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VÄLKOMMEN TILL DALATEATERN
Dalateatern, Länsteatern i Dalarna har funnits sedan 1975. Dalateatern har ett uppdrag att 
spela teater för hela Dalarnas län. Vi är er teater! 
Vi gör oftast tre till fem produktioner per år. Barn- och ungdomspjäser spelas dagtid för 
skolpublik, ibland kvällstid för offentligheten på exempelvis skollov. De andra produk-
tionerna spelas för offentligheten på kvällar och lördagar, mer riktad till en äldre, vuxen 
publik. 

Vårt teaterhus finns i Falun, men vi turnerar och spelar på många andra platser i hela  
Dalarna. Då tar vi med oss all scenografi och bygger upp scenen på den plats där vi ska  
spela. Dalateatern har en fast anställd dramapedagog som vår skolpublik får möta före 
och/eller efter föreställningen, för att fördjupa teaterupplevelsen genom att få arbeta med 
och fundera kring pjäsens tematik. Här är det ni som är publik som får vara aktiva, era tan-
kar är det som är viktigt och det som ska få ta plats!

De skådespelare som arbetar på Dalateatern har oftast en konstnärlig högskoleutbildning 
eller motsvarande. På teatern arbetar även kostymmästare, rekvisitör, maskör, producent, 
kommunikationsansvarig, sufflör, regissör, belysningsmästare och många, många fler. Det 
är många olika kunskaper som behövs för att driva en teater. 
I mån av tid genomför vi även en hel del andra projekt utöver våra teaterproduktioner. Läs 
mer om oss på vår hemsida: www.dalateatern.se 

SAMTALSHANDLEDNINGAR
Förutom dramapedagogiskt för- och/eller efter-arbete i direkt anslutning till föreställning-
en erbjuder vi också gratis samtalshandledningar till alla våra barn- och ungdomspro-
duktioner. Handledningen innehåller tips på lekar, övningar och frågeställningar som kan 
hjälpa dig som lärare eller ledare för olika grupper att förbereda dig och din grupp, inför att 
ni skall komma till oss på teatern. 
Viktigt att komma ihåg när ni arbetar är att det inte finns några rätt eller fel. Vi tolkar en te-
aterföreställning utifrån oss själva och våra egna erfarenheter. Att prata om scenkonst och 
våra upplevelser av scenkonst skall inte vara något som bedöms eller värderas. Låt samta-
let/arbetet vara fritt och frivilligt. 
Erbjud olika möjligheter att uttrycka sig, alla är inte bekväma med att prata om sina tankar 
i helgrupp, kanske inte till en början i alla fall. Då kan det vara lättare att få uttrycka sig i 
skrift eller bild först. Att få prata bara två och två eller i mindre grupper, kan också hjälpa 
många att våga uttrycka sina tankar och åsikter. Anpassa och/eller välj övningar utifrån vad 
du anser passar för just din grupp. 

Handledningen är indelad i två delar: Innan föreställningen och Efter föreställningen.
I kapitlet Innan föreställningen hittar du övningar som kan hjälpa er att i förväg sätta i gång 
tankar kring föreställningens tematik. Detta kan ge eleverna/deltagarna en bättre ingång 
och bredare förståelse för föreställningen och fördjupa deras upplevelser och reflektioner.
I kapitlet Efter föreställningen får du tips på hur ni kan fortsätta arbetet tillsammans efter 
att ni varit hos oss på teatern. Det kan bidra till en förlängd teaterupplevelse och en fördju-
pad förståelse för varandras tankar och tolkningar. Du får möjlighet att fånga upp tankar, 
reflektioner och känslor som kanske inte utrycktes just då när ni arbetade med oss under 
efterarbetet på teatern. I stället för att prata om huruvida man tyckte det var bra eller dåligt 
ges möjlighet till att tolka och utbyta tankar om handlingen och tematiken. 

Ett tips inför ert besök är att ladda ner dokumentet Att prata om teater. Detta dokument är 
framtaget för att hjälpa en grupp att förbereda sig för att komma till en teater och se en  
föreställning (kanske för första gången.) https://dalateatern.se/wp-content/uplo-
ads/2021/12/Prata-om-teater.pdf 
 

Foto: Per Eriksson
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INNAN FÖRESTÄLLNINGEN
Vår föreställning Jekyll vs Hyde är en nyskriven pjäs som tar inspiration från Robert Louis 
Stevensons  
Dr Jekyll & Mr Hyde. Efter föreställningen kan ni med fördel även läsa originalberättelsen 
tillsammans och jämföra boken med föreställningen. Men gör det efter, inte innan föreställ-
ningstillfället.

