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Vi på Byteatern hälsar dig och din grupp 
varmt välkomna till föreställningen Nattfol-
ket. Med den här lärarhandledningen vill vi 
ge dig som vuxen några tips på vad du kan 
göra i anslutning till besöket på teatern till-
sammans med din elevgrupp. Den innehåller 
förslag och idéer på hur du gör teaterbesöket 
så spännande och intressant som möjligt. 
Självklart känner du din grupp bäst så ta till 
dig och gör det som känns bra och relevant 
för just er. Vi hoppas att er upplevelse till-
sammans blir härlig och att den ger er inspi-
ration till att samtala och fantisera vidare om 
det ni har varit med om.

Föreställningen i korthet:
Tänk om du hade en docka som spelade in 
allt du sa. Att det fanns människor i ditt land 
som du nästan aldrig såg eller träffade. Att 
du på grund av ekonomiska skäl var tvungen 
att dela ditt rum med en främmande männ-
iska som sov i din säng på dagarna, detta 
är verklighet för Sonya och Akka. De skulle 
egentligen aldrig träffats men då Akka blir 
sjuk hinner hon inte iväg en kväll och Sonya 
kommer hem och hittar henne i sin säng. Ge-
nom detta möte börjar de odla en underbar 
vänskap som får dem båda att förstå saker de 
inte visste innan och de blir väldigt modiga 
tillsammans. 

Inför teaterbesöket: 
Syftet med att prata och förbereda elever-
na innan de ska gå på föreställningen är att 
väcka deras lust, intresse och nyfikenhet 
inför det de ska vara med om. Det kan också 
handla om att ge dem en förståelse för teater 
genom att till exempel berätta hur en före-
ställning blir till. Men eleverna behöver inte 
sätta sig in i eller veta något speciellt för att 
kunna ta till sig av föreställningen.

Vi ska gå på teater:
Har er klass varit på en teaterföreställning 
tillsammans tidigare? Då kan ett sätt att för-
bereda eleverna vara att tänka tillbaka på hur 
det var. Vilken pjäs var det? Vad handlade 
den om? Var gick vi på teatern? Har ni varit 
på teater tidigare? Prata om vad det finns för 
tankar, frågor och funderingar inför att gå på 
en teaterföreställning.

Hur gör man en teaterföreställning?
Ett annat bra sätt att förbereda eleverna på 
teaterbesöket är att prata om hur en före-
ställning blir till. Du kan berätta följande:
• De tre skådespelarna har tillsammans med 

regissör repeterat (övat) föreställningen i 8 
veckor.
• Det är många personer som på olika sätt 
arbetat med föreställningen, men ni kommer 
bara att få träffa en liten del av dem, skåde-
spelarna och teknikerna som sköter ljuset 
och ljudet.
-> En dramatiker har skrivit pjäsen
-> En ljusdesigner har bestämt hur ljuset ska 
vara 
-> En kompositör har gjort musiken till före-
ställningen 
-> En kostymör har gjort kläderna och i den 

här pjäsen är det samma person som sceno-
grafen som också har bestämt hur det ska se 
ut på scenen
-> En rekvisitör har gjort eller letat upp alla 
saker som är med på scenen
-> En maskör har bestämt hur skådespelar-
na ska se ut i ansiktet och vad de ska ha för 
frisyr
-> Det är dekortillverkare som byggt sceno-
grafin
-> Sedan finns det massor av andra som 
arbetat som marknadsförare, producent, 
teaterpedagog, turnéläggare med flera.



Efter teaterbesöket:
Varför ska man ”arbeta vidare” med föreställ-
ningen när man kommit till klassrummet? 
Ett syfte är att ta emot elevernas upplevelser 
och genom frågeställningar och gestaltande 
få igång diskussioner och reflektioner som är 
angelägna för dem. Ett annat är att ge elev-
erna tid och utrymme till att bli medvetna 
om vad de sett och låta dem reflektera kring 
föreställningen och deras verklighet.

Ta en runda:
Samla gruppen i en ring, ta en runda där var 
och en får säga något de minns från föreställ-
ningen. Ta fasta på att vi minns olika fast vi 
sett samma sak! Vad hände mer i föreställ-
ningen än det som ni kom ihåg i rundan? I 
samband med rundan kan ni göra en tidslinje 
där eleverna får ställa sig på en rad i den 
ordning som deras minne kommer i föreställ-
ningen. Genom denna övning så minns ni 
föreställningen kronologiskt tillsammans.

Vad handlar pjäsen om?
Be eleverna berätta vad de tyckte pjäsen 
handlade om, påpeka att det inte finns något 
rätt eller fel. En pjäs handlar om massor av 
olika saker och kan handla om olika saker 
för olika personer. Be dem prata två och två 
eller i mindre grupper. Skriv på tavlan eller på 
stora papper allt vad ni kommer fram till att 
pjäsen handlar om.

