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TILL DIG SOM  
ÄR LÄRARE
Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till  
Regionteater Västs föreställning På ren svenska! 
Vi hoppas att ni får/har fått en givande teaterupp- 
levelse tillsammans och att den kan inspirera er att 
reflektera kring de frågor som den kan väcka.  

I detta material kan du finna inspiration till samtal och 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 att 
de passar dig och din klass. Se det också gärna som en början till 
ett gemensamt aktivt undersökande som kan ge plats åt nya idéer 
och upptäckter. 

Materialet börjar med en presentation av en samtalsmodell som 
du kan använda dig av för att diskutera föreställningen med din 

klass. (Den är en kort version av Prata Scenkonst vilken du också  
får med dig vid föreställningstillfället i form av en broschyr.)  
Sedan kommer några fördjupande samtalsfrågor som fokuserar  
på föreställningens tema följt av några mer praktiska övningar. 
Avslutningsvis finner du information om vilka vi är som jobbat med 
att ta fram den här föreställningen, samt vilka som kommer att 
besöka er. 

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 funde-
ringar som ni vill dela med er av så vill vi gärna höra dem! 

Har du direkta frågor som rör efterarbetet och vill bolla pedagogis-
ka tankar? Ta då gärna kontakt med Regionteater Västs drama- 
pedagog Helena Wilén. 

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 förbere-
delse: www.regionteatervast.se/forestallningar/pa-ren-svenska/
lararinfo

http://www.regionteatervast.se/forestallningar/pa-ren-svenska/lararinfo
http://www.regionteatervast.se/forestallningar/pa-ren-svenska/lararinfo




America Vera-Zavala
Dramaturg 

EN HÄLSNING 
FRÅN  
DRAMATURGEN 
Vem hör egentligen hemma här? Vem är innanför och 
vem är utanför? Du som lärare tampas säkert med de 
här frågorna varje dag i ditt klassrum, på din skola. 
Frågan om tillhörighet är central för alla barn och ung-
domar. De senaste åren har frågan om vem som hör 
hemma i Sverige blivit större. Ett par år har det varit 
en central fråga på politikerveckan i Almedalen. Och 
det som politiker pratar om, det hörs på nyheterna och 
därmed pratas det om.  
För mig handlar pjäsen i grund och botten om att ifrågasätta den 
diskurs som säger att det finns något specifikt svenskt som binder 
svenskar samman och att detta svenska är något fast. Självklart 
finns det mycket som är svenskt. Och det finns otroligt mycket att 
vara stolt över i Sverige. Men att exkludera människor genom att 
försöka hitta på vad som skiljer oss åt är inte något sådant.

Vi pratar inte om Sverige i föreställningen utan stugan får represen-
tera landet. En stuga som blir mer och mer brun under föreställ-
ningens gång. Det är konstnären Peter Johansson som har gjort 
scenografin. För första gången någonsin så är han med i en teater-
process och gör scenografi och kostym, men har så länge han varit 
konstnär arbetat med frågor om rasism, folkhem och tillhörighet. 

Jag har under hela mitt liv på olika sätt ställt mig frågan om vad 
som är svenskt. Först gjorde jag det för att det var livsviktigt för 
mig då jag var tvungen att bli svensk. Sedan när jag blivit det fick 
jag höra att jag inte var det för mitt namn var konstigt och mitt hår 
svart (vilket det inte var utan det var brunt). Som dramatiker och 
författare har jag tagit mig an dessa frågor.

Regissören Lars Melin har under många år studerat det som kallas 
alternativ media för att se hur den högerextrema diskursen utmå-
lar vissa som annorlunda, avvikande och utanför och andra som 
självklart innanför. 

Vi i det konstnärliga teamet har med våra olika ingångar, tillsam-
mans med de som står på scenen, gjort den här pjäsen. Vi har pra-
tat, lekt, varit allvarliga och nu är vi så glada att få ta emot dig som 
lärare och dina elever. Och vi hoppas att pjäsen ska leda till tankar 
och diskussioner. Och kanske har den elev som är tyst idag fått 
en tanke. Kanske har vi sått ett frö 
om att vi alla hör hemma och
är innanför och utanför på en 
och samma gång. 







