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Dalateatern och folkbildningen 

Vi på Dalateatern är stolta över att tillsammans med studieförbund runtom i länet arrangera 
studiecirklar kring föreställningen Tennistiden. Vi vill att Dalateatern ska vara en plats för det 
angelägna samtalet. 

I den här handledningen finns förslag på samtalsmetoder och frågeställningar som kan användas som 
underlag för att reflektera på fjärde träffen, efter att ni sett föreställningen. 

Ni som sett föreställningen har säkert upplevt, tolkat och förstått den på olika sätt men när det gäller 
scenkonst finns inget rätt eller fel. Var och en har rätt till sin egen upplevelse. 

Det kan vara känsligt att prata om föreställningens tematik. Välj frågor du tror gruppen är bekväm 
med. Använd gärna pjäsens karaktärer för att distansera er från deltagarnas privata erfarenheter, så 
att det inte blir utsättande för någon. 

Förhoppningsvis kan den här handledningen vara ett stöd i att få till angelägna samtal! 

/Elin Callmer, dramapedagog Dalateatern  

  

Om föreställningen 

Nyskriven pjäs som har urpremiär på Dalateatern i februari 2020. Ett familjedrama med humor och 
svärta. Så här står det om den på Dalateaterns hemsida. 

” En gång i veckan är tiden bokad. Tennistiden. Tiden då en pappa och hans son ska träffas, mötas och 
spela tillsammans. Det hoppas i alla fall mamman, som bokat tennistiden. Men pappan och sonen får 
inget flyt i spelet. Snart fokuserar de istället på andra banor – och andra spelare… Vad händer om 
någon inte dyker upp på den avtalade tiden? Kan man spela tennis ensam?” 

 
Tips på fortsatt lyssning och läsning 
 
Radioprogram: Filosofiska rummet – det goda livet, sändes 13 oktober 2019. Självförverkligande eller 
gemenskap, bekvämlighet eller kamp: vad är ett gott liv idag? Finns på SR play.   

Bok: Vi slog följe en stund, Allan Linnér (fd Radiopsykologen i P1) 

Dikt: Ikaros och Gossen Gråsten, Werner Aspenström 
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Att starta samtalet 

Minnesrunda 

Låt deltagarna fundera en kort stund och låt sen var och en i tur och ordning få säga en sak de minns 
från föreställningen. Det kan vara något som sades, ett föremål som fanns på scenen, scenografi, ljud, 
ljus, kostym eller något annat. Var och en säger bara en sak de minns, och uppmuntra gärna gruppen 
att inte säga samma sak som någon annan sagt. Låt rundan gå varvet runt. Med fördel kan man ta flera 
varv för att få syn på hur många olika intryck och minnesbilder en föreställning faktiskt kan ge. 

Teman 

Vilka teman tycker ni att Tennistiden handlar om? Låt deltagarna fundera själva en stund, uppmuntra 
de gärna att i fred skriva ner några rader i sitt block eller på post-it-lappar. Ta sen en runda och låt var 
och en läsa upp vad den skrivit. Genom att utgå från vilka teman föreställningen handlar om undviker 
man att hamna i subjektivt recenserande om huruvida den var ”bra” eller inte. Som ledare får du 
gärna ställa fördjupande följdfrågor så att deltagarna kan utveckla sina tankar: t.ex. Varför tycker du 
så? Hur menar du? Har du något exempel? 

Läsa manus – se på scen 

Till cirkeldeltagare som läst manus innan:  

- Hur var det att se föreställningen efter att ha läst manus?  

Hur såg det ut på scen? 

Låt gruppen prata två och två eller i helgrupp: 
 

- Hur såg det ut på scenen? Hur skulle ni beskriva scenografin? 

- Vad gav scenbilden för känsla? 

- Skedde det någon förändring i scenografin mellan akterna?  

- Vad tänker ni om kostymen? I vilken tid utspelar det sig? 

- Hur användes ljus i föreställningen? 

- Hur användes ljud och musik i föreställningen? 
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Karaktärerna och relationerna 

Tennistiden kretsar kring en pappa, en mamma och deras son, en kvinna som spelar tennis ensam, och 
”N”, som sonen har en duo med. 

Pappan och sonen 

 

- Hur är relationen mellan pappan och sonen i början av pjäsen? Vem har makten i relationen?  

- Pappan säger att han vill att sonen ska bli något, eller åtminstone veta vad han vill bli. Han 

nämner t.ex. Christer son, som minsann har spelat in en skiva.  Är det av genuin omtanke om 

sonens välmående, eller är pappan rädd att själv framstå som ”misslyckad” om han har en son 

som inte ”lyckas”?  

- Hur tänker ni kring förhållandet mellan “att lyckas” med att vara lycklig?  

- Vad tycker sonen om att spela tennis med sin pappa? Varför spelar han med pappan? 

 

- Hur förändras relationen mellan pappan och sonen under pjäsens gång?  

- Hur mycket vet sonen om pappans lögner och relation med kvinnan? Håller han pappan om 

ryggen? Hur känner sonen kring pappans agerande? 