Börja med att titta på teateraffischen:

EN THRILLERFÖRESTÄLLNING 
FÖR 10–12- ÅRINGAR

JEKYLL

HYDE
vs

I SAMARBETE MED ÖREBRO TEATER

www.dalateatern.se
DALATEATERN, FALUN

3–5 MARS

Frågor:

• Vad föreställer bilden?
• Om vi utgår från bilden, vad tror ni då att pjäsen kommer att handla om?
• Vilken genre tror ni det är? (Drama, komedi, thriller, skräck, tragedi)

Läs sedan texten nedan
I en nära framtid råder äntligen lag, ordning och disciplin. Men det viskas om en monstruös 
gestalt på stadens dimmiga gator. En fruktansvärd, gåtfull individ vid namn Mr Hyde som 
skapar kaos var han än går. Privatdetektiven Jekyll får i uppdrag att hitta honom, men han 
inser snart att svaret på gåtan kanske har mer med honom själv att göra än han är bekväm 
med. Är Mr Hyde en avvikande psykopat som måste bekämpas, eller en oundviklig del av 
oss alla? Behöver vi rentav vårt inre monster ibland?
En thrillerföreställning för mellanstadiet som vänder och vrider på frågan om människans 
undertryckta sidor och sociala masker.

Frågor:

• Stämde det överens med hur ni tänkte när ni såg bilden?
• Väckte texten några frågor?
• Vad menas med undertryckta sidor och sociala masker?

Affisch: Mats Bäcker Foto: Per Eriksson
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DET ÄR OSS NI MÖTER PÅ TEATERN

Hej! Oss möter ni när ni kommer till teatern. Vi ser fram emot att få träffa er!

MALIN BYMAN, dramapedagog
Jag möter er i foajén när ni kommer till teatern. Ni 
möter mig igen sedan, efter föreställningen. Då får 
ni tillsammans med mig och skådespelarna jobba 
med och fundera kring pjäsens tematik.

THOMAS NYSTRÖM, ljudtekniker  
Jag jobbar med att sköta ljudet under föreställ-
ningen. Jag och Fredrik sitter vid ett bord bakom 
publiken under hela föreställningen. 

ANDERS HAMBRAEUS, skådespelare  
Jag spelar REPORTERN i föreställningen.

JAKOB BLADH, skådespelare 
Jag spelar JEKYLL i föreställningen.

MYRA NEANDER, skådespelare 
Jag spelar GABRIELLE i föreställningen.

RICHARD SSERUWAGI, skådespelare 
Jag spelar BORGMÄSTAREN i föreställningen.

SUSANNE HELLSTRÖM, skådespelare 
Jag spelar MORDÄNGELN och SEKRETERAREN i 
föreställningen.

FREDRIK JANSSON, 
belysningsmästare/scenmästare  
Jag jobbar med att sköta ljuset under föreställnin- 
gen. Jag ser också till att scenen och publikplat-
serna är rena och fina och säkra inför att ni skall 
komma. 
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ÖVNINGAR ATT GÖRA INNAN VI SES PÅ TEATERN

ALLA SOM….

Uppvärmningsövning för värderingsövningar. Att träna sig i att ta ställning och uttrycka sina 
åsikter.

Förberedelser: 
Placera stolar i en ring. Det skall vara en stol mindre än antal deltagare.

Instruktion: 
En person står i mitten av ringen. Övriga sitter på varsin stol.8 Personen i mitten säger: Alla 
som…. ( och exempelvis) tycker att sommaren är den bästa årstiden. 

Då ska alla som tycker att sommaren är den bästa årstiden, byta plats och den i mitten ska 
försöka ta en stol som blir tom innan någon annan hinner ta den. Då hamnar en ny person i 
mitten och får säga en ny Alla som…-mening.

Har du rest dig från din stol får du inte ångra dig och sätta dig på samma stol igen. Du får 
heller inte sätta sig på stolen precis intill om den blir tom, man måste ta en stol tvärs över 
ringen, i den mån det går. 

Alla som…-meningarna skall handla om åsikter, inte om erfarenheter och det skall stämma 
överens med vad den som står i mitten själv tycker. Jag måste alltså själv tycka att somma-
ren är den bästa årstiden om jag vill säga det när jag står i mitten.
På så sätt kan ni undvika att någon gör sig rolig på någon annans bekostnad. 

Tips:
Du som lärare/ledare kan också i förväg ha skrivit egna Alla som…-meningar på lappar 
som deltagarna får läsa då de hamnar i mitten. Då behöver du givetvis inte utgå från att 
den som läser lappen måste hålla med om det som står.

