SKOLEMATERIELL

Kjære elever
Denne forestillingen er laget til dere. Helt siden før corona,
siden skuespiller Knut Steen leste Anders Kvammens
tegneserieroman og fikk en idé. Helt siden han la den fram
for regissør Toril Solvang, siden TIGERSTADSTEATRET
brølte –JA! og Oslo Nye Teater ble med på laget. Helt
siden da har vi ønsket å lage noe som var til dere. Dette
er en forestilling om ungdomsskolen – som kan være
både jævlig og bra på samme tid, det sier i hvert fall Eirik,
fetteren til Aksel – og en sånn forestilling kan jo ikke være
for noen andre enn dere. Her er dere ekspertene, og vi
håper dere vil bruke dette materiellet til å komme med
deres oppriktige tanker og følelser om forestillingen og
historien til Aksel.
Kjære lærer
Tusen takk for at du har valgt å se forestillingen
Ungdomsskolen med dine elever! I dette materialet vil du
finne informasjon om forestillingen og en rekke oppgaver
du kan velge om du vil gjøre med dine elever i forbindelse
med oppsetningen.
Vi håper både du og dine elever får en flott teateropplevelse! Håper også å se dere igjen en annen gang!
Vennlig tigerbrøl fra
Hilde Brinchmann og Wenche Viktorsdatter
t e at e r s j e f e r i t i g e r s ta d s t e at r e t

OM UNDERVISNINGSMATERIALET:
Dette undervisningsmaterialet består av oppgaver som tar for
seg ulike aspekter av hele teateropplevelsen. Her finner du
forslag til forarbeid, som kan utforskes før dere ser forestillingen,
og ulike oppgaver som kan gjennomføres i etterkant. Det er
ikke nødvendig å ha gjennomgått forarbeidet før man ser
forestillingen, og man kan fint møte og oppleve forestillingen
uten forkunnskaper. Materialet er ment som en veiledning for
samtale og refleksjon, og du står fritt til å benytte og tilpasse det
som du selv ønsker.
Spørsmål til lærermaterialet kan stilles til dramaturg
Mari Noodt: noodt.mari@gmail.com
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KORT OM STYKKET:
Aksel begynner på ungdomsskolen og blir raskt et offer for mobbere. Lærerne
tar ikke ordentlig tak og etterhvert kommer det en følelse krypende som Aksel
ikke forstår. Han svetter og alt føles skremmende og tomt. Han finner trøst i små
øyeblikk med en sykkelkamerat. Å være en såkalt nerd er ikke lett, og når Aksel
mister den han er aller mest glad i blir alt skikkelig tungt. Finnes det et svar på det
eksistensielle spørsmålet: Hva skjer etter døden?
Forestillingen skildrer den eksistensielle ungdomstiden og handler om å våge å
være seg selv, tross alt, selv om det koster litt – og å finne sin egen greie, som å
lage tegneserier.

FØR FORESTILLINGEN
Samtale:
Vi kan alle ha ulike erfaringer med teater, og det kan derfor være fint å ha en dialog
om hvilke forventninger man har til en slik opplevelse. I den forbindelse kan følgende
spørsmål være med på å åpne opp samtalen:
ϐ
Hva er teater?
ϐ
Hvorfor drar vi på teater?
ϐ
Hva kan teater som ikke en bok eller film kan?
Oppgave:
Søk informasjon om tegneserieboka og forestillingen «Ungdomsskolen». Del funnene
i plenum og diskuter hvilke forventninger dette gir til teaterbesøket. Her kan følgende
spørsmål fungere som veiledning for oppgaven:
ϐ
Hvem møter vi i fortellingen?
ϐ
Hva tror dere den handler om?
ϐ
Hvordan ser dere for dere teaterforestillingen?
ϐ
Hvorfor tror dere at teatret vil fortelle denne historien?
Øvelse:
Vedlagt finner dere tre utdrag fra manuset til forestillingen. Les dem høyt i plenum, før
dere deler klassen inn i tre grupper. Hver gruppe får utdelt et utdrag og gis følgende
instruksjon:
ϐ
Les det tildelte manuset høyt i gruppen. Lytt ekstra til Aksels replikker.
ϐ
Hver elev velger ut én av replikkene til Aksel (kan være én setning i en lengre
replikk), og skriver ned en undertekst til denne. Underteksten er det 			
karakteren egentlig mener med replikken – selve tanken og følelsen 			
bak ordene.
ϐ
Del replikken og underteksten med resten av gruppa.
ϐ
Øv på å si replikken utenat, med den underteksten dere selv har valgt.
Visning:
Spill av Nirvana – About a girl i bakgrunnen. Framføringen skjer gruppevis. Hver elev
sier replikken på den måten de har øvd, og leser så underteksten sin høyt etterpå.
Når visningen er over kan dere samtale om spørsmålet: Hvordan har Aksel det i disse
situasjonene?

