
klara färdiga stå 

en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se

innehåll
till dig som lärare

om konsten att förlora
övningar

analys
tolka tavlan

att tävla eller inte tävla
avslutning

programblad



till dig som lärare

Detta är lärarmaterialet till föreställningen KLARA FÄRDIGA STÅ. 

Vi hoppas att lärarmaterialet kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i 
klassrummet. Se det 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 lärarmaterialet innehåller, 
eller välja ut några. 

På följande sidor hittar du först en hälsning från dramatikern Emma Broström som har skrivit 
manuset till föreställningen. Sedan följer några samarbetsövningar att göra med klassen som en 
del av efterarbetet till föreställningen. 

Därefter följer ett förslag på en samtalsmodell samt en praktisk övning som du kan använda dig 
av för att diskutera föreställningen med din klass. Samtalsmodellen är en kort version av 
”Prata Scenkonst”, som du får med dig vid föreställningstillfället. Den finns även här: 
http://regionteatervast.se/assets/filer/PrataScenkonst.pdf

Avslutningsvis delar vi med oss av några texter och tankar som vi har haft som utgångspunkt i 
skapandet av föreställningen.

Har ni frågor kring föreställningen, kontakta:

LÄRARMATERIAL

IDA SVANBERG, producent
ida.svanberg@regionteatervast.se 
0768 54 41 67



LÄRARMATERIAL

om konsten att förlora
 - och att känna sig helt okej med det...

Det är något med tanken på att förlora som får det att isa till i mig. Förlora är lika med att göra 
bort sig, vara annorlunda och sticka ut. Med åren har jag försökt lära mig att inte ta förluster så 
hårt, att se dem som redskap i livet för att komma vidare. Att lära sig något. Bli en större 
människa. Se på livet med ödmjukhet. Som barn var det omöjligt att se förluster och förlorande 
som något annat än ett stort misslyckande. Då tänkte jag att förlorade jag skulle alla för alltid se 
mig som den stora förloraren. Jag skulle aldrig få en chans till. Skulle för alltid vara uträknad, och 
livet skulle vara slut.
 
När regissören Lars Melin ringde mig och började prata om temat förlora och förlorare så gick jag 
genast i gång på alla cylindrar. Dels för att jag själv har en sexåring hemma som ska tävla i allt 
och som tror världen går under så fort han inte vinner, och dels för att jag själv, som barn, skulle 
önskat mig en berättelse där man faktiskt fick se någon som inte var så bra, som inte vann, som 
kanske gick vilse och förlorade men att det ändå var okej. Det är okej att förlora. Det är okej att 
komma sist. Det är okej att inte vinna jämt. Till och med vara dålig. Suga. Du är bra och duger 
som du är.
 
Jag hoppas att ”Klara färdiga stå” ska ge barn, och även vuxna som kan behöva det, lite sinnesro 
och styrka när så mycket i våra liv är uppbyggt kring prestation och mätbara resultat. Jag hoppas 
föreställningen blir som en god vän att hålla i handen när det blåser.
 
Det är okej att förlora, ibland kan det till och med vara den största vinsten!
 
Emma Broström, dramatiker

LÄRARMATERIAL



övningar

När vi skulle välja praktiska övningar som efterarbete till den här föreställningen ville vi fokusera 
på samarbetsövningar, eftersom gemenskap och samarbete blivit en viktig del av tematiken. Gör 
dem gärna flera gånger vid flera tillfällen, eftersom ni förmodligen gör nya upptäckter i 
övningarna varje gång. 

TRASSLET (enligt Anita Lindvåg): 
Sex personer i varje grupp. Bilda en cirkel och knyt sedan ihop mitten på så sätt att ni fattar tag i 
två olika personer med händerna. Korsa inte era egna händer! Sedan trasslar ni er ur knuten till 
en ring. Släpp inte händerna under tiden! Övningen kan också ske blundande, men bör då ha 
genomförts seende minst en gång innan.

DEN INRE BILDEN (enligt Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson):
Alla blundar och tänker sig en tom tavla i en ram. Tillsammans hittar ni på en allmän miljö, till 
exempel ett torg, en gårdsplan, en skogsglänta och skapar er sedan en inre bild av den miljön. 
Därefter lägger var och en (i tur och ordning) till någonting som kompletterar bilden; ni gör en 
paus efter vars och ens tillägg så att alla kan placera in det nya i sin tavla. Efteråt kan ni berätta 
för varandra om era inre bilder; ni kan också måla dem och berätta om målningarna.