HETA STOLEN

Övning i att ta ställning och argumentera. Sätta sig in i frågeställningar som rör pjäsens 
tematik.

Förberedelse: 
Låt stolarna stå kvar i samma ring som i övningen ovan: Alla som…
Lägg till ytterligare två stolar i ringen, så alla deltagare har en varsin stol att sitta på samt 
att en stol är tom.

Instruktion: 
Du som ledare/lärare läser upp olika påståenden (se påståenden nedan). Deltagarna skall 
ta ställning till om de håller med om påståendet eller inte. Om de håller med reser de sig 
från sin stol och sätter sig på en annan stol. De kan gå lugnt och stilla.
Om de inte håller med sitter de kvar på sin nuvarande stol.

De ska tänka på och utgå från vad de själva tycker, inte prata med varandra innan de be-
stämmer sig. Du kan gärna öppna upp för kommentarer efter att de tagit ställning, anting-
en i helgrupp eller så får de prata två och två om vad de själva gjorde och varför.

OBS! Alla kommenterar sitt eget beslut, ingen ifrågasätter någon annans val att byta plats 
eller sitta kvar! 

Påståenden: 

• Alla ljuger ibland.

• Det kan vara bra att ljuga ibland.

• De flesta är en person hemma och en annan person i skolan.

• Det är lättare att vara taskig på nätet.

• Det är lättare att be om ursäkt på nätet.

• Det är lättare att få andra att lyssna på nätet.

• Det är lättare att vara sig själv på nätet.

• Alla känslor går att prata om.

• Det går att gömma sina känslor.
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GÖMDA KÄNSLOR, VAD ÄR DET?

Detta är något ni kommer få arbeta med i efterarbetet på teatern, det kan vara bra att ni 
redan innan startat samtalen i skolan.
Instruktion:
Dela in gruppen i mindre grupper, ge dem uppgiften att fundera på begreppet ”gömda 
känslor” och vad de tänker att ”gömda känslor” är. 
Lyft sedan gruppernas tankar i helgrupp. 
Skriv på tavlan det som sägs i grupperna, så det blir synligt för alla.

Be dem åter prata i sina smågrupper, eventuellt byter ni grupper så alla får en chans att 
arbeta med nya kamrater. Be dem komma på konkreta situationer där någon gömmer sina 
känslor/sin känsla. Läs gärna upp exemplet nedan och fundera på det tillsammans, innan 
de hittar egna situationer. 

Exempel

Noor och Isa ska se på film. Noor föreslår glatt, den film hon alltid ser tillsammans med sin 
mamma, Frost!, varpå Isa svarar  ”Men, är du fem år eller?!” Noor skyndar sig att säga:  ”Jag 
skoja ju bara! Trodde du att jag ville se den eller?!”

Frågor: 

• Vem gömmer sina känslor?

• Vilka känslor gömmer hen?

• Varför gömmer hen sina känslor?

• Vad skulle hända om hen inte gömde sina känslor?
 

ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

När ni arbetar och pratar om era olika upplevelser av föreställningen är det viktigt att 
komma ihåg att det inte finns ett rätt sätt att tolka och förstå föreställningen. Det finns lika 
många upplevelser och tolkningar av föreställning som det finns antal personer i publi-
ken. Syftet med att arbeta efteråt är att få höra varandras tankar, upplevelser och tolk- 
ningar och gemensamt skapa en förlängd och fördjupad förståelse av föreställningen. Men 
också att få en fördjupad förståelse för våra kompisars tankegångar och upplevelser.

ATT MINNAS TILLSAMMANS

Gå igenom föreställningsdagen tillsammans. Antingen delar ni upp er två och två och 
pratar om frågorna i paren och lyfter sedan samtalen i helgrupp. Eller så skriver alla ner 
sina svar på frågorna enskilt och anonymt. Du läser sedan upp alla lappar och ni pratar 
om svaren i helgrupp. 

I foajén:
• Vad hände där? 
• Vad fick ni göra?

Under föreställningen:

• Hur såg det ut på scenen? 

• Vilka karaktärer fick ni möta i föreställningen? 

• Finns det några scener/händelser du minns extra mycket? Varför?

Efter föreställningen/I efterarbetet:

• Vad fick ni göra då? 

• Vad minns du extra mycket? Varför minns du just det mest? 

