


LÄRARMATERIAL


Att gå på en föreställning för första gången kan kanske verka lite skrämmande. Måste man förstå 
allt man ser och hör? Absolut inte! Lev dig in. Det måste inte alltid finnas en handling eller en röd 

tråd i föreställningen. Skratta, gråt, bli arg, inspirerad, upprörd eller frustrerad. Låt stunden i 
salongen bara vara ett samlande av intryck. 

Efter föreställningen kan det finnas behov av att tala om föreställningen i klassrummet. Syftet med 
att fortsätta samtalet efter föreställningen är att ge en djupare förståelse för scenkonst och varför vi 

tolkade föreställningen som vi gjorde. Men också att fånga upp elever som blev påverkade av 
upplevelsen. Det kan också bli tydligt hur olika våra upplevelser kan vara, och vi kan få förslag på 

andra tolkningar som öppnar vår syn på världen. Du som lärare behöver inte vara expert scenkonst 
för att samtala tillsammans med dina elever du är en åskådare precis som de. 



När man samtalar om scenkonst kan 

några enkla principer vara behjälpliga:


Vänta med värderingar – tolka hellre än tycka 
Allt kan tolkas – inget finns av en slump  

Utgå från dig själv – din upplevelse är det viktiga  

EFTERSAMTAL

Här är en enkel modell för ett eftersamtal. Syftet är att samla tankarna och diskutera intrycken från 

föreställningen, snarare än att bena ut hur huruvida det var  ”bra” eller dåligt”  

1. BESKRIV

Be eleverna beskriva något som de minns särskilt från föreställningen.  

Här är några exempel på vilka aspekter de kan lyfta:  
Ljussättning, dans, musik, scenografi, ljud, projektioner, kostym, ord, tempo. 

2. TOLKA

Be eleverna diskutera igenom det de har beskrivit, vad associerar de till detaljen? 

Vad fyllde detaljen för funktion i upplevelsen? 
Vad signalerade den? 

Vad skapade den för känsla? 

3. REFLEKTERA

Vad skapades det för stämningar i föreställningen och med vilka verktyg skapades de? 

Vad fanns det för teman i föreställningen tycker du?  

MINNESRUNDA


Vad har fastnat? Be eleverna att tänka tillbaka på föreställningen och välja ut något som  
de fastnade  särskilt för. Det kan vara en koreografi/dans, en viss scen, ett musikstycke, ett 

videoklipp, en textrad, en färg – vad som helst! Be dem beskriva det de valt skriftligen eller 
muntligen och varför de tror att de fastnade för just den saken.  

Gå en runda så att alla får dela med sig av sin betraktelse.