VAMPYREN (enligt Kent Hägglund):
Utse en Vampyr. Resten av gruppen är Människor. På bio har vampyrer huggtänder i munnen och 
biter människor i halsen. Vampyren i den här leken har sina tänder i tummarna och försöker bita 
Människor i axlarna.
Människorna står i en stor ring. Vampyren står i mitten, riktar in sig mot en av Människorna, 
stirrar stint på sitt Offer och börjar gå mot det med utsträckta armar. Offret får inte fly eller skydda 
sig handgripligen. Det enda som kan hindra Vampyren från att nå fram och bita sitt Offer är om 
Offret lyckas få ögonkontakt med någon av de andra Människorna i ringen och den Människan 
ropar Offrets namn. Namnet stoppar Vampyren så att hon måste vända om till mitten och rikta in 
sig på ett nytt Offer.
Om Vampyren lyckas bita ett Offer förvandlas det till Vampyr. Den gamla Vampyren blir Människa 
och ställer sig bland de andra i ringen. Den nya Vampyren går in i ringens mitt och säger sitt 
namn högt. Gruppen upprepar namnet högt i kör. Sedan börjar leken om från början.

KLUBBEN FÖR STOLTA FÖRLORARE
Testa på att vara förlorare! Alla skriver på varsin lapp en sak de är dåliga på, och lägger i en burk. 
Det ska helst vara något som går att göra på den platsen ni befinner er. Ingen behöver berätta 
vad de skrev på lappen. 
Var och en får sedan dra en lapp ur burken. Om du får din egen lapp lägger du tillbaka den och 
tar en ny. Sedan ska du försöka göra den saken som står på lappen så dåligt som möjligt, och få 
applåder och uppskattning för att du vågade! 
Lägg tillbaka lappen och ta en ny. Testa sedan en ny sak att vara dålig på, men denna gång 
kanske alla på en gång. Testa lite olika varianter, i olika sammanhang och på olika platser. Prata 
gärna i smågrupper hur det kändes att göra saken, att få applåder och uppskattning, att se 
någon annan utföra det du själv var dålig på (utan att gå in på vilket ord var och en skrivit).

På föreställningssidan på regionteatervast.se hittar ni fler tips på samarbetsövningar.
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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 stod det en flock flamingos på scen? Varför hade alla karaktärerna hattar på sig? Varför 
hade Bejon en bur runt sin klänning? Varför berättade Sputnik om hunden Laika? 
Varför lyckades inte Eldstartaren få igång en eld? 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 Bejon satt bakom berget? Vad tänkte ni när 
Eldstartaren bjöd Bejon på en godisbit? Eller när han startade Klubben för stolta förlorare? Gav 
föreställningen några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort? Tankar och 
erfarenheter kring till exempel att tävla och om det viktigt att vinna eller inte kan komma in här.
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övning: tolka tavlan 
som tolkar föreställningen

Föreställningen, som klassen har sett tillsammans, får i denna övning inspirera till nya konstverk, 
denna gång tavlor. 

Se till att var och en har sax, limstift och ett tomt A4-ark. Lägg sedan fram ett större antal 
tidningar eller magasin (tecknade serier, heminredning, reklamblad, kataloger, fototidningar 
mm) som alla får samsas om och klippa ut bilder ur. Det är bra om det finns fler tidningar än 
deltagare, så att ingen behöver sitta och vänta på sin tur. Klistra fast bilderna på papperet, så 
att de bildar ett collage - en abstrakt eller föreställande bild. Bara klipp-och-klistra är tillåtet, 
inte att lägga till egna texter eller rita med penna! 

När collagen är klara, byt med en kompis (eller alla kan skicka bilden till den som sitter bredvid, 
så att ingen får varandras - bestäm själva). Var och en ska nu berätta om den nya tavlan, den 
som någon annan har gjort, utan att veta hur konstnären har tänkt. Det gäller att tolka tavlan 
och beskriva vad den föreställer eller symboliserar för den som berättar. Till hjälp har alla 
föreställningen, som tavlan är inspirerad av. 