Att samtala med klassen efter att ni har 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 nedan.

Ni får också förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, 
men försök att vara öppen och fånga upp det som har intresserat 
och engagerat eleverna mest. 

Läs gärna mer om samtalsmetoden Prata scenkonst på  
www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/

ANALYS & 
SAMTAL

BESKRIV 
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni  
faktiskt såg och hörde. Det är ett bra sätt att minnas föreställning-
en tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg den. 
Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns där? Hur många personer 
fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksamma till exempel lik-
heter och skillnader mellan karaktärerna, deras kostymer, rörel-
semönster etc, och om något förändrades under föreställningens 
gång. Vad hörde ni för ljud eller musik? Ändrades ljuset eller var 
det samma hela tiden? 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 ett hus på scenen? Vilka färger såg ni, och vad 
betydde färgerna för er? Vad tror ni att scenografen tänkte på 
när han valde de färgerna?  Varför hade karaktärerna just de här 
kläderna? Varför såg ljuset ut som det gjorde? Varför fikade de? 
Vad hände på slutet, och varför blev det så? Försök fånga upp så 
många olika tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och 
djupare upplevelse. OBS! På grund av föreställningens ämne 
så behöver du som samtalsledare vara extra noggrann med 
att vara neutral, men att lyssna in så ingen kränker någon 
annan och i så fall markera mot det.

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 före-
ställningen er? Förändrades känslan under föreställningens gång? 
Gav föreställningen några associationer till egna erfarenheter eller 
i samhället i stort? Om det är svårt att prata om egna upplevelser 
så brukar det vara lättare att distansera det till människor i allmän-
het, eller situationer som kan beskrivas i lite mer allmänna termer. 
Det är viktigt att allt som delas görs frivilligt, och att ni försöker 
prata utifrån er egen upplevelse och inte om hur ni tror att andra 
upplevt föreställningen.

http://www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/


1. STUGAN / LANDET 

Stugan kan i den här pjäsen representera ett land. Det kan 
egentligen vara vilket land som helst men det närmaste vi som 
har jobbat med föreställningen kom att tänka på är landet där 
vi bor – Sverige.

• Vem får vara i ett land?
• Hur kan det förändras över tid?
• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att dela in 

världen i länder/nationer?
• Hur tror ni att gränser mellan en kultur och en annan uppstår? 

Inom ett land och mellan länder.

FORTSATTA SAMTAL MED  
FÖRDJUPNING

2. SYSKON / IDENTITET 

De tre syskonen försöker i stugan att lära känna varandra. 

• Vilka är de och vilka är de i relation till varandra?

Frågan om identitet är stor oavsett var man bor och vilken ålder  
eller kön man har och alla människor har såklart en variation av  
olika identiteter. Ett exempel på identitet är den svenska  
identiteten. 

• Vad är det att vara svensk?
• Hur är vi i Sverige?
• Vad skiljer svenskar från andra, vad är utmärkande?
• Är det viktigt med en svensk identitet?
• Om det är viktigt, varför? Om det är oviktigt, varför?

Att komma till Sverige som liten eller födas här med föräldrar från 
andra länder kan innebära att man tänker mer på svenskheten, att 
den inte är självklar. Många med rötter i andra länder anstränger 
sig väldigt mycket för att bli svenskar, för att erövra språket och 
förstå traditioner, seder och bruk. Samtidigt som någon som föds 
här och har sitt ursprung här kanske inte ägnar det en tanke. 

• Är då den som har ansträngt sig mer för att bli svensk också 
mer svensk? Varför eller varför inte? 

• Vad innebär begreppen som andra och tredje generationens 
invandrare?

Låt eleverna prata två och två kring de olika frågeställningarna. 
Samla sen upp samtalen i helgrupp.



3. SÄRSKILJANDE / GRUPPSKAPANDE 
MARKÖRER 

• Om vi skulle definiera en svensk, hur skulle definitionerna 
kunna se ut?

