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Välkommen

Teater Västernorrland är länets egen teater, ingår i Scenkonst Väster-
norrland, och ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls Kommun 
tillsammans. Teatern producerar föreställningar, för både barn, unga 
och vuxna, som spelar på stora scener, små scener, i gymnastiksalar och 
klassrum. Vi arbetar också bland annat med att stötta barn och ungas 
egna teaterskapande, genom Skapande Skola-projekt i klassrummet 
och aktiviteter på fritiden.

Om Workshopdagen
Att arbeta med teater i skolan är ett utmärkt sätt att stödja värde-
grundsarbetet och elevernas egen självkänsla. Utifrån den bifogade 
pedagogiska planeringen kan du som lärare själv välja vilket fokus 
workshoppen ska ha. 

Dagen börjar i helklass där vi gör teaterövningar för att stärka koncentra-
tionen, gruppkänslan och fantasin. Sedan påbörjar vi arbetet med själva 
föreställningen. Skådespelarna från Teater Västernorrland arbetar med 
klassen i två grupper som under dagen gör varsin föreställning. Genom 
övningar, manusarbete och repetitioner närmar vi oss föreställning-
ens premiär. Klassens egen kreativitet styr föreställningens handling. 
Workshopledarna har med sig musikanläggning. Som avslut på dagen 
har båda föreställningarna premiär inför andra halvan av klassen och 
eventuellt andra från skolan som eleverna vill bjuda in.
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Pedagogisk planering
Premiär på en dag ska förutom att öka elevernas kunskap 
om teater även komplettera den ordinarie undervis-
ningen i skolan. För att exemplifiera och tydliggöra hur 
workshoppen kan stärka elevernas måluppfyllelse i 
svenskämnet finns en pedagogisk planering bifogad till 
lärarhandledningen (sidan 9 - 10) 

Praktiska förutsättningar
Du som lärare förväntas delta under hela dagen. Både 
som ett stöd för workshopledarna kring praktiska frågor 
och för att själv lära och få nya verktyg.

Två rum som går att rensa från bord och stolar för att 
skapa en stor öppen yta behövs. Vanliga eluttag behöver 
finnas i rummen.

Förberedelser
• Presentera för eleverna vad som kommer hända 
 under workshopdagen.
• Läs igenom exempelmanuset tillsammans (sidan 4 - 7). 
 Dela ut roller till eleverna och låt någon läsa scen-
 anvisningar. Gå därefter igenom formatreglerna.
• Gå igenom hela teamlistan (sidan 8). Finns det några 
 yrkesroller som eleverna känner igen? Finns det några 
 de aldrig hört talas om?
• Gör en mind map tillsammans med eleverna över 
 de viktiga begreppen som du hittar i den pedagogiska 
 planeringen.
• Workshopen genomförs till stor del i halvklass. 
 Vi ser gärna att uppdelningen gjorts innan 
 workshopdagen.
• Välj ett av temaorden som ni vill fokusera på under     
 projektet. Gör gärna eleverna delaktiga, grupperna kan 
    välja olika temaord. Detta tema ska kommuniceras till 
    workshopledarna i tid innan workshopdagen. Tema-
    orden är: vänskap, sociala medier, skitsnack, avund-
    sjuka. 
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Utdrag	ur	teaterpjäsen	Fyra	spänn	City	
	

Jelena	sätter	sig	på	hans	rygg.	Det	ser	inte	klokt	ut	eftersom	hon	är	nästan	dubbelt	så	lång	
som	honom.	Hennes	ben	är	så	långa	att	dom	släpar	i	marken.	Hon	försöker	hålla	upp	dom	så	
gott	det	går.	Dino	börjar	klättra	ner	med	henne	på	ryggen.		

	

SCEN	4	

	

De	ställer	sig	och	väntar	utanför	affären.		

	

JELENA	

(efter	två	sekunder)	

Jag	sa	ju	det!	(sätter	sig)	Han	kommer	inte	komma.	

	

DINO	

Men	kan	du	vänta	lite!	

	

De	väntar	lite	till.	

	

JELENA	

Du	kanske	tror	att	han	kommer	komma.	Men	egentligen	du	vet	inte.	

	

DINO	

Du	vet	inte	att	han	inte	kommer	komma	heller!	

	

De	väntar	lite	till.	Mamadou	gör	entré	med	en	klocka	på	armen.	

1

2

3

4

5

1.  Längst upp i fet stil skriver du scenens numrering 
 och gärna en rubrik. 
2. När du ska beskriva vad som händer på scenen kallas 
 det för scenanvisningar. De skrivs som vanlig text till 
 vänster i dokumentet. 
3.  När någon rollfigur ska säga något skrivs rollnamnet 
 ut centrerat med stora bokstäver. 
4.  Det en rollfigur ska säga i pjäsen kallas för replik. 
 Den skrivs direkt under rollnamnet. 
5.  Om något händer mitt i en replik, exempelvis att en 
 rollfigur börjar gråta, reser sig från en stol eller ramlar, 
 så skrivs det ut inom parentes mitt i repliken.

Utdrag ur teaterpjäsen Fyra spänn City
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JELENA	

Är	det	han?	

	

DINO	

Nej.	

