
RIVAL
AV  A L E X A N D R A  L O O N I N

www.teatervasternorrland.se

Lärarhandledning

Under ett år på mellanstadiet får vi följa två vänner som blir uppslukade 

av dramat i sin egen värld. Det är på blodigt allvar när kompisen sviker, 

och fejder uppstår på skolgården.

Åk 4-6 
Mellanstadiet
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Hej lärare!
Den här lärarhandledningen vänder sig till dig som lärare. Den är framtagen för att 
vara ett stöd till dig så att du kan förbereda dina elever på den upplevelse ni ska ta 
del av. Den innehåller information om produktionen, praktiska fakta som är bra att 
känna till, några tips på hur vi tänker att upplevelsen kan kopplas till mål i läroplanen 
och övningar för att ni ska kunna arbeta med upplevelsen efteråt. 

För dig som vill och kan lägga lite mer tid på arbetet med dina elever inför/efteråt 
finns det också länkar till mer information, videoklipp och annan fördjupning. 

Vi hoppas att du och dina elever ska få en bra upplevelse som inspirerar och väcker 
nya tankar och känslor!

Förberedelse

PRAKTISK INFORMATION

• Teater för årskurs 4-6
• Föreställningen är ca 45 min
• Föreställningen spelas i ett klassrum
• Vi behöver tillgång till klassrummet 1h innan föreställningen börjar
•  Ni kommer få hörlurar att ha på er under hela föreställningen
• Inga mobiltelefoner får vara på under föreställningen och man får inte filma eller 
     fota föreställningen.
• Mer information: 
 https://teatervasternorrland.se/sv/program/2023/rival/
 

Fakta!

Så här förbereder du eleverna
Samtala i klassrummet om teater innan ni går på föreställningen. Detta är för att 
förbereda dina elever så de kan dela med sig av erfarenheter till varandra.  
Exempel på frågor ni kan samtala kring:  

• Vad tänker de på när de hör ordet teater? 

• Fråga eleverna om någon varit på en teaterföreställning förut? – vad såg de då, 
  och hur var det?  

• Fråga dina elever om de har några förväntningar på den föreställningen ni ska se nu. 

https://teatervasternorrland.se/sv/program/2023/rival/
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Regissörens ord 
För mig handlar Rival om vänskap. Om det härliga, trygga och exklusiva i att vara två. Det där 
fundamentet som finns i begreppet bästa kompis. Kompisar delar det roliga och finns där 
genom det svåra. Men där finns även friktion, precis som titeln antyder. För vad händer om 
din stöttepelare och bästa vän en dag inte tycker exakt som du. Inte sätter sig bredvid dig i 
matsalen. Inte ger dig den där schyssta passningen på fotbollen eller inte bara vill vara två 
utan kanske tre, eller fyra. När hen visar intresse för någon annan. Kanske rentav din värsta 
fiende. 
 
När vi diskuterade idé, tematik och innehåll hittade vi till slut fram till en passande titel – 
RIVAL, ett ord som i sammanhanget fått flera betydelser. Föreställningens målgrupp är 
årskurs fem, som i bokstaven V. V som i versus. V som med lite fantasi kan bli ett hjärta, en 
spricka eller varför inte en pizzaslice. Ibland är allt som krävs för att begrava stridsyxan en 
pizza. Att dela på. 
 
Oskar Stenström
Regissör

Lgr22 Övergripande mål och riktlinjer 

Lgr22 Övergripande mål och riktlinjer 2.2 Kunskaper - Mål s.14 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola – kan använda många 
olika uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama samt har utvecklat kännedom om sam-
hällets kulturutbud 

Lgr22  Svenska - Syfte s.224 
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. 
  
Lgr 22 Skolans uppdrag, s 9  
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika ut-
trycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och ska-
pande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Förmåga till eget skapande 
hör till det som eleverna ska tillägna sig. . 

Upplevelsen och undervisningen

Koppling
till LGR!
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Så här följer du upp med eleverna efteråt.
En bra start för efterarbete är att göra en minnesrunda och be eleverna berätta om 
sina upplevelser av föreställningen. Exempel på frågor du kan ställa är:  
 

• Vad minns du från föreställningen? 

• Varför heter föreställningen RiVal?  

• Vad tycker du att föreställningen handlar om?  

• Tänkte du/kände du något speciellt när du såg föreställningen?  

• Hur var det att sitta i ett klassrum och se en teaterföreställning? 

• Vilka frågor/funderingar väcktes hos dig? 

 

Uppgift: 
Be eleverna att rita eller skriva vad de tror hände när föreställningen var slut. Ni får 
gärna skicka in dem till oss på Teater Västernorrland sedan.  
 
Gestaltningsövning:  
Flytta bänkar och stolar i klassrummet så att ni får lite yta att vara på. Berätta att de 
ska vara statyer och att det är en tyst övning. De ska nu testa att gestalta olika saker 
som statyer. Du kan börja med enkla saker som ett träd, en banan, en sten, en spel-
konsoll eller en matta. Eleverna brukar tolka uppgiften på olika sätt och det går inte 
att göra fel.  
 
Dela nu in eleverna två och två. Be dem tänka ut något som hände i föreställningen 
för att sedan använda sina kroppar för att visa vilken del de valt. Låt de andra gissa. 

Exempel: 
Om eleverna väljer när Ghazal och Rio är utklädda till katt och råtta och jagar 
varandra så fryser de i en position där de springer. 

Efterarbete

Analysera!

Övning!
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Fördjupning
Föreställningen RiVal tar upp frågor om bland annat vänskap och rivalitet. Här följer 
några tips på saker du kan ta upp med din klass:  

 
Film:  
På urplay.se finns det både filmer och serier som tar upp vänskap.  
 
App: 
En app från Rädda Barnen för unga med stark stress och oro: 
Appen Safe Place 
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga/safe-place/

Om mobbing: 
Friends kunskapsbank har information om hur man kan agera om någon blir mobbad:  
Jag har sett någon bli mobbad | Friends
https://friends.se/kunskapsbanken/barn-och-unga/jag-har-sett-nagon-bli-mobbad/ 
 
Chatt: 
BRIS har både en chatt dit unga kan vända sig till närsomhelst på dygnet. Där finns även 
information om hur man kan göra för att må bättre: 
För att må bättre | Bris - Barnens Rätt i Samhället 
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/ma-battre/

Tips för vidare fördjupning

http://urplay.se
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga/safe-place/
https://friends.se/kunskapsbanken/barn-och-unga/jag-har-sett-nagon-bli-mobbad/ 
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/ma-battre/
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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.  

Ljuddesigner 
Den som arbetar med hur ljudet 
låter i föreställningen.

Ljusdesigner 
Den som arbetar med hur ljuset 
ska se ut och förändras i föreställ-
ningen.

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.

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

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 mer.

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.

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:

Yrkesroller på teatern
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Vänta	utanför	klassrummet Gå	in	i	klassrummet Du	kommer	få	hörlurar Du	kommer	höra	ljud,
skådespelarna	och	musik

Du	kommer	träffa
två	skådespelare

Du	tittar	och	lyssnar
på	föreställningen

Sen	är	det	slut Du	går	ut	från
klassrummet

För	info	om	symbollicenser:	http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta	bildstöd	är	skapat	via	www.bildstod.se