• Finns det olika sätt att vara svensk på beroende på var i 
• Sverige man bor? Hur skiljer sig svenskar åt?
• Är man svensk på ett speciellt sätt om man är utomlands?
• Vad upplever du att svenskar gör och hur blir svenskar till 
• som grupp?

Prestationer i idrott är ett vanligt sätt att skapa en känsla av 
grupptillhörighet. Vi sjunger nationalsången, vi ropar hejarramsor, 
vi gläds respektive sörjer framgångar och motgångar. 

• Måste man heja på Sverige om man bor i Sverige?
• Om man inte hejar på Sverige, betyder det att man är 

mindre svensk?

Lucia är ett italienskt helgon, julgranen sägs vara en sed från  
Tyskland, det går att hävda att ingenting är svenskt, men det går 
också att vända på det och säga att allt är svenskt, det vi vill ska 
vara svenskt kan också bli det. 

• Hur viktiga är svenska traditioner, seder och bruk, och hur  
viktigt är det att de är svenska?

• Kan svenskhet vara något föränderligt, något som vidgas  
snarare än smalnas av? Hur då i så fall? 



ÖVNINGAR
1. LÄMNA LANDET  
Smågrupper

Om din klass skulle flytta utomlands, vad skulle det viktigaste 
vara att bevara hemifrån då? Kom överens om:

• Tre maträtter
• Tre högtider
• Tre sånger

2. SÄTT ATT VARA SVENSK  
Två och två

Försök hitta så många olika sätt att vara svensk på (i olika delar av 
landet) som ni kan komma på! Fundera också på om det kan se 
olika ut i olika delar av Sverige. Det finns inget som är rätt eller fel, 
utan ju fler förslag desto bättre. 

Om ni vill kan ni också välja ut max tre av dessa olika sätt att vara 
på, och sedan prata om vad som händer om bara dessa godkänns 
av samhället. Vad händer med samhället och människorna som 
bor där? Vad tror ni händer med dem som har dessa egenskaper 
och med dem som har helt andra egenskaper? Hur blir stämning-
en i samhället?

3. NATIONALSÅNG  
Smågrupper eller i par

Gör en egen nationalsång, eller bara en sång om Sverige. Skriv ner 
så många bra saker med Sverige ni kan komma på och sätt ihop 
det till en text. Hitta på egen musik till eller använd någon annans.

4. BILDÖVNING   
Smågrupper eller i par

Peter Johansson har gjort scenografin och kostym till föreställningen. 
Han är också en prisbelönt och omtalad konstnär. Peter har under hela 
sitt konstnärskap undersökt de frågor som pjäsen tar upp; nationalism, 
rasism, folkhem, stugor, dalahästar – det typiskt svenska belyst ur olika 
synvinklar och perspektiv och med olika formspråk. Hans ingångar kring 
frågor som protektionism och rasism har varit viktiga i skapandet av 
scenografi och kostym. 
 
Sök på nätet efter bilder på Peters konst. Till exempel hans arbete 
med den kände svenska konstnären Anders Zorns konstnärsskap 
och installationen stugan Fårjaglov? på Stakholmen i Karlskrona. 
Vad tycker ni är utmärkande? Vilka färger återkommer ofta, vilka 
former osv. Vad tror ni att han vill säga med sin konst? 

Gör egna bilder med samma budskap och i samma stil, för att för-
söka förstå mer av hur han arbetar som konstnär. Använd måleri, 
foto, gör collage, snickra eller på det sätt ni själva vill. Ni kanske 
vill göra en egen konstutställning, och bjuda in en annan klass på 
vernissage med bubbel och snacks!

OBS tips! Använd gärna samtalsmetoden Prata scenkonst på 
något av Peters konstverk. Analysmetoden går lika bra att 
använda på konst som scenkonst!