- Vad tänker ni om pappans agerande, att strunta i tennistiden med sin son för att istället 

umgås med kvinnan? Varför gör han så? 

- I slutet av pjäsen sitter pappan ensam kvar i tennishallen, varje söndag åker han dit och väntar 

på sin son. Varför? 
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I slutet av pjäsen möts pappan och sonen på tennisbanan: 

PAPPA 

Förlåt. 

SONEN 

För vad? 

PAPPA 

För att jag inte tog vara på vår tennistid. 

SONEN 

Det var bara en tennistid. 

PAPPA 

Jag skulle spelat mer tennis med dig. Nu kommer vi aldrig 

mer spela tennis du och jag igen. 

SONEN 

Vi kan väl spela lite nu. 

PAPPA 

Men det kommer inte bli som det kunde ha blivit. Du är 

stor nu. Jag hade en chans men jag sumpade den. 

SONEN 

Du har ju ett nytt barn på gång som du kan spela med. 

PAPPA 

Det är inte du. Det var dig jag skulle ha spelat med. 

Jag skulle göra vad som helst för att spola tillbaka tiden 

till den första tiden vi hade - och då skulle jag stå 

här och tjonga bollar med dig lite hur som helst, utan att 

räkna poäng, jag skulle låta bollen studsa både två och 

tre gånger - jag skulle kunna göra vad som helst för att 

få vår första tennistid tillbaka. 

 

Vad tänker ni om ovanstående dialog?  

- Vad är det egentligen pappan ångrar?  

- Hur känner sonen kring detta? Är det viktigt för sonen att få en ursäkt? 

- Sker det någon förändring i pappans och sonens relation efter det här? 
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Sonen, mamman och N 

 

 

- Varför bokar mamman tennistiden åt sonen och pappan? Vad vill hon med det? 

- Hur är relationen mellan mamman och sonen? 

- Vad tycker mamman om sonens relation med N? Vad tycker hon om N? 

- Hur mycket har man ”rätt” att veta om sitt barn som förälder? 

- Om man är orolig för sitt barn, har man då rätt att lägga sig i det? 

- Hur är relationen mellan sonen och N? Vem har makten i den relationen? 
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Pappan och kvinnan 

 

- Varför fortsätter kvinnan komma till tennistältet och öva sin andraserve? Vad tror ni 

andraserven är en symbol för? 

- Pappan och kvinnan kysser varandra på tennisbanan och inleder sen en hemlig relation. Vem 

är det som tar initiativet till kyssen och till relationen?  

- Vilka är pappans motiv med att inleda en relation med kvinnan? Varför gör han det? 

- Vilka är kvinnans motiv med att inleda en relation med pappan? Varför gör hon det? 

- Skulle det här kunna hända i verkligheten? 

- Vad känner kvinnan i slutet, när pappan sitter kvar i tennistältet och väntar på sin son, istället 

för att åka ner till henne? 
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Mamman och pappan 

 

- Hur är relationen mellan mamman och pappan i början av pjäsen? 

- Pappan har varit inblandad i beslutet att sparka sin vän Truls som han inte tycker var tillräckligt 

bra som chefredaktör, detta har gjort att mamman hamnat i konflikt med Kicki, Truls man, som 

inte längre vill ha med henne i bokcirkel. Mammans sociala liv påverkas alltså av pappans beslut 

på jobbet. Hur hanterar hon det? 

- Mamman säger att dom har försökt sen sonen var liten att hitta vänner som båda gillar. Vad 

tänker ni om det? Hur är det att hitta nya vänner som vuxna? Är det svårare eller lättare om 

man bor på en mindre ort? 

- Hur slutar det för mamman?  

 

Mamman och pappan pratar om sonen som håller på att bli vuxen och lämna dom. Vad känner dom 

kring det? Och hur reagerar dom? Se utdraget nedan och prata utifrån det: 

 
PAPPA 

Han är tjugoett år! Vi behöver inte förstå honom längre - 
vi behöver inte ha telefonnumret till kompisars föräldrar - 

vi behöver inte ens veta när scouterna börjar längre. Vi 
har lagt ner tjugo år av våra liv på honom, men nu har vi 
fått kicken. Tack, men eran insats behövs inte längre. Det 
är sorgligt men inget hemskt. Det är livets gång. Han fri 

från oss och vi är fria att göra precis vad vi vill. 
MAMMA 

Så vi ska bara strunta i honom? 
PAPPA 

Nej. Vi är som skridskoprinsessans tränare som får stå vid 
sidan av rinken. Kommer han klara sin dubbla saltomortal 

eller kommer han drutta på rumpan. Vi vet inte. Vi kan 
bara stå vid sidan av - och hoppas att hon ska landa på 

fötter och få hyfsade poäng av domarna. 
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”Kören” 

 

Som berättarröst finns det en kör.  
 

- Varför tror ni att dramatikern har valt att använda sig av just en kör som berättar vad som 
händer? 

