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inledning

TILL DIG SOM LÄRARE

Det du håller i din hand är lärarhandledningen till föreställningen 
GYMPAN OCH DEN ALTERNATIVA VÄRLDSORDNINGEN. 

Inför arbetet med föreställningen har Regionteater Väst valt att samarbeta med den pedagogiska 
avdelningen på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Denna lärarhandledning är en del av detta 
samarbete och har satts samman av konstpedagog Simone Frankel, tillsammans med anställda 
vid teatern.

Tanken är att lärarhandledningen ska ge dig och din klass möjlighet 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 förslag på en samtalsmodell som du kan använda dig av för att 
diskutera föreställningen med din klass. Till denna lärarhandledning har vi även valt ut tre 
teman som föreställningen på olika sätt tar upp och som vi tycker känns extra roliga att jobba 
vidare med. Dessa tre teman är grunden för de kapitel som du hittar när du bläddrar vidare. 
Varje kapitel innehåller 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. 

Kanske lägger du och din klass märke till fler teman 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. 

Till sist; tack för att du och din klass ville se föreställningen! Förutom att vi hoppas att ni tyckte 
det var ett roligt tillfälle, så hoppas vi också att den väckte både tankar och inspiration. 
Vi önskar er all lycka till med den fortsatta undervisningen.

Simone Frankel, konstpedagog, Nordiska Akvarellmuseet
Julia Boström, producent, Regionteater Väst
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analys

Prata med klassen om föreställningen. 

Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en 
publik. Genom att efter en föreställning prata om det vi har sett får vi en bredare bild av 
upplevelsen, eftersom vi både kan dela med oss av och ta del av andras blickar. 
En konstupplevelse är alltid personlig, och frågan ”vad handlade föreställningen om?” blir 
därför mest intressant med tillägget ”för dig?”

Här kommer förslag på hur du kan lägga upp och påbörja ett samtal om föreställningen med 
klassen. Denna modell går att applicera på all typ av konst, vare sig samtalet rör sig om bilder, 
teater, dans eller musik. I gruppdiskussioner av detta slag är det viktigt att alla får lov att göra 
sina röster hörda, och att det inte finns något rätt och fel. Upplevelsen av föreställningen är 
som tidigare nämnts personlig, och därför är alla tolkningar välkomna. 

BESKRIV
Börja samtalet med att prata om det konkreta. 

Vad var det vi såg och vad la vi märke till? 
Hur såg rummet ut? 
Hur många personer var med i föreställningen? 
Vad hade de på sig? 
Vad gjorde de på scenen? 
Fanns det några ovanliga saker i rummet? 
Hur lät det i rummet? 
Sa skådespelarna något särskilt? 
Hur såg ljuset ut? 
Var befann sig publiken?

De små detaljerna kan ibland vara de mest intressanta. Se frågeställningarna ovan som exempel, 
och prata gärna fritt kring upplevelsen. Någon beskriver antalet skådespelare, andra inkluderar 
tekniker, publik eller vilka som pratade och så vidare. Det gäller att inte fastna i ”hur det verkli-
gen var”. Det är roligare att upptäcka att en person upplevde kostymerna som vita, medan upp-
levelsen för en annan kanske var att de var grå. Om ni vill kan ni anteckna de olika detaljerna 
som nämns, för att kunna använda dem som stöd under resten av samtalet.
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TOLKA
Som nästa steg funderar ni på varför något var på ett visst sätt. Tänk på att någon eller några 
har gjort val och bestämt att allt i föreställningen ska se ut just som det gör – frågan är varför?

Varför tror ni att pjäsen spelades på den här platsen? 
Varför pratade de om vissa saker och gjorde som de gjorde i föreställningen? 
Varför tror ni ljudet var som det var? 
Varför tror ni att det handlade om just de personerna? 

Försök fånga upp och komma på så många olika tolkningar som möjligt, vare sig de tycks 
långsökta eller självklara. Genom att höra varandras tankar börjar vi kanske se föreställningen 
på ett helt nytt sätt. Låt allt vara gissningar!

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor. Nu kan vi blicka utanför föreställningen 
och prata om de känslor och frågor som den väckte. 

Vilken känsla gav föreställningen er? 
Kunde ni associera till något i era egna liv eller samhället i stort? 
Känner ni igen något från föreställningen som har hänt i era egna liv? 
Skulle det som hände i föreställningen kunna hända på riktigt? 

