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TILL DIG SOM 
ÄR LÄRARE 

Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Region-
teater Västs föreställning Kommunen. Vi hoppas att ni 
får/har haft en fin teaterupplevelse tillsammans och att 
den ska inspirera er att reflektera kring de frågor som 
föreställningen väcker. 

Vi tror på att kulturen och kreativiteten kan spela en betydelsefull 
roll i varje individs liv. I teaterns värld kan vi spegla oss och reflek-
tera över omvärlden. Vi kan lära känna oss själva lite bättre och 
förstå att det finns fler som tänker och känner och har det som jag.

Tanken är att detta lärarmaterial ska ge dig och din klass möjlighe-
ten att arbeta vidare med föreställningen. Ni kan välja att arbeta 
med alla delar som materialet innehåller eller välja ut några. 

På följande sidor hittar du allra först en text skriven av Kristian 
Hallberg, som är dramatiker och dramaturg och som varit med i 
researcharbetet inför föreställningen. Du kan läsa mer om just 
detta i den intervju med Kristian och Johanna Larsson, föreställ-
ningens regissör, som också finns i det här materialet.

Sedan följer några frågor om föreställningen kopplat till en sam-
talsmetod som du kan använda dig av för att diskutera upplevelsen 
med din klass. Metoden vi använder oss av är en kort version av 
Prata scenkonst, som du får med dig vid föreställningstillfället. Den 
finns även här:   
www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst

Därefter följer lite olika övningar som ni kan göra i klassen, enskilt, 
i par eller i mindre grupper. Se gärna denna lärarhandledning som 
en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt 
nya idéer och upptäckter. 

Har du eller dina elever frågor kring föreställningen, kontakta gärna:

Lisa Gröön
Producent
lisa.groon@regionteatervast.se
0738 19 19 87

PS. ”Om du skulle göra en föreställning för Regionteater Väst, vad skulle 
den ha för tema?”. Hjälp oss att hitta intressanta ämnen för framtida  
produktioner. Ställ frågan till klassen, sammanställ svaren och mejla 
dessa till svar@regionteatervast.se. Tack!



”Varje människa bär en historia. 
Varje samtal bär på ett drama.  
Varje möte är en pjäs.”

Kristian Hallberg
Dramatiker



vad roligt att du och din skolklass ska se Kommunen. Det är en 
föreställning som tillkommit efter att jag, som heter Kristian och är 
dramatiker, Johanna, som är regissör, och Linda, som är scenograf, 
rest till en kommun som vi aldrig varit i tidigare för att promenera 
runt längs gatorna där, hängt på platser där ungdomar hänger, 
druckit kaffe och ätit catalaner på kondiset med pensionärer och 
vegetariska hamburgare på grillen med byggarbetarna. Frågat efter 
ketchup, frågat efter vägen, frågat om motstånd. 

Vid första anblicken är den här kommunen en helt vanlig kom-
mun, som vilken kommun som helst. Men som med alla kommu-
ner, som alla platser, som alla orter så vecklar historierna ut sig 
om man stannar till en sekund och lyssnar. Lägger örat mot mar-
ken, drar ut stolen, viskar: Hej, kom och sätt dig. Berätta om din 
kommun. Berätta om din plats i din kommun. Berätta om bandy-
matcherna i rinken, berätta om skejtrampen i parken, berätta om 
hästarna i skogen, berätta om festivalen som är här varje sommar. 
Hur är det att vara feminist här? Hur är det att vara emo här? Hur 
är det att koka av ilska och frustration? Vad är det du älskar i din 
kommun? Vad är det du hatar? Och vad är det du vill förändra? 

Så vi besökte kommunhuset. Så vi besökte biblioteket. Vi tittade 
på anslagstavlor. Köpte trisslotter i tobaksaffären. Besökte högsta-
dieskolan. Och sakta men säkert samlade vi på oss historier från de 

HEJ, vi mötte. De som drömde om att åka härifrån. De som ville stanna 
kvar. De som återvänt. 