Frågor att prata om:
Teater är en gemensam erfarenhet, men var 
och en upplever den på sitt sätt. Låt där-
för eleverna under en tyst stund tänka på 
föreställningen. Om de vill kan de anteckna 
eller rita de detaljer som de minns bäst. Det 
kan vara en replik, det kan vara musiken 
eller något annat. Starta sedan samtalet. 
Låt elevernas intryck gå före dina, även om 
du som pedagog inte håller med. Uppmana 
eleverna att undvika de enkla värderingarna 
som ”roligt och tråkigt” genom att fråga dem 
vad föreställningen betyder för dem och inte 
vad de tycker om den. Reflektera sedan över 
vad berättelsen egentligen vill säga. Finns det 
ett eller flera teman?
• I pjäsen får bara dagfolket tillgång till  
medicin, varför är det så tror du?
• Det finns fler saker som visar att det är 
skillnad på dag- och nattfolk och hur de 
behandlas och hur de behandlar varandra, 
vilka? 
• Dagfolket ger ”uppskattning” till varandra, 
hur känns det i dig när de gör det?
• Hur påverkar sociala medier dig? Vad  
i Nattfolket kan du jämföra med det som  
du/ni gör på sociala medier?
• Oroar du dig för miljön i framtiden, vad tror 
du kommer att hända?
• Vad tycker du är orättvist i vår värld i dag?

• Hur skulle du kunna göra motstånd mot 
dessa orättvisor?
Låt eleverna ta sina svar på de två sista frå-
gorna och be dem illustrera dessa och samla 
sedan ihop dem och frågorna och  gör en 
HANDBOK FÖR REBELLER och häng upp den 
på en viktig plats i klassrummet. 

Övningar att göra med klassen:
Spegelövningen
Be eleverna ställa sig mittemot varandra 
med lite utrymme runt sig. Be dem att titta 
varandra i ögonen och andas tre andetag 
tillsammans. Sedan ska de försöka spegla var-
andras rörelser och ansiktsuttryck så likt som 
möjligt. Be dem att göra det i en takt som 
passar båda och gärna under tystnad. 
•Gör en enklare karaktärsanalys
Antingen gör ni denna övning i smågrupper 
eller i helklass. Bestäm en karaktär ur pjäsen 
och be eleverna diskutera nedanstående 
frågor. Är de indelade i smågrupper låt dem 
ha olika karaktärer ur pjäsen som de kan pre-
sentera för varandra. Även här är det bra att 
påminna sig om att det finns inte några rätt 
eller fel. Det som gruppen anser om karak-
tären är rätt helt enkelt. Sen kan andra tycka 
något annat och det är heller inte fel.
-> Vem var personen?
-> Vad ville personen i pjäsen?
-> Vad gjorde personen i pjäsen?
-> Varför gjorde personen som den gjorde?

Kom ihåg scen för scen
Prolog: En dålig vinter, Sonya berättar och 
pratar med sin bror
Scen 1: Solceller, Mojo och Sonya pratar på 
skolan
Scen 2: Råttans stjärnbild, Sonya pratar med 
dockan
Scen 3: Meddelande från jorden, Sonya 
skickar meddelande från jorden

Scen 4: Nattfolket, Mojo och Sonya pratar om 
Nattfolket
Scen 5: Jag mår bra, Akka och brorsan träffas
Scen 6: Uppskattning, Sonya pratar med sin 
docka och brorsan kommer
Scen 7: Regnkläder, Mojo och Sonya pratar 
om regnkläder
Scen 8: Feber, Sonya stöter på Akka i sitt rum 
för första gången
Scen 9: Sändaren, Brorsan kommer hem men 
upptäcker inte Akka, Sonya och Akka fortsät-
ter att lära känna varandra.
Scen 10: Mardrömmar, morgonen efter Akka 
och Sonya sovit tillsammans i Sonyas rum
Scen 11: Vet du vad din docka har spelat in?, 
brorsan förstår att Sonya och Akka fortfaran-
de har kontakt
Scen 12: Det där jag sa om henne, Sonya och 
brorsan pratar om Akka
Scen 13: Ett apotek för människor, Sonya 
köper medicin till Akka
Scen 14: Schaktet, Sonya beger sig till schak-
tet
Scen 15: Kungens order, Sonya träffar kungen 
i schaktet
Scen 16: Ska du grina nu?, Akka och Sonya 
pratar om det som hänt
Scen 17: Det finns ingen kung, kungen och 
Sonya hjälper Akka
Epilog: Riktiga stjärnor, Sonya och Akka pra-
tar om framtiden

Vi hoppas denna handledning gett dig som 
lärare några tankar, idéer och kanske rent 
utav ett upplägg på hur du kan göra ert 
teaterbesök extra spännande, roligt och 
kreativt för din klass. Undrar du något kring 
lärarhandledningen eller vill veta mer om vad 
man kan göra kring ett dans- och teaterbe-
sök, hör gärna av dig till oss, och fråga efter 
teaterpedagogen. 


