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FÖRVANDLINGEN
Av Ninna Tersman

REGISSÖREN OM FÖRESTÄLLNINGEN
VI GÅR ALLA IGENOM EN förvandling i livet, något vi alla kan
relatera till är att inte känna igen sig själv och sin omgivning.
Vem är jag liksom och vad har hänt med mitt jag? Den förvandling som de flesta minns, det vill säga om man inte förträngt
det, är ju när vi går från att vara barn till ungdomar. Den mest
påtagliga förändringen som sker, då man verkligen känner sig
alienerad.
Under referensgruppsträffarna under repetitionsperioden
har vi diskuterat olika saker med målgruppen. Vi frågade vad de
skulle göra om det skulle hända dem? Alltså om de skulle vakna
på morgonen och ha en apsvans, knorr eller grisöron? Några svarade att de skulle ta hjälp av föräldrarna eller vännerna. Andra
sa att de aldrig skulle berättat för någon och bara låsa in sig i
rummet, men flera sa att de skulle försöka klippa av exempelvis
öronen. Vi tog med oss detta och skruvade till det ytterligare och
la till en mycket mer läskig ljudbild.
JAG VILL BEHÅLLA humorn som finns i manuset och på så sätt
berätta denna berättelse genom att leka på gränsen till verkligheten, så att man inte distanserar sig och samtidigt har en
igenkänning. Vi kastas från tvillingarnas rum till skolan och tillbaka hem och under den tiden har bara mer djuriska detaljer
vuxit ut. Tvillingarna börjar mer och mer låta och röra sig som
apa och gris. Gång på gång sägs det till tvillingarna att de bör

acceptera sitt utseende och att utsidan inte räknas. En spegling
på vuxenvärldens oförmåga att förstå tonåringens situation
under en så drastisk förändring.
Känslorna kommer ut i form av dansanta utlopp. Familjen
stänger ut tvillingarna och deras öde verkar mer och mer likna
Gregor Insekten i Kafkas Förvandlingen.
I PJÄSEN FÅR VI MÖTA Greta, Gregor, mamma Mimosa, pappa
Maximilian, storasyster Bibban, lillebror Lubbe, Doktor René,
idrottsläraren Bobban, vännen Milly, mobbaren Jeppe och Kafkas
ande. Alla dessa karaktärer spelas av bara två skådespelare
utan särskilda attribut eller rekvisita som byts, utan endast i
olika kroppsliga gestaltningar. Ett högt tempo, många känslor
och stämningar. En ljudbild som målar upp alla platser och alla
situationer som vi kastas in i.
JAG VILL ATT MAN lämnar föreställningen med en känsla av
att allt kommer gå över, att man kommer klara det och samtidigt
bekräfta känslan om att denna period är oerhört jobbig! Främst
vill jag att det ska ha varit roligt att se föreställningen och att
man får många känslor att prata om efteråt.
Chantale Hannouch
Regissör

