
SAMTALSHANDLEDNING TEATER

BESKRIV, TOLKA & REFLEKTERA
Det finns lika många sätt att se på en scenkonst-
föreställning 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 ”Att prata scenkonst” finns en modell för eftersamtal 
utförligt beskriven – här lite förkortat. 

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta. 
Vad heter föreställningen? Hur såg rummet ut? Hur såg det 
ut där ni satt och runt om? Hur många personer var med 
i föreställningen och vad hade de på sig? Hade de samma 
kläder hela tiden eller bytte de? Vad gjorde de på scenen? 
Rörde de sig mycket eller lite? Hade personerna namn? 
Hur var språket – minns ni något de sa? Kom ihåg att det 
ibland är de små detaljerna som ger mest information. 

TOLKA
Som nästa steg funderar ni på varför något var på ett visst 
sätt. Varför tror ni att rummet såg ut som det gjorde? Varför 
var det vita bollar runt om? Vad betyder de olika 
kostymerna tror ni? Varför heter föreställningen ”Det blir 
kaos i världen” tror ni? Var öppen för olika tolkningar och 
försök fånga upp de associationer som sticker iväg – kanske 
är det där de mest spännande tolkningarna ligger! 

REFLEKTERA (vidare)
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det 
finns plats för personliga upptäckter, tankar och fantasier 
– de fria associationerna. Vilken känsla gav föreställningen 
er? Fick ni lust att göra något speciellt efter att ni sett 
föreställningen? Om ni hade kunnat ändra något i den 
– vad skulle ni ha gjort och varför då?
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VÄLJ KARAKTÄRER UTIFRÅN UTKLÄDNINGSKLÄDER
Om inte utklädningskläder finns kan en utgå från enklare 
(men olika) attribut, såsom huvudbonader, sjalar, glasögon 
etc. Vem är jag nu? Hitta på en karaktär. (Viktigt att det är 
personer som inte finns på riktigt). Vad händer när 
karaktärerna möts? Gå ihop i smågrupper om tre till fem 
karaktärer och hitta på en kort historia med början, 
vändpunkt (något oväntat händer) och slut. Spela gärna 
upp historien för varandra.

SAMTAL
Prata i smågrupper om lek. Gå runt i grupperna och lyssna, 
utan att kommentera eller styra samtalet. Om det hamnar i 
personliga erfarenheter kan det vara bra att lyfta samtalet 
till en mer allmän nivå, för att slippa konfliktsamtal om 
specifika lektillfällen.

FRÅGESTÄLLNINGAR TILL SAMTALET
*Vad får en inte leka? Vem bestämmer i så fall det och 
varför? Finns det förbjudna lekar?
*Vem bestämmer vem som gör vad i en lek? Vad får leken 
att fungera, och vad får leken att stanna av?
*Kan vuxna vara med och leka? Finns det lekar som inte 
vuxna förstår?
*Om en har problem, vad gör en med dem? Går det att 
leka bort ett problem? 
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EXEMPEL PÅ FANTASIÖVNINGAR
Gör gärna övningarna i den ordning de står. Det 
underlättar för fantasin och gruppdynamiken.

FÖRVANDLINGSPENNAN
Sitt i ring och skicka runt en penna. Varje person 
bestämmer vad pennan är för något; en häst, en 
kam, ett glas vatten etc. Visa och berätta. Nästa steg 
är att bara visa och låta de andra gissa. För den som 
inte kommer på något kan det förbli en penna. Då 
skriver hen lite och skickar sedan vidare. 
(En variant av övningen Rosen)

FÖRVANDLINGSSTOLEN
Ställ en stol i mitten av ringen. Den som har en idé 
om vad det kan vara (en ryggsäck, en dator, en bil 
etc) går in och visar och berättar. Nästa steg är att 
bara visa och låta de andra gissa.

GÅVAN
Gå ihop två och två för att ge varandra osynliga 
presenter. Håll fram händerna och säg varsågod. Den 
som tar emot blir glad och bestämmer helt fritt vad 
den får. Nästa steg kan vara att utgå från ett tema; 
djur, maskiner, saker på bokstaven S etc.

DANSA
Dansa som skruvar, pistoler, krokodiler, hajar, vuxna, 
bollar etc. 