	

Jelena	suckar.	De	väntar	ett	tag	till.		

	

JELENA	

Jaha?	Var	är	han	då?	

	

DINO	

Han	kommer.	

	

JELENA	

När?	

	

DINO	

Klockan	tolv.	

	

JELENA	

Jaha.	Och	när	är	klockan	tolv	då?	

	

DINO	

Snart,	tror	jag.	
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JELENA	

Jaså?	Hur	snart?	

DINO	

Men	inte	vet	jag!	Jag	har	väl	ingen	klocka!	

	

Mamadou	tittar	på	sin	klocka,	tittar	upp	på	dom.	

	

JELENA	

Kolla!	Det	är	han	som	är	klockis.	

	

DINO	

Hej!	Vet	du	vad	klockan	är?	

	

MAMADOU	

Nej.	

	

JELENA	

Men	du	kollade	ju	på	den	nyss.	

	

MAMADOU	

Ja,	men	jag	vet	inte	hur	lång	tid	det	gått	sen	jag	kollade.	

	

JELENA	

Jaha,	men	det	är	inte	så	noga.	
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MAMADOU	

Asså,	jag	är	rätt	noga	med	tid…	

	

JELENA	

Okej.	Men	kolla	igen	då.	

	

MAMADOU	

Ja,	det	skulle	jag	ju	kunna	göra…	

	

DINO	

Vad	snällt!	Tack!	

	

MAMADOU	

Om	jag	fick	nåt	för	besväret...	

	

JELENA	

Som	vadå?	

	

MAMADOU	

Som	en	spänn,	kanske.	

	

Dino	gräver	fram	sina	pengar,	tvekar.		
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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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Pedagogisk planering

Syfte:
• I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 
 berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den 
 egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. (Svenska).
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Svenska).
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. (Svenska)

Centralt innehåll (LGR11):
• Svenska: Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, 
 kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.  
• Svenska: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika 
 mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Hur gester och 
 kroppsspråk kan påverka en presentation.
• Svenska: Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel 
 tankekartor och stödord.

Kunskapskrav (LGR11):
• Svenska: Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att 
 de samspelar på ett fungerande sätt kan eleven förstärka och 
 levandegöra sina texters budskap.
• Svenska: Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet 
 på ett fungerande sätt.
• Svenska: Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll.
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Planering i Svenska 
 
Innehåll och undervisning (vad/hur?) 

Lära dig om teater
• Mind map över de viktiga begreppen.
• Läsa utdrag ur teatermanus och lära hur man skriver ut 
  rollnamn, repliker och scenanvisningar.
• Genomgång av teamlista.

Skapa en teaterföreställning
• Träna på att samarbeta med alla i gruppen.
• Skapa idé och manus.
• Välj ut ljudeffekter.
• Repetera en teaterföreställning.
• Spela en teaterföreställning för publik. 

Se en teaterföreställning
• Samtala om den egna och den andra gruppens föreställning 
  samt gör en utvärdering av dagen. 

Viktiga begrepp

• Pjäs: Det skrivna manuset som man gör teater av.
• Repetition: När man övar på föreställningen innan man spelar
  upp den för publik.
• Replik: Den text i pjäsen som skådespelarna ska säga.
• Kostym: Skådespelarnas kläder på scenen.
• Rekvisita: Alla lösa saker som finns på scenen och som
  skådespelarna använder.
• Dramaturgi: Det är läran om hur man bygger upp en
  berättelse på ett bra och ändamålsenligt sätt.
• Inlevelse:  Att använda sin kropp och sin röst till att tala och 
  bete sig som den roll man spelar och som man tror att den kän-
  ner och upplever saker.   
• Regi: Att utifrån manus berätta för skådespelarna vad de ska 
  göra.
• Stickreplik: Replik som för handlingen vidare. Den får de andra 
  att förstå att när det är dags för dem att göra något särskilt, 
  komma in på scenen eller liknande.
• Undertext/handling: Det som en berättelse vill säga till dem 
  som lyssnar på berättelsen. Är olika händelser som för berät-
  telsen framåt, kan vara en fråga, ett dilemma, problem eller en  
  konflikt.
• Föreställningsförmåga: Att med hjälp av fantasin leva sig in i hur 
  miljön som beskrivs i manuset ser ut och hur de olika rollerna i 
  pjäsen ser ut, tänker känner och beter sig. Olika personer kan 
  ha olika föreställningar.

Det här ska du kunna

• Du kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck
  tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare
  och mer levande.
• Du anpassar ditt framförande till mottagaren.
• Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen.
• Du kan ge omdömen om innehållet i texter. 

Så här visar du att du kan det här

Här kan eleverna se HUR de ska visa att de nått målen. 

• Du kan berätta om några saker som en teaterföreställning
  innehåller.
• Du deltar och använder din kropp och din röst på ett tydligt 
  sätt på scenen och kommer med förslag på hur man kan  
  skådespela för att publiken ska förstå handlingen.
• Du deltar och kan beskriva samt ställa frågor om upplevelsen 
  av din och den andra gruppens föreställning.

Förmågor

• Kommunikation
• Ansvar
• Samarbete
• Kreativitet
• Reflektion