REFLEKTIONSRUNDA
En beskrivande del kan följas av frågor om hur eleverna associerar kring olika händelser i pjäsen. En reflektionsrunda rör sig
oftastom de associationer vi har gemensamt. Denna diskussion
kan också handla om de delar man inte finner trovärdiga. Prova
frågor som:
• Vad tycker du den här föreställningen handlar om?
• Vad spelade dom?
• Hur tänker de andra i gruppen?
PERSONLIGA REFLEKTIONER
I tredje nivån lyfter man fram mer personliga reflektioner, såna
som eleverna kan vara ensamma om att ha.
Prova frågor som:
• Har du träffat andra som har gått igenom puberteten?
• Vet du hur det var för dem?
• Har du någon du kan prata med om allt som händer?
• Hur går dina tankar när du tänker på att bli äldre?
• När börjar man bli medveten om sin egen kropp?
• När slutar man vara medveten om sin egen kropp?
• Hur tror du det kommer sig att man går igenom puberteten?
• Är det jobbigt tycker du?
BILDER OCH MER LÄRARHANDLEDNING
Bilder från föreställningen kan du hitta och
ladda ner från vår webb:
orebroteater.se/forestallningar/forvandlingen/
OM LÄRARHANDLEDNINGEN
Denna handledning ger ingångar till samtal kring föreställningen
och elevernas upplevelser av den. Teaterupplevelsen och samtalet efter utgår alltid utifrån varje persons egna erfarenheter,
referenser och eventuella känslor. I samtalet efteråt är frågorna
viktigare än svaren. I ett samtal öppnas möjligheter att möta
tankar, känslor och sammanhang som vidgar våra referensramar
och ger oss nya erfarenheter. Att samtala och diskutera är ett
sätt att formulera och pröva antaganden, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska olika påståenden och förhållanden.
INFÖR TEATERBESÖKET
För att få en så bra upplevelse som möjligt är det viktigt att
eleverna är förberedda på sitt teaterbesök. Berätta lite om temat
i pjäsen, ungefär det som står i början av lärarhandledningen.
Förbered eleverna också kring vad ett teaterbesök är för något
och hur det är att gå på teater. Diskutera t ex skillnaden
mellan teater och film – att teater är något som sker i verkligheten och att skådespelarna ser och hör allt som publiken gör. Du
kan också prata kring deras tidigare erfarenheter av teaterbesök,
vad minns de från det teaterbesöket?
NÄR VI KOMMER TILL ER MED FÖRESTÄLLNINGEN
Under föreställningen är det skådespelarna och teknikerna som
bestämmer. De startar föreställningen och kan avbryta den om
de tycker att det behövs. En föreställning kan brytas antingen
av ren säkerhet tex om det brinner, eller för att de upplever att
publikens koncentration inte finns. Skådespelarna är inte pedagoger, men de är experter på att spela teater.

EFTER TEATERBESÖKET SAMTALSGUIDE
Vi kommer ihåg olika saker efter en föreställning och vi berörs
på olika sätt av det vi sett och upplevt. Att tillsammans beskriva
och reflektera över vad som hände under en föreställning kan
vara ett sätt att göra ett efterarbete. Att föra samtalet från en
beskrivande nivå över associativ nivå till en mer personlig
nivå kan vara en väg att komma ifrån mer svepande omdömen
som ”bra” eller ”dåligt”. Här följer en beskrivning hur ett samtal
kan läggas upp.
MINNESRUNDA
I den första beskrivande fasen är tanken att elever i sina beskrivningar ska hålla sig nära det som hände på scenen. Låt så många
elever som möjligt bidra med lika delar fram till att pjäsen återberättats. En gemensam beskrivande minnesrunda blir på detta
sätten överenskommelse om vad som faktiskt hände på scen.
Prova gärna frågor som:
• Minns du hur det började?
• Hur många var de på scenen?
• Vad fanns det för saker på scenen?
• Minns du något som man pratade om?
• Minns du någon scen från föreställningen?
• Vad hände?
• Vilka var det vi såg i föreställningen?
Beskrivningarna bidrar till att påminna varandra om händelser
som först kanske inte förefallit så viktiga men som kan visa sig
ha haft stor betydelse för hur eleverna uppfattade och upplevde
pjäsen.

För att få fler ingångar och tankar kring hur
teaterupplevelser kan bearbetas i skolan kan
man beställa skriften ”Att öppna nya världar”
på Riksteaterns webbplats:
www.skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar
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TACK TILL:
Erika Sjödin, Dejmis Rustom Bustos, Per Fritz,
Maria Hannouch, Magnus Söderholm, Ninna Tersman,
Martina Tallqvist och klass 8 på Olaus Petri skolan,
Emma Lundh och klass 7 Västra Engelbrektskolan,
Eleanor Sollerman och klass 9 Viktoriaskolan.