5. SKRIVÖVNING   
Enskilt

America Vera-Zavala har jobbat som dramaturg i På ren svenska. Hon 
är annars också författare, kulturskribent, dramatiker och regissör och 
har arbetat med frågor om Sverige och svenskhet under många år. Hen-
nes bok Svartskalle har funnits med som inspirationsmaterial i framta-
gandet av föreställningen. Läs gärna mer av det hon skrivit och andra 
som skriver om liknande ämnen.

I den här övningen kan ni själva pröva att skriva som en författare: 

Välj ut en karaktär (person) och beskriv den som en sak. Om du 
t.ex. väljer att beskriva personen som en boll kan det bli så här: 
”Han hoppade hit och dit och liksom rullade fram, nästan utan att 
nudda marken.” Försök sen att skriva om en situation där perso-
nen ingår och behåll sättet att beskriva den som en sak. T.ex. ”Hon 
kom fram till honom och han studsade bakåt. Var det verkligen 
hon?”

Beskriv sen en miljö utan att berätta vad det verkligen är. Exempel-
vis ett rum: Hur faller ljuset, vilka ljud hörs, hur varmt eller kallt är 
det, känns det trångt eller rymligt…

Sätt sen ihop personen och miljön i en ny situation. Vad händer?



LITTERATUR   
• www.bildersmakt.se  

Kunskapsbank om rasistiska stereotyper.  

• www.mkalmanackan.se 
Mångkulturella almanackan. 

• Svartskalle 
Bok av America Vera- Zavala 

• Sverige 
Dikt av Verner von Heidenstam.

DIGITALT SPEL   
• www.mkcentrum.se/reality-check   

Reality Check – Spel mot rasism
 

MUSIK   
• Du gamla, du fria  

(Svenska nationalsången, trad.) 

• Öppna landskap  
Ulf Lundell 

• Den blomstertid nu kommer  
(Svensk sommarpsalm) 

• Blågula färger 
Advanced Patrol 

• Nya Sverige  
Dani M

TIPS PÅ YTTERLIGARE 
FÖRDJUPNING

http://www.bildersmakt.se
http://www.mkalmanackan.se
http://www.mkcentrum.se/reality-check




PÅ REN SVENSKA
GJORDES AV

TEXT Jan Coster, Iskra Kostic, Peter Lorentzon, Lars Melin & America Vera-Zavala 
PÅ SCEN Jan Coster, Iskra Kostic & Peter Lorentzon

REGI Lars Melin
DRAMATURG America Vera-Zavala

KOSTYMDESIGN & SCENOGRAFI Peter Johansson
med stöd av Ulrika Kärrö & Ulf Ökvist

LJUS Anna Wemmert
REKVISITÖR Ulf Ökvist

MASKÖR Maja Asp med inspel från Peter Johansson
SKRÄDDARE Birgitta Modd

KOSTYMATELJÉ Ulrika Kärrö & Phuong Le Romell
SNICKARE Håkan Wester
TEKNIKER Ulf Ökvist, Johan Fjellsson & Johan Matinmikko
DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
FÖRESTÄLLNINGSFOTO Lina Ikse
PRODUCENT & TURNÉSAMORDNARE Nina Olsson
KOMMUNIKATÖR Daniel Andersson
KONSTNÄRLIG CHEF TEATER Nadja Hjorton & Peter Elmers (bitr.)
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

TACK TILL Referensgrupperna från Norgården år 8-9 & Uddevalla Kulturskola år 8-9. 
Provpubliken från Sjuntorp i Trollhättan år 8-9 & Gullmarskolan i Lysekil år 8. Tomas Elfstadius.

MUSIK I FÖRESTÄLLNINGEN Margareta Kjellberg - På vägen till Lyckeby, Johann Sebastian Bach - Air,
Lars Hollmer - Boeves psalm, Augustifamiljen - På spåret (Vinjett), Hans Christian Lumbye - Kobenhavns jerbanedamp galop, 
Julia Frej - Den blomstertid nu kommer, Silvio Condo - The winner takes it all, Bernhard Severin Ingemann - Härlig är jorden,

Wilhelm Stenhammar & Verner von Heidenstam - Sverige

Övrig personal hittas på www.regionteatervast.se

SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA
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