Här får de fria associationerna och fantasierna ta plats! Just denna föreställning skulle kunna 
väcka frågor om fusk, om samhället, om gymnastik i skolan, om vad som är rätt och fel – eller 
något helt annat!
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tematik

1. FUSK

I föreställningen kommer personer från F.U.S.K. för att träna barnen i fuskandes ädla konst. 
Genom att lära ut hur man fuskar  bäst får alla barn samma chans att ta sig fram i samhället.

Diskussionsfrågor:
Hur skulle ni förklara ordet ”fusk” för någon som aldrig hört det förut?
Är fuska och ljuga samma sak?
Varför fuskar någon?

Är det okej att fuska?
Finns det något tillfälle då det kan vara bra att fuska?
Fuskar vuxna?
Fuskas det lika mycket på olika platser, eller är det mer eller mindre? Till exempel på fotbollspla-
nen, i klassrummet, på bussen, på jobbet, i riksdagen?

Ett exempel på en yrkesperson som måste fuska för att utföra sitt jobb är en trollkarl. 
Kan ni komma på några bra fusk som en trollkarl kan utföra? 
Kan ni komma på fler yrken som använder sig av fusk?



BILDÖVNING: Kan man fuska i konst?

Kopiera upp bilden som finns på följande sida. På baksidan finns ett facit där det anges vilka 
färger och siffror som hör ihop, se till att även denna hamnar på baksidan av de uppkopierade 
bilderna. Dela ut bilderna till eleverna och se till att alla har pennor att färglägga med.

Eleverna har nu ett val: de kan antingen färglägga utifrån sin egen fantasi eller använda sig av 
baksidans facit. 

När alla är klara med färgläggningen av bilderna, diskutera utifrån det ni nu har gjort. 
Varför valde du att använda facit/varför valde du att inte använda facit?
Räknas det som fusk att använda facit? 
Vad är skillnaden på ett fusk och ett hjälpmedel?
Kan man fuska i konst?

Genom denna diskussion kommer du och dina elever kanske att märka att vad som är fusk och 
inte ibland kan vara svårt att avgöra, och att det är beroende av uppgiften. Poängen är inte att 
komma fram till att det var fusk att använda facit, eftersom det var ett val man fick lov att göra. 
Inte heller i denna diskussion finns det några rätt eller fel. Poängen är att med nya ögon 
diskutera begreppet ”fusk”.

Om man vill, kan man sedan fortsätta på sin bild. Nu får fantasin och kreativiteten styra, och 
eleverna får på egen hand rita bakgrunden till figuren de nyss färglade. 
Följ gärna upp även detta med en vidare diskussion. 

LÄRARHANDLEDNING



LÄRARHANDLEDNING





SKRIVÖVNING: En dikt om fusk

I föreställningen läser karaktären Katyuschka upp en så kallad poetry slam-dikt som handlar om 
fuskandets historia. 

Poetry slam är speciell typ av poesi som läses upp framför en publik. Det är som en blandning 
mellan skådespeleri och dikt, eller mellan rap och poesi. 
Idag anordnas det, precis som i många andra sporter, varje år SM i just poetry slam, där man kan 
tävla i lag eller individuellt. Reglerna är bland annat att dikten får ta max tre minuter att 
framföra och man får inte använda sig av någon rekvisita. Man får poäng för texten och för 
framträdandet, och den som får högst poäng av juryn vinner.

På nästa sida kan ni läsa hela Katyuschkas dikt. Om ni är nyfikna och vill se exempel på när 
poetry slam framförs finns det många klipp på YouTube, sök till exempel på ”Poetry slam SM”. 

Eleverna i klassen ska nu testa på att skriva gemensamma dikter om fusk. 
Dela in klassen i mindre grupper, med fyra-fem elever i varje grupp. Ge varje grupp några papper 
att skriva på och några pennor. Berätta att uppgiften är att tillsammans skriva en dikt om fusk. 
Dikten måste inte rimma och den måste inte vara lika lång som Katyuschkas var. Det enda som är 
viktigt är att den handlar om fusk. 

