
VÄLKOMMEN LYSSNINGSFÖRESTÄLLNINGEN



TILL DIG SOM 
ÄR LÄRARE 

Kanske har du och din klass sett föreställningen  
Välkommen, kanske tillhör ni dem vi skulle ha spelat för, 
kanske är du en nyfiken lärare som hittat det här helt på 
egen hand. Alldeles oavsett vilket – du och din klass är 
varmt välkomna att ta del av vår lyssningsföreställning! 

På grund av Coronavirusets spridning och de olika hänsyn vi alla 
behöver ta till det, har vi tyvärr inte kunnat spela vår föreställning 
Välkommen för alla de barn som vi hade sett fram mot att spela 
för.

Vi har därför gjort en lyssningsversion av föreställningen. Vi har 
helt enkelt valt ut vissa delar av föreställningen och anpassat dem 
lite grann för att de ska funka att lyssna på. Det blir lite som 
radioteater. Ni hittar den här: www.regionteatervast.se/ 
forestallningar/vaelkommen/online

Lyssningsföreställningen är uppdelad i en prolog och därefter sju 
olika scener och en epilog. Till varje scen finns en eller flera olika 
övningar som du kan göra tillsammans med din klass. Du kan läsa 
mer om upplägget på nästa sida. Vill ni lyssna på föreställningen 
utan att göra övningarna så går det alldeles utmärkt.

Allra sist i det här materialet finns bilder på de fyra karaktärerna 
och på www.regionteatervast.se/forestallningar/vaelkommen kan 
ni läsa mer om och se bilder på hur det såg ut när vi spelade 
Välkommen på en teater. Ni kan välja om ni vill titta på bilderna 
eller om ni vill använda er fantasi och själva hitta på hur 
personerna och miljöerna ser ut.

Lisa Gröön
Producent
lisa.groon@regionteatervast.se

https://www.regionteatervast.se/forestallningar/vaelkommen/online
https://www.regionteatervast.se/forestallningar/vaelkommen/online
http://regionteatervast.se/forestallningar/vaelkommen


AKT 2
Längd: 17.55 min.

[starttid 00.00]
Scen 4: Lysande Lysistrate

Övning 4: Vem styr?

[starttid 00.00]
Scen 4: Lysande Lysistrate

Övning 4: Vem styr?

[starttid 5.29]
Scen 5: Det allra bästa välkomnandet

Övning 5a: Gör ett välkomnande
Övning 5b: Teckningarna

[starttid 05.29]
Scen 5: Det allra bästa välkomnandet

Övning 5A: Gör ett välkomnande
Övning 5B: Teckningarna

[starttid 7.45]
Scen 6: Innanför, utanför

Övning 6: Innanför, utanför, mellanför

[starttid 07.45]
Scen 6: Innanför, utanför

Övning 6: Innanför, utanför, mellanför

[starttid 12.10]
Scen 7: Sara provar att vara själv
Övning 7: Det inre välkomnandet

[starttid 12.10]
Scen 7: Sara provar att vara själv

Övning 7: Det inre välkomnandet

[starttid 14.13]
Epilog

[starttid 14.13]
Epilog

AKT 1
Längd: 18.41 min.

[starttid 00.00]
Prolog

[starttid 00.00]
Prolog

[starttid 1.28]
Presentation av Kriss, Morits,

Lysistrate och Sara

[starttid 01.28]
Presentation av Kriss, Morits,

Lysistrate och Sara

[starttid 4.28]
Scen 1: Kalasinbjudningarna

Övning 1: Bra och dåligt välkomnande

[starttid 04.28]
Scen 1: Kalasinbjudningarna

Övning 1: Bra och dåligt välkomnande

[starttid 6.04]
Scen 2: Kalaset

Övning 2: Förväntningar

[starttid 06.04]
Scen 2: Kalaset

Övning 2: Förväntningar

[starttid 11.55]
Scen 3: Värdelös

Övning 3: Positiva lappar

[starttid 11.55]
Scen 3: Värdelös

Övning 3: Positiva lappar

[starttid 15.49]
PAUS – Dans

[starttid 15.49]
PAUS – Dans

Lyssningsföreställningens totala längd: 36.36 min.





ÖVNINGAR 

1. BRA OCH DÅLIGT VÄLKOMNANDE
Börja med att låta barnen prata i smågrupper kring frågorna:

• Vad är det som gör att det känns bra första gången man  
kommer till ett nytt ställe eller varje morgon när man  
kommer till skolan?

