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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 10 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.

Här finns ett filmklipp där skådespelaren Alfred Tobiasson visar 
teaterscenen och berättar vad man ska tänka på när en går på teater.

https://vimeo.com/318784271
https://vimeo.com/318784271
https://vimeo.com/318784271
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Om föreställningen
Fyra spänn City är en spännande komedi om vänskap och 
konsten att samarbeta med människor helt olik en själv.

I den här staden kan du bli blåst av en skummis när som 
helst. Här blir någons gamla pizzakant en annans  
festmåltid.  

I Fyra spänn City samlas alla som inte har råd att bo i den 
vanliga staden. Varje invånare får fyra kronor per dag 
att leva på. Problemet är bara att alla varor i den enda 
butiken kostar just fyra spänn styck.

Bland gamla sopor och udda typer växer Dino upp med 
sin lata storasyster Jelena. Det bästa Dino vet är när 
Jelena är glad, men hon tycker nästan allt är dåligt. Jelena 
äger en sak som hon älskar – ett par 18 centimeter höga 
platåskor som hon knappt kan gå i.

När Dino av misstag råkar byta bort Jelenas platåskor på 
den svarta marknaden blir hon galen. För att få tillbaka 
dem måste de göra sitt livs största kupp.

Regissörens ord
Jag vill hälsa dig otroligt välkommen till Fyra spänn City! 
När jag skulle börja jobba med Fyra spänn City hade jag 
bestämt mig för att det skulle bli en väldigt rolig och väl-
digt spännande föreställning. För mig är Fyra spänn City 
en pjäs om hur viktigt det är att kunna samarbeta med 
andra människor om man vill nå sina mål. Det är också en 
pjäs om att dela med sig och vara solidarisk och generös 
mot dem som behöver det. 

Jag brukar tänka att teater ska kännas som en bergoch-
dalbana. Hoppas det blir så för er! 
Välkomna till Fyra spänn City!

Kristoffer Berglund

Regissör Kristoffer Berglund berättar mer om 
föreställningen.

https://vimeo.com/322023646
https://vimeo.com/322023646
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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.

Koreograf
Person som komponerar dansen till 
föreställningen.

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
Upphovsteam:
Manus: Alma Lindé
Dramaturg: Therese Söderberg
Regi: Kristoffer Berglund
Scenografi/Kostym: Annika Tosti
Koreografi: Sofia Södergård 
Ljusdesign: Ann-Marie Fritiofsson
Maskdesign: Birgitta Rasmusson

Skådespelare:  
Victor Wigardt, Ellen Hennig, 
Alfred Tobiasson, Jens Nilsson

Produktionsteam:
Scenmästare/belysningsmästare: Christoffer Wallin
Ljudtekniker: Torbjörn Martinsson
Syateljé: Cia Götesdotter och Tina Olofsson 
Snickeri: Amanda Edlund, Jonny Börjegård
Dekormålare: Eva Karin Fröberg  
Dramapedagog: Siri Sandström 
Teknisk koordinator: Jessica Hendricsson

Producent: Frida Amnow 
Ekonomi: Lena Sandberg
Turnéläggare: Carin Sjödin, Frida Amnow
Marknadsförare: Jerker Ullerstam
AD/Fotograf: Lia Jacobi
Teaterchef: Lena Engqvist Forslund

Här finns ett filmklipp där scenograf Annika Tosti visar 
hur scenografin skapas till Fyra spänn City.
Titta gärna med eleverna i klassrummet

Kreativa Klasser 
Samarbete med Hellbergsskolan åk 5
Fyra spänn City är skapad genom projektet Kreativa 
Klasser.

Projektet innebär att Teater Västernorrland har ett nära 
samarbete med en eller flera skolor i regionen för att 
skapa en meningsfull och dagsaktuell repertoar för barn 
och unga. Eleverna i en eller flera klasser får vara med i 
processen och skapandet kring uppsättningen av Teater 
Västernorrlands föreställningar för barn och unga.

Fyra spänn City är den första pjäsen som skaptas genom 
Kreativa Klasser. Manuset är skrivet utifrån besök, work-
shops och intervjuer med eleverna i Hellbergsskolan åk 5. 
Vi är mycket glada över att kunna presentera det färdiga 
resultatet.

Se filmklipp där Hellbergsskolans elever blir intervjuade 
om Kreativa Klasser.

https://vimeo.com/318783436
https://vimeo.com/318783436
https://vimeo.com/321503648
https://vimeo.com/321503648
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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.
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Värderingsövning
Innan värderingsövningarna kan det vara bra att göra någon 
lek så att gruppen får en bra och avslappnad stämning till-
sammans. Här är exempel på lekar. 

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 
varandra hur man kan se olika på ett dilemma eller en fråge-
ställning. 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: 
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, 
  kunskaper och åsikter. Ords och begreppsnyanser och 
  värdeladdning. (svenska)
• Att argumentera i olika samtalssituationer. (svenska)

Värderingsövnings- 
påståenden  
 
• Dino är för snäll.

• Jelena är för elak.

• Jelena värdesätter sina skor över allt annat.

• Jelena gör rätt när hon tycker att skorna är superviktiga.

• Det är viktigt att tänka på hur en ser ut för att bli 
  framgångsrik.

• En måste luras och hustla ibland för att få det en vill ha.

• Det är alltid fel att luras.

• Litar en på alla så kommer en bara bli lurad av andra.

• Det är orättvist att vissa får bo och ha det bättre än andra.

• Vill en inte bli orättvist behandlad så måste en säga ifrån.

• Det är orättvist att Jelena måste välja grönsak när hon 
  ska handla hos Affäris.

• Den Stora Hustlaren förlorar på att hustla för ingen 
  tycker om honom.

• Det är bättre att ha vänner än att ha pengar.

• Den Stora Hustlaren har makt för att alla är rädda för  
  honom.

• Det är bra att ha makt.

• En kommer längre om en har vänner som hjälper en.

• Det är bättre att kunna samarbeta än att ha makt.

Vår dramapedagog Siri Sandström berättar mer om vad en 
kan tänka på när en gör värderingsövningar.

https://vimeo.com/305445772
https://vimeo.com/305445772
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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 efter-
arbete i klassrummet.  

Vi har valt ut några teman som är bra att arbeta vidare med 
efter att ha sett föreställningen. 

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.

Maria Granqvist från Medioteket Sundsvall berättar mer om 
bok- och medielådor som ni kan boka.

Människors olika levnadsvillkor 

Länk till material.
Centralt innehåll Samhällskunskap:
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, 
inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonven-
tionen. 
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av 
världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd 
och fattigdom.

Gör vårt Fyra spänn City 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. 

Det enda ni behöver göra är att ladda ner Kahoot! som app på en surfplatta eller smartphone.

Gör quizzet här!

Värdegrund -Vänskap, identitet och samarbete

Länk till material. 
Koppling till Läroplan Lgr11
Normer och värden:
Skolans mål är att varje elev
• Respekterar andra människors egenvärde
• Kan leva sig in i och förstå andra människor situation och 
utvecklar vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Våra Naturresurser

Länk till material.
Centralt innehåll, Biologi:
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad 
detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, 
till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten 
och luft.

Ämnets syfte, Geografi:
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om 
hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka kon-
sekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

https://vimeo.com/318781950
https://vimeo.com/318781950
https://medienavet.se/serie/b1d8aaafd6
https://create.kahoot.it/share/fyra-spann-city/2595ca4b-9707-40ab-8746-35931d43a2dd
https://medienavet.se/serie/b1d8aaafd6
https://medienavet.se/serie/b1d8aaafd6

