HUMBUG

LÄRARMATERIAL

TILL DIG SOM
ÄR LÄRARE
Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till
Regionteater Västs föreställning Humbug! Vi hoppas att
ni får en givande teaterupplevelse tillsammans och att
den kan inspirera er att reflektera kring de frågor som
den väcker.
Här kan du finna inspiration till övningar att göra med klassen
som anknyter till föreställningen. Du kan välja att arbeta med alla
delar som lärarmaterialet innehåller eller välja ut några. Känn dig
fri att göra om samtalen och övningarna så de passar dig och just
din klass! Se detta gärna som en början till ett gemensamt aktivt
undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter.
Allra först skriver föreställningens regissör, Peter Elmers, om vad
som fick honom att göra en föreställning om lögner och sedan
berättar Sara Pertmann om sitt arbete med scenografi och kostym
till föreställningen.

Därefter följer ett förslag på en samtalsmodell med frågor som du
kan använda dig av för att diskutera föreställningen med din klass.
Den är en kort version av Prata Scenkonst som du får med dig vid
föreställningstillfället.
Sedan kommer en filosoferande text om sanning och lögn, fakta
och fantasi och mycket mer. Den är full av frågor som du och
eleverna kan reflektera kring.
Avslutningsvis bjuder vi på olika praktiska övningar som ni kan
göra hela klassen tillsammans, i mindre grupper eller enskilt.

Lisa Gröön
Producent
lisa.groon@regionteatervast.se
0738 19 19 87

Peter Elmers
Regissör

EN HÄLSNING
FRÅN
REGISSÖREN

Alla ljuger. Den som påstår något annat är en riktig lögnare.
Forskningen står enad i att lögnen är en viktig del i mänsklig
kommunikation. Men det finns ju gränser. En värld där lögnen vore
totalt accepterad, där du inte kan lita på någon eller något, skulle
kollapsa i kaos. Å andra sidan skulle en värld utan lögner troligen
gå ett liknande öde till mötes. Den totala sanningen vore
outhärdlig. Motsättningen i de två ytterligheterna har länge
intresserat mig.
För vår målgrupp kan lögnen vara extra laddad. Erfarenhet,
medvetenhet och utövande av lögner ökar explosionsartat under
den tidiga skolåldern.
Jag vill med Humbug vidga barnens perspektiv kring lögner och
utmana dess djupt planterade stigma. Människan behöver lära sig
att ljuga för att fungera i det alltmer avancerade sociala samspelet.
Vi behöver bli lögnexperter för att kunna skilja de nyttiga lögnerna
från de som skadar oss själva och andra.
Kanske kan föreställningen, med sitt enorma trassliga universum,
ge vår publik en liten kompass att navigera efter.
Hoppas ni får en högst tvivelaktigt lögnaktig stund.

”Alla ljuger. Den som
påstår något annat är
en riktig lögnare.”
Peter Elmers
Regissör

KOSTYM & SCENOGRAFI
SAMTAL MED KOSTYMDESIGNER OCH SCENOGRAF SARA PERTMANN

–Hej Sara! Hur kom du fram till hur allt
skulle se ut?
Vi pratade och funderade. Vi ville ha en värld som inte gick att läsa
av som något vi kände igen med en gång. Vi lät oss inspireras av
Yayoi Kusama och valde prickigt. Vi ville att scenografi och kostym
skulle kunna smälta ihop.

–Vad har varit roligast att göra?
Roligast har varit att researcha lögn och lögnens alla ansikten.
Och hur det ska speglas i vår rekvisita, kostym och scenografi.

–Är det något som varit extra svårt?
Att vi bestämde oss för ett scenografiskt och kostymässigt koncept
innan vi arbetat fram materialet/föreställningen.