I dessa tider, tider som kanske inte är nya men som blivit så 
väldigt mycket tydligare under de senaste fyra åren, har jag kom-
mit på en viktig grej. Att stanna upp. Stanna upp framför den du 
passerar. Stanna till. Ibland tänker jag att i en tid då vi stänger 
gränser, då vi inskränker människors rättigheter, då vi delar upp 
oss i ett vi och ett dom – då försvinner också nyfikenheten. Nyfi-
kenheten över den som sitter bredvid, lusten att lära känna någon 
som har ett annat öde än jag. 

Det finns en skiva som jag minns när jag var barn, jag vet inte rik-
tigt vem det är som gjort den, jag köpte den aldrig, på den tiden 
kostade musiken så jag vågade inte testa ny musik för mina öron 
så ofta. Men det är en skiva som hette Varje människa bär på en 
historia, ungefär. Och det låter ju lite 
Svensktoppen-cheesy och inte särskilt 
avancerat men det har slagit mig om 
och om igen efter varje samtal vi 
haft. Efter varje catalan, efter 
varje hamburgare. 

Varje människa bär en historia. 
Varje samtal bär på ett drama. 
Varje möte är en pjäs. 

Så. Välkommen till Kommunen. 
Hoppas du ska trivas. Slå dig ner.

Kristian Hallberg
Dramatiker
Foto: Anders Tolergård



”Motstånd är kreativt 
och nödvändigt.” 

Johanna Larsson 
Regissör



INTERVJU

Under hela 2018 skapar Regionteater Väst ett flertal före-
ställningar som utgår från temat Motstånd. I september 
är det premiär för Kommunen med texter av Kristian Hall-
berg, i regi av Johanna Larsson. Vi ställde några frågor till 
Kristian och Johanna.

Vad handlar Kommunen om?
Kristian: Kommunen handlar om hur det är att växa upp i en liten 
kommun och vad det gör med en. Hur förändrar man samhället 
man lever i, vill man förändra det, går det att förändra? Och vad är 
det mest effektiva sättet, hur gör man avtryck? Vad innebär det att 
vara politisk och vad innebär det att vara politiker?
Johanna: Kommunen skildrar hur det är att vara medborgare i en 
mindre kommun i Sverige idag. Hur det är att vilja förändra sa-
ker och att möta eller ge motstånd, vare sig du är 15 år och går på 
högstadiet eller är politiker och sitter i kommunfullmäktige.

Det står på Regionteater Västs hemsida att föreställningen 
bygger på intervjuer med människor i en av Västra Götalands 
kommuner. Kan ni berätta lite mer om intervjuerna och hur de 
blev till en pjäs?
Johanna: Vi har rest runt i en av Västra Götalands kommuner och 
samtalat med en massa människor som bor där, samlat på oss 
material som utgörs av deras erfarenheter, sen har vi nu börjat 
prova detta material på golvet parallellt med att Kristian skriver 

texter utifrån dessa möten och berättelser.
Kristian: Pjäsen bygger i princip enbart på samtal vi haft med 
människor i just den kommunen, vi har träffat kommunalpolitiker, 
tjänstemän, aktivister och ungdomar och pratat utifrån deras po-
sition i samhället. Ofta är det så, det ryms alltid minst en pjäs i de 
samtal man har. Så det är i samtal som själva dramat växt fram.

Varför gör ni Kommunen? Vad vill ni att publiken tar med sig 
när de har sett föreställningen?
Kristian: Alltid svårt att prata om men i en tid då det känns svårt 
att nå ut i det enorma flödet samtidigt som idéer och ideologier 
som var omöjliga att nå ut för tjugo år sen får lättare luft under 
vingarna idag vill vi kanske slå ett slag för att det faktiskt går att 
förändra något som man tycker är fel och att man sällan är ensam 
om att tycka att just det är fel. Det är så ofta du känner dig lämnad 
och övergiven – vi försöker påminna de som ser föreställningen att 
vi är många som vill något, oavsett om vi vill förändra ett samhälle 
eller bevara och förfina det som vi vill ha kvar.