Diskutera gärna i helklass innan ni börjar skriva vad en dikt om fusk kan handla om. 
Vad tycker du att fusk är?
Har du någon gång varit med om ett fusk?
Har du någon gång fuskat själv?
När känns det fuskigt?
Låt sedan grupperna prata ihop sig och komma på vad deras dikt ska handla om. Katyuschkas 
dikt handlar om fuskets historia, men någon grupp kanske skriver om när någon fuskar i en 
fotbollsmatch, någon kanske skriver om hur fusk stavas, och någon kanske skriver om att fusk är 
bra eller dåligt. 

Avsluta med att låta grupperna läsa upp sina dikter. Om ni vill kan ni avsätta lite tid innan detta, 
så att grupperna får läsa igenom dikten ordentligt och öva. Kanske vill de framföra den på ett 
speciellt sätt? 
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FUSKETS HISTORIA

Jordens första livsformer
ville ej följa normer
encelliga organismer
fuskar sig fram och fusk blir till fisk 
vissa fiskar fuskar och dessa fiskars fusk upp på 
land gör dom landdjur

men sen kommer en stor vulkankatastrof 
som dödar nästan allt
förutom fuskarna - som tar det kallt
här sjunger de flesta livets sista strof
men fuskarna; de firar som ryssar gör idag 
med stroganoff!

Äggdjur mot däggdjur ska nu tävla i 
evolutionens olympiad
men det blir knappast som vid Rios 
karneval-kavalkad 
äggdjuren vinner - men skrattar bäst som 
skrattar fusk däggdjuren dör inte bort och 
försvinner!

Visst - äggdjuren utvecklas och blir allra störst 
Med dinosaurier på toppen, som får stå på 
prispallen först
De är evolutionens regerande mästare i 160 
miljoner år
Men de fuskande däggdjuren fäller inte en tår
De fuskar försiktigt, med list 
Och mycket riktigt! Skrattar bäst som skrattar 
sist -
Att fuska lönar sig visst!

För när asteroidkatastrofen slog ner
Syntes dinosaurier ej mer!
Nu kom äntligen däggdjurens tid
och eran för apan i trädet tar vid

men sen kom gräset, naturens nyaste sädessort
och den gjorde att många av jordens träd dog 
bort
men dom fuskande aporna bara log 
för de hade ändå av det fridfulla livet i träden 
fått nog

De ville inte sitta där och trängas 
så de bestämde, här ska reglerna sprängas!
De gick ner på gräset men såg; det var farligt!
Det var bäst att ta det försiktigt och varligt.

De börjar använda sin knopp 
för att hitta ett sätt att skydda sin kropp
De slutar gå på alla fyra för att bättre se faror;
som otäcka djur som såg apor som vi idag ser på 
godishandlarens varor

De såg rovdjur med huggtänder 
Men vänta; varför inte fuska och använda sina 
nya händer?!

De vässar stenar som blir vassa
och behöver inte längre på gräset tassa 
De har nu sin fuskvariant av en tand 
Och kan dessutom med sten mot trä göra eld 
och brand

Denna framgång nåddes knappast tack vare 
turen
Det var snarare tack vare apans fusk mot 
reglerna i naturen
De kunde nu tillaga kött som gav energi!
Och deras hjärnor växte som om drivna av 
batteri!

nu går allting i vår evolution riktigt fort -
tack vare fuskande går vi från liten aplort till nåt 
stort!
Människan utvecklas framåt i hastig takt
Och får över jorden, tack vare fusk - all makt

Därför måste vi idag förstå, 
att det som en gång fick oss att på två ben stå
var fuskets ädla konst och bara så
kan vi få nycklarna till att livet klara
färdiga
gå

POETRY SLAM
BY

KATYUSCHKA 
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2. PIA SUNDHAGE

I föreställningen figurerar stundtals Pia Sundhage, antingen som pappfigur eller som någon de 
andra karaktärerna klär ut sig till. Pia är den som står som motpol mot F.U.S.K:arna och istället 
säger att man ska göra sitt bästa för lagets skull. Denna karaktär har inspirerats av den verkliga 
personen Pia Sundhage, och i detta kapitel får du och din klass veta mer om henne. 

INFO

ÅLDER: 56 år
KOMMER FRÅN: Ulricehamn

JOBB: Förbundskapten för landslaget i fotboll

Jag tycker att det är viktigt att ha roligt tillsammans, till exempel när man spelar fotboll. Vi gör 
allt tillsammans, och vi gör varandra bra! 