–Är det annorlunda att arbeta med en
klassrumsteater än en som ska spela på
en stor scen?
Ja, vi måste ju anpassa oss efter vad som får plats i bilen och vad
skådespelarna och tekniker hinner rigga på en timme. Det får inte
vara för svår mask och kostym då skådespelarna själva måste klä
och sminka sig.

Bilder från kollationeringen där Sara Pertmann
presenterade scenografi och kostym.

ANALYS

Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning
tillsammans kan bredda och fördjupa upplevelsen av
densamma. Samtidigt är det viktigt att minnas att det
finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning
som det finns människor i en publik. Frågan ”vad
handlade föreställningen om?” blir mest intressant med
tillägget ”för dig?”
En konstupplevelse är alltid personlig – och ibland väldigt privat. Det bör respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är
att tycka mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet
följer en viss ordning, som presenteras här bredvid.
Ni får också förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet,
men försök att vara öppen och fånga upp det som intresserat och
engagerat eleverna mest.
Läs gärna mer om samtalsmetoden Prata scenkonst på
www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/

BESKRIV

Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni
faktiskt såg och hörde. Det är ett bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg
den. Hur såg det ut i rummet? Vilka saker fanns där? Hur många
personer fanns där? Hur många karaktärer eller figurer kunde ni se
och höra? Hur såg de ut? Hur såg sakerna i rummet ut? Vilka färger
kunde ni se i rummet? Var det något i rummet som ni reagerade extra på? Var det något som förändras under föreställningens
gång? Vad hörde ni för ljud? De små detaljerna kan ibland vara
det mest intressanta. Det är inte viktigt vad som är rätt eller fel
utan vad var och en upplevde.

TOLKA

Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt.
Varför fanns det lådor på scenen? Varför såg kostymerna ut som de
gjorde? Vad förändrades under föreställningen och varför? Vilka var
karaktärerna/figurerna som fanns med i berättelsen? Vad berättade
de om? Försök fånga upp så många olika tolkningar som möjligt,
det ger en både bredare och djupare upplevelse. Ni kan också
fundera på vad ni tror att de som gjort föreställningen tänkte med
de olika valen kring scenografin exempelvis.

REFLEKTERA

Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns
plats för lite friare associationer och mer personliga reflektioner.
Här finns det verkligen inget rätt eller fel. Vilken känsla gav föreställningen er? Fick den er att tänka på något i samhället eller från
era egna erfarenheter? Var och en bestämmer själv vad den vill
dela med sig till andra.

”För vår målgrupp kan
lögnen vara extra laddad.”
Peter Elmers
Regissör

SAMTAL

NÅGRA FRÅGOR OM LÖGNER
Detta är en text för lärare till elever som ser
föreställningen Humbug. Den är full av frågor som
kan tas upp i klassen. Frågorna i texten är skrivna med
STORA BOKSTÄVER. Mellan frågorna finns lite text, poesi
och funderingar. Dessa kan också användas i
klassrummet.
Ibland kan det vara svårt att förstå att det finns saker som inte är
sanna. Ibland undrar en VAD ÄR EN LÖGN? Kanske är en lögn något
som inte finns. Kanske måste man fråga VAD ÄR SANNING?
En lögn kan vara när man pratar och råkar säga något som inte är
så som det är i verkligheten. Men kanske måste en fråga VAD ÄR
VERKLIGHETEN? Det är svårt att veta. En kanske borde säga VAD
ÄR LÖGN/SANNING/VERKLIGHET FÖR DIG? Det finns en värld och i
världen finns det människor och djur och saker. Det finns kroppar,
saker man kan ta på. Det finns också saker som händer, händelser.
Sanningen och lögnen finns i rummet och tiden. HUR SKULLE EN
VÄRLD UTAN LÖGNER SE UT? HUR SKULLE EN VÄRLD UTAN SANNING
SE UT?
Ibland vet man vad som är sant. Det kan vara fakta. VAD ÄR
FAKTA? HUR VET EN ATT NÅGOT ÄR FAKTA, ATT NÅGOT ÄR SANT?
Ibland säger folk saker som inte är fakta, ibland på TV pratar de
om fejk news. Det är när vuxna människor hittar på fakta. En kan
undra HUR LJUGER VUXNA? HUR LJUGER BARN? VILKA LJUGER MEST
– BARN ELLER VUXNA? HUR KÄNNS DET NÄR VUXNA LJUGER FÖR EN?
ELLER NÄR EN KOMPIS GÖR DET?