Det är inte viktigt att berättelsen om tavlan stämmer med konstnärens egna tankar. 
Det intressanta är att höra hur tavlan tolkas - och indirekt hur föreställningen tolkas. 
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att tävla eller inte tävla...

Att ha varit bäst eller sämst i klassen, att ha varit den som valdes först eller sist på gympan är 
ofta minnen vi bär med oss genom hela livet. Som vuxna värderas vi också utifrån hur väl vi 
presterar. Det gäller att lyckas för att vara en av de lyckade. Det gäller att vinna för att vara en av 
vinnarna. Hur gör vi bäst för att våra barn och de som är unga i dag ska lära sig att möta 
varandra som medmänniskor och inte bara se varandra som motståndare?

Regionteater Väst har tidigare, i ”Självmålet”, ”Världsrekordet” och ”Gympan” arbetat med temat 
sport, idrott och tävlingstänkande och frågan om det är viktigast att vinna och att vara bäst eller 
att vara rättvis, schysst och ärlig. I ”Klara färdiga stå” vill vi ge en stor och varm applåd till den 
saktmodiga, den långsamma och den som alltid kommer sist. 

På föreställningssidan på regionteatervast.se delar vi med oss av några av de texter vi läst och 
inspirerats av under arbetet med föreställningen. En av dem är Bröderna Lindgrens sång om 
Superhjälten här nedan. 

Bröderna Lindgren: SUPERHJÄLTEN
Text & musik: Mathias & Andreas Lindgren 

Jag är ingen superhjälte jag, men trivs ju ändå bra, 
med mina lagom snabba ben. 

Jag är inte stark, men jag 
klarar av att lyfta dig, nästan överallt. 

Jag flyger inte högt, men svävar ibland, 
lätt som en fjäril när du håller min hand. 

Jag är ingen superhjälte jag, men jag klarar mig rätt bra, 
jag är ganska bra på allt. 

Och du med dina röda öron, och din stora näsa, 
jag kan se dig överallt. 

Jag flyger inte högt, men svävar ibland, 
lätt som en fjäril när du håller min hand.

Tips! Text och ackord finns att ladda ner på 
http://brodernalindgren.se/texter/superhjalten/
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till sist

... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen KLARA FÄRDIGA STÅ med din klass och för 
att du har tagit dig tid att läsa detta lärarmaterial. 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. 

Har ni barn med speciella rättigheter, kontakta oss för kommunikation kring eventuella behov.
 

HELENA WILÉN, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736 45 74 81
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klara färdiga stå
gjordes av

PÅ SCEN Isabela Duarte Nilsson, Michael Engberg
och Misagh Sharifian

MANUS Emma Broström
REGI Lars Melin
SCENOGRAFI & KOSTYM Jenny Ljungberg
LJUS Anna Wemmert Clausen
MASK Lars Carlsson

DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
DRAMATURG Hasse Carlsson
REKVISITA & DEKOR Julia Boström, Mari Hansson, Susanne Hägglund, Ulf Ökvist
SNICKARMÄSTARE Håkan Wester
METALLARBETE Fredrik Peterson
LJUDTEKNIK Jimmy Dahlqvist
LJUSTEKNIK Jonas Karlsson
KOSTYMMÄSTARE Ulrika Kärrö
KOSTYM Johanna Boman, Sara Pertmann
TURNÉTEKNIKER Ulf Ökvist

PRODUCENT Ida Svanberg
PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson
FOTO Lina Ikse

KONSTNÄRLIG LEDARE TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

TACK TILL
Referensklass från Sanderdalsskolan år 1 
Provpublik från Dalabergsskolan år F-1 och Ekenässkolan år F

vi är sveriges största turnerande 
institution för barn och unga

020 50 40 75 l info@regionteatervast.se

www.regionteatervast.se

Övrig personal som 
arbetar på 

Regionteater Väst 
kan du finna på: 

regionteatervast.se/
personal

MUSIK

Superlake beat - Aavikko

Tornado - Wintergatan

Arabesque - Robert Johnson and the Punchdrunks

P-Piste - Aavikko

The Lost Fast One, Pt. 1 - Jukka Rintamäki

The Ipcress - Laika & The Cosmonauts

SPOTIFY regionteaterväst / Klara färdiga stå

https://open.spotify.com/user/regionteaterv%C3%A4st/playlist/

3MEWxWRfCXr7OFfbo0GivJ