Pia Sundhage har sagt:
 ”Det är det bästa laget vi ska ta ut, inte de bästa spelarna.” 
Vad menar hon med detta? Diskutera med varandra eller i helklass!
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SKRIVÖVNING: Vad skulle Pia göra?

I föreställningen står Pia Sundhage som en motpol mot F.U.S.K:arna. När pjäsen arbetades fram 
inspirerades de som gjorde föreställningen mycket av hennes ledarskapsfilosofi, som bygger på 
att lyfta fram det positiva i en grupp. Hon jobbar också mycket med att få människor att växa i 
sin roll och känna ansvar, både för sig själva och för laget.

Kopiera upp följande scenario och dela ut till eleverna. De ska nu leva sig in i hur det är att vara 
Pia Sundhage, utifrån det ni har sett i pjäsen och läst här. Därefter ska var och en läsa igenom 
scenariot och skriva hur de tror att Pia hade hanterat situationen. Eftersom detta är ett påhittat 
scenario finns det inte några rätta svar, utan elevernas uppgift är att själva tolka Pia och komma 
på fortsättningen på berättelsen. 

Pia är med i en löpartävling tillsammans med sin kompis Omar, där de tävlande ska springa 10 

km på tid. Pia har innan tävlingen hoppats på att hon ska vinna eftersom hon spelar mycket 

fotboll och har bra kondition, men när hon har sprungit 8 km är hon trött. När hon ser sig 

omkring märker hon att många av de andra löparna har sprungit om henne, och hon inser att 

hon inte kommer att ha någon chans att komma ikapp. Plötsligt ser hon att Omar hittar en 

genväg som han smiter in på när ingen ser. Genvägen leder direkt till  mållinjen, och Pia förstår 

att Omar kommer att vinna eftersom han tog genvägen. Om hon följer efter honom kommer hon 

att komma på andra plats och få en silvermedalj. Vad gör hon? Följer hon efter Omar eller inte? 

Vad gör hon efter loppet?

När eleverna har gjort uppgiften avslutar ni med att gemensamt diskutera de olika texterna. 
Dela gärna med er av era lösningar till varandra – kanske har ni kommit på helt olika lösningar, 
eller uppfattat Pia på olika sätt? Om ni vill kan eleverna börja med att diskutera detta i grupp 
utifrån frågorna nedan, för att därefter dela med sig till resten av klassen.

Hur gjorde Pia i din text?
Varför gjorde hon som hon gjorde?
Hur hade du själv gjort?
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SAMARBETSÖVNING: ”Vi gör varandra bra”

Pia har både spelat fotboll i allsvenskan och tränat landslagen i olika länder. Hon har också 
skrivit en bok och sommarpratat i P1, och hon pratar ofta om att i fotbollen är det viktigt att 
man tänker på hela laget. Men, för att hela laget ska bli bra måste också varje individ få den 
uppmärksamhet hen behöver för att bli sitt bästa jag. Som grupp måste man hjälpas åt och 
möta varandras behov!

Prova hur det är att bli berövad ett sinne, i detta fall synen. Hur kan någon annan hjälpa till 
för att du ändå ska kunna röra dig på bästa sätt? Inled gärna med att prata om elevernas tankar 
kring hur det är att inte kunna se, och om de har egna erfarenheter av detta.

Eleverna går ihop två och två (blir det ojämnt går det att vara tre i en grupp). Bestäm vem som 
ska börja blunda och vem som ska leda. Den som blundar bestämmer hur den andra ska hålla, 
till exempel runt axlarna eller i armkrok. Led runt den blundande i rummet. Den viktigaste 
uppgiften blir att se till att den blundande känner sig trygg och vågar gå, samt inte stöter ihop 
med något eller någon. Den som blundar stannar om det känns för osäkert, och den ledande 
får därmed försöka leda på ett tryggare vis. Byt så att den som ledde nu istället får blunda.

Prata i paren om hur det kändes att blunda och att leda. Sammanfatta i helgrupp.

Gör en hinderbana i rummet av stolar eller liknande som ni inte får stöta ihop med. 
Den som vill kan sedan också blundande prova utan ledsagare, och försöka känna sig fram i 
hinderbanan. Ledsagaren får då gå bredvid och se till att inte personen skadar sig själv eller 
någon annan.

Prata först i paren och sedan i helgrupp om vad det var för skillnad att gå själv mot att bli ledd.

