
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
PÅ REN SVENSKA



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 för-
beredelser. 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 släpps in i scenrummet av en person som är tekniker. En annan 
tekniker sitter bakom ljud- och ljusbordet. Ni sitter i en gradäng (en 
liten läktare), och sitter sedan kvar på era platser hela tiden. Om 
någon behöver gå ut och komma tillbaka, så går det bra i sällskap 
av en lärare. Om någon kommer försent så kan den bli insläppt max 
fem minuter in i föreställningen.

Sittplatser: 
I publiken finns din klass och eventuellt en till klass från samma 
skola. Det går inte att sitta på golvet eller bredvid gradängen. Den 
som inte vill sitta så synligt kan välja en plats lite längre bak. Med-
dela på förhand om någon behöver sitta i sin stol med hjul, så kan 
vi i förväg ta bort en bit av gradängen längst fram. 

Ljus: 
Ljuset kommer från lite olika typer av lampor, dels större lampor och 
dels rader av mindre ledbelysning. De är upphängda i stora stativ på 
sidan om scenen. Ljuset ändrar styrka och färg under föreställningen, 
och vid något tillfälle är det även ett (inte så starkt) ljus riktat mot 
publiken. Det är placerat bakom eller ovanför. Det lyser även inifrån 
scenografin.

Ljud: 
Högtalarna är placerade i samma ljusstativ som ljuset, plus på golvet 
bakom scenografin. Det hörs musik av olika slag från högtalarna. Vid 
ett tillfälle hörs ljud från en skruvdragare, och skådespelarna han-
terar scenografielement som kan slamra och smälla till vid något 
tillfälle. Skådespelarnas röster går lite upp och ner. Ibland pratar de 
ganska starkt (t om skriker vid ett tillfälle), och ibland viskar de.  
Vid något tillfälle sjunger de också. För den som känner sig orolig för 

ljudnivån finns hörselkåpor att låna i förväg.

Dofter: 
Inga speciella dofter förekommer.

Rök: 
Ingen rök förekommer i föreställningen.

Interaktion: 
När publiken kommer in i rummet står skådespelarna på scenen. De 
hejar på publiken, och startar sedan föreställningen. Skådespelarna 
befinner sig bara på scenen. De pratar mest med varandra i föreställ-
ningen, men kan ibland även vända sig allmänt ut mot publiken. De 
vänder sig vid två tillfälle direkt till publiken (vid frågesporten), och det 
är hela tiden frivilligt att svara eller inte.

Tematik/historia:
I stugan (som kan tänkas vara en sommarstuga) finns en syster. Hennes 
halvbröder kommer dit efter att pappan gått bort, och ska nu dela stu-
gan med sin halvsyster. De ska nu lära känna varandra. Bröderna har 
med sig byggmaterial och bygger på den befintliga stugan, tills den är 
nästan oigenkännlig. Insprängt i historien kommer små glimtar, t ex en 
frågetävling där även publiken får vara med och gissa. I frågeställning-
arna tas ett par mord upp som har hänt på riktigt. Det kan skapa lite 
nedstämd stämning. Föreställningen går sedan vidare. Vid ett annat 
tillfälle låtsas en av skådespelarna skruva fast de andras händer, men 
det är bara i hennes tanke så sedan fortsätter allt som förut.
Bröderna har många regler för hur saker och ting ska göras, och de sät-
ter upp staket runt stugan. De menar att det varit så i de gamla tider-
na, men de har aldrig varit där förut.
Systern som varit i stugan sen hon varit liten, känner sig till slut så 
trängd att hon lämnar stugan.
Det går att tolka stugan som landet Sverige. Det går att tolka brödernas 
beteende som högerextremt och populistiskt. Men det är också möjligt 
att tolka på annat vis.

Föreställningen kan upplevas som rolig, jobbig, konstig, ombytlig, in-
kännande och bitvis sorglig.

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