- Vad tillförde kören? 

Slutet 

Hur slutade föreställningen? Vilken känsla lämnade du salongen med? 
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Filosofiska frågor 

Följande frågor och övningar tar avstamp i tematiken men rör sig också bortom själva föreställningen. 
Kanske knyter de an till sådant ni pratat om under första och andra träffen? Välj de frågor eller 
övningar som känns intressant.  

Gråstenen och Ikaros Lista och samtal 

På första cirkelträffen pratade vi om Aspenströms dikt om Gossen Gråsten och Ikaros.  

Gossen gråsten: Aspenström beskriver stenen som är kvarlämnad på ängen. ”Den nedåtvända själen, 
konsten att stanna och att äga tyngd”. Den som lever ett stabilt och tryggt liv. Som Fröken Granbuske 
som ”glanslöst men evigt grönskar”.  

Ikaros: Grekisk hjälte som blir fängslad tillsammans med sin pappa. Pappan bygger vingar av vax åt 
Ikaros, som han kan fly med. Det finns bara en omständighet, han får inte flyga för nära solen för då 
riskerar han att vingarna smälter… Men Ikaros kan inte låta bli, flyger mot solen och faller ner i havet. 

Be deltagarna ta fram sina block, låt de prata två och två och skriva ner listor på:  

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara som Ikaros respektive Gossen Gråsten? 

Presentera listorna för varandra och prata sen om: 

- Vem är mest Ikaros i Tennistidens familj? Vem är mest Gossen Gråsten? 

- Vem skulle man helst vara vän med? Gossen Gråsten eller Ikaros? 

- Vem tenderar du att agera som, Gråstenen eller Ikaros?  

Vad kan jag påverka? Lista och samtal  

Hur mycket kan vi påverka i våra liv? Vad kan vi välja och vad kan vi inte välja? 

Låt deltagarna prata två och göra två listor, en med sådant man faktiskt kan välja/påverka i sitt liv och 
sådant man inte kan välja/påverka. Jämför listorna med varandra och prata om dom. 

- Finns det vissa människor som kan välja och/eller påverka sina liv mer eller mindre än andra i 
livet/samhället? Vad är det egentligen som påverkar det? 

- Vill vi kunna välja mer/påverka mer eller finns det redan nu för många val i livet och/eller 
samhället? 

Chans eller risk? Samtal 

Prata i helgrupp om begreppen chans och risk: Chans - något som kan hända, en möjlighet, positivt. 
Risk - något som kan hända, negativt.  

Utgå från följande frågor: 

- Kan man ta en chans utan att riskera något?  Vissa säger ”hellre höra ljudet av en sträng som 

går av än att aldrig låta den spela”, vad tänker ni om det? 
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- Vilken grupp tar generellt störst risker tror ni? Unga eller äldre?  

- Finns det någon risk med att aldrig utsätta sig för risker? 

- Vad innebär det att ta ansvar för sitt liv? Måste man ta hand om sina egna behov för att kunna 

tillfredsställa andras?  

- Om jag lever ett gott liv på bekostnad av andra, är det fortfarande gott då?  

- Jaget eller gemenskapen (t.ex. familjen) går det att säga vad som är viktigast att värna om? 

- Vem tar den största risken/chansen i Tennistidens familj?  

  
    
Aktiv eller passiv?   
 
Låt deltagarna fundera enskilt eller prata två och två om följande påstående: 
 

- Är det dom slöa eller dom energiska som gör mest skada i världen? 

- Vad premieras i samhället i dag? Bör man vara aktiv eller passiv? Vilka konsekvenser får det? 

Pappan säger att man inte bara kan vänta på att chanserna ska komma till en, han menar att man 
måste ”bestämma sig och fokusera”. Läs utdraget nedan och prata utifrån det. Har pappan rätt? 

 
PAPPAN 

Och rör på dig - du måste röra på dig, du kan inte räkna 
med att bollen kommer till dig - tennis handlar om att 
röra på sig. Förstår du? Du tror att det ska komma till 

dig, men det gör inte det. Du måste kämpa för det. Du blir 
passiv, förstår du? Du kan inte stå och vänta. Gör inte 

det. Utan var på tårna. Var beredd på att slita. Först då 
händer saker. Förstår du? 

 
PAPPA 

Och så stå lite mer beredd. Som om det gäller något. Du 
fokuserar inte. Om du inte fokuserar då passerar hela 

livet förbi medan du står och tänker på annat. Det är som 
med musiken. Du måste bestämma dig och fokusera. Tennis 

handlar bara om en sak: fokus.  
 
 
Att lyckas, att vara lycklig?  
 

- Vad är att lyckas? Är det något man gör i andras ögon eller i sina egna?  

- Hur vet man när/att man har lyckats? 

- Kan man mäta lycka?  

- Vad är ett lyckligt liv? Är det individuellt eller finns det en definition som är allmänmänsklig? 

- Vad är lycka för tillstånd egentligen? Kan man vara rakt igenom lycklig hela tiden? 