Vad är motstånd för dig, Johanna?
Johanna: Att känna motstånd är att få syn på saker som känns fel, 
i min vardag, i samhället och i mig själv. Motstånd är kreativt och 
nödvändigt.

Intervjun gjord av Titti Grahl/Länsteatrarna i Sverige och publicerad 
på www.lansteatrarna.se

Johanna Larsson 
Regissör

Kristian Hallberg
Dramatiker

Foto: Creative CommonsFoto: Anders Tolergård



Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning tillsam-
mans kan bredda och fördjupa upplevelsen och det kan vara lätt-
are att göra sin egen personliga tolkning. I skriften Prata scenkonst 
(www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst) finns en 
metod för eftersamtal utförligt beskriven. Här följer en förkortad 
version, anpassad till just föreställningen Kommunen.

Utgå från att allt ni såg och upplevde var uttänkt att vara så, nå-
gons medvetna val (även om det förstås inte alltid är så i verklig-
heten). Det är samtidigt viktigt att minnas att det finns lika många 
sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i 
en publik. Allas upplevelse är unik. Låt därför inte samtalet fastna 
i ”rätt och fel” utan prata om vad ni faktiskt upplevde. 

En grundregel som kan hjälpa till är att tycka mindre och tolka 
desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning, som 
presenteras nedan. Ni får där också förslag på några frågor som 
kan sätta igång samtalet, men försök att vara öppen och fånga upp 
det som intresserat och engagerat eleverna mest. Tänk på att en 
konstupplevelse alltid är personlig – och ibland väldigt privat. Det 
är bra att respektera i ett gruppsamtal.

Du som leder samtalet ska också vara en del av gruppen. Det 
betyder att du inte behöver veta mer eller förstå bättre än någon 
annan. Det är viktigt att du inte känner att du ska behöva förklara 
eller försvara föreställningen. Däremot kan det vara av stor bety-
delse om du visar nyfikenhet på de andras tolkningar. Ställ gärna 
intresserade följdfrågor. Om eftersamtalet i sig kan förmedla till 
gruppen att en teaterföreställning kan vara svår eller enkel att för-
stå, att den kan skapa goda eller jobbiga känslor, att man får tycka 

ANALYS OCH 
SAMTAL

bra eller dåligt om den och att det intressanta är att fundera över 
vad den har slagit an – ja, då har konsten gjort sitt, nämligen fått 
var och en att möta sina egna åsikter, känslor och värderingar och 
kanske även möjligheten att formulera dem. 

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni fak-
tiskt såg och hörde. Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns där? Hur 
många personer fanns i rummet? Hur såg de ut? Vad förändrades 
(i rummet, med skådespelarna) under föreställningens gång? Vad 
hörde ni för röster/ljud/musik? De små detaljerna kan ibland vara 
det mest intressanta. Prata fritt kring upplevelsen. Ni kommer att 
upptäcka att ni upplevt olika saker. Någon beskriver antalet skåde-
spelare, andra inkluderar tekniker, publik, personer som nämns i 
texten och så vidare. Det gäller att inte fastna i ”hur det verkligen 
var” utan att öppna för allas olika upplevelser.

TOLKA
I nästa steg funderar ni över varför det ni beskrivit ovan var just så. 
Varför tror ni att skådespelarna och rummet såg ut som de gjor-
de? Varför hade skådespelarna ibland kontakt med publiken och 
ibland inte? Var någonstans utspelade sig den här föreställning-
en? Vilken känsla gav musiken? Det viktiga är att komma ihåg att 
ingen tolkning eller upplevelse är mer rätt eller fel eller ens mer 
intressant än någon annan. Försök istället 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? Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv, 
i er egen kommun? Håller ni med om något som sades i föreställ-
ningen eller skulle ni vilja diskutera ”med föreställningen”? Tankar 
kring identitet, medborgarskap, att uppleva motstånd, att vilja 
förändra, att längta bort eller till ett hem kan komma in här.



VEM ÄR JAG I MIN KOMMUN?

