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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.

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 ytter-
kläderna och gå på toaletten. 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. 

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 de 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.

Kreativa Klasser
Fallet Exet 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.

I skapandet av Fallet Exet har vi under tidsperioden 2018 - 2019 samar-
betat med åk 9 i Ramsele skola (Sollefteå), Björna skola (Örnsköldsvik) 
och Ala skola (Timrå). Samtliga skolor finns i Region Västernorrland.

Välkommen
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Om föreställningen

Om föreställningen
En interaktiv berättelse och spelupplevelse där publiken 
deltar med hjälp av surfplattor. Tillsammans samlar ni 
ledtrådar, möter dramats rollfigurer och driver handling-
en framåt i detta spännande äventyr! 

Exet försvinner spårlöst redan första dagen i sin nya hög-
stadieskola. Ingen av de vuxna verkar bry sig och det blir 
klassens (publikens) uppgift att lösa mysteriet. Nyxnäs, 
det lilla samhället där allt utspelar sig, visar sig vara en 
rakt igenom korrupt plats på jorden. En plats där varken 
poliser, journalister, rektorer eller mammor drar sig för att 
muta, svika eller bedra sin omgivning för att få det de vill. 
I jakten på sanningen konfronteras publiken med männ-
iskor som på olika sätt bär skuld till Exets försvinnande. 

Till Läraren
Dela gärna in klassen i 5 grupper innan ni kommer till 
föreställningen. Under föreställningen kommer varje 
elev följa sin grupp och de kommer i gruppen dela på en 
surfplatta.

Regissörernas ord
I det påhittade samhället Nyxnäs har polisstationen, 
vårdcentralen och tidningsredaktionen lagt ner. Här finns 
vuxna som blir tvungna att ta saker i egna händer. De gör 
allt för att behålla sina positioner och ljuger hellre än att 
tappa ansiktet. Hit bjuder vi vår publik. 

I vår berättelse drar sig en ung person, Exet, undan den 
vuxenvärlden. Exet försvinner från familjen, skolan och 
samhället. Som ett skydd har Exet en kamera och filmar 
allt framför sig, i hopp om att få uppmärksamhet och 
följare. 

Publiken får träffa de vuxna, öga mot öga. Lyssna på dem, 
gilla dem, hata dem, avgöra vem de ska lita på, vem de 
ska förändra, vem de ska svika och vem de ska trösta – 
allt för att få reda på sanningen. Men sanningen berättas 
alltid ur någons perspektiv. För att kunna ta ställning 
behöver de prata med varandra, diskutera och ibland 
göra fel. 

Hur det slutar avgörs av hur publiken agerat genom 
föreställningen. Vi hoppas att denna form av teater, som 
gränsar mot spel, kan involvera publiken i en berättelse 
om förtroenden, svek och förändring.

Ebba Petrén och Gabriel Widing, 
regissörer och manusförfattare

Om Nyxxx
Nyxxx är ett scenkonstkollektiv med medlemmar basera-
de i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. Nyxxx ambition 
är att skapa estetiska händelser och spel där publiken, 
både som enskilda kroppar och som tillfällig gemenskap, 
kan ta plats. Publikens deltagande skiljer sig åt i olika 
verk, ofta används teknik för att stimulera till handling 
och sensibilitet
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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.

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 föreställ-
ningen.

Dramaturg 
Den som hjälper till så att berättel-
sen 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 före-
mål som skådespelarna använder 
i en föreställning. Som exempelvis 
muggar, tallrikar, knivar, böcker 
med mera.

Turnéläggare 
Arbetar med att planera hur före-
ställningen ska resa mellan olika 
platser, alternativt hur olika publik-
grupper 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 exempel-
vis 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.

Speldesigner 
Den som utifrån spelets handling 
tänker ut varje steg i spelet från 
start till mål.

Programmerare 
Den som skriver koden som får 
appen i surfplattan att fungera och 
gör det tekniskt möjligt att delta 
som publik.

Dramapedagog 
Den som arbetar pedagogiskt 
omkring föreställningen 
i möte med publiken.

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:

Ett teamarbete
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Reflektera  
Som lärare och samtalsledare kan du med fördel upp-
muntra 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 före-
ställningen, 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.

Analysmodell 
Genom att samtala om en scenkonstupplevelse tränar 
eleverna på att analysera konstnärligt och dramatiskt 
innehåll, som föreställningens budskap, pjäsens dra-
maturgi, olika tekniska beståndsdelar, en föreställnings 
samtida kontext och så vidare. Det är en form av källkri-
tisk 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 igenom de saker ni listat på tavlan. Fråga er varför 
denna detalj var med i föreställningen och vad det bi-
drog till i berättelsen?  

 

Efterarbete

Lgr 11 Svenska, centralt innehåll åk 7-9
Berättande texter och sakprosa s. 251

Texter som kombinerar ord, bilder och 
ljud, och deras språkliga och dramatur-giska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel tv-serier, teaterföreställningar och webtexter.
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Testa berättande + programmering 
i undervisningen

Medioteket i Sundsvall tipsar här om olika program och 
hemsidor där du kan testa att skapa ditt egna spel.

Passar utmärkt för att kombinera undervisning i svenska 
och engelska med teknik och programmering.

För mer programmering klicka här

Efterarbete

Gör en Quiz på Fallet Exet
Ett bra sätt att minnas förställningen tillsammans.

Dela gärna in klassen i andra grupper än de som de 
deltog i förställningen med. Kanske har de fått veta olika 
saker under föreställningen så de kan svar på olika saker

Klicka här

Lgr 11 Svenska, centralt innehåll åk 7-9

Läs och skriv s. 250
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

https://sites.google.com/edu.sundsvall.se/digitaltstod/digital-kompetens/programmering
https://create.kahoot.it/details/fallet-exet/514448de-a010-451a-b557-a5d53269a8b5
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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 båda, 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.

Påståenden till Heta stolen 
• Exet gör rätt som skolkar från skolan
• Exets mamma gör fel som flyttar till Nyxnäs
• Exets pappa är den som sviker Exet mest
• Rektorn är en bra ledare som försöker göra det bästa 
  av situationen
• Bibliotekarien har rätt när han ifrågasätter skolan
• Exet borde inte filma med sin Ipad så mycket
• Journalisten inger förtroende
• Polisen gör mer skada en nytta
• Bibliotekarien är galen
• Detta skulle kunna hända på riktigt
• Föräldrar är ofta pinsamma
• Föräldrarna i Fallet Exet beter sig illa mot Exet
• Föräldrar ska bry sig mer om vad deras barn gör
• Föräldrar ska lita mer på sina ungdomar och ge 
  mer eget ansvar
• Exet får skylla sig själv som lade ut sina föräldrar på internet
• Om jag fick vara med i Fallet Exet igen så skulle jag gjort 
  ett annat sätt

Värderingsövning

Lgr 11 Svenska, centralt innehåll åk 7-9
Tala, lyssna och samtala s. 251

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta argument samt sammanfattahuvuddragen som sagts.


