
SAMTALSHANDLEDNING TEATER

FÅGELVÄGEN TILL VINTERGATAN

Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik 
och när det gäller tolkning av konstnärliga verk finns inget rätt eller fel.

I teaterföreställningen Fågelvägen till Vintergatan möter klassen Regionteater Väst i sitt klassrum. 
Två skådespelare och en tekniker gestaltar historien om två systrar vars mamma nyligen gått bort. 
Under förarbetet har vi pratat med barn i åldrarna 6-7 år om sorg och vad som händer när man dör. 
Svaren är lika många som dem man ställer frågan till och vi har försökt att göra en berättelse om 
flera olika sätt att förhålla sig till döden. Vad händer egentligen när någon lämnar en tom plats efter 
sig, och hur förändras livet för dem som blir kvar? Vardagen blir sig aldrig lik igen, den ruskas om 
och blir annorlunda.
Alla har upplevt eller kommer att uppleva sorg och det känns viktigt för oss att kommunicera till 
föreställningens publik att det är ok att vara ledsen. Det är varken farligt eller konstigt. Det är 
mänskligt och bra att sörja. 

Död och saknad är rädslor som alla människor, oavsett ålder ställs inför, och ibland är det svårt att 
hitta det som kan trösta. För oss känns det viktigt att hitta nya sätt att göra det svåra talbart. 
Scenkonst är vårt språk för detta och Fågelvägen till Vintergatan är resultatet av vårt arbete med 
temat. Föreställningen handlar om sorg och är också fylld av skratt, lego, lek, musik och mängder 
av fåglar.

Här bjuder vi på förslag på några inledande frågor som ni kan använda i samtal med klassen efter 
föreställningen. Vi tipsar också om andra lekar, övningar och böcker att läsa utifrån temat.

- Varför finns vi?
- Varför dör man?
- Vad är tröst?
- Var finns Vintergatan?
- Vad är himlen för dig?
- Vad kan det betyda ”att ta Fågelvägen” som mormor sa i telefonen?
- Vad är sorg?
- Var finns vintern på sommaren?
- Hur gör du för att bli glad igen om du är ledsen?
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BESKRIV, TOLKA & REFLEKTERA
Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik 
och när det gäller tolkning av konstnärliga verk finns inget rätt eller fel. Dock kan samtal efter en 
föreställning fördjupa upplevelsen och även ”öva” publiken på att få syn på sin egen tolkning 
av vad den just sett. I Regionteater Västs skrift ”Prata scenkonst” finns en modell för eftersamtal 
utförligt beskriven – här är en kort version för just den här föreställningen.
http://www.regionteatervast.se/pratascenkonst/index.html

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta. Vilka personer fanns med i föreställningen? Hur såg karaktärerna 
ut? Det är viktigt att inte fastna i en diskussion om t ex vilken färg kläderna hade, utan vars och 
ens upplevelse är av intresse. Vilka saker kunde ni se som hörde till föreställningen? Fanns det 
något eller någon ni inte kunde se, men som ni tror fanns där, eller som de pratade om?

TOLKA
Som nästa steg funderar ni på varför något var på ett visst sätt. Varför tror du att det var bilder 
på fåglar på lådan? Varför heter föreställningen Fågelvägen till Vintergatan tror ni? Hörde ni några 
ljud, och vad betydde de? Var öppen för olika tolkningar och försök fånga upp de associationer 
som sticker iväg – kanske är det där de mest spännande tolkningarna ligger!

REFLEKTERA 
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för personliga upptäckter, 
tankar och fantasier – de fria associationerna. Vilken/vilka känslor fick ni i föreställningen? 
I föreställningen säger de att de tänker att mamman blivit alla fåglar i hela världen. Vad tror 
ni händer när en människa dör? Syskonen i föreställningen gjorde på lite olika sätt när de blev 
ledsna, vilka? Känner ni till fler sätt att vara ledsen på? 

SAMTALSHANDLEDNING TEATER

foto: lina ikse



SKAPANDE OCH LEK
Här är några förslag på övningar ni kan göra med klassen efter föreställningen.

BILDER: Sätt färg och form på sorg, död, ledsamhet, gråt, tröst, glädje osv. Måla gärna många 
bilder! Använd rena eller blandade färger och fundera över olika former. Vilka färger känns som 
exempelvis gråt? Måla vintergatan – hur ser den ut i din fantasi?

TRÖSTLEK: Prata i smågrupper och hitta på egna roliga lekar som gör en glad om du själv eller 
någon annan är ledsen. Testa lekarna!

KRAMKULL: En kull/jage där den som kullar är ”Döden” med gift på magen. Det markeras genom 
att ”Döden” har en kudde fastbunden på magen. ”Döden” kullar genom att nudda de andras 
mage med kudden, som då teatraliskt faller döda ner på golvet. Den döde räknar långsamt till 
10, och lever sedan upp igen. De jagade kan rädda varandra från ”Döden” genom att kramas, och 
därmed skydda magen mot giftet.

KÄNSLOSTATY: Forma stillbilder med era egna kroppar i smågrupper. Gör olika känslor eller 
situationer med känslor. Visa för de andra, som först får beskriva vad de ser och sedan får grup-
pen berätta hur de tänkte. Inget är rätt eller fel.

MINNEN: Sak bak rygg – alla letar upp en sak som ger dem ett minne av en person, en 
händelse eller en plats. Sitt i en ring på golvet och lägg din sak bakom ryggen. Var gärna i 
mindre grupper om ca 10 personer. I tur och ordning skickas varje sak runt bakom ryggen så att 
alla får känna på saken utan att se på den. Det går bra att blunda. När saken kommit tillbaka till 
personen som hittat den, får den berätta om sitt minne. Minnena kan sedan användas till att i 
smågrupper hitta på en historia som grupperna kan spela upp för varandra. Ni kan också måla 
bilder, göra en dans, rita en serie eller skapa lerfigurer om era minnen.
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BOKTIPS

Kitty Crowther ”Lilla Döden hälsar på”

Wolf Erlbruch ”Anden, döden och tulpanen”

Maria Farm ”Sorgeboken: för dig som har förlorat någon”

Erika Hedman ”Den finaste skatten”

Stian Hole ”Annas himmel”

Astrid Lindgren ”Allra käraste syster”

Ulf Nilsson ”Adjö herr Muffin”, ”Alla döda små djur”

Grethe Rottböll ”Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta”

Maj Samzelius ”Hjältar och monster på himlavalvet”

Pernilla Stalfelt ”Dödenboken”

Tipstack till Cajsa Gustafsson, skolbibliotekarie i Uddevalla
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PÅ SCEN Hanna Holmqvist & Ellen Lion Siöö
REGI Fredrik Lundqvist
MANUS Ibrahim Faal, Hanna Holmqvist, Ellen Lion Siöö, 
Fredrik Lundqvist
DRAMATURG Hasse Carlsson
SCENOGRAFI & REKVISITA Ulf Ökvist
KOSTYM Ulrika Kärrö
MASK Bim King
DRAMAPEDAGOG Helena Wilén 
TURNÉTEKNIKER Fredrik Petersson
PRODUCENT Julia Boström
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TEATERLEDNING Anna Ahnstedt Mitle, Jan Owe Ericson, Ida Ivarsson
KONSTNÄRLIG LEDARE Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

Vi är sveriges största turnerande 
institution för barn och unga

RTV DANS 
Bryggaregatan 10
503 38 Borås
Besök: Söderbrogatan 2
  
  info@regionteatervast.se       

RT V TEATER
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla

Tel 020-50 40 75

www.regionteatervast.se
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