
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
HUMBUG



Information till lärare med elever som 
behöver extra förberedelse - Humbug 

Syftet med detta dokument är att tillgängliggöra och  
underlätta scenkonstupplevelsen för barn och unga som 
behöver extra förberedelser. Texten avslöjar delvis olika 
överraskningsmoment 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 eller gymnastiksalen av en scen-
tekniker som kommer ut och släpper in er. Ni sitter på stolar eller 
bänkar runt spelplatsen. Om någon behöver sitta i sin rullstol är 
det bra om det anmäls i förväg.

Spelplatsen består av en grå skärmvägg med svarta prickar längst 
bak och ett smalt golv framför i samma färg, med lådor 
placerade ovanpå. Det ligger några färgglada tygbitar slängda på 
olika ställen på spelplatsen inledningsvis. På en av lådorna sitter 
en figur som har kläder i samma färg, med en huva igenstängd 
framför ansiktet med en dragkedja. Det är en av skådespelarna. 
En annan skådespelare befinner sig på golvet lite gömd bakom 
en låda, också med igendragen huva framför ansiktet. 
Scenteknikern som har hand om ljudeffekter och annat sätter sig 
eller står utanför ringen. 

Det vanliga ljuset i rummet är tänt, inga andra ljuseffekter 
används.

Musik och olika ljud hörs från högtalare placerade vid sidan av 
skärmen. 

Det börjar med att figurerna rör sig och dansar lite, sen försvinner 
en av dem in bakom skärmen. Därefter får man se den enas 
ansikte och den börjar prata. Sen gömmer den sig för den andre när 
den kommer fram, genom att dra upp dragkedjan igen och ställa 
sig vid skärmväggen. Den andre bli lite skrämd när den upptäcker 
denne. De pratar sedan om att ljuga, berättar historier och de ljuger 
själva ibland. De plockar upp och ner saker från lådorna eller bakom 
skärmen. Publiken sitter på sina platser genom hela föreställning-
en. Skådespelarna vänder sig allmänt till publiken emellanåt med 
någon fråga. 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. 

Föreställningen behandlar ämnet lögner, olika slags lögner, farliga 
och roliga lögner. Bluff, lur eller fantasi. Inledningsvis tycker de 
olika, de tävlar lite, de blir sams på slutet. Vid ett tillfälle pratar de 
om en person som de tycker luktar illa, och som de säger dumma 
saker om. Men de kommer själva fram till att det är elakt. De pratar 
om att ha hemligheter som kan göra ont att bära på, och att det kan 
bli lättare när man berättar om det för någon.

Föreställningen kan upplevas som rolig, spännande, bitvis lite 
skrämmande, nytänkande, lite provocerande men också 
upplyftande.

Här kan du se en förberedande film där skådepelarna presenterar 
sig själva, scenplatsen samt ger exempel på vad som kommer att 
hända. Eftersom filmen avslöjar saker som händer i föreställningen 
ska den ej visas för hela klassen, utan bara för de elever som 
behöver: https://vimeo.com/519888138/9dc6a1929c

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




