
Kan änglar ha mustasch?
- inspirationsmaterial för lärare och pedagoger



Om föreställningen

Kan änglar ha mustasch? är en pjäs om starka känslor och upplevelser om liv och död. Den handlar om att minnas, sakna och 
leva vidare när en nära anhörig dött. Föreställningen öppnar upp för att prata om tunga ämne i klassrummet, och hemma, 
på ett mjukt och tryggt sätt. Kan änglar ha mustasch? är en randig pjäs om sorg, för mitt i allt det hemska kan det finnas 
ögonblick av glädje, humor och kärlek.

Kan änglar ha mustasch? är en ordlös föreställning där istället rörelsen, kroppsspråket och musiken används som kommu-
nikationsmedel. Mimen gör att språkets gränser försvinner eftersom det inte längre spelar någon roll vilket språk publiken 
pratar. Det ger eleverna en chans för egna tolkningar, kanske ser de något som vi inte har tänkt på, och övar tolkningsfömågan 
och den egna fantasin. När man ser en mimföreställning tränar man också på att se och tolka kroppens språk och signaler.
 
Syftet med den här lärarhandledningen att ge lärare och pedagoger inspirationsmaterial för arbetet kring mötet med scen-
konst både innan och efter föreställningen. Eleverna ges i arbete med föreställningen möjlighet att utveckla sitt språk, den 
egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Lo har alltid roligt hos M. När mamma inte vill leka springer Lo över till M och äter hallon och plockar 
blommor i den fina trädgården. M lär Lo att fiska och tillsammans går de på äventyr till sjön där den stora 
gäddan bor. M är Los favoritperson bland alla i hela världen!
 
En dag är M borta. Mamma är mycket ledsen och säger att M är död. Lo förstår inte. De stod ju och fiskade 
alldeles nyss, på bryggan nere vid sjön. Hur kan M vara död? Är M en blomma nu? Eller en fågel? Eller 
kanske en ängel? Men… kan änglar verkligen ha mustasch?



Inför föreställningen

Innan ni ser Kan änglar ha mustasch? behöver ni pedagoger förbereda barnen inför föreställningen. Inte för att den inne-
håller något opassande eller farligt för barnen att se, utan för att den behandlar ett känsligt ämne som de kan och vet olika 
mycket om, och för att olika barn har olika erfarenhet av döden. Kanske har man någon i klassen som precis har varit med 
om en liknande händelse eller som har väldigt mycket erfarenhet av död och sorg, där kan ni behöva prata med barnet innan 
ni ser föreställningen och känna av att allting är okej.

Tips på vad ni kan göra innan ni ser Kan änglar ha mustasch?:

• Gå igenom med barnen innan om vad ni ska se. Titta på bilder från föreställningen, vad tror de att den kommer handla 
om? Följ upp efteråt och prata om det stämde.

•  Det kan vara bra att berätta för vårdnadshavare om föreställningen. Dels för att det kan vara så att vissa barn kommer 
vilja fortsätta att prata om föreställningen och temat hemma, dels för att det kan finnas något barn som kanske inte bör 
se föreställningen just nu.

• Om ni har möjlighet kan föreställningen vara en del i ett projekt eller ett större arbete på förskolan/skolan, till exempel om 
liv & död, familj, generationer etc. En enkel grej att göra är att jämföra skildringar av döden mellan föreställningen och i 
litteratur, t.ex. om ni läser Bröderna Lejonhjärta och pratar om hur döden skildras där i jämförelse med föreställningen.

Efter föreställningen

En bra början kan vara att prata om föreställningen i stort. Vad handlade den om? Exempel på frågor till eleverna kan vara:

• Säg en sak du kommer ihåg från föreställningen

• Hur började föreställningen? Vad hände sen? Hur slutade föreställningen?

• Vilka var med i föreställningen?

• Fanns det något som var roligt i föreställningen? Fanns det något som var sorgligt?

• Var det något i föreställningen som gjorde dig glad? Ledsen? Rädd? Arg? etc.

• Hur fick föreställningen dig att känna? Kände du dig glad? Ledsen? Rädd? Arg? etc.



Scener i föreställningen

Scen 1: Hemma
Mamma gör sin tråkiga yoga och Lo vill hellre leka.

Scen 2: I M:s trädgård
Lo och M träffas i M:s trädgård, mumsar på bär och hittar daggmaskar.

Scen 3: Äventyret mot bryggan
Lo och M tar sina fiskespön och går den spännande vägen till bryggan.

Scen 4: Bryggan och gäddan
På bryggan brukar Lo och M fiska tillsammans, där bor den stora gäddan.

Scen 5: M dör
M faller ihop och dör.

Scen 6: Besked
Mamma berättar för Lo om M.

Scen 7: Sorg
Mamma är ledsen och försöker trösta Lo med ritblock och pappersflygplan. Lo vill inte leka.

Scen 8: Bryggan och gäddan - men utan M
Lo går ensam till bryggan där M brukar vara med. Inget är sig likt, men plötsligt kommer gäddan fram igen!

Scen 9: Mamma i telefon och Lo ritar
Lo vill berätta om gäddan för mamma, men hon är upptagen i telefon. Lo ritar M och hänger sedan upp teckningen på 
väggen.