• Väckte föreställningen och efterarbetet några frågor? Vilka?
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ROLLARBETE

På teatern arbetar skådespelarna bl. a med att lära känna den roll/karaktär de skall spela i 
pjäsen, det kan kallas för rollarbete. Ni skall nu få göra egna rollarbeten/karaktärsbeskriv-
ningar. Låt deltagarna arbeta en och en eller två och två. Om inte alla sett föreställningen 
kan det vara en fördel att arbeta två och två, där en i paret har sett föreställningen.

Uppgift/Instruktion:

Välj en av karaktärerna som var med i föreställningen Jekyll vs Hyde

• Jekyll
• Gabrielle
• Mordängeln
• Sekreteraren
• Borgmästaren
• Reportern

Svara på frågorna nedan utifrån vem och hur du tror att den här rollen/karaktären är. Det 
finns inga rätt eller fel. Du utgår från vad du själv tror och tänker efter att ha sett föreställ-
ningen.

• Namn:
• Ålder:
• Intressen: 
• Tre personliga egenskaper: ex. blyg, kaxig, modig, rolig
• Kort bakgrundshistoria: ex. lever tillsammans med mamma, storebror osv, 

bor i en större stad/mindre ort, när hen var liten så……
• Det här gör hen arg:
• Det här gör hen glad:
• Det här gör hen ledsen:
• Finns det tillfällen då hen döljer sina känslor? Vilka tillfällen?

Använd dig av de olika situationerna som anges här nedan. Du måste inte välja alla situa-
tioner om du inte vill:

• Hemma helt själv
• Hemma med sitt husdjur
• Hemma med sin familj
• Skolan/jobbet
• Skolgården/fikarummet på jobbet
• På affären/på stan
• Med sina vänner på fritiden
• Ensam med sin allra bästa vän
• På internet 

Presentera sedan era roll/karaktärsbeskrivningar i helgrupp!

RITA EN SERIE
Jekyll vs Hydes scenografi och ljus är inspirerad av bl. a Marvel comics serie Sin City. Gör 
egna serier med hjälp av era karaktärer. Använd er av mallen längt bak i detta häfte, om ni 
vill, och rita in era karaktärer där. I föreställningen får vi höra Jekylls inre tankar, vid flera 
tillfällen. Skriv även in din karaktärs inre tankar i din serie.  Använd bara svart, vit och några 
enstaka detaljer i rött.

Fortsätt sedan….

Alla vi människor kan ju vara och bete oss på ett sätt exempelvis hemma med vår familj och 
kanske på ett helt annat sätt på en annan plats och tillsammans med andra personer. 
Berätta om hur den roll/karaktär du valt tänker, känner och beter sig i olika situationer. 
Beter den sig olika i olika situationer? Om den gör det, varför gör den det? Om den inte gör 
det, varför gör den inte det?

Foto: Per Eriksson
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BYGG SCENER

Gör små korta scener där deltagarna spelar de olika karaktärerna i de olika miljöerna.  
Kanske träffas några karaktärer, vad uppstår då? 

Bestäm först:

• Vilken plats de möts på
• Varför de möts
• Vilka viljor de olika karaktärerna har 

Exempel: Jekyll och Gabrielle ses på kontoret. Det har kommit in ett samtal om ett misstänkt 
brott. Gabrielle vill åka och fånga brottslingen direkt, Jekyll vill avvakta lite och planera mera 
innan de ger sig i väg.

Gör så som vi gjorde i efterarbetet, stanna scenen och fråga gruppen om vilka känslor och 
tankar som rör sig i karaktären. 

HITTA PÅ EN HELT EGEN KARAKTÄR

Utgå från samma frågor som i övningen innan. Låt deltagarna göra övningen enskilt utan 
krav på att det skall presenteras för någon annan än dig som ledare. Kanske kan någon då 
känna att det finns en möjlighet och öppning för att på ett tryggt och distanserat sätt ”be-
rätta”/”hinta” om situationer där hen själv känner att den behöver dölja sina känslor och 
situationer som kan kännas jobbiga. Om du som ledare bedömer att gruppen kan redovisa 
för varandra så kan ni göra det, men var vaksam på eventuella kränkningar se till att ha 
läst igenom allas karaktärsbeskrivningar innan. Och var noga med att berätta att det skall 
redovisas efteråt i så fall. Låt eventuell redovisning vara frivillig!

INTERNET
Läs denna text tillsammans:

I arbetet med den här föreställningen har vi funderat kring frågor som handlar om gömda 
känslor. I vilka situationer gömmer vi våra känslor och varför?
På vilka sätt kan vi påverkas av den möjliga anonymiteten på internet – är det kanske lätt-
are att släppa loss våra gömda känslor där, på gott och ont? 
På internet kan vi få möjlighet att vara anonyma. Kanske kan vi där låtsas vara någon an-
nan än den vi är, eller känna att vi får möjlighet att vara den vi verkligen är. 
Detta kan skapa många möjligheter för oss. Att få fråga och prata om saker vi kanske inte 
vågar fråga/prata om utanför internet. Vi kanske vågar närma oss sådant vi inte vågar an-
nars. 