• Hur känns det i kroppen när man känner sig välkommen?

• Hur känns det när välkomnandet är dåligt?

• Vad är det som gör att det blir ett dåligt välkomnande?

• Hur kan man ändra ett dåligt välkomnande till ett bra?

Avsluta gärna med att låta grupperna berätta för hela klassen  
vad de kommit fram till.

2. FÖRVÄNTNINGAR
Ibland kan vi ha höga på förväntningar på något som vi ska vara 
med om. Men vad händer om det inte blir som vi tänkt? Prata i 
smågrupper eller par om en påhittad situation som går fel. Någons 
första skoldag som spårar ur – hur? Kalaset som blir kaos. Utflyk-
ten som börjar bra men slutar i katastrof. Vad händer?

Gör ett bildspel av händelsen! Tre bilder: Inledningen där allt är 
fint och perfekt, sedan något oväntat som händer och en avslut-
ning i kaos. Fota er själva och gör ett bildspel som ni kan visa i 
dator eller projektor. Eller bygg upp händelsen med dockor och 
gosedjur och ta bilder av dem.

Prata sedan om hur ni tror att det skulle kännas när något sådant 
händer. Kan det bli bättre än förväntat? Kan det bli roligare? Hur 
skulle ni göra om något sådant hände för att det inte skulle för-
störa upplevelsen? Går det att förebygga? Om ni skulle göra om den 
sista bildrutan, hur skulle det istället kunna vända till något bra? 
Kom gärna med många förslag!



3. POSITIVA LAPPAR
Ibland kommer negativa tankar och känslor över en utan att 
en vill det. Och det kan vara svårt att få dem att sluta. Kriss 
lockas med att dansa av sina vänner när hon tänker negativa 
saker om sig själv. Be barnen fundera på andra saker som 
de tror att Kriss eller de själva skulle må bra av att göra när 
det känns jobbigt. Låt dem sedan skriva lappar till Kriss som 
både hon och de själva skulle kunna ta fram och använda 
vid behov. 

• Skriv saker som du tycker om att göra, eller som du tror 
att Kriss skulle tycka om: lyssna på musik, rita, spela 
mobilspel, bygga med lego, dansa, gå i skogen, måla 
naglarna etc

• Tvärtom-tankar: För att inte fastna i tankar om att vara 
dålig på att göra något, så skriv lappar med saker som du 
tror att Kriss eller du själv är bra på att göra.

• Hur ska en bli av med frustrationen eller ilskan? Skriv 
saker en kan göra, till exempel vilka saker en kan slå på 
utan att skada sig själv och andra: en kudde, kartonger 
eller ballonger och så vidare.

• Skriv ner namn på personer du litar på och/eller personer 
du tror att Kriss litar på. När en behöver kan en låtsas-
ringa till dem och berätta om sina tankar och känslor. 
Låtsas att de svarar och hitta på vad de då säger. Du kan 
också låtsasskriva brev eller mail till dem, även om du 
aldrig skickar det. Eller ta kontakt med dina vänner på 
riktigt, och prata med dem en stund!

Det är också bra att påminna barnen om vilka trygga vuxna 
som finns på skolan, till exempel skolsköterska och kurator, 
och att de alltid kan prata med dem om känslorna och tan-
karna är för stora och jobbiga för att ta hand om själv.

4. VEM STYR?
Det kan vara svårt att veta vad som är rätt i nya sam-
manhang eller bland nya människor. Går det att se vem 
som styr det som sker? I den här leken kan man få pröva 
det.

En frivillig person går ut. De andra står i ring och be-
stämmer tyst vem som ska styra rörelsen som alla ska 
följa. Personen börjar med ganska långsamma stora 
rörelser stillastående i ringen. Rörelsen kan förändras.

Den som är ute släpps in och får välja om den vill vara 
inne i eller utanför ringen. Den har sedan tre gissningar 
på vem det är som styr. De som står i ringen fortsätter att 
följa den som styr tills personen gissat rätt eller förbrukat 
sina tre gissningar och får veta vem. Då kan en ny frivillig 
gå ut.



