetsuppläsare. 

Tänk er att ni befinner er i en tv-studio med en kamera framför er som filmar när ni 
läser upp texten/nyheten för tittarna. Öva gärna några gånger så att ni verkligen låter 
som nyhetsuppläsare. 

Del 3: Spela upp för varandra som att ni tittade på tv. Låt alla grupper genomföra sin 
nyhetsuppläsning. 

Frågeställning:
• Vilka tror ni var fake news och vilka var på riktigt?
• Varför uppfattade ni dem som fake? 
• Vad gjorde att de verkade vara påhittade?
• Vad gjorde att ni trodde vissa var sanna/trovärdiga? 
• Varför verkade de trovärdiga? Låt eleverna motivera. 

Berätta avslutningsvis vilka texter som var sanna och vilka som var påhittade



KONSPIRATIONSFROSSA

Heta stolen 

Klassen sitter i en ring på stolar. Läraren säger ett påstående. 
Om man håller med om påståendet reser man sig upp och byter plats (ha alltid en 
extra stol så det går att byta stol även om det endast är en person 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 en tar ställning här och nu, spontant. Alla tolkar påståendena 
utifrån sig själva. 

Exempel på påståenden: 
• Det är spännande med det okända
• Det är spännande att träffa nya människor
• Det är bra att vara misstänksam mot någon jag inte känner
• Misstänksamhet är en positiv känsla
• Rädsla för andra människor kan vara farligt
• Det är viktigt att ha förklaringar på allt
• En kan alltid lita på vetenskapen
• En kan alltid lita på det som står i tidningen
• En kan alltid lita på det en kompis säger
• Det finns alltid någonting som är sant med ett rykte
• Rykten kan såra någon
• Vuxna talar alltid sanning
• Barn talar alltid sanning
• Det är viktigt med kunskap
• Det är viktigt med sagor
• Det är viktigt med spänning

Frågeställning:
Vilket är lättast: att bli misstänksam mot någon en känner till exempel sin mamma, 
kompis, lärare eller någon en inte känner? 

Om svaret är någon en inte känner – varför är det så? Kan det okända kännas läskigt 
ibland? Vad kan det bero på? Varför var det Bloom som blev misstänksam mot Sture 
och Andersson som blev misstänksam mot Krukis? 



KONSPIRATIONSFROSSA

Vad är viktigast?

Samla hela klassen i mitten av rummet på en rad framför dig som lärare. 
Ställ frågan: Vad är viktigast? Ena halvan av rummet representerar ett svarsalternativ. 
Andra halvan ett annat. På signal från läraren ställer sig eleverna på den halva som de 
tycker är vikigast av de två alternativen.  

Samla klassen på ett led och ge nästa två alternativ. Ge signal och låt eleverna ta 
ställning. Sätt klassen på stolar i en ring efter alla påståenden är klara. Ge dem som vill 
möjligheten att säga något om hur de tänkte vid de olika alternativen.

Exempel:
Vad är viktigast?
• Jobb  eller  Barn 
• Vetenskap  eller  Sagor
• Sanning  eller  Skämt 
• Trygghet  eller  Spänning



GRÄV VIDARE!

”Kritiska frågor, bra, viktigt för vetenskapen!”

En grävande övning

Del 1: Ge klassen ett påstående som att det var din egen åsikt. 
Exempel: ”Jag tror på forskarna i föreställningen. Jag litar på dem! Jag tror att det de sa i 
föreställningen stämmer! Djuren och växterna på jorden är i konspiration med 
varandra. Ni kommer aldrig hitta argument som får mig att tro något annat! Varsågoda, 
försök övertyga mig om att det inte stämmer. Lycka till!”

Del 2: Låt klassen samlas i mindre grupper om 4-5 elever. Låt grupperna förbereda tre 
motargument, tre meningar som skulle kunna motbevisa att det du tror på inte 
stämmer. Varje grupp utser en talesperson som vid återsamling i helklass läser upp de 
tre meningarna. 