Internet kan vara en plats där vi blir lyssnade på när vi annars inte blir det. Det kan vara en 
plats där vi får den uppmärksamhet och bekräftelse vi längtar efter. 
Men denna möjlighet till anonymitet och att vi inte möter människor ansikte mot ansikte 
kan också få oss att göra saker som vi inte skulle våga stå för och ta ansvar för utanför in-
ternet. Vi kanske har lättare att säga saker som sårar eller skadar andra, eftersom vi inte får 
ta del av reaktionen hos mottagaren.  Vi kanske lättare låter oss dras med i drev mot andra, 
även när det har sitt ursprung i någon annans känslor. Vi blir en del av näthat och mobb-
ning på nätet, utan att kanske fullt ut förstå att vi är en del av det. 
Kanske fungerar nätet ibland som Mordängelns elixir? Tillåter internet oss att släppa 
fram vår inre Mr Hyde? Att sudda ut vårt dåliga samvete? Att dela vår personlighet i två?

Följdfrågor:

• Vad är bra med internet? Vilka möjligheter finns på nätet?
• Vad kan vara dåligt med internet?
• Hur beter sig vuxna på internet?
• Hur gör jag och vart vänder jag mig om något, jag inte vill, skulle hända mig 

på nätet?

Foto: Per Eriksson
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PRATA OM BREVET

I efterarbetet fick ni ta del av ett brev som kommit in till teatern. Läs brevet en gång och 
använd er sedan av följdfrågorna nedan, eller andra frågor om ni kommer på egna. Kanske 
har vi redan pratat och tagit upp samma frågor då ni var hos oss, men det hindrar inte att ni 
kan prata vidare i klassrummet. Kanske fler vågar uttrycka sina åsikter när ni pratar själva, 
bara ni i klassen. Det kan också vara en skriftlig uppgift, eller låta deltagarna jobba i mindre 
grupper eller två och två. 

Hej, jag tycker så illa om en klasskompis så att jag inte står ut. Varje gång jag ser henne vill 
jag slå sönder hennes ansikte! Hon är så perfekt att jag kräks. Jag vill inte känna så här för 
hon är jättesnäll mot mig. Vi umgås alltid i skolan och hon tycker att jag är hennes bästa 
kompis och att jag alltid ställer upp för henne då de andra är taskiga mot henne på nätet. 
Men hon vet inte att det är jag som skriver alla elakheterna på nätet om henne. Jag har så 
dåligt samvete för detta och samtidigt känns det så skönt att krossa hennes perfekta liv. 
Snälla, hjälp mig!

• Vem är personen som skriver?
• Vilket problem vill hen ha hjälp med? 
• Varför skriver personen elakheter om sin klasskompis? 
• Varför fortsätter personen skriva elakheter fast att hen får dåligt samvete?
• Vad kan hjälpa? Vart kan hen vända sig?
• Hur känner den andra personen? Klasskompisen
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Foto: Per Eriksson
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VIDAREFÖRDJUPNING - INTERNET

INSTAGRAMUPPLOPPEN RADIODOKUMENTÄR

Lyssna på radioinslaget om instagramupploppen som ägde rum i Göteborg 2012. 

Obs! Innehåller olämpligt/kränkande språk. Passar bäst för åk.6

https://sverigesradio.se/avsnitt/1595175 

Länkar för dig som pedagog, där du kan hitta material att jobba vidare med:

Näthat – därför är det enklare att fälla hatkommentarer på nätet (internetkunskap.se)
Fakta, råd och hjälp- om vårt beteende på nätet. 

Unga 13-16 år-arkiv - Surfa Lugnt
Fakta, råd och hjälp - om ungas vardag på nätet.

Startsida | En öppen lärarresurs | Digitala lektioner
En sida med färdiga lektioner och material

Home | Dangerous Speech Project
Hur språket kan påverka och driva oss till hat och våld. Hemsida på engelska.

VI VILL GÄRNA HÖRA FRÅN ER!
Vi tar gärna del av era karaktärsbeskrivningar, serier och era samtal! Det är oerhört givan-
de för oss att få ta del av vår publiks tankar efter att de varit hos oss!
Hör av er till:

malin.byman@dalateatern.se 

eller via post:

Dalateatern / Malin Byman
Box 1010
791 10 Falun