ETTER FORESTILLINGEN
Samtale: Min opplevelse
Før dere begynner på de ulike delene i dette materialet kan det være bra å ta en
runde der dere går igjennom hva dere husker fra forestillingen. Det kan være lurt å gå
igjennom forskjellige tolkningsmuligheter, og at elevene får beskrive hva de selv har
opplevd.
Det er viktig for oss å understreke at i teater finnes det ingen rette svar. Elevenes
personlige opplevelser av forestillingen og hvilke tanker det satt i gang hos dem, er
like viktig som hvilke tanker vi som har laget forestillingen hadde da vi laget den.
Dere kan ta utgangspunkt i disse spørsmålene:
ϐ
Hvordan var det å se forestillingen?
ϐ
Hva husker du best fra forestillingen?
ϐ
Hvordan så scenerommet ut?
ϐ
Hvordan var musikken?
ϐ
På hvilke måter framstod karakterene i stykket? Hva syns du om dem?
ϐ
Hvordan var lyset?
ϐ
Hva handler forestillingen om for deg?
ϐ
Tenkte du på noe spesielt da du så den? Kom det opp noen spørsmål?
ϐ
Hvordan møtte forestillingen de forventningene du hadde i forkant?
Oppgave: Skriv en teateranmeldelse
Skriv en teateranmeldelse på ca 1 side, hvor du inkluderer disse elementene:
ϐ
En kort introduksjon av forestillingen
ϐ
En beskrivelse av det du har sett (de sceniske virkemidlene som scenografi, 		
lyd, lys, rekvisitter, skuespillerprestasjoner osv.)
ϐ
En mening om det du har beskrevet
ϐ
En begrunnelse for det du mener
ϐ
Konklusjon
De som har lyst inviteres til å sende sin anmeldelse til TIGERSTADSTEATRET og Oslo
Nye Teater, så de medvirkende kan få høre fra ekte ungdomsskoleeksperter!
Vi oppmuntrer også lærere til å sende inn sine tilbakemeldinger på opplegget.
Mail med anmeldelser og tilbakemeldinger kan sendes til: post@tigerstadsteatret.no
Samtale: Karakterenes indre liv
Les ett og ett manusutdrag høyt i klassen. Fordel gjerne karakterene mellom elever.
Når lesningen er ferdig kan elvene oppsummere situasjonen og prøve å beskrive
den sceniske versjonen. Etter det respektive utdraget kan det samtales rundt disse
spørsmålene:
Utdrag 1:
		
Utdrag 2:
		
Utdrag 3:

Hvordan har Aksel det i denne situasjonen? Hvordan er forholdet 		
mellom Aksel og Eirik?
Hvordan har Aksel det i denne situasjonen? Hvorfor reagerer 			
foreldrene som de gjør?
Hvordan har Aksel det i denne situasjonen? Hva tenker Linn om Aksel?

Øvelse: Rolle på veggen
Del klassen inn i grupper på 5. Hver gruppe får utdelt et stort ark/rull med gråpapir
og tusjer i to farger. Gruppene tegner omrisset av en gutt på gruppa på papiret.
Dette skal representere hovedkarakteren Aksel. La arket bli liggende på gulvet og la
elevene skrive ned Aksels egenskaper og ferdigheter. Utenfor omrisset noteres ord
som beskriver ytre ferdigheter og handlinger. Inni omrisset noteres ord som beskriver
indre egenskaper, holdninger, verdier og følelser.
Heng opp alle figurene og la hver gruppe presentere sin tegning, og diskuter
fellestrekk og ulikheter i beskrivelsene.
Skriveoppgave: Kjære dagbok
Velg ut en scene fra forestillingen som du husker godt. Skriv en side i Aksels dagbok
fra denne dagen. Bruk gjerne beskrivelsene fra forrige oppgave som inspirasjon. Gå
sammen to og to og les dagboksiden høyt for hverandre. Del tanker om tekstene i
paret. Oppsummer øvelsen i plenum: Hvordan var det å skulle sette seg inn i Aksels
situasjon?
Samtale: Mobbing
I forestillingen får vi se hvordan Aksel blir mobbet av Jon, og hvordan dette bidrar til
hans angstfølelse og forhold til skolen. I den norske lov finnes det faktisk en paragraf
som sier at vi, i Norge, er forpliktet til å gjøre alt vi kan for at ingen skal oppleve
mobbing. FN har nemlig utviklet en egen barnekonvensjon, som skal sørge for at
barns menneskerettigheter blir overholdt. Alle land som slutter seg til den, plikter å
følge de lovene som står der. Det har vi i Norge gjort, og i artikkel nr. 19 står det:
«Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og
opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller
psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling,
mishandling eller utnytting (...)»
Kjenner dere til FNs barnekonvensjon? Kan dere nevne noen andre lover fra
konvensjonen?
Barnekonvensjonen er fulgt opp i opplæringsloven, hvor det blant annet står: «Skolen
skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering»
og «Alle som arbeider på skolen,
skal følgje med på om elevane har
eit trygt og godt skolemiljø, og gripe
inn mot krenking som mobbing,
vald, diskriminering og trakassering
dersom det er mogleg.»

