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Välkommen

Teater Västernorrland är länets egen teater. Vi spelar föreställningar 
i hela länet och på olika typer av scener. Vi på Teater Västernorrland 
tycker att det är viktigt att eleverna vet vilken typ av föreställning de 
kommer att få se när de besöker oss, så förbered dem gärna innan 
föreställningen. 

Prata med eleverna om vad de har för tidigare erfarenheter av teater, 
vilka olika yrkespersoner som behövs för att skapa en teaterföreställ-
ning, vilken föreställning de ska se och hur lång den är. 

Praktiskt om teaterbesöket  
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av er ytterklä-
derna, gå på toaletten och hitta era platser. Observera att om man 
kommer för sent blir man inte insläppt i salongen. Detta beror på att vi 
inte vill störa upplevelsen för publiken eller konstnärerna på scenen. Vi 
öppnar dörrarna till salongen cirka 15 minuter innan föreställningens 
början. 

Det inte är tillåtet att äta eller dricka under föreställningen. Mobiltele-
foner ska vara avstängda eller på flygplansläge. När föreställningen har 
börjat har eleverna blivit publik och som sådan är dom skådespelarnas 
ansvar. Förhållandet lärare - elev är därför något annorlunda i jämfö-
relse med den ordinarie undervisningssituationen men befriar givetvis 
inte läraren från ansvaret för sin grupp.

Skådespelerskan Mira Andersson visar hur det ser ut när man kommer 
in på teatern.

Se alla filmklipp på: www.teatervasternorrland.se/pedagogisktmaterial

https://vimeo.com/305447140?activityReferer=1
https://vimeo.com/305447140?activityReferer=1
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Om föreställningen
Gösta Knutssons tidlösa och älskade klassiker får nytt liv 
när Teater Västernorrland förvandlar berättelsen om Pelle 
och hans äventyr till en rivig musikal med klös! 

När Pelle var liten fick han sin svans avbiten av en råtta. 
Nu kommer han till Uppsala där alla katter har långa 
svansar. Elake Måns och hans kumpaner Bill och Bull 
beslutar sig för att sätta svanslösingen på plats. I ett 
svindlande äventyr som kastar sig mellan kattlöpning, 
romantik, marknadsgyckel och kidnappning måste Pelle 
visa mod och stå upp för sig själv. 

Pelle Svanslös är en berättelse om att våga vara sig själv 
och om att stå upp för varandra, berättad med humor 
och värme som talar till såväl stora som små. 

Regissörens ord
När Pelle var liten fick han sin svans avbiten av en råtta. 

Nu kommer han till Uppsala där alla katter har långa 
svansar. Elake Måns och hans kumpaner Bill o Bull beslu-
tar sig för att sätta svanslösingen på plats.

I en tid när en mobbare som Donald Trump är världens 
mäktigaste man blir berättelsen om Pelle Svanslös brän-
nande aktuell.

Jag önskar att publiken ska känna kraft och hopp när 
Pelle till slut har modet att stå upp för den han är.
I denna uppdaterad version av den klassiska sagan låter 
vi katterna sjunga dansa och jama loss.

Så låt oss ta er med upp på taken i en svindlande musikal 
bland svansar som dansar, marknadsgyckel och en  
spännande spionhistoria.

Upplev den gnistrande romantiken när Pelle och Maja till 
slut möts i en gränd där ingen kan stoppa deras kärlek 
Inte ens Måns... Pelle Svanslös vågar vara snäll och det 
modet önskar jag oss alla.

Isabelle Moreau, regissör
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Regissör
Den som leder arbetet med 
föreställningen och bestämmer 
hur slutresultatet ska bli.

Skådespelare 
De som spelar de olika roll-
karaktärerna i föreställningen.

Scenograf
Den som arbetar med hur det 
ska se ut på scenen.

Dekormålare
Den som målar det som finns 
på scenen så att det ska se ut 
som scenografen tänkt sig.

Kostymdesigner
Den som arbetar med vad alla olika 
rollkaraktärer ska ha för kläder.

Maskdesigner
Den som arbetar med hur alla 
olika rollkaraktärer ska se ut i 
ansiktet och håret.

Ljusdesigner
Den som arbetar med hur 
ljuset ska se ut och förändras 
i föreställningen.

Kompositör
Den som har komponerat musiken 
och ljuden i föreställningen.

Dramaturg
Den som hjälper till så att berättelsen 
i pjäsen och föreställningen är bra 
uppbyggd.

Kostymmästare
Den som hjälper till att sy och ta 
fram de kläder som kostymören 
har bestämt.

Producent
Den som leder arbetet med hela 
produktionen och ser till att alla i 
teamet gör det de ska.

Rekvisitör
Den som ansvarar för alla lösa 
föremål som skådespelarna använder 
i en föreställning. Som exempelvis 
muggar, tallrikar, knivar, böcker 
med mera.

Turnéläggare
Arbetar med att planera hur 
föreställningen ska resa mellan 
olika platser, alternativt hur olika 
publikgrupper ska ta sig till teatern. 

