
EXTRA FÖRBEREDELSE: 
DILEMMA



Information till lärare med elever som behöver 
extra förberedelse - Dilemma

Syfte med detta dokument är tillgängliggöra och underlätta 
scenkonstupplevelsen för barn och unga som behöver extra 
förberedelser. Texten avslöjar delvis olika överrasknings-
moment i föreställningen. Utelämna helst dessa, om du inte 
tror det är nödvändigt för eleven att känna till för att få en 
trygg upplevelse. Dessa delar är markerade med kursiv stil. 

Skådespelarna eller en tekniker kommer ut för att hälsa  
välkommen och släppa in i klassrummet.  

Ni sitter på de stolar som finns vanligtvis i klassrummet. Det går 
inte att sitta på golvet, eftersom en då inte ser vad som händer. I 
klassrummet finns längst fram en projektorduk med en projektor 
bakom. Det finns en tekniker vid en bänk längst bak i rummet 
som kör ljud och projektor. Mitt i rummet finns en gång mellan 
bänkarna, som används som spelyta. 

Om en rullstolsplats behövs så är det bara att ta bort en av stolar-
na. Publiken sitter kvar på sina platser under hela föreställning-
en.  

Inga starka dofter eller rök förekommer. Ljuset är detsamma som 
vanligt i klassrummet. Det kan surra lite svagt från projektorn. 
Ljudet innehåller musik och ljudeffekter, och kommer från två 
högtalare placerade på varsin sida om projektorduken. 

Alla elever får en liten mentometer i handen som de använder för 
att avgöra olika valsituationer under föreställningen. En valsitu-
ation presenteras med text på projektorduken och med en röst 
i högtalarna. För att göra ett val trycker publiken på den knapp 
som motsvarar det alternativ de föredrar. Mentometerknapparna 
har både olika färg och text för att lätt kunna skiljas på. 

Samma symboler och färger ses även på bilden på projektorduken. 
Grön/1/A är andra knappen uppifrån (detta alternativet sägs alltid 
först), Röd/2/B är tredje knappen uppifrån. De övriga knapparna 
används inte. Valet görs under några sekunder, och en behöver inte 
göra något val om en inte vill. Om en tycker flera gånger eller på 
olika knappar, så är det bara det sista trycket som räknas. det går 
inte att ångra eller välja för sent. Historien fortsätter sedan utifrån 
det svar som valdes av flest personer. Svaret sägs av rösten och visas 
på projektorduken. Mentometrarna lämnas tillbaka när föreställ-
ningen är slut. 

Sparsamt med övrig interaktion med publiken. Den är i så fall 
ganska allmän, och förväntar sig inga svar egentligen. Den som vill 
undvika kontakt bör inte sitta vid gången i mitten eller längst fram. 
Den som behöver gå ut ur rummet och komma tillbaka måste  
kommunicera detta med närvarande lärare. Teknikern är helt upp-
tagen med det tekniska, och kan inte vara behjälplig för den som 
vill gå ut eller komma in. 

Föreställningens innehåll: Handlingen utspelar sig i en fiktiv  
framtidsvärld och handlar om Max som vaknar en morgon, får ett 
mystiskt paket med posten och sedan ställs inför olika dilemman. 
De två övriga skådespelarna har flera olika roller, såsom Max  
föräldrar, grannflickan och Max vänner. Föreställningen påverkas  
av vilka val som görs av publiken, men kan innehålla scener om  
inbrott, makt, våld, och att välja vem som ska räddas. I två scener 
tar en skådespelare på sig något framför ansiktet, t ex en rånar- 
luva. 

Föreställningen kan upplevas som rolig, spännande, invecklad,  
engagerande och lätt att ta till sig.  

Efter föreställningen: Skådespelarna tackar och dröjer kvar i  
rummet, publiken lämnar tillbaka mentometrarna och går ut.

För frågor, kontakta Helena Wilén: 
helena.wilen@regionteatervast.se, 0736 45 74 81. 
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