Ibland vet en inte om att en ljuger. Ibland vet en verkligen att en
ljuger. HAR DU LJUGIT? VAD LJÖG DU OM DÅ? BRUKAR DU LJUGA
OFTA? HUR KÄNNS DET (I KROPPEN) NÄR DU LJUGER? VARFÖR
LJUGER DU?
Kanske vill en bara vara snäll och inte säga att någon sjunger fult.
Kanske vill en inte att någon ska veta att en gjort något förbjudet.
Det kan finnas farligheter när en ljuger. VAD ÄR DET FARLIGASTE
MED ATT LJUGA? VAD ÄR DET FARLIGASTE MED ATT SÄGA
SANNINGEN? Det kan finnas risker med lögnen och risker med
sanningen. Det finns grejer som är läskiga, som känns som om
hjärtat skakar i bröstet, som gör att en blir svettig och kall på
samma gång. Kanske ljuger en för att skydda någon, kanske en
mamma eller en pappa, det finns sorgliga lögner, en kan göra det
medvetet eller omedvetet eller omedvetet medvetet. Det kan vara
med flit, det kan vara i smyg.
KAN EN LEK VARA LJUG? HUR GÖR EN NÄR EN LEKER? ÄR EN LEK
VERKLIGHET? Ibland kan lögner och lekar smälta ihop liksom. Den
som ljuger måste också ha fantasi. VAD ÄR FANTASI? KAN LÖGNER
VARA BRA? FÅR EN LJUGA? NÄR/HUR/VAR/FÖR VEM? ÄR LÖGNEN OCH
FANTASIN OCH LEKEN SAMMA SAK? VAD ÄR DET FÖR SKILLNADER?
Lögnen kan vara i kroppen. HUR SER DET UT NÄR EN LJUGER?
Lögner kan vara kanske ett foto eller en bild eller något annat.
HUR SER EN LÖGN UT?
HUR SER EN UT NÄR EN LJUGER? I sagan om Pinocchio (Har du
sett den?) så växer Pinocchios näsa när hen ljuger. Det har gjorts
experiment där personer fått gissa om andra personer ljuger eller
talar sanning, bara genom att kolla på hur de ser ut. De flesta
gissar rätt ungefär varannan gång. Det är alltså ganska svårt att se
på kroppen om någon ljuger. Men det finns lögndetektorer. Det är
maskiner som mäter blodtryck och puls och andning och svett, för
att kunna avslöja lögner. HAR DU SETT EN LÖGNDETEKTOR? TROR DU
ATT EN SÅDAN MASKIN FUNKAR?

