
världsrekordet
lärarhandledning

en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se

innehåll
inledning

analys
tematik

övningar



inledning

TILL DIG SOM LÄRARE

Detta är lärarhandledningen till föreställningen VÄRLDSREKORDET.

Tanken är att lärarhandledningen ska ge dig och din klass möjligheten att arbeta vidare med 
föreställningen och de teman som den tar upp. Ni kanske vill fördjupa er i ett särskilt ämne eller 
arbeta praktiskt med de frågor som har väckts, och vi hoppas att lärarhandledningen kan fungera 
som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. 

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

Till denna lärarhandledning har vi även valt ut två fokusområden, eller teman, som 
föreställningen på olika sätt tar upp och som vi tycker känns extra viktiga. Här finner du 
information, förslag på diskussionsfrågor som anknyter till ämnet, samt praktiska uppgifter 
att utföra tillsammans i klassen. Ni kan välja att arbeta med alla delar som lärarhandledningen 
innehåller, eller välja ut några. 

Avslutningsvis har vi samlat några skriv- och dramaövningar ni kan göra tillsammans.
Kanske lägger du och din klass märke till fler ämnen som ni tycker känns angelägna? 
Se gärna denna lärarhandledning som en början till ett gemensamt aktivt undersökande 
som ger plats åt nya idéer och upptäckter. 

Har ni frågor kring föreställningen, kontakta:

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

Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en 
publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, och det kan 
vara lättare att göra sin egen personliga tolkning. 

Utgå från att allt ni såg och upplevde verkligen hörde till föreställningen – även de delar som ni 
som publik bidrog med. Dessutom är det ju så att ni sett och upplevt olika saker, beroende på var 
i rummet ni varit placerade vid en viss tidpunkt. Därför är allas upplevelse lika riktig och inget 
kan sägas vara mer ”rätt” än något annat.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni faktiskt såg och hörde. 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 gäller att inte fastna 
i ”hur det verkligen var” utan att öppna för allas olika upplevelser.

TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt. Varför tror ni att rummet såg 
ut som det gjorde? Varför blandades dans och teater (kan gälla både i föreställningen i stort och 
någon specifik situation)? Varför var musiken ibland i samklang med handlingen på scenen 
(i form av tempo, känsla) och varför kontrasterade den ibland? Var öppen och 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. 
Vilken känsla gav föreställningen er? Hur kändes det att bli vald till olika lag? Gav föreställningen 
några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort? Tankar kring samarbete, 
tävlan, prestation – eller ett barndomsminne eller vad som är typiskt svenskt – kan komma 
in här.
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tematik

ATT SLÅ REKORD

Vissa rekord är ofrivilliga och svåra att påverka, till exempel om du är världens längsta 
människa eller den allra äldsta nu levande personen. Andra rekord bygger på långvarig 
träning eller målmedveten satsning, som när du slår världsrekord i längdhopp eller bakar 
världens största tårta. 

I Guinness rekordbok, som också finns på nätet, samlas varje år uppgifter om nya rekord som 
slagits och du kan läsa om gamla rekord som ingen ännu har lyckats slå. Där finns allt ifrån 
idrottsprestationer till uppgifter om världens längsta kyss och vilket dansverk som har haft flest 
deltagare. 

Alla som vill är välkomna att skicka in förlag på nya rekord till Guiness rekordbok – och försöka 
slå dem. För att rekordet ska räknas som giltigt måste det följa vissa regler och dokumenteras 
noga. Här kan du läsa mer: http://www.guinnessworldrecords.com

Vilket rekord skulle du själv vilja kunna slå? 
Varför? 

Tänk på när elitidrottare förbereder sig. 
Vilka ritualer och rutiner följer de precis innan match eller tävling? Hur värmer de upp? 
Hur visualiserar de och vad har de gjort för mental träning? Har de med sig några maskotar 
eller amuletter? Hur laddar de upp? Hur känns det i kroppen – är den spänd eller avslappnad? 
Nervös? Hur gör de för att använda all sin kraft och koncentration på rätt sätt och i rätt stund? 

