
EXTRA FÖRBEREDELSE: OROARNA



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - Oroarna

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. 

En tekniker kommer ut och släpper in. Ni leds sedan in genom ett 
vitt tyg till den helvita spelplatsen, där ni får sitta i en gradäng 
(en liten läktare). Endast skådespelarna får vara på själva scenen 
nedanför, och det finns inte plats att sitta på golvet. Om någon är 
rullstolsburen så behöver ni anmäla detta i förväg, så kan en del 
av gradängen tas bort och lämna plats för rullstolen. Det går inte 
att sitta på stol.

Ljuset kommer från ljustorn bakom publiken, och är både vitt 
och färgat (t ex rosa). I en scen blir det nästan mörkt. Publiken 
har inte så mycket ljus riktat mot sig. Det finns även ljus placerat 
bakom tyget framför scenen.

Ljudet kommer från högtalare som är placerade i ljustornen och 
under sittplatserna. Det är mest musik, men även några inspela-
de ljud. I en scen finns en liten smäll från scenen, men den är väl 
förberedd och kommer inte oväntat. 

Det kan dofta lite från en sprayflaska med handsprit som  
används.

Det finns lite rök i rummet när publiken kommer in, och kommer 
lite mer i första sången. Det är helt ofarligt att andas in.

Publiken sitter på sina platser genom hela föreställningen.

En person sprutar handsprit på publikens händer i början. Det går 
att säga nej. De frågor som ställs till publiken behöver inte få ett 
svar. Det går inte att gömma sig, men en kan välja att sitta läng-
re bak i gradängen. Den som behöver gå ut och komma in igen tar 
hjälp av en lärare. En tekniker finns även tillgänglig utanför tyget, 
som kan hjälpa till.

Föreställningen rör sig kring situationer på temat oro och tvångs-
tankar. Det går lätt för många att känna igen sig i det som händer. 
Ett par scener kan upplevas som lite läskiga eller spännande när de 
inleds, men slutar bra. Vid något tillfälle nämns i texten en ond  
figur, en bomb och ensamhet för den som behöver veta det. 
Kontexten är dock genomtänkt för att inte skapa mer oro. 
Föreställningen kan upplevas som rolig, spännande, delvis orolig, 
lugnande och kärleksfull.

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