Det finns också maskiner som kan se vad som händer i hjärnan
när en ljuger. Vissa delar av hjärnan aktiveras och jobbar hårdare. En sån maskin är nästan som en tankeläsare. HUR SKULLE DET
KÄNNAS OM EN MASKIN SÅG VAD SOM HÄNDE I DIN HJÄRNA? HUR
KOMMER DET SE UT I FRAMTIDEN, KOMMER VI KUNNA LÄSA TANKAR
OCH VAD GÖR DET MED LIVET?
Det finns många olika sorters lögner. Hur många sorters lögner kan
du komma på? Några exempel är (gissa vad de innebär innan du
läser vad vi tror): NÖDLÖGNER (när en hamnar i en jobbig händelse
och bara måste lösa det lite fort, till exempel att skylla ifrån sig –
det var inte jag! eller att en är sen och säger ”Strax där!” fast det
är långt kvar), VITA LÖGNER (lite liknande, inte så
farliga grejer, kanske säger en att bussen var försenad när det var
en själv som försov sig), HEMLIGHETER (kan vara det allra
största och något liksom oviktigt, det är helt enkelt när en inte
säger något som en kanske borde sagt, det kan också vara bara
hemlisar som ingen annan behöver veta, till exempel att ingen
annan behöver veta om du kissar i sängen, det får vara en hemlis,
om en inte vill säga), LIVSLÖGNER (när allt i livet är en lögn, kanske
vet en inte om det själv, kanske ljuger kroppen om att den är en
flicka fast den egentligen är en pojke, kanske ljuger en för att en
mår dåligt och är deprimerad, kanske ljuger föräldrar för sina barn,
dessa lögner gör ofta ont, men är till för att skydda), SJÄLVBEGRÄGERI (lite samma, att ljuga för sig själv, det kan vara stort eller
litet, kanske säger en till sig själv att hamburgare är gott, för alla
andra tycker det, men egentligen tycker en inte det) och MYTOMANI (detta är en sjukdom, det är när en inte kan sluta ljuga, hjärnan
bara säger till en att hitta på grejer, ljuga om stort och litet, om en
är mytoman är lögnerna liksom hela livet).
Ibland är det som att en har ett jag som finns långt inuti själen.
Som kanske inte kommer fram. Liksom, ett sant jag. Det kan vara
en identitet. VAD ÄR DET? VEM ÄR DU? ibland är en på ett sätt med
till exempel sina vänner och på annat sätt med sin mamma eller
pappa eller i skolan eller i skogen. Ibland är en på internet och
hittar på en avatar eller alter ego? KAN EN HITTA PÅ SIG SJÄLV?

En viktig fråga är: VARFÖR LJUGER EN? Lögnen kan ha en funktion.
Saker kan bli problem när en ljuger och saker kan bli bättre. HAR DU
LJUGIT SÅ DET BLIVIT PROBLEM? HAR DU LJUGIT SÅ ATT NÅGOT BLEV
BÄTTRE (FÖR DIG)? Ibland blir en påkommen med att ljuga. HUR
KÄNNS DET NÄR NÅGON UPPTÄCKER ATT DU LJUGIT? VAD HÄNDER DÅ?
HAR DETTA HÄNT DIG? VAD HÄNDE SEN?
Det finns hemligheter. En får ha hemligheter. Det kan vara viktigt.
HAR DU HEMLIGHETER? HAR NÅGON BERÄTTAT EN HEMLIGHET FÖR
DIG? VAD ÄR EN HEMLIGHET? Det kan kallas ett förtroende. Det kan
kännas förbjudet. FÅR EN LJUGA FÖR ATT SKYDDA EN HEMLIGHET?
HUR KÄNNS EN HEMLIG GREJ? Ibland säger någon, till exempel en
mamma eller en pappa, att vi ska åka till badhuset. De lovar! Men
sen gör vi inte det ändå. VAD ÄR DET NÄR EN LOVAR? ÄR DET EN
LÖGN OM EN BRYTER ETT LÖFTE? HAR DU LOVAT NÅT NÅGON GÅNG?
HAR DU BRUTIT ETT LÖFTE?
Vuxna kan ljuga och barn kan ljuga: ÄR DET SKILLNAD MELLAN
VUXNAS OCH BARNS LÖGNER? Det sägs att en lär sig ljuga när en är
3 år. KAN DU MINNAS DIN FÖRSTA LÖGN? Bebisar kan låtsas gråta för
att få uppmärksamhet. När en är liten kan det vara svårt att skilja
mellan lek och verklighet och fantasi och lögn.
Lögner kan också höra ihop med MAKT. VET DU VAD MAKT ÄR? Om
en person har makt är det den som bestämmer. VEM HAR MAKT?
VET DU NÅGON SOM HAR MAKT? En kan ljuga för att få mer makt och
få bestämma mer. Föräldrar bestämmer, de har makt över barn. Om
en vuxen gör grejer mot barn som är elaka kan det vara svårt att
säga till någon att detta hänt, eftersom den vuxna har makt. Den
som inte har makt är kanske RÄDD.
Det kan också handla om att den som har makt i samhället eller
landet gör elaka saker. Man kan bli förföljd och tvingas leva i ett
gömställe. HUR SKULLE DET KÄNNAS?

