LÄRARMATERIAL

HAMLET
Regissören har ordet
Varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och Hamlet av William Shakespeare.
Varför spelas Shakespeare fortfarande egentligen? Oavsett vilken pjäs, nyskriven eller
antik, en teater väljer att sätta upp måste
man ha klart för sig varför görs detta här och
nu? Min relation till Hamlet började med en
fråga: Om nu Hamlets far är kung och dör
och Hamlet är kronprins, varför i hela världen
blir Hamlet inte kung? Denna fråga ledde vidare till en diskussion om maskulinitet, dess

former och uttryck och inte minst vilken typ
av maskulinitet som är högt värderad och i
världens ögon vinnande. Min slutsats blev då
att den sorts man Hamlet är inte är vinnande
eller högt värderad i sin världs ögon. Tvärtom
är Hamlet som man betraktad som värdelös
i den här omgivningens ögon. Jag var alltså
intresserad av att göra en pjäs om manlighet
och dess utmaningar. Liksom Hamlets värld
lever också vi i en slags brytningstid där
manligheten är häftigt debatterad, satt under

lupp och en källa till konflikt. Detta har styrt
många av de val jag gjort för hur detta iscensätts och inte minst bearbetats, vår version
av Hamlet är kraftigt förkortad jämfört med
originalet, men godbitarna finns kvar.
Än en gång varmt välkommen
Daniel Rylander, teaterchef
och regissör

Om lärarhandledningen

Denna lärarhandledning från Byteatern är ett
stöd för dig som ska uppleva och arbeta med
föreställningen Hamlet med dina elever.
Handledningen är en verktygslåda och behöver inte genomföras i sin helhet.
Istället kan du som lärare själv plocka ut de
delar som du tycker är relevanta för dig och
dina elever.
Scenkonst berör, och inte alltid på ett sätt
som är lätt att förutsäga. Hur konsten landar
hos de unga som du ansvarar för beror helt
på vad de varit med om och vad de bär inom
sig. Du känner dina elever väl. Var därför gärna uppmärksam på elevers reaktioner efter
föreställningen för att se om den kanske satt
igång tankar och processer, även sådant som
ligger vid sidan om föreställningens tematik
och intention, som någon kanske behöver
stöd i.
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Kort resumé av Hamlet
Handling:
Hamlets far blir mördad av sin egen bror,
Hamlets farbror. Detta får Hamlet veta
genom ett möte med sin fars spöke. Hamlet gör Ofelia till sin bundsförvant och svär
att hämnas sin far. För att kunna göra detta
spelar han galen. För att bli helt säker på
att det är den nya kungen som har dödat
sin bror iscensätter Hamlet en teaterscen
som påminner om den riktiga händelsen
med hjälp av en resande skådespelare. Kung
Claudius reagerar som om han är skyldig
och Hamlet får svar på sin fråga. Tyvärr råkar
Hamlet döda Polonius och skickas därefter
till England, och hans farbror ber i hemlighet
Englands kung att mörda Hamlet. Hamlet
undkommer och återvänder till Danmark.

Då får kung Claudius, Leartes, Polonius son,
att fäktas med Hamlet för sin döde fars ära.
Allt slutar med att alla blir förgiftade förutom
Ofelia. SLUT
Rollista:
-> Hamlet, prins av Danmark
-> Claudius, kung av Danmark och Hamlets
farbror
-> Gertrud, drottning av Danmark och Hamlets mamma
-> Polonius, kansler och handsekreterare
-> Laertes, son till Polonius
-> Ofelia, dotter till Polonius
-> Vålnaden
-> Dödgrävaren
-> Skådespelaren

Inför besöket

Inför ert besök på Byteatern har du som lärare möjlighet att förbereda eleverna.
Har ni möjlighet att ta reda på och upptäcka
historien om Hamlet? Att i förväg kunna
prata om Byteatern? Har någon varit här
tidigare? Vad har eleverna för erfarenhet av
att ha sett teater tidigare? Vilka jobbar på
en teater? Vilka är med i processen runt en
föreställning och hur? Vad är skillnaden på
en film och teaterföreställning?

Bra att veta

I föreställningen förekommer stroboskopiskt
ljus, rök och höga ljud. På scen förekommer avkläddhet. Sexscener samt berusning
skildras.
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Efter teaterbesöket

Var generös med tiden efter föreställningen.
Låt teaterupplevelsen sjunka in utan stress.
Vi lever i ett snabbt mediesamhälle där det
inte alltid finns utrymme för eftertanke.
Ett samtal kring en teaterföreställning kan ge
plats för reflektion och fördjupning om föreställningens handling samt om de konstnärliga uttrycken som skådespelarens gestaltning,
ljus, ljud, kostym och scenografi. För att ett
sådant samtal ska bli givande och konstruktivt är det bra att börja med att tillsammans
försöka beskriva föreställningen på ett tydligt
och objektivt sätt, fritt från tolkningar och
sätt att analysera föreställningen.
Utgångspunkten för ett sådant samtal kan
med fördel börja med den enkla frågan: Vad
såg du? Och därefter möjligen frågan: Vad
kan det betyda? I och med att du känner dina
elever vet du bäst hur du hittar balansen
mellan att vara tillräckligt konkret och tydlig
och samtidigt inte styra diskussionen alltför
hårt. Var lyhörd och lyssna in vad eleverna
själva verkar ha behov av att prata om.
Efter detta inledande samtalet har du troligtvis fått en ganska bra bild av vad i föreställningen som fångat dina elevers intresse.
Utifrån detta kan du sedan välja att gå vidare
med ett fördjupat arbete i klassrummet. Här
kommer några förslag på frågeställningar att
ha med under fördjupningen.

-> Varför valde Byteatern att berätta
Hamlet med en kvinnlig skådespelare i
rollen som Hamlet?
-> Finns det olika sätt att sörja på på grund
av könstillhörighet? Hur kommer det sig?
Kan du komma med något exempel?
-> Visar vi mod på olika sätt pga kön, på
vilka sätt?
-> Får de olika könen uttrycka sin ilska, sorg
eller kärlek på de sätt som de behöver, i
pjäsen och i vårt samhälle? Om inte, varför
är det så?
-> Är det någon skillnad på hur rollerna
utrycker sig när de är själva eller med andra
i föreställningen?
-> Hämnd – går alla handlingar att förlåta?
-> Är förlåtelse viktigt? Utveckla gärna dina
tankar.

Välkomna åter

Vi på Byteatern är måna om att det pedagogiska material vi skapar motsvarar det
lärare och pedagoger behöver. Därför ser vi
gärna att du delar med dig av dina åsikter om
denna lärarhandledning till oss. Vad funkade
bra? Vad funkade mindre bra? Vad har vi
missat? För att dela med dig av dina tankar
om lärarhandledningen maila:
helena@byteatern.se
Tack för ert besök denna gång och ni är
hjärtligt välkomna tillbaka!
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