
EXTRA FÖRBEREDELSE: FRÅN Ö TILL Ö



Information till lärare med elever som har behov 
av extra förberedelse

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. 

Innan ni går in i lokalen får ni alla ta av er skorna (eller ta på 
tossor som vi har med). Sedan blir ni välkomnade in i spelloka-
len av en tekniker. Publiken sitter på bänkar utan ryggstöd som 
står mittemot varandra. Bakom bänkarna är det fondväggar med 
skogsmotiv och mellan bänkarna en matta där skådespelarna  
befinner sig. Det finns två tekniker, varav en sitter bakom ett 
mixerbord hela tiden.

För den som har svårt att sitta utan ryggstöd kan ni i förväg be 
att få en stol, så försöker vi ordna det. Om någon har rullstol så 
behöver vi veta även det i förväg, så att vi kan göra plats för den.
Ljuset som är både vitt och har flera färger är placerat i hörnen av 
spelplatsen, och även publiken får ljus på sig ibland. Det är dock 
inte ett utpekande ljus.

Det kommer musik emellanåt från högtalarna som är placerade 
i hörnen av spelplatsen. Det finns också tillfällen när en person 
pratar i mikrofon. 

Inga speciella dofter förekommer och det förekommer ingen rök.
Det finns tillfällen under föreställningen när publiken reser sig och 
går över mattan till en annan plats, och sedan tillbaka till sin sitt-
plats. Det är dock frivilligt, så den som vill kan sitta kvar.

Skådespelarna befinner sig mitt emellan bänkraderna som publiken 
sitter på. Det går inte att ”gömma sig” men man kan välja att sitta 
på den bakre raden om man inte vill vara så nära dem.

Föreställningen behandlar temat människovärde, och är samman-
satt av olika scener där de två personerna Jan och John pratar, 
berättar och gör små övningar kring ämnet. Allt deltagande är  
frivilligt, men publiken tas med i olika delar mer eller mindre aktivt. 
Teknikern Jimmy tar ibland aktiv del i scenerna. 

Det kan eventuellt upplevas som svårt att behöva välja mellan om 
Jan eller John i en scen om vem som ska få följa med i båten. Det 
finns en historia om en hund som dör på ett dråpligt vis. 
I en övning finns frågor som kan upplevas som privata, men man 
behöver inte svara eller vara med om man inte vill.

Föreställningen kan upplevas som rolig, tänkvärd, engagerande, 
kanske orättvis och lite sorglig. 

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