Men makt kan också vara bra. En person med makt kan också ta
ansvar. VAD ÄR ANSVAR? Det är när en ser till att saker och ting
löser sig, när en tar hand om andra. Allt detta är mycket
komplicerat.
Lögner kan vara som fluffiga saker. Eller som hårda saker. Det
kan kännas konstig och läskigt och ensamt. Det kan vara kul och
kittlande och underbart. Det kan vara en överraskningsfest.
Det kan vara trolleri och hittepå.
Det finns lögner. De kan vara bra och dåliga.
VAD ÄR EN LÖGN, FÖR DIG? ÄR DETTA KUL ELLER TRÅKIGT?
HUR KÄNNS DET NU?

NÅGRA BÖCKER OM LÖGNER
•
•
•
•
•
•

Pinocchios äventyr Carlo Collodi
Mitt livsfarliga liv: Kärlekskrisen Ann Caroline Håkans
Lilla prinsessan: Jag är faktiskt sjuk Tony Ross
Tusen tips till en bluffis Eva Susso
Kejsarens nya kläder H.C. Andersen
Siri och snömannen Tiina Nopola

•
•

Vem lurar vem? Carin Wirsén & Karin Holmström
Om jag bara inte råkat göra pappa till astronaut
Ingelin Angerborn & Lena Forsman

”Jag vill vidga barnens
perspektiv kring lögner
och utmana dess djupt
planterade stigma.”
Peter Elmers
Regissör

ÖVNINGAR
1. BERÄTTELSER
Sitt i en ring på golvet. Alla som vill får berätta kort om sin
morgon, en i taget runt ringen. Skicka runt två pennor eller bollar,
en röd och en grön. Den som väljer röd ljuger om sin morgon, och
den som väljer grön talar sant. Berätta kort och skicka sedan vidare
båda pennorna eller bollarna. Den som inte vill berätta alls skickar
bara vidare.
Kräv inte att få veta sanningen av dem som valde att ljuga. Om ni
vill kan ni berätta i flera varv, det går då bra att välja samma färg
som tidigare, eller att byta. Kanske väljer fler och fler att ljuga för
att det är roligt att få hitta på berättelser, det gör ingenting.
Prata gärna efteråt om hur det var att berätta och att lyssna. Var
det olika att berätta sant eller falskt? På vilket sätt i så fall? Var det
olika att lyssna på den som valde röd eller grön? På vilket sätt?
Alternativ: Gör på samma sätt som ovan, men berätta istället bra
och dåliga lögner. Ni kan hitta på helt fritt eller välj ett tema. Den
som väljer grön berättar en positiv lögn som leder till något bra för
alla inblandade, och den som väljer en röd berättar en negativ och
kanske farlig lögn.

2. UTKLÄDNING
Om du skulle hitta på en helt ny version av dig själv, hur skulle du
i så fall se ut? Vilka kläder, vilket hår, skulle du sminka dig, ta på
glasögon osv. Gärna så olik ditt vanliga jag som möjligt, och gärna
flera versioner. Gör en maskerad tillsammans, och hitta på roliga
saker att göra som ni inte brukar göra. Kanske fotboll med
händerna, dansa utan att röra er eller rita med fötterna? Eller
skapa nya sorters semlor eller bakelser med för er helt nya
ingredienser och fika tillsammans!
Prata om hur det var att prova att vara någon annan och göra
andra saker. Vad var roligt och vad kändes inte bra?

