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inledning
TILL DIG SOM LÄRARE

Detta är lärarhandledningen till föreställningen TROLL I UTKANTEN AV SAMHÄLLET. 

Vi hoppas att lärarhandledningen kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. Se den gärna 
som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att 
arbeta med alla delar som lärarhandledningen innehåller, eller välja ut några. 

På följande sidor hittar du först ett förslag på en samtalsmodell 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. Den finns även här: http://www.regionteatervast.se/assets/filer/PrataScenkonst.pdf 

Därefter följer några frågor kring föreställningens teman samhälle och utanförskap/gemenskap. Kanske lägger du och 
din klass märke till fler ämnen som ni tycker känns angelägna?

Avslutningsvis följer några praktiska övningar och uppdrag kopplade till föreställningens karaktärer. Kopiera gärna 
upp bladen till klassen och låt dem fantisera kring personerna – och själva hitta på en egen karaktär.

Har ni frågor kring föreställningen, kontakta: 

LISA GRÖÖN, producent
lisa.groon@regionteatervast.se
0738 19 19 87



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 nedan. 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.

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 rummet ut? Vilka saker fanns 
där? Hur många personer fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksamma till exempel likheter och skillnader mellan 
karaktärerna, deras kostymer, rörelsemönster etc, och om något förändrades under föreställningens gång. Vad hörde 
ni för ljud/musik? 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 spelades inte föreställningen på en vanlig 
teater? Varför fick publiken sitta på olika sorters platser? Varför hade karaktärerna just de här kläderna? Varför var 
Tommy tyst nästan hela tiden? Försök fånga upp så många olika tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och 
djupare upplevelse.

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? Hur kändes det när Rug 
inte fick vara med eller att sjunga Ja må han leva för Tommy? Hur känns det att bli anklagad för något en inte gjort? 
Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort? Tankar och erfarenheter kring 
till exempel hemlöshet, normbrott och förutfattade meningar kan komma in här.



samtalsfrågor
Här kommer några förslag på frågor att utgå ifrån i ett samtal om föreställningens tema utanförskap och 
gemenskap. Börja gärna med att tillsammans definiera begreppen samhälle, utanförskap och gemenskap.

- Vad består ett samhälle av och var är samhället där ni bor?

- Vilka får vara med i samhället, och vilka får inte vara med?

- Vilka regler finns för att få vara med? Hur ska man vara för att få vara med i samhället?

- Hur lär man sig de reglerna? Vem bestämmer reglerna? Går de att ändra på, hur då i så fall?

- Hur kan vi hjälpa en människa som är utanför men som vill vara med?

- Var kan en människa sova förutom hemma i sin säng? 

- Hur kan hon hålla sig varm om hon inte har något täcke?- Hur kan man få mat och annat som behövs för att 
överleva utan att ha några pengar eller något jobb?

övningar
Se fler övningar i dokumentet om skådespelarnas karaktärer, finns i lärarkuvertet eller att ladda ner under 
föreställningssidan på regionteatervast.se



till sist...
… vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen TROLL I UTKANTEN AV SAMHÄLLET med din 
klass och för att du har tagit dig tid att läsa denna lärarhandledning. Vår förhoppning har varit 
och är att scenkonst inte är något som stannar på scenen – det är något som kan ta plats i andra 
skolämnen och som kan fungera som en väg in i nya frågeställningar och tankar.

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni vill dela med er av är vi såklart 
hemskt nyfikna! Kanske har du frågor som rör efterarbetet eller vill bolla pedagogiska tankar? 
Då får du/ni gärna ta kontakt med Regionteater Västs dramapedagog Helena Wilén. 

HELENA WILÉN, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736-457481



Övrig personal som 
arbetar på 

Regionteater Väst 
kan du finna på: 

regionteatervast.se/
personal
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