Lyssna gärna på musik under dessa reflektionsövningar. 
Det finns ett ljudspår med musik från föreställningen på 
vår hemsida www.regionteatervast.se/kommunen

Kartläggning
En och en
Låt eleverna fundera över följande frågor:
•  Vilken kommun bor du i?
•  Hur många bor där förutom du?
•  Går det att ta reda på hur många som är lika gamla som du,  

respektive yngre eller äldre?
•  Vad tycker du är roligt att göra? Har du några fritidsintressen? 

Finns det andra som har samma intressen? Kanske som du  
känner till, eller kan du ta reda på det på något vis?

•  Finns det en förening med människor som har samma  
intresse som du?

•  Finns det något du skulle vilja hitta på tillsammans med andra? 
Hur skulle du kunna göra för att det ska bli verklighet?

Låt eleverna att rita upp en enkel karta över sin kommun. Inga 
städer eller liknande behövs, bara en gräns. Be dem sedan rita  
in det de upptäckt i frågorna ovan med hjälp av till exempel  
olika bokstäver eller färgpunkter.

ÖVNINGAR

Exempel 
x=jag, a=andra i samma ålder, b=äldre än jag, c=yngre än jag, 
d=andra med samma intresse, e=människor jag känner till, 
y=kommunanställda, z=kommunpolitiker.

Trygga platsen
En och en
Låt eleverna reflektera över en plats som de känner mycket för.  
Där de känner sig trygga, lugna. Där de känner sig hemma. De får  
gärna blunda. Be dem tänka sig att de är på platsen. Vad ser de 
när de ser sig omkring? Vilka ljud hör de? Luktar det något?  
Hur känns platsen mot kroppen? Är det någon smak kopplad till 
platsen? Uppmuntra eleverna att fånga så många detaljer som 
möjligt av upplevelsen.

Låt eleverna skriva ned sina sinnesförnimmelser och be dem  
använda många adjektiv för att beskriva intrycken. Testa sedan  
att blanda de olika uttrycken, så att fåglarna sjunger grönt och 
himlen smakar varmt. Då blir det poesi!
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Flytta eller bo kvar
En och en
Läs följande frågor högt för klassen i stilla tempo och ge eleverna 
tid att i lugn och ro reflektera över frågorna.

Föreställ dig att du ska flytta ifrån den kommun där du bor nu när 
du går i högstadiet.
Vad är det som får dig att flytta? Är det du själv som vill det eller 
är det någon annan eller någon yttre omständighet som får dig 
att flytta? Vilken sorts plats flyttar du till? Hur skiljer den sig från 
den plats där du bor nu? Kommer du att flytta till flera ytterligare 
platser? Vad är det som avgör det?

Föreställ dig att du flyttar tillbaka till den kommun där du bor nu 
när du går i högstadiet.
Hur många år har gått sedan du flyttade härifrån? Varför flyttar du 
tillbaka? Vad känns lättast respektive svårast med att flytta tillba-
ka? Har du förändrats av att bo på en annan plats? Hur tror du att 
platsen du återvänder till har förändrats?

Föreställ dig att du aldrig kommer att flytta ifrån den kommun där 
du bor nu när du går i högstadiet.
Vad är det som får dig att vilja bo kvar? Vad vill du berätta om för 
de som kommer inflyttande till din kommun, både sånt som är 
negativt och positivt med din kommun? Vad är det bästa med att 
bo på samma ställe?

Vad är viktigt för att du ska trivas med att bo på en plats, i en 
kommun? Hur påverkas du av platsen du bor på, av platser du  
lämnar eller kommer till?

LÄR KÄNNA DIN KOMMUN

Kommunsurf
I par
•  Fundera över och skriv ner cirka fem saker som ni skulle vilja  

veta om er kommun.
•  Gå in på er kommuns hemsida.
•  Vad är ert första intryck?
•  Leta runt lite bland flikar och länkar.
•  Försök hitta svaren på de fem sakerna ni ville veta.