5A. GÖR ETT VÄLKOMNANDE
Låt barnen få tänka på en person de känner och tycker riktigt 
mycket om: en kompis, en släkting eller en granne till exem-
pel. Låt dem sedan få föreställa sig att de ska välkomna den här 
personen på det allra bästa och mest personliga sättet. De måste 
fundera ut exakt vad den här personen tycker allra mest om. Ge 
dem tid att fundera. Några frågor som kan hjälpa på vägen:

• Tycker personen om när det är tyst eller vill hen lyssna på 
musik? Vad i så fall? Eller tycker den om något annat ljud, 
kanske från naturen?

• Tycker personen om när det är ljust eller mörkt eller mitte-
mellan?

• Tycker personen om någon speciell doft – hur kan man få 
fram den i så fall?

• Vad är det godaste som personen vet att äta eller dricka?

• Tycker personen om när man gör något speciellt för hen – 
borstar håret, kliar på ryggen, ger fotmassage, läser högt för 
hen eller liknande?

• Har personen några favoritkläder som hen tycker om att ha på 
sig?

• Vad tycker personen om att göra tillsammans med dig?

Låt sedan barnen få rita en teckning på hur detta välkomnande 
ser ut. Ge dem gott om tid att vara noggranna med detaljerna.

Låt sedan barnen i par få berätta för varandra om sin teckning 
och hur de tänker sig välkomnandet.

5B. TECKNINGARNA
Har ni också målat teckningar? Den som vill kan då prova att 
bli välkomnad som på sin teckning, precis som personen i 
föreställningen gör. Låt eleverna arbeta två och två, där den 
ena berättar hur den vill bli välkomnad och så provar de med 
varandra. Sedan byter de.

Om gruppen är trygg med varandra kan de prova att gå ut ge-
nom dörren och komma in för att få ett önskat välkomnande 
av alla i klassen.



DEN DÄR 
KULTUREN

(JAG)

DEN HÄR 
KULTUREN

FLERA ANDRA
KULTURER

6. INNANFÖR, UTANFÖR, MELLANFÖR
Närvaro känns och välkomnas. Det är nåt existentiellt, att känna sig välkommen. 
Att vara hemma i världen. I sin värld. I sin kropp. På skolan. Inklusion grundar 
sig på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det är en grundläggande rättighet 
för alla att kunna delta i livet, oavsett individuella behov och olikheter.

Alla vi bär upplevelser som vi tror att vi är ensamma om. Många av  
de saker jag kämpar med är jag inte ensam om. Andra delar dem  
också. Det är inte bara jag. Men ändå kan det kännas så. Att man  
inte blir tagen på allvar, att man är mindre värd, att man inte 
passar in, att man inte blir hörd eller sedd. När vi får vara med 
och delta precis som vi är, känner vi oss också trygga. Vi har 
alla haft upplevelsen av att vara utanför och hur det är att 
vara innanför, att få vara med. Att vara innanför och utanför 
olika situationer skapar många olika tankar och känslor. 

Låt barnen prata i smågrupper:

• När är man inte tillsammans med andra? Varför är  
man inte tillsammans med andra?

• Hur får man alla att vara tillsammans? Går det? 

• Vill man att alla ska vara tillsammans? 

Mellanförskap är en känsla som många med dubbla eller flera kulturer 
kan känna igen sig i. Där kan man känna sig som varken det ena eller 
det andra, eller känna sig som både ock. 

Mellanförskapet kan också beskrivas som ett tredje rum. Här står man i tröskeln  
mellan världar, dörren är öppen och man kan röra sig fritt, umgås bortom gränser, 
utan att definieras utifrån hur man ser ut eller hur man talar eller varifrån man  
kommer. Här möts, blandas och förändras kulturer och nåt nytt kan skapas. 

Rita en bild på mellanförskap. Hur ser det ut? Vad är det? Vad betyder ordet för dig?



7. DET INRE VÄLKOMNANDET
Den här övningen är inspirerad av den persiska poeten och 
sufiska mystikern Jalal Al-Din Rumi och den buddhistiska  
övningen medveten närvaro.  

Låt eleverna ligga eller sitta skönt. När alla satt eller lagt sig 
tillrätta kan du läsa texten högt. Det går också bra att prata 
om texten och rita en teckning till.