Det går också att gå utomhus istället för inne. Viktigt är då att också beskriva hur väglaget ser ut, 
så inte personen snubblar. Där kan hinderbanan bestå av pinnar, träd eller liknande, men helst 
inte stenar som det är lätt att skada sig på.
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3. RÖRELSE

Föreställningen som ni har sett utspelade sig i en gymnastiksal, en lektionssal där eleverna i 
vanliga fall har idrott. Idag står det så här i LGR 11 om ämnet Idrott och Hälsa:

SYFTE
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 
   synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Utifrån de här punkterna ska du nu diskutera ämnet med eleverna i din klass. Det kan vara bra 
att förbereda diskussionen genom att förenkla och skriva upp punkterna på tavlan i 
klassrummet. Syftet med diskussionen är inte att kritisera vare sig ämnet eller lokalen – syftet 
är att få oss att se på skolidrotten på nya sätt!

Börja med att fråga vad det viktigaste med skolidrott är, varför har vi det på schemat?
Fortsätt därefter med följande diskussionsfrågor:

Skulle man kunna uppfylla de här punkterna från LGR 11 på något annat sätt än att ha idrott?
Kan man göra andra saker i en gymnastiksal än att ha idrott? 
Kan man ha idrottslektion någon annanstans än i gymnastiksalen? 
Kan man ha idrott utan någon egentlig fysisk rörelse?

Måste idrott och hälsa hänga ihop, eller är det olika saker?
Vad betyder hälsa för dig?
Vad betyder ordet idrott för dig?
Tycker du att sport och idrott är samma sak?
Kan TV/dator-spel vara en idrott?
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DRAMAÖVNING: Kroppsspråk

Det är inte bara på idrotten som vi är i rörelse. Vi rör ju på oss hela tiden! Vi går till bussen, vi 
springer när vi är försenade, vi går i trappor, och så vidare. Men vi rör oss också hela tiden när vi 
pratar. Genom vårt kroppsspråk visar vi saker utan att behöva säga dem med ord, och vi gör det 
både medvetet och omedvetet. Vissa medvetna gester och signaler är olika i olika kulturer, men 
många av de som vi gör omedvetet är faktiskt samma över hela världen – till exempel när vi ler 
för att vi är glada. Man brukar säga att över hälften av det vi säger, säger vi genom 
kroppsspråket! 

Kroppsspråket är också något som skådespelare 

jobbar väldigt mycket med – faktum är att ordet 

”mimik”, som handlar om människans 

ansiktsuttryck, kommer från grekiskan och 

betyder just ”skådespelare”. 

Vi tänker inte alltid på att vi använder oss av kroppsspråk, eftersom mycket sker omedvetet. 
Därför ska ni nu få en uppgift som handlar just om kroppsspråk. 

Förbered uppgiften genom att skriva upp de känsloord som finns nedan på ett A4-ark för 
varje ord. 

ARG      LEDSEN     NERVÖS     TUFF     STOLT     RÄDD

Börja med att placera eleverna i två rader som står mittemot varandra så att eleverna kan se 
varandra. Den ena raden med elever ska börja med att få ett ord, så du som lärare ställer dig 
bakom den andra raden och håller pappret med ordet. Berätta att det är viktigt att de inte 
avslöjar ordet, i den här uppgiften ska vi bara prata med kroppen, inte med ord. 

När alla elever i den ena raden har sett ordet ska de härma känslan med hela kroppen för raden 
som står mitt emot! Har de fått ordet ”arg” kanske de kröker ryggen, lägger armarna i kors eller 
knyter nävarna och rynkar ögonbrynen. Nu ska eleverna i andra raden prata ihop sig för att gissa 
vilket ord det är den första raden av elever försöker förmedla. Istället för att berätta vilket ord de 
tror att det är ska nu andra raden visa motsatsordet! Om första raden gjorde ”arg” ska nu andra 
raden göra till exempel ”glad”! När ni är färdiga kan ni gå vidare till nästa ord, och då är det den 
andra radens tur att börja.

Ta gärna tid mellan orden för att prata om och lägga märke till hur kroppen såg ut och kändes. 
Försök att komma på saker man inte alltid tänker på – när man är glad ler man, men kanske 
sträcker man också på ryggen, håller händer på ett visst sätt, höjer på hakan och så vidare.
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BILDÖVNING: Rita med rörelse

Vissa rörelser som vi gör är så självklara att vi inte ens tänker på att man kanske kan göra på 
andra sätt. Har man en gång lärt sig att cykla vet man hur man ska göra för att inte ramla och 
när man skriver håller man alltid pennan på ett visst sätt. Vad händer om vi gör något på ett 
annorlunda vis? Låt oss testa!