Intervju
I par
•  Fundera över och skriv ner cirka fem nya frågor att ställa till en 

kommunanställd och/eller till en politiker (eller de du inte fått 
svar på från hemsidan).

•  Leta upp kontaktuppgifter till en kommunanställd och/eller en 
politiker (eller kontakta receptionen och be om kontakt).

•  Ta kontakt och be om en intervju med personen, då ni kan  
ställa de fem frågorna. Ni kan träffas, prata i telefon eller  
via videosamtal.

•  Prata sedan om hur det var att intervjua, om ni fick de svar ni 
ville, lärde er något nytt och så vidare.

Kommunslogan
I par
•  Har er kommun en slogan? Var kan ni hitta den? Vad tror ni att 

den vill förmedla eller anspela på? Vad tänker ni om denna  
slogan?

•  Hitta på en eller flera nya slogans till er kommun!



FÖRÄNDRING

SWOT-analys
I grupp om ca 3-5 elever
Be eleverna först att göra två listor över vad de tycker är bra  
respektive dåligt med sin kommun. De måste inte vara överens – 
det någon tycker är dåligt kanske någon annan tycker är bra.

Låt sedan eleverna tänka på förslag till förändring kring de saker 
de listade som dåliga. Tänk stort, utopiskt! Det kan handla om 
miljöarbete, näringsliv, infrastruktur, turism eller något liknande. 
Låt gruppen analysera sina förslag med hjälp av en SWOT-analys.

SWOT-analys är en modell som kommer från företagsekonomi och 
marknadsföring. Bokstäverna i namnet står för Strengths (Styrkor), 
Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats 
(Hot). Oftast ritas en matris som den nedan.

Styrkorna respektive svagheterna beskriver det som är positivt/ 
negativt internt i organisationen eller i förslaget i sig.  
Möjligheterna respektive hoten beskriver det som är positivt/ 
negativt i omvärlden för förslagets genomförande.

Exempel
Dåligt: För lite kultur i kommunen
Förslag till förändring: Alla elever ska få se tre teaterföreställningar 
per läsår
Styrkor (S): Demokratiskt; Utvecklande; Välkomna avbrott från skol-
vardagen
Svagheter (W): Mycket tid försvinner från undervisningen; Kostar 
mycket pengar för kommunen
Möjligheter (O): Samarrangemang med andra kommuner; Digitala 
föreställningar på internet
Hot (T): Det finns inga bra teaterlokaler i kommunen; Politikerna 
ger mindre pengar till skolkultur

Konsekvenstänk
I grupp om ca 3-5 elever
Låt eleverna leta upp de olika partiernas valfrågor och välj ut en 
fråga från varje parti. Be dem sedan fundera över vad valfrågan 
kan leda till för konsekvenser. Spåna fritt och försök dra det så 
långt det går!

Exempel
Valfråga: Höjda barnbidrag
Konsekvens: Fler kan få råd med nya kläder, fler klädaffärer öpp-
nar, fler får jobb, den ena föräldrarna måste inte jobba lika myck-
et och kan vara hemma mer med sina barn, och barnen blir mer 
harmoniska. Men fabriken kanske får svårt att hitta arbetskraft 
när de vuxna kan vara hemma mer, och skatterna måste höjas för 
att räcka till högre bidrag, eller så blir andra bidrag kanske lägre 
istället.
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Perspektivtänk
I grupp om ca 3-5 elever
Börja med att be eleverna hitta på och skriva ner ganska många 
olika typer av personer som ni tror bor i er kommun, inga namn 
utan bara karaktärer. Gärna så olika som ni kan komma på.

Exempel
1)  Kvinna, 50 år, 3 barn, frånskild, fallskärmshoppare,  

 sjuksköterska, breakdansare.
2)  Flicka, 8 år, spelar fotboll, hoppar höjdhopp, vill bli  

 kläddesigner, älskar hundar.
3)  Person (inget bestämt kön), 35 år, gift, inga barn, flyttat hit  

 från Liberia, har en bondgård, älskar att spela minecraft.
4)  Man, 23 år, butiksbiträde i klädaffär, pilbågsskytt, vill köpa  

 en motorcykel, älskar att virka.
5)  Man, 62 år, VD på fabriken, gift, 1 vuxet barn, 2 barnbarn,  

 kör en sportbil, älskar hästar.

