
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
100 SÄTT ATT LAGA BARN



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - 100 sätt att laga barn

Syfte med detta dokument är tillgängliggöra och underlätta 
scenkonstupplevelsen för barn och unga som behöver extra 
förberedelser. Texten avslöjar delvis olika överrasknings-
moment i föreställningen. Utelämna helst dessa, om du inte 
tror det är nödvändigt för eleven att känna till för att få en 
trygg upplevelse. Dessa delar är markerade med kursiv stil. 

Skådespelarna, dansarna och en tekniker kommer ut för att hälsa 
välkommen, och tar med sig publiken i fyra grupper in i rum-
met och vidare in genom tyget som finns runt scenrummet. De 
blandar fem olika språk: svenska, engelska, franska, arabiska och 
ryska.  

Sittplatserna består av låga, runda kuddar. Det går även bra att 
sitta på golvet. Publiken är placerad runt den enfärgade sceny-
tan i mitten som är markerad med en kant, och har tyget bakom 
ryggen. Det finns fläktar fastsatta runt scenkanten, som har ett 
metallgaller som petskydd. Det går inte att gömma sig, men för 
den som behöver gå ut går det bra tillsammans med en lärare. De 
går då ut samma väg de kom in genom tyget, och går sedan till-
baka in samma väg igen. Det finns en tekniker utanför tyget som 
kan hjälpa till att hitta ut och tillbaka. Inne i scenrummet sitter 
en tekniker med en iPad som kör ljud och ljus.

Om en rullstolsplats behövs så är det bra om det meddelas i 
förväg. Publiken sitter kvar på sina platser under hela föreställ-
ningen.  

Inga starka dofter eller rök förekommer. Ljuset kommer uppifrån 
och är placerat i en ställning som kallas tross. Det är mest vitt och 
rött ljus. Emellanåt blinkar ljuset lite, men det finns inget strobo-
skop. Ljudet kommer från högtalare som är placerade i tross- 
pelarna (ställningens ben), och består av både musik och ljud. 
Det pendlar mellan hög och låg volym. Fläktarna surrar när de 
slås på.

Skådespelarna och dansarna pratar till publiken, men förväntar sig 
inga svar. De går ut och in genom tyget. Fläktarna används för att 
få ett tyg och ballonger att sväva. På slutet plockas stora godis- 
björnar in, leks med och kastas slutligen på en av karaktärerna. 
Publiken bör inte kasta något. 

Föreställningens innehåll: De fyra karaktärerna slaktaren, sock-
erbagaren, kocken och bambatanten (eller mattanten) dansar och 
berättar om hur det kan gå till att göra/laga barn och godisbjörnar. 
Recept och tillvägagångssätt blandas med fakta kring kroppen, olika 
möjligheter till reproduktion och födsel, ursprunget till kejsarsnitt 
och annan historik. 

Föreställningen kan bland annat upplevas som vacker, rolig,  
intressant, pinsam, möjligen delvis provocerande.  

Efter föreställningen: Publiken går ut genom tyget och vidare ut 
ur rummet tillsammans med teknikern. Skådespelare och dansare 
säger hej då på vägen ut, och stannar kvar i rummet. 
 
Förberedande film entrén:  
https://vimeo.com/regionteatervast/review/315964790/c658706006  

För frågor, kontakta Helena Wilén: 
helena.wilen@regionteatervast.se, 0736 45 74 81. 
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