Föreställ dig ett rum
Detta rum är ditt
Härinne bestämmer du
Färgen på tapeten
Mönstren på mattan
Antalet dörrar att komma in igenom
Antalet fönster som solen skiner igenom
Eller om det är natt och snön faller 
Du bestämmer
I din fantasi kan vadsomhelst hända
Vem vill du bjuda in till ditt rum
Du får bjuda vem du vill
Det kan vara ditt glada jag
Det kan vara den av dig som är ledsen
Den av dig som är blyg och rädd
Eller 
Arga du, som kastar upp dörren med en smäll
Eller någon annan
Kanske är det ditt ofödda syskon
Eller ett väsen, någon du aldrig sett förut
Eller din mormor eller farfar som inte är vid liv

Bjud in dom
Nu knackar det på dörren
Vem är det som kommer in?
Hur välkomnar du den?
Vad vill du göra?
Vad vill du säga?



VÄLKOMMEN  
PÅ OLIKA SPRÅK
Hur många olika språk kan ni i klassen säga ”Välkommen”  
på? Ta reda på vad det heter på ännu fler språk! Kanske kan  
ni göra en tavla att sätta i klassrummet eller korridoren?

Kopiera upp nästa sida och dela ut till barnen. Låt dem få  
fantisera vidare kring karaktärerna Kriss, Morits, Sara och Lysistrate.

De kan välja en av personerna eller alla fyra. Om någon elev inte  
är på skolan utan arbetar hemifrån, så kan en skrivbar version 
skickas digitalt istället.

Och om en vill kan en hitta på en helt egen person eller svara  
som sig själv! Rita gärna ett porträtt till!

BLI VÄN MED
KARAKTÄRERNA



Namn: ...............................................

Ålder: ................................................

Favoritdjur: .........................................

Favoritmat: .........................................

Favoritfärg: .........................................

Favoritgodis: .......................................

Det bästa jag vet: .................................

Det värsta jag vet: ................................

Det här drömmer jag om att göra: 

.....................................................

Namn: ...............................................

Ålder: ................................................

Favoritdjur: .........................................

Favoritmat: .........................................

Favoritfärg: .........................................

Favoritgodis: .......................................

Det bästa jag vet: .................................

Det värsta jag vet: ................................

Det här drömmer jag om att göra: 

.....................................................

Namn: ...............................................

Ålder: ................................................

Favoritdjur: .........................................

Favoritmat: .........................................

Favoritfärg: .........................................

Favoritgodis: .......................................

Det bästa jag vet: .................................

Det värsta jag vet: ................................

Det här drömmer jag om att göra: 

.....................................................

Namn: ...............................................

Ålder: ................................................

Favoritdjur: .........................................

Favoritmat: .........................................

Favoritfärg: .........................................

Favoritgodis: .......................................

Det bästa jag vet: .................................

Det värsta jag vet: ................................

Det här drömmer jag om att göra: 

.....................................................

Sara

MoritsKriss

Lysistrate



…vill vi säga att vi är glada över att ni ville ta del av  
detta material! Vår förhoppning är att scenkonsten  
kan få ta plats i olika skolämnen, och vara en väg in  
i nya tankar och frågeställningar.

Om du eller din klass har funderingar som ni vill dela med 
oss så vill vi gärna höra dem! Eller om du har frågor om det 
pedagogiska materialet och vill bolla tankar, ta gärna kontakt
med mig.

TILL SIST 

Helena Wilén
Dramapedagog 

helena.wilen@regionteatervast.se 
0736 45 74 81 





GJORDES AV

SARA Kimiya Faghih 
MORITS Ivar Forsling*

LYSISTRATE Rebecca Hayman
KRISS Jenny Nilsson

MANUS Paula McManus & Emma Örn
BEARBETNING FÖR LYSSNING Kimiya Faghih,  

Ivar Forsling*, Rebecca Hayman & Jenny Nilsson
MUSIK Tomas Elfstadius

INSPELNINGTEKNIK Jimmy Dahlqvist
INSPELAD RÖST Lars Melin
PRODUCENT Lisa Gröön
DRAMATURG Dimen Abdulla
DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
KOMMUNIKATÖR Daniel Andersson
FOTO Lina Ikse
KONSTNÄRLIG CHEF TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

Om du vill veta mer om hur föreställningen ser ut i  
teaterversionen och vilka som har arbetat med den så läs  
på www.regionteatervast.se/forestallningar/vaelkommen

 Övrig personal hittas på vår hemsida

*Praktikant från Teaterhögskolan i Luleå

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA

020 50 40 75 • info@regionteatervast.se
En del av Västra Götalandsregionen

WWW.REGIONTEATERVAST.SE

VÄLKOMMEN
LYSSNINGSFÖRESTÄLLNINGEN

http://www.regionteatervast.se/forestallningar/vaelkommen

