
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
DJUNGELFEBER



Information till lärare med elever som  
behöver extra förberedelse - Djungelfeber

Syfte med detta dokument är att tillgängliggöra och under- 
lätta 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 välkomnas in i klassrummet av en scentekniker som kommer 
ut och släpper in er. Ni sitter på stolar i en ring. Om någon behö-
ver sitta i sin rullstol behöver det anmälas i förväg. I ena änden 
av ringen finns ett stativ med en upprullad fond med skogsmotiv 
som rullas ut senare i föreställningen, och plastväxter står någon-
stans i rummet. Det kan ligga en svag skogsdoft i rummet.  

Det vanliga ljuset i klassrummet är tänt.  

Musik hörs från högtalare placerade vid sidan av fonden. En  
liten högtalare är placerad under en stol, och ur den kommer  
ett surrande ljud. 

Skådespelarna kommer in en och en. De har djurmasker och djur-
kostym. De sätter sig på stolar, och spelar sedan både sittande 
och i rörelse inne i och utanför ringen av stolar. De pratar ibland 
högt och argt till varandra. De kastar i vissa scener blommor och 
släpper eventuellt någon stol mot golvet. Publiken sitter på sina 
platser genom hela föreställningen. Scenteknikern som har hand 
om ljudeffekter och annat sitter utanför ringen. 

Skådespelarna vänder sig allmänt till publiken emellanåt och 
ställer ibland en fråga till någon enskild elev. Det är valfritt att 
svara. Om någon behöver gå ut och komma in igen går det bra, 
men ingen scentekniker kan följa med. Vi förutsätter att det finns 
minst en närvarande lärare i rummet.  

 
Inledningsvis är det ett ganska högt tonläge mellan vissa av  
karaktärerna, men det förändras under föreställningens gång.  
Karaktärerna är djur som befinner sig på ett gruppterapisamtal  
utan ledare. De försöker lotsa varandra så gott det går genom  
deras olika problem. Ibland blir de osams, ibland hittar de  
lösningar. Problemen handlar t ex om ilska, övergivenhet, flykt- 
beteende, utsatthet, sexuell ofrihet. De lämnar slutligen i en  
känsla av befrielse att ha fått dela sina tankar med varandra. 

Föreställningen kan upplevas som rolig, engagerande, igenkännan-
de, emellanåt känslosam och kanske lite skrämmande på grund av 
det arga tonläget. 

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