Förbered uppgiften genom att tejpa fast pennorna/kritorna på de långa pinnarna, så att ni får 
långa ritverktyg. Varje elev kommer att behöva ett långt ritverktyg var. Om det behövs kan ni 
också flytta undan bord och stolar så att ni får gott om plats.

När ni börjar ska varje elev få varsin lång penna eller krita på pinne, och varsitt papper. 
Pappret ska under uppgiften ligga på golvet, det kan vara bra att tejpa fast det. I vanliga fall 
brukar pappret ligga på bordet eller stå på ett staffli, och vi brukar hålla pennan/kritan direkt i 
handen – nu ska vi testa att göra på ett nytt sätt!

Ni ska nu få olika rörelseövningar, och medan ni gör dessa ska ni rita på pappret! Du som lärare 
får gärna vara med och visa rörelserna så att eleverna kan härma. Ni behöver inte rita något spe-
ciellt, se bara till att det kommer färg på pappret hela tiden.

- Stå framför bilden med era långa pennor/kritor och rita på pappret med bägge händer

- Stå framför bilden och rita med en hand

- Gå tio varv i en cirkel runt pappret medan ni ritar

- Gå fem varv åt motsatt håll och rita med handen du inte brukar rita med 
   (vänster för högerhänta, höger för vänsterhänta)

- Ställ er stilla igen och gör fem stycken knäböj medan ni ritar

- Ställ er på motsatt sida av pappret och skaka på höfterna medan ni ritar

Avsluta gärna med att sätta upp bilderna i klassrummet och diskutera hur de blev – dock inte 
utifrån om de blev fina eller inte utan mer konkret, vad det är ni ser. 

DU BEHÖVER:

Pennor/kritorex pastellkritor eller spritpennorPinnar, ca 1/2-1 m
TejpStora papper, minst A4
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till sist...
Vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen GYMPAN OCH DEN ALTERNATIVA 
VÄRLDSORDNINGEN med din klass och för att du har tagit dig tid att läsa denna lärarhandledning. 
Vi hoppas att ni med varandras hjälp i klassen har fått en bredare blick på er upplevelse av 
föreställningen. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst inte är något som stannar på 
scenen – det är något som kan inkorporeras 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, eller kanske 
vill visa något av det ni har skapat, så 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 eller föreställningens producent Julia Boström. 

HELENA WILÉN, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736 45 74 81

JULIA BOSTRÖM, producent
julia.bostrom@regionteatervast.se
0725 30 91 97
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gympan och den alternativa världsordningen  
gjordes av
Den här föreställningen har blivit till i ett processarbete av oss: 

Anders Blad, musiker och kompositör, Julia Boström, producent, Isak Bajrami, publikarbetare, 
Hasse Carlsson, dramaturg, Michael Engberg, skådespelare, Mari Hansson, rekvisitör, 
Rebecca Hayman, skådespelare, Sofia Heinemann, kostymmästare, Susanne Hägglund, rekvisitör, 
Bim King, maskör, Johanna Larsson, regissör, Isabela Duarte Nilsson, skådespelare, 
Jenny Nilsson, skådespelare, Helena Wilén, dramapedagog, Ulf Ökvist, scenograf och kostymör 

PÅ SCEN Anders Blad, Michael Engberg, Mari Hansson, Rebecca Hayman, 
Isabela Duarte Nilsson och Ulf Ökvist

MUSIKEN i föreställningen är skriven av Anders Blad
förutom The times They Are a-Changin´ av Bob Dylan.

LÄRARHANDLEDNING & KONSTVERKSTAD Simone Frankel, Nordiska Akvarellmuseet

PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson
FOTO Lina Ikse

KONSTNÄRLIG LEDARE TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

TACK TILL
Alla barn och lärare på
Bäckeskolan i Bäckefors.
Dalabergsskolan, Äsperödsskolan och Fridaskolan i Uddevalla. 
Gula skolan i Fristad, Borås.
Malin Träff, Gymnastik- och idrottshögskolan
Svenska Fotbollsförbundet
Pia Sundhage, förbundskapten, Svenska fotbollslandslaget

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


