
SAMTALSHANDLEDNING TEATER

BETWEEN

I arbetet med Between har vi inte utgått från något 
manus. Istället har vi besökt ett stort antal skolklasser 
för att ta reda på vad 11-åringar är rädda för. Där har vi 
haft teaterlaboratorium med olika övningar och uppgif-
ter och vi har samlat in enkäter. Sedan har vi arbetat 
fram föreställningen utifrån improvisationer och samtal. 

En teaterföreställning visar, som all konst, sin egen version av 
verkligheten. Den gör inte anspråk på att vara sann. Därför 
finns det inte heller något ”rätt” sätt att tolka en föreställning. 
Teatern vill beröra och det kan se ut på olika sätt. Ibland 
påstår en föreställning något, ibland ställer den en fråga. 
Ibland uppmanar den till debatt, ibland gör den dig helt 
enkelt på gott humör. Oavsett hur du reagerar på en teaterfö-
reställning, så är dess syfte alltid att vara någonting som du 
kan ställa din egen verklighet emot. 

Det kan vara svårt att prata om teater utan att klampa in i 
någon annans upplevelse. En bra grundregel är att tycka 
mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer 
en viss ordning:

BESKRIV!

Börja samtalet i det konkreta, i det ni faktiskt såg. Det kan 
handla om hur rummet och scenen såg ut, hur många skåde-
spelare som var med i pjäsen, vad de gjorde och vad de hade 
på sig. Fundera tillsammans över vad de olika karaktärerna 
hade gemensamt och vad som skiljde dem åt. Förändrades 
personerna under spelet - och i så fall hur? Förändrades 
rummet? Försök vara så saklig som möjligt. 

Kom ihåg att det ibland är de små detaljerna som är mest 
intressanta. 

TOLKA!

Först efter att ni har gjort er en gemensam bild av föreställ-
ningen är det dags att ställa frågan ”varför” – varför ni tror att 
rummet och kläderna såg ut just så, varför karaktärerna gjorde 
och sa så där, varför man hade gjort alla de olika val som 
föreställningen var ett resultat av. Här finns det givetvis inga 
rätt eller fel svar. Tvärtom kommer tolkningarna att skilja sig 
en hel del från varandra. Fånga upp de associationer som 
sticker iväg – kanske är det där de mest spännande tolkning-
arna ligger!

REFLEKTERA!

Slutligen kan samtalet komma in på de större frågorna. Här 
finns det plats för personliga upptäckter, tankar och fantasier. 
Argumentera eller undra – och märk att det finns lika många 
upplevelser av föreställningen som det fanns personer i 
publiken. Frågan Vad handlade föreställningen om? bör alltså 
hellre ställas: vad gav föreställningen dig?

När vi arbetade med föreställningen Between funderade vi 
bland annat över:

- vad som skrämmer oss.

- vad som kan lugna oss när vi är rädda.

- vad som kan trösta oss när vi är ledsna.

- vad som kan göra oss riktigt modiga.

- vad vi drömmer om på natten och hur det känns.

- betydelsen av att tillhöra en grupp.

- vad våra husdjur betyder för oss.

- vad vi har gjort som var pinsamt och hur vi hanterade det. 

- vad som är obehagligt med fyllon.

- skillnad mellan att vara barn och att vara vuxen.

- när man slutar vara barn och istället är ungdom.

- vad som är bra och vad som är dåligt med att något förändras. 

- våra bästa tröstlåtar.

Vi funderade också över vilken situation i föreställningen vi 
kände mest igen oss i – och vilken som var roligast att spela. 

Kom ihåg att upplevelsen av och att prata om är helt olika 
saker. En del associationer och tolkningar är privata och dem 
kan man behöva behålla för sig själv. 

Tack för att ni såg vår föreställning.
Välkomna tillbaka!

För mer information om föreställningen Between och om Regionteater Väst: www.regionteatervast.se