Dansare och skådespelare laddar på liknande sätt inför en föreställning; de går in i sig själva, 
värmer upp kroppen och rösten, tar på sig karaktärens kläder och smink, attityd och kroppsspråk. 
Samlar sig, ser sina kollegor i ögonen, gör sig redo för att vara fullt närvarande och koncentrerade 
när publiken kommer in. 

När behöver du förbereda dig eller samla dig? Vad gör dig spänd och hur hanterar du din 
nervositet inför ett viktigt möte, ett prov eller en prestation? Hur känns det innan – och hur 
känns det efteråt? 

VINNARLÅTAR!
We are the champions – QueenThe winner takes it all – ABBASimply the best – Tina TurnerThe world´s greatest – R Kelly När vi gräver guld i USA – GESWhen we dig for gold in the USA - Amanda Jensen

Kommer ni på fler? 
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MOTIVATION OCH MÅL

När du föresatt dig att slå ett visst rekord har du ofta en tydlig målbild, du kan visualisera 
ett önskat resultat och bygga upp din motivation. Men vad händer om någon annan sätter 
ramarna för din prestation? Vilka situationer kan du påverka och när måste du kämpa på 
någon annans villkor? 

Ensemblen har under arbetet med föreställningen träffat Mikael Franzén, tränare för herrarna i 
Alingsås Handbollsklubb. Laget vann SM-guld 2014, och silver nu i våras. Franzén har 
koreograferat en liten sekvens i föreställningen. 
Kan du minnas någon del som du tror han kan ha gjort?

Alingsås-klubben bjöd även in ensemblen till en träningsmatch med herrarnas A-lag. 
På väggen i omklädningsrummet står ledorden

Glädje Motivation Stolthet Moral Vinnare

På vilket sätt tror du att just de orden påverkar laget?
Vilka ord hade du valt om du skulle leda ett lag?
Vilka ord hade du valt om du skulle peppa dig själv?

Inom ledarskap/organisationsutveckling pratas det om att sätta upp ett smart mål, där varje 
bokstav i ordet smart står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbegränsat.

Välj ett område som du vill utvecklas inom. Pröva att göra ett smart mål kopplat till det.

Exempel:
Jag vill bli bättre på att spela elgitarr.

Specifikt? Jag vill kunna spela min favoritlåt.
Mätbart? Jag vet att jag kan den när jag kan spela till en inspelning med originalartisten.
Accepterat? Ja, om min familj orkar lyssna när jag övar.
Realistiskt? Ja, jag är inte helt nybörjare, så det ska nog gå.
Tidsbegränsat? Jag avsätter en månad och tänker öva lite varje dag.
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övningar

KONCENTRATIONS- OCH SAMARBETSÖVNINGAR

Följande övningar lämpar sig för grupper med mellan 15 och 30 deltagare. Ni behöver en stor, 
tom golvyta att vara på – skjut bänkar och stolar i klassrummet åt sidorna så ni kan vara mitt i 
rummet.

KNUTEN
Alla deltagare står i en stor ring. Du som lärare (eller någon annan) finns utanför ringen och 
kan hjälpa till. Alla deltagare blundar, sträcker armarna rakt ut framför kroppen och korsar dem. 
När du säger till går alla, fortfarande blundande, långsamt in mot mitten av ringen och tar tag i 
någon annans hand. Du får se till så att inte någon hand blir utan en annan hand att hålla i och 
att inte fler än två händer håller i varandra.
När så alla håller en hand i vänsterhanden och en hand i högerhanden säger du till gruppen att 
öppna ögonen. Det gäller nu att trassla upp knuten, utan att släppa varandras händer, så att en 
ring bildas. Eller kanske blir det fler ringar? Vill ni göra övningen lite svårare kan ni testa att göra 
den utan att prata.