3. ATT BLI AVSLÖJAD
Hitta på en lögn som avslöjas. Hur skulle avslöjandet vara som
bäst och som sämst? Prata i smågrupper och spela sedan upp som
två olika scener i en dockteater. Berätta först om lögnen och spela
sedan upp avslöjandet.
Exempel på enkel dockteater: Ta en pinne och tejpa fast en
hopknycklad papperstuss i ena änden. Gör så många som det finns
figurer i er historia. Sätt upp en filt eller ett tyg, med ett mellanrum till golvet. Håll sedan pinnen så att papperstussen syns i
mellanrummet. Ni kan använda olika färger på pappret, eller
forma dem på lite olika sätt när ni knycklar ihop pappret för att
det ska bli olika sorters figurer.

4. POMPERIPOSSA*

5. BYTA GREJOR*

Alla är ”bärplockare” utom ledaren (läraren) som är häxan
Pomperipossa. Hon har en stor stav i handen och är klädd i en
slängkappa (ett stort tygstycke). Bärplockarna ”går runt i skogen
och plockar bär”.

Dela in er i två grupper och sätt er mitt emot varandra. Den ena
gruppen är Bytare, den andra Tittare. Tittarna tittar en liten stund
på Bytarna (som sitter stilla) och vänder sig sedan om och blundar.
De kan också prata eller sjunga lite, så de inte hör Bytarna.
Bytarna ska nu byta saker med varandra (bestäm hur många) –
smycken, tröjor, strumpor, glasögon osv. Sedan sätter de sig
likadant som tidigare och ropar på Tittarna.

När Pomperipossa dunkar sin stav i golvet för första gången blir
alla bärplockare rädda, stannar och ropar
”Häxan kommer!”
När Pomperipossa dunkar sin stav för andra gången, så kryper de
ihop en och en på golvet blundande för att gömma sig för
häxan. Pomperipossa går fram till en av bärplockarna och slänger
sin kappa över denne, som därmed blir döljd och förtrollad.

Nu ska Tittarna tillsammans lista ut vad Bytarna bytt. När allting
är utlistat och tillbakabytt så byter grupperna roller.
Varianter: Byta kroppsställning, byta både saker och
kroppsställning, byta plats.

Därefter dunkar hon sin stav i golvet för tredje gången och går
iväg. Då vaknar bärplockarna upp och försöker lista ut vem som
blivit förtrollad. När de tror sig veta vem som ligger därunder ropar
de tillsammans personens namn tre gånger, och då bryts
förtrollningen så den kan komma fram.
Denna övning går bara att göra i en grupp som inte är för stor och
där alla kan varandras namn. Det är inte kul om ingen kommer på
vem som saknas och ligger under tyget.

*Fritt ur Dramabok av Kent Hägglund och Kirsten Fredin

”Kanske kan föreställningen,
med sitt enorma trassliga
universum, ge vår publik en
liten kompass att navigera
efter.”
Peter Elmers
Regissör

TILL SIST
...vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen
Humbug med din klass och för att du har tagit dig tid att
läsa detta lärarmaterial.

Eller har du frågor som rör efterarbetet och vill bolla pedagogiska
tankar? Ta gärna kontakt med Regionteater Västs dramapedagog
Helena Wilén.

Vår förhoppning är att scenkonsten inte enbart stannar på scenen,
utan att den kan ta plats i olika skolämnen och fungera som en
väg in i nya frågeställningar och tankar. Om du eller klassen har
funderingar som ni vill dela med er av så vill vi gärna höra dem!

Om du läser detta före föreställningen och har barn med speciella
behov, så är du välkommen att kontakta oss för kommunikation
kring detta. På vår hemsida finns även ett dokument med mer
information för den som har elever med behov av extra förberedelse: www.regionteatervast.se/forestallningar/humbug/lararinfo

Helena Wilén
Dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736 45 74 81
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