Belysningsmästare 
Den som arbetar med alla scen-
lampor på teatern och hjälper 
ljusdesignern att rikta scenlampor 
och programmera ljusmoment i 
ljusbordet.

Scenmästare
Den som iordningställer scenen 
inför föreställning och ansvarar 
för att allt bakom scenen flyter på. 
Exempelvis kanske det ska snöa på 
scenen eller så ska kanske någon 
komma upp ur golvet.

Marknadsförare
Arbetar med att få många männ-
iskor att vilja se föreställningen, 
exempelvis genom annonser, 
facebookinlägg med mera.

AD (Art Director)
Den som bestämmer hur exempelvis 
affischen och annonser och ska se ut.

Fotograf
Den som tar föreställningsbilder 
och affischbilder.

Teaterchef
Den som är chef över hela teatern 
och bestämmer vad teatern ska 
spela för föreställningar.

Ett teamarbete
Det är många människor som behövs för att göra en teaterföreställning. Nedan följer en beskrivning av yrkesroller som 
ofta finns med i arbetet kring en teaterföreställning:
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Alla medverkande
Dramatisering: 
Anneli Mäkelä (fritt efter Gösta Knutssons böcker)

Bearbetning: 
Erik Norberg och Isabelle Moreau

Sångtexter: 
Lars Huldén och Erik Norberg

Regi: 
Isabelle Moreau

Scenografi och kostym: 
Hanna Cecilia Lindkvist

Musik och ljuddesign: 
Anders Ortman

Inspelad musik: 
Nordiska Kammarorkestern, dirigent Eva Lauenstein

Ljusdesign: 
Erik Nordlander

Maskdesign: 
Agnes Kenttä

Koreografi: 
Johanna Lindh

Medverkande: 
Mira Andersson, Pär Andersson, Karin Bergquist, Ellen 
Hennig, Frida Jansdotter, Sofia Södergård, 
Alfred Tobiasson, Victor Wigardt, Anders Öhrström

Scenmästare: 
Krister Svensson

Ljustekniker: 
Christoffer Wallin

Ljudtekniker: 
Torbjörn Martinsson

Inspelning Nordiska Kammarorkestern: 
Roger Bergsten, Nevo Studios

Syateljé: 
Cia Götesdotter, Tina Olofsson
 
Snickarmästare: 
Amanda Edlund 

Dekormålare: 
Eva-Karin Fröberg

Rekvisita: 
Helene Borgsten 

Repetitör:  
Per Nordlander 
 
 
 
Kostymmästare Cia Götesdotter visar hur man gör 
svansarna till Pelle Svanslös. Titta gärna med eleverna i 
klassrummet

https://www.youtube.com/watch?v=AWmB0DkC9yo 
https://www.youtube.com/watch?v=AWmB0DkC9yo 
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Efterarbete 
 
Genom att samtala om en scenkonstupplevelse tränar elev-
erna på att analysera konstnärligt och dramatiskt innehåll, som 
föreställningens budskap, pjäsens dramaturgi, olika tekniska 
beståndsdelar, en föreställnings samtida kontext och så vidare. 
Det är en form av källkritisk övning där man frågar sig varför, av 
vem, för vem. 

Det finns tre grundförutsättningar du som lärare kan utgå ifrån 
och kommunicera när du leder ett samtal med dina elever:  
1. Vänta med värderingar som bra eller dåligt.  
2. Alla val i föreställningen är medvetna val.  
3. Utgå från dig själv och din egen upplevelse.

Börja med dessa två frågor

• När började föreställningen tycker du?  

• Under hur lång tid utspelade sig pjäsen? 

Beskriva  
Börja med att så konkret som möjligt beskriva vad ni såg och 
hörde. Försök vara konkreta! Låt eleverna säga saker som du 
som lärare kan lista på tavlan.
Exempel: Vilka rollkaraktärer var med? Hur såg kläderna ut? Vad 
var det för musik och ljud i föreställningen?  
Hur såg scenografin ut? 

Tolka  
Nu är det dags att tolka föreställningens beståndsdelar. Gå ige-
nom de saker ni listat på tavlan. Fråga er varför denna detalj var 
med i föreställningen och vad det bidrog till i berättelsen? 

Reflektera  
Som lärare och samtalsledare kan du med fördel uppmuntra till 
reflektioner under tolkningsdelen. Går det att associera till den 
verkliga världen utifrån teaterföreställningen? 

Skapa  
Tänk om du fick uppdraget att göra en affisch till föreställ-
ningen, och en ny titel. Diskutera och prova er fram till en titel 
och/eller skapa en ny affisch, i mindre grupper eller individuellt. 
Berätta för varandra hur ni tänkte och varför ni valde att göra 
som ni gjorde.

 

 
Koppling till Läroplan Lgr11
 
Syfte: 
• I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat este-
tiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 
(svenska)
 
Centralt innehåll:  
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (svenska)
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kun-
skaper och åsikter. (svenska)
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, 
rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relatio-
ner (samhällskunskaper)
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Påståenden till värderingsövningen Heta stolen

•  Pelle är en snäll katt. 

•  Pelle är en mallig katt.
 