RÄKNA TILL 20
Alla deltagare står i en stor ring. Gruppen ska nu gemensamt räkna till 20. En person, vem som 
helst, börjar med att säga 1 och vem som helst får sedan fortsätta med att säga 2 och så vidare. 
Men så fort två eller fler personer säger samma siffra får man börja om från 1 igen. Ta det lugnt 
och ha inte bråttom. Låt gruppen hitta en gemensam koncentration.
Den här övningen kan ta lång tid att lyckas med. Kanske kan ni göra den fem minuter varje gång 
ni ses. Till slut kommer ni hela vägen till 20. Och då kan ni ju sätta ett nytt mål. Räkna till 30, 
eller 40, eller …

SKRIVÖVNING

Skriv en kort text som innehåller följande ord:

PRESTATION

LAGANDA
VISUALISERA

LINJE

SKADA

BARNDOM

VISA
VINNARSKALLAR

BESVIKEN

VATTEN
KLOCKAN

TOPPFORM

SPARGRIS
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POESILÄSNING

Under herrarnas fotbolls-VM 1994 läste dåvarande förbundskaptenen Tommy Svensson en dikt av 
Karin Boye för laget i omklädningsrummet, som uppladdning. Det var dikten I rörelse. 

I RÖRELSE
Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Det finns en inspelning där Karin Boye läser första versen:
http://www.karinboye.se/verk/ljudinspelningar/index.shtml

Boye har ett gammaldags sätt att läsa. Rösten påverkades både av dåtidens ideal hur en 
högtidlig text skulle framföras, men också av inspelningstekniken.

Pröva att läsa högt för varandra. Hur påverkas din upplevelse av dikten av olika människors 
röster? Finns det någon lärare/YouTuber/skådespelare eller kompis som du tycker har en 
härlig/intressant/fängslande röst? Vad tror du det är som gör att någons röst fångar ens intresse?

Här följer en liten modell för diktanalys. Kanske finner ni den användbar, även i relation till 
föreställningen.

OM DIKTENS INNEHÅLL 
Vem är diktens berättare? Finns det andra personer i dikten? 
Var utspelar sig dikten? Beskriver dikten en speciell plats? Finns det miljöbeskrivningar? 
Utspelar sig dikten kanske enbart inuti berättarjaget? 
Hur vill du beskriva den känsla eller stämning som dikten förmedlar? 

OM DIKTENS FORM
Är dikten uppbyggd enligt ett bestämt mönster? Är den indelad i strofer? Finns det rim? 
Finns det bildspråk i dikten (liknelser, metaforer)? Ge exempel. 

OM DIN LÄSUPPLEVELSE
Vilka tankar, känslor och minnen väcks hos dig när du läser dikten? 
Välj ut den diktrad eller formulering som du fastnade mest för. Varför är denna formulering 
särskilt bra eller tänkvärd? 

LÄRARHANDLEDNING

PRESTATION

LAGANDA

KLOCKAN
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till sist...
… vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen VÄRLDSREKORDET 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 45 74 81
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världsrekordet gjordes av
AV OCH MED Jan Coster, Omar Diab, Tomas Elfstadius, Ulrika Liljedahl, Peter Lorentzon, 
Kajsa Nilsson*, Kicki Olsson, Lena Sandgren, Maria Ulriksson

ISCENSÄTTARE & MEDSKAPARE Camilla Ekelöf 
SCENOGRAF & REKVISITÖR Lena Sandgren
KOMPOSITÖR Tomas Elfstadius
KOSTYMÖR Lena Sandgren i samarbete med ensemblen
LJUSSÄTTARE Jonas Karlsson
LJUDTEKNIKER Kicki Olsson
MASKÖR Ulrika Kärrö
TILLVERKNING SCENOGRAFI, REKVISITA & TEKNIK Jonas Karlsson, Martin Larsson, Kicki Olsson, 
Lena Sandgren, Håkan Wester
SKRÄDDARE Ulrika Kärrö
TURNÉTEKNIKER Kicki Olsson, Lena Sandgren
PEDAGOGISKT BOLLPLANK Anna Berg
PRODUCENT Lisa Gröön

FOTO Håkan Larsson
PRESS & WEBB Tina Axelsson

KONSTNÄRLIG LEDARE DANS Camilla Ekelöf
KONSTNÄRLIG LEDARE TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

* Praktikant från Svenska balettskolan, Stockholm

TACK TILL
Mikael Franzén, Alingsås HK
Carolina Frände, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen
Yvonne Gunnervald Forsström, Fristads folkhögskola
samt vår provpublik från Fristadsskolan och Fristads folkhögskola

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