Använd sedan de valfrågor eleverna valde ut i förra övningen, 
eller hitta nya (en per parti), och låt eleverna fundera över vad det 
skulle innebära för de olika personerna om det genomfördes.

Exempel
Valfråga: Höjda barnbidrag
1)  Får mer pengar, kan vara hemma mer med barnen, har råd  

att hoppa fallskärm och blir en gladare mamma.
2)  Får mer pengar till fotbollsskor, det blir roligare att träna,  

kanske blir fotbollsproffs.
3)  Får kanske mindre pengar eftersom politikerna måste dra ner  

på lantbruksbidraget för att kunna höja barnbidraget. Måste 
jobba mer och kan bara spela minecraft på nätterna då hen  
inte jobbar, och blir därför trött och skadar sig lättare.

4)  Får fast tjänst på butiken eftersom de behöver mer arbetskraft 
när fler köper kläder, och kan då ta lån för att köpa en  
motorcykel.

5)  Får svårt att hitta arbetskraft på fabriken och blir sena med le-
veranser, men det vuxna barnet kan vara hemma mer med sina 
barn, så mannen behöver inte sitta barnvakt lika ofta och kan 
åka sportbil och vara mer med sina hästar istället.

TIPS

Film: Amatörer av Gabriela 
Pichler

Bok: Tror du att du kan förändra 
världen utan att anstränga dig? 
av Stina Oscarson



… vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen 
Kommunen med din klass och för att du tagit dig tid att 
läsa detta lärarmaterial. 

Vår förhoppning är att scenkonsten inte enbart stannar på scenen, 
utan att den kan ta plats i olika skolämnen och fungera som en 
väg in i nya frågeställningar och tankar. Om du eller klassen har 
funderingar som ni vill dela med er av så vill vi gärna höra dem. 
Eller har du frågor som rör efterarbetet och vill bolla pedagogiska 
tankar? Ta gärna kontakt med Regionteater Västs dramapedagog 
Helena Wilén.

Om du läser detta före föreställningen och har barn med speciella 
behov, så är du välkommen att kontakta oss för kommunikation 
kring detta.

TILL SIST 

Helena Wilén
Dramapedagog 
helena.wilen@regionteatervast.se 
0736 45 74 81 
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DEKORTILLVERKNING, REKVISITA & SCENTEKNIK 

Jimmy Dahlqvist, Jonatan Jansson, Johan Matinmikko, Fredrik 
Petersson, Håkan Wester, Zacharias Vindbacke, Ulf Ökvist

KOSTYMMÄSTARE Ulrika Kärrö
LJUDTEKNIKER Johan Matinmikko
TURNÉTEKNIKER Johan Matinmikko, Fredrik Petersson
DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson
FOTO Lina Ikse
PRODUCENT Lisa Gröön
TEKNISK SAMORDNARE Jonas Karlsson
KONSTNÄRLIG CHEF TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg 

Övrig personal som arbetar på Regionteater Väst kan du finna på: 
regionteatervast.se/personal

VI ÄR SVERIGES STÖRSTA TURNERANDE INSTITUTION FÖR BARN OCH UNGA

020 50 40 75 / info@regionteatervast.se
En del av Västra Götalandsregionen

WWW.REGIONTEATERVAST.SE

Föreställningen bygger på intervjuer i en av Västra Götalands kommuner

TACK TILL
Alla de människor som vi mött i kommunen som generöst delat med sig av sina tankar och erfarenheter.  

Kulturskolan i Uddevalla. Referensklasserna på Ramnerödsskolan i Uddevalla samt vår provpublik från Fridaskolan i Uddevalla, 
Uddevalla gymnasieskola/Akademi Sinclair och Nya skolan i Lilla Edet.


