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Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse

Syftet 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. 

Ni blir insläppta av en tekniker och tas emot av skådespelarna i 
lokalen. De hjälper er att ta på hörlurar där ni kommer att höra 
föreställningen och få instruktioner. Skådespelarna finns se-
dan i rummet och kan hjälpa till om tekniken strular eller annat 
problem uppstår. Då räcker ni bara upp en hand för att få deras 
uppmärksamhet. Eftersom föreställningens ljud är synkat för alla 
så går det inte att komma in efter start, utan då får den eleven 
vänta utanför tills föreställningen är slut. Beroende på föreställ-
ningens form så kan heller inte den som lämnar rummet komma 
in i föreställningen igen, utan får också stanna utanför.

I den här föreställningen står och rör ni er i rummet. Det finns 
alltså inga sittplatser. Endast lärarna sitter vid sidan av spelplats-
en (med hörlurar). Om det finns behov av en plats bredvid lärarna 
för någon elev, så bör det meddelas till oss vid bokningen eller 
senast till tekniker före insläpp. Vi vill undvika betraktare från 
elevgruppen, men det kan användas för speciella behov. För den 
elev som använder rullstol så ska det gå bra att delta tillsammans 
med övriga, men det behöver kommuniceras på förhand. 
Om någon elev har syn- eller hörselskada eller behöver få texten 
tolkad behöver det också meddelas i förväg. Vi kan skicka manus 
för den som behöver det innan, och det finns även översatt på 
engelska som kan hållas i handen under föreställningen. Eftersom 
instruktioner ges i lurarna kan det vara lite svårare att delta för 
elever med språkliga eller kognitiva svårigheter, men vi kommu-
nicerar gärna kring om det ändå kan vara möjligt. 

Det är ganska svagt ljus vid insläpp. Strax efter att föreställningen 
startat blir det helt mörkt.
Alla står då stilla. Ljuset tänds sedan upp gradvis och mot slutet 
kommer det även att vara snabbt blinkande ljus. Ta kontakt med oss 
i förväg för frågor kring det blinkande ljuset. Det är även ett parti 
med mörker på slutet när alla möts i en ring.

Ljudet kommer från hörlurarna som ni har på er. Det går inte att 
påverka volymen, men det går att vinkla dem så ljudet inte går rakt 
in i örat om det upplevs vara för högt. Under föreställningens gång 
så kommer ibland även ljud i högtalare som finns placerade på en 
ställning i hörnen av spelplatsen. Detta förstärker den fysiska upp-
levelsen av ljudet. 

Inga speciella dofter förekommer i föreställningen. Vid ett till-
fälle kommer det att komma helt ofarlig teaterrök in i rummet. Även 
såpbubblor kommer från taket på slutet.
Publiken står inledningsvis stilla, och rör sig sedan efter instruk-
tioner i hörlurarna. Det är frivilligt att följa instruktionerna. Vid ett 
tillfälle kastas saker mellan deltagarna i smågrupper.

Det är en helt interaktiv föreställning, som inleds enskilt bakom 
skärmar och sedan ökar till interaktion med en annan person, 
sedan några fler och sist alla. De fyra skådespelarna är en del av 
miljön i rummet, och kan även hjälpa till om problem uppstår. Två 
tekniker finns också i rummet. Det går inte att gömma sig, men allt 
deltagande är frivilligt. Läraren finns vid sidan av i rummet för att 
kunna hjälpa till om någon elev inte längre vill delta eller vill lämna 
rummet.

I hörlurarna hör du instruktioner och en text som beskriver vår del-
aktighet i biologin. Den berättar även om vårt förhållande till ma-
teria och andra människor. Den innehåller även ord om döden och 
livets kretslopp. Föreställningen kan upplevas som häftig, annorlun-
da, lite obehaglig, spännande  samt både rolig och allvarlig. 
 
För frågor, kontakta Helena Wilén: 
helena.wilen@regionteatervast.se, 0736 45 74 81. 
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