
 

 

                PEDAGOGISK INSPIRATIONSMATERIAL för ”Stjärnor - en rymdresa” 

 

 

 

Detta är en handledning för dig som har sett ”Stjärnor - en rymdresa”. Pjäsen är ett litet 
axplock av några av de oändliga frågor och funderingar vi har om rymdens stjärnor.  
 
Syftet med materialet är att på ett enkelt sätt inspirera dig att arbeta mer med dina och 
barnens teaterupplevelser. Genom lite efterarbete kan ni tillsammans komma ihåg, leka, 
spela, tala om och fördjupa det som ni varit med om. Gärna ganska snart efter 
föreställningen.  
 
 

Nedan finns ett urval av frågor som ni kan diskutera i grupp. Frågorna passar olika åldrar, så 
välj själv vad som passar för den ålder och förståelse som din grupp har. 
 

- Hur såg det ut när ni kom till teatern? Vad hände innan ni kom in i salongen? 
 

- Hur började föreställningen? Hur slutade den? 

- Vilka var med i pjäsen?  

- Vad hände i pjäsen?  

- Vad är en stjärna? 



 

 

- Varför kan man inte åka till en stjärna? 

- Vad är ett stjärnfall? 

- Är solen en stjärna? 

- Är månen en stjärna? Om inte, vad är den? (Enligt Wikipedia: ”Månen är en himlakropp 
som kretsar kring en planet eller en asteroid. Den är en drabant, alltså en följeslagare.”)   

- Varför brukar man säga ”gubben i månen’? 

- När och var ser man stjärnorna bäst? Har du sett nån stjärnbild på himlen? Rita den! 

- Varför var Polstjärnan så viktig för vikingarna?  

- Kommer du ihåg några sånger från föreställningen? Kan du några andra sånger om stjärnor 
eller om månen? Sjung dem! 

- Vad var kul, läskigt, tråkigt, spännande, konstigt?                                                                             

 

 

Det finns förstås jättemycket litteratur om rymden. Här är några tips: 
 

- ’Stjärnor - familjens guide till stjärnhimlen’ av Adam Ford 
- ’Zita i rymden’ av Ben Hatke 
- ’Den magiska julstjärnan’ av Kristina Reftel 
- ’Natthimlen - en guide till stjärnorna’ av Robin Kerrod och Tom Jackson 
- ’Till månen’ av Jonathan Lindström. 

 
Dikten som lästes var skriven av Karin Boye och heter ’Morgon’. 
 
Sångerna som sjöngs i föreställningen var: ’Om bland tusen stjärnor’, text av Carl Jonas Love 
Almqvist, ’Fråga Ugglan’ och ’Satellit’ av Ted Gärdestad.  
 
Här är några andra tips på sånger ni kan sjunga: ’Blinka lilla stjärna’, ’Ser du stjärnan i det 
blå?’, ’Vem tänder stjärnorna?’ av Eva Dahlgren, ’Det sitter en pojke på månen’ av Rickard 
Wolff’, ’Betlehems stjärna’.  
 
 
 
Du som jobbar på skola och förskola är förstås redan expert på barns frågor, men vi hoppas 
att detta material kan komma att inspirera dig! 
 
För frågor om våra andra pjäser och workshops i Skuggspelsteater kontakta Pygméteatern; 
Tel:+46 (0)8 310321 eller  info@pygmeteatern.se 
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