
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
FEJKFLICKAN



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse

Syftet med detta dokument är tillgängliggöra och underlätta 
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. 

Entré: 
 Ni möts utanför klassrummet av två skådespelare och en tek-
niker. Ni släpps sedan in efter att skådespelarna gått före in i 
rummet. De spelar sedan föreställningen vid ett bord med ett 
täcke på, framför en White Board (klassrummets eller en som vi 
har med oss). Den används bland annat som projektionsyta för 
ett slags laserljus. Om någon  
kommer försent eller behöver gå ut och komma tillbaka, är det i 
så fall läraren som släpper in. 

Sittplatser: 
Ni sitter på klassrummets stolar och ev bänkar, som blivit placera-
de i ena änden av rummet. Det går inte så bra att sitta på golvet. 
Om någon behöver sitta i sin stol med hjul så går det bra, med-
dela gärna i förväg så gör vi plats för det.

Ljus: 
Ljuset i klassrummet är tänt. Det släcks i vissa scener, och tänds 
igen. I övrigt används handlampor och småprojektorer. De  
använder små handlampor med UV-ljus för att skapa effekter av 
sminket och kostymen.

Ljud: 
Högtalarna är placerade bredvid och bakom scenplatsen. Ifrån 
dem hörs musik, och skådespelarnas röster och ljud i en mikro-
fon. De använder även inspelningsteknik för att skapa ljud och 
musik.

Dofter: 
Inga speciella dofter förekommer.

Rök: 
Ingen rök förekommer, men lite såpbubblor vid ett tillfälle.

Balans: 
Publiken sitter på sina platser genom hela föreställningen.

Interaktion: 
Skådespelarna vänder sig ibland allmänt ut till publiken med frågor, 
det finns dock ingen förväntan om svar. Någon gång pekar en av 
dem utåt, utan att mena någon speciell även om det går att uppfat-
ta det så. Skådespelarna befinner sig på spelplatsen, och går inte ut 
bland publiken. Den som vill sitta lite mer gömd kan välja en plats i 
bakre raden.

Tematik/historia: 
Det är ett collage av bilder i en ickelinjär berättelse om könsidenti-
tet. Den bygger på intervjuer med personer som identifierar sig som 
trans i åldrarna 12-20 år, och en stor del av texten är rena citat från 
dessa intervjuer. Delar av texten är också inspelade manusuppläs-
ningar av ungdomar, som hörs i högtalarna. Skådespelarna berättar 
genom att prata, visa, sjunga och dansa.
Det kan bitvis vara ledsamt att höra om missförstånd och hur ung-
domarna inte blivit lyssnade på eller blivit ifrågasatta. Men det 
finns också delar som är hoppfulla och peppiga. Det är möjligt att 
bli provocerad av vissa ord eller av tematiken i föreställningen, även 
om avsikten inte alls är att provocera.
Vid ett tillfälle som är som en rit, låtsas de att drottningsylt är blod.

Föreställningen kan upplevas som härlig, bekräftande, ledsam, glad 
och glittrig.

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