•  Måns är elak.
 
•  Ibland är Måns snäll.
 
•  Det är fler än Måns som är elaka.
 
•  De flesta katterna är snälla.
 
•  Det är fler katter än bara Pelle som blir retade av Måns.
 
•  Bill och Bull är egentligen snälla.
 
•  Det är orättvist att Bill och Bull blir straffade när det är Måns   
 som gjort allt. 
 
•  Om inte Bill och Bull hängde efter Måns så hade inte Måns   
 kunnat vara så elak.
 
•  Måns är elak för att han tror att han är bättre en de andra katterna.
 
•  Pelle är egentligen lik de andra katterna fast han inte har svans.
 
•  Det finns fler katter en Pelle som bli retade för att de är 
 annorlunda.
 
•  Det finns fler katter än Måns som retas i berättelsen.
 
•  Dom andra katterna säger ifrån när Måns är elak.

•  Om man inte blir retad så ska man hjälpa dem som blir retade.
 
•  Alla är annorlunda på något sätt.
 
•  Man ska inte ta åt sig när andra retas då slutar dom retas.
 
•  Ibland så tänker man inte på att man kanske är elak mot någon.
 
•  Det är viktigt att säga ifrån när någon retas med en.
 
•  Det är svårt att säga ifrån när någon retas med en.
 
•  Det är svårt att säga ifrån när någon retas med andra än mig.

Vår Dramapedagog Siri Sandström berättar mer om vad man 
kan tänka på när man gör värderingsövningar.

Värderingsövning
Innan värderingsövningarna kan det vara bra att gör någon lek 
så att gruppen får en bra och avslappnad stämning tillsammans. 
Här är ett exempel på en lek: 

Alla som
Alla eleverna sitter på varsin stol i en cirkel. Det fattas en stol så 
en av eleverna eller du själv står i mitten. Leken går ut på att den 
i mitten ska få de andra att byta plats för att själv få en stol.
Den som står i mitten säger något man kan tycka om  
eller brukar göra. 

Ex: Alla som tycker om sommaren 

De som håller med, alltså tycker om sommaren, byter plats med 
varandra. Den i mitten försöker ta en stol.  
 
Heta stolen 

En värderingsövning är ett sätt att få individerna i en grupp att 
reflektera över vad de tycker och tänker samt berätta för varan-
dra hur man kan se olika på ett dilemma eller en frågeställning.
Innan du gör värderingsövningen kan det vara bra att prata 
med gruppen om att man inte ska kommentera vad de andra 
väljer att svara. 

Alla sitter på stolar i en ring det ska alltid finnas en eller flera 
stolar som är tomma.
Ledaren säger påståenden som man kan svar ja eller nej på.
Om man håller med byter man plats
Håller man inte med sitter man kvar
Är man osäker, inte vet eller tycker både och så ställer man sig 
upp snurrar ett varv och sätter sig igen. 
Efter att alla svarat så kan man fråga om det är någon som vill 
berätta hur den tänkte. Det är även bra att ställa följdfrågor om 
man vill att de ska vidareutveckla frågan.
Det är viktigt att inte värdera det som deltagarna säger. Är det 
något som man vill att de ska tänka efter lite på så kan man 
ställa följdfrågor.

 
 
Kopplingar till Läroplan Lgr11:
 
Syfte:
• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och 
olika perspektiv. (samhällskunskap)
 
Centralt innehåll:
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, 
rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relatio-
ner (samhällskunskaper)
• Normer och regler i elevens livsmiljö till exempel i skolan och 
sportsammanhang (samhällskunskap)
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kun-
skaper och åsikter. (svenska)

 
 
 

https://vimeo.com/305445772?activityReferer=1
https://vimeo.com/305445772?activityReferer=1
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Beställ en medialåda från Medioteket i Sundsvall 

Vi är så glada över att kunna presentera vårt samarbete med 
Medioteket i Sundsvall för att erbjuda bra material till  
efterarbete i klassrummet.  

Medioteket i Sundsvall har startat en blogg med tips till deras 
bok- och medialådor. 

Alla som arbetar på skola i Sundsvalls Kommun kan beställa 
böcker och filmer gratis från dem.
 
Ni som är verksamma i andra kommuner kan här hitta flera bra 
tips för att fortsätta arbetet i klassrummet. 

Här hittar du böcker och filmer för att arbeta mer med  
läsförståelse, värdegrund, normkritik och vänskap i  
klassrummet. 

Gör vårt Pelle Svanslös-quiz med eleverna  
i klassrummet 

Ett bra sätt att minnas förställningen tillsammans.
Dela gärna in dem i grupper så 
får de öva på samarbete också. 
Ladda ner appen Kahoot. 

Gör quizzet här!

http://pedagogsundsvall.se/medioteket/pelle-svanslos-kommer-till-stan/
http://pedagogsundsvall.se/medioteket/pelle-svanslos-kommer-till-stan/
http://pedagogsundsvall.se/medioteket/pelle-svanslos-kommer-till-stan/
https://play.kahoot.it/#/k/238a9548-e2d7-4895-99f6-5670b4d38fa4