Del 3: Låt alla grupper läsa upp sina meningar innan du ger ditt svar på om de 
övertygat dig eller inte. Om du upplever att de inte övertygat dig än, låt grupperna 
gräva vidare i ytterligare 10 minuter efter fler argument de kan använda för att 
övertyga dig och så vidare.

När du upplever att du blivit övertygad, förklara varför de lyckats. Vad var det i deras 
argument som gjorde att du ändrade åsikt? 

Del 4: Prata därefter om källkritik och skapa en checklista för källkritik. 
Ta gärna hjälp av den lista som finns i följande länk: www.skolverket.se/skolutveckling/
inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-for-kallkritik-for-larare#h-Checklis-
taforkallkritik

Frågeställning:
• Finns det saker vi inte kan förklara? 
• Kan det vara frustrerande? 
• Vad finns det för risker med att hitta på sina egna sanningar/förklaringar? 
• Om ett rykte uppstår – hur kan en gå tillväga för att ta reda på om det är sant? 
• Vad är kritiska frågor? 
• När kan en använda sig av dem? 
• Hur kan en veta vad som är sant? 
• Hur vet jag om någon är forskare eller inte?

För vidare arbete med källkritik ta gärna hjälp av URSkolas program Hur vet du det? för 
åldrarna 6-9 år eller Är det sant? för åldrarna 10-12 år.



GRÄV VIDARE!

”Jag anropar djurens kommandocentral, kom.”
”Är alla enheter redo? Havsarmén? Savanninfanteriet? Luftprojektilerna?
”Kod Grön. Full attack. Jag upprepar. Kod Grön. Full attack.”

Djuren tar över!

Klassen sitter på stolar i en ring. Denna övning börjar med slutet. 
Prata om hur föreställningen slutade: 
• Vad gjorde Krukis när Bloom och Andersson hade lämnat lokalen? 
• Vilka var det Krukis anropade? 
• Varför tror ni att djuren och växterna var arga? 
• Vad hände sen?

Nu ska klassen gemensamt berätta historien om vad som hände sen. Berättelsen börjar 
hos dig som lärare: Krukis ropar ”Kod Grön. Full attack. Jag upprepar. Kod Grön. 
Full attack.” 

• Vad tror ni att djuren och växterna planerade att göra? 
• Vad hände sen?
Låt ordet vandra från person till person i ringen. Varje elev säger en mening var som 
bygger vidare på berättelsen. Ingen får säga mer än en mening i taget. Försök att hålla 
ett ganska högt tempo. 

När ordet kommer tillbaka till dig som lärare stoppa i berättelsen och ställ frågor som 
kan avsluta historien. 
• Vad hade Bloom och Andersson kunnat göra för att sluta fred med växterna och 
djuren? 
• Vad skulle de ha kunnat säga eller göra för att stoppa djurens och växternas attack? 

Låt ordet gå ett varv till, denna runda handlar berättelsen om vad människorna kunnat 
göra för att sluta fred med djuren och växterna. 
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TIPS INFÖR TEATERBESÖKET
INFORMERA 
Prata gärna med eleverna om det stundande besöket och hur det går till när man går 
på teater.  Hjälp oss gärna att hålla ordning under föreställningen men hyssja eller 
tillrättavisa inte barnen, såvida de inte stör andra barn i publiken. Spontana reaktioner 
hör ett teaterbesök till!

Vi kan även tipsa om Riksteaterns handledning Att öppna nya världar:
skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar.

INTRESSERA
Ge gärna en kort presentation om vad det är eleverna ska få se, så att de känner sig 
förberedda och förväntansfulla. Information i form av elevbrev, foton och videotrailer 
om föreställningen finns på:
www.teater23.se.

BESÖKSPLANERA
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.

KOMMUNICERA
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 på telefonnummer 040-30 32 23.