Scen 10: Drömmen
Lo sover och drömmer en knäpp och rolig dröm, om strutsar, änglar och M.

Scen 11: Tillbaka på bryggan
På bryggan kan Lo sitta och minnas M. Det känns tryggt och skönt där, fast hen är där utan M. Mamma kommer och frågar 
om Lo vill flyga drake, det vill hen.

Exempel på frågor att ställa om föreställningen:

Hur såg M:s trädgård ut? Vad fanns där? Hur såg vägen till bryggan ut? Vad hände på bryggan? Vad brukade Lo och M göra 
tillsammans? Vad hände med M? Hur dog M? Varför var Lo ledsen? Vad händer när man är ledsen? Vad drömde Lo om på 
natten? Hur slutade föreställningen? Varför slutade den så? Vad tror ni hände sen?



Ämnet sorg - hur ser den ut hos barn?

Föreställningen handlar om starka känslor och händelser som både barn och vuxna upplever i livet: sorg, glädje, trygghet 
och saknad. Barnens sorg liknar på många sätt den vuxna sorgen, de kan bli ledsna, oroliga, arga och utagerande. Barn 
kan ändra beteende vid sorg, ett väldigt glatt barn kan bli arg och bråkig. Vissa barn kan känna mycket skuldkänslor eller 
skam för att han eller hon ska ha orsakat dödsfallet genom saker barnet har tänkt eller sagt. Det kan leda till att barnet blir 
jättesnäll och medgörliga i allt, eller bråkig och utagerande för att orka stå ut med känslan av skuld och skam.

Barn kan även få olika fysiska symptom vid sorg, ont i magen, i huvudet eller någon annanstans i kroppen. Vissa barn söker 
trygghet hos vuxna och det kan visa sig på olika sätt. De kan bli mer uppmärksamhetskrävande och leker pajas och gör lite 
tokiga saker för att få de vuxnas uppmärksamhet, eller så kan det handla om att de har ett större behov av att vara hemma, 
inte vilja gå till förskolan eller skolan.

Randig sorg

Man brukar prata om att barns sorg är randig, att barn pendlar i sin sorg på ett annat sätt än vad vuxna gör. När sorgen blir 
randig finns det rum för pauser från den, för att stå ut och för att skratta och ha roligt trots allt. Det betyder att barn som är 
ledsna och gråter, kan plötsligt börja skratta och leka. Den randiga sorgen är ett sätt att stå ut för barnet och för att klara 
av situationen, ett sätt för att inte behöva vara kvar i den allra jobbigaste känslan hela tiden. I föreställningen skildras Los 
sorg som randig. Hen är ledsen och arg, men hittar även saker som är roliga, och skrattar emellanåt.

Att prata med barn om sorg

När ni pratar med barnen om sorg är det viktigt att komma ihåg att alla barn är olika och klarar av olika mycket beroende 
på ålder och mognadsgrad. Yngre barn ställer ofta frågor som leder till svar de är mottagliga för, lyssna på vad de frågar 
efter och ge inte jättemycket mer information än vad de faktiskt frågar om, de lägger nivån själva för vad de klarar av. 
Mindre barn förstår inte vad döden är. Barn i 5–6 årsåldern har börjat förstå mer om vad döden är för något, men kan ibland 
fortfarande tro att personen som dött kommer komma tillbaka.

Det är viktigt att prata med barnen på ett bra, tydligt och konkret sätt när man pratar om döden och om sorg. Säg som det 
är, linda inte in orden och använd inte krångliga formuleringar, som till exempel “somnat in” eller “gått bort”. Använda raka 
och enkla ord. Var uppmärksam på vad de frågar om och vad verkar de verkar vilja prata om. Alla frågor ska tas på allvar, 
även de frågor man som vuxen tycker är lite konstiga eller som man kanske inte kan svara på.



Ett barn i klassen som är i sorg - vad kan man tänka på?

I arbetet som pedagog eller lärare kommer ni, om ni inte redan har gjort det, stöta på ett barn i klassen som är i sorg efter 
att en närstående familjemedlem, släkting eller husdjur har dött. Sorgen finns i hela kroppen och i hela huvudet. Det kan 
påverka inlärningsförmågan, koncentrationen och orken, och vissa anpassningar kan därför behövas. Försök skapa lite extra 
trygghet för eleven, vad det innebär beror mycket på vem det handlar om. Men skolan är också en plats med rutiner och en 
vardag där barnet kan vila lite från sorgen och kan tänka på något annat en stund. Ibland räcker det med att barnet vet att 
pedagogerna och lärarna vet om vad som hänt och finns där om man vill prata, men som inte gör någon stor sak varje dag 
av det som har hänt.

Lästips

För barn
Vem är död? av Stina Wirsén
Alla döda små djur och Adjö, herr Muffin av Ulf Nilsson
Tusen stjärnors ö av Emma Karinsdotter

Info för vuxna
1177 - Sorg hos barn och unga
Linköpings universitet - Barnafrid, Att möta barn i sorg

Lärarinspirationen är skriven av Pantomimteatern, i samråd med barnpsykolog Reyhaneh Ahangaran.
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