Hvordan kunne menneskene rundt Aksel håndtert mobbingen? Hva kan du gjøre hvis
du oppdager at noen blir mobbet?
Øvelse: 4 hjørner
Se for dere scenen der mor kommer inn til Aksel når han sitter alene på rommet sitt:
Hvordan har Aksel det i denne situasjonen? Hva skjer i scenen?
Tenk deg at du var Aksel, hva ville du helst at mamma skulle sagt? Hvert svaralternativ
plasseres i et hjørne av rommet. Elevene velger hjørne og deler med de andre i sitt
hjørne hvordan de tenkte da de valgte. Oppsummer kort i plenum, og de som valgte
«annet» kan fortelle hva det er.
1.
«Du kan snakke med meg.»
2.
«Kom og se på tv med oss.»
3.
«La oss finne en profesjonell du kan snakke med.»
4.
Annet
En videre samtale kan eksempelvis ta utgangspunkt i spørsmålene: Hvorfor kan det
være vanskelig å dele vonde følelser og opplevelser med andre? Hvordan kan man best
snakke om angst sammen?
Samtale: Glede
Som scenen i forrige oppgave viser, er angstfølelsen til slutt så sterk for Aksel at han
isolerer seg på rommet. Han vil ikke komme ut for å ha det hyggelig sammen med
familien en gang. I en slik situasjon kan det kanskje føles som at ingenting gir mening,
at man ikke vet hvordan man skal være glad lengre. Men det finnes alltid små glimt av
glede og lys. Noen ganger trenger man bare litt hjelp til å finne dem.
Ha en samtale rundt spørsmålet: Hva gjør Aksel glad? Følg opp med spørsmålet: Hva
gjør deg glad? Svarene kan noteres på en tavle/stort ark og bli hengende i rommet.

Trenger du noen å snakke med om angst og tunge tanker, eller kjenner du noen som
kunne trenge hjelp? Her finner du kontaktinformasjon til noen som vil snakke med
deg eller vennen din – uansett hva.
Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123
Mental Helse Ungdoms hjelpechat (man, tirs, tors 18-21): www.mentalhelseungdom.no
Sidetmedord-Chat (døgnåpen): www.sidetmedord.no

TIGERSTADSTEATRET KUNSTNERISKE VISJON:
TEATER TIL BARN OG UNGE I OSLO!
Tigerstaden Oslo er den lille storbyen der noen barn bor blant
høyhus og motorveier mens andre bor i hager med epletrær.
Barn er sinte, glade, redde og undrende. Noen går på skitur på
søndagene og andre går i moskeen på fredager.
Noen er helt alene.
Vi ønsker å finne ut hvem barn og unge i Oslo er og lage
forestillinger som engasjerer og berører dem og som ser
verden fra deres perspektiv. Et teater som er tilgjengelig
for dem, kommuniserer med dem og som er nysgjerrig og
undrende sammen med dem.
Barne- og ungdomsperspektivet
Vi vil finne ut hva barn og unge i Oslo brenner for, hva de er
sinte på og hva de drømmer om. Vi vil begynne med å faktisk
snakke med dem, skape møteplasser som angår dem og
fortelle historier de kan identifisere seg med. Bare da kan de
oppleve teaterkunst som kommuniserer med dem på deres
premisser.
Målgruppe
Vår målgruppe er barn og unge i Oslo fra 0–20 år. Hver enkelt
forestilling lages for en mindre del av den store målgruppa. På
scenen står det profesjonelle skuespillere.
I publikum er det kanskje skoleklasser, familier, barnehager,
unge voksne eller gamle voksne som er unge til sinns. Alle er
velkomne til oss, men målgruppen er 0–20 år.
Research og referansegrupper
TIGERSTADSTEATRET skal basere sine forestillinger på
grundig research av målgruppe og tematikk for det aktuelle
prosjektet. Alle forestillinger skal ha en referansegruppe
i målgruppen som hjelper oss før og underveis i den
kunstneriske prosessen med å lage teater for akkurat dem.
Nye fortellinger i nye rom
Hvilke historier fortelles i teateret? Og hvorfor skal de fortelles
som teater? Vi ønsker å undersøke teatermediets enorme
muligheter. I tillegg til å bruke kjente teaterrom på nye måter
ønsker vi å sette opp forestillinger i rom som kanskje ikke
har blitt spilt teater i før. Vi vil gi barn og unge i Oslo kulturelle
opplevelser som blir til minner for livet.
Tigerstadsteatrets visjon:
Alle barn og unge i Oslo skal få oppleve teater som vil bety
noe for dem resten av livet!

UTDRAG 1:
AKSEL

Du, Eirik?
Du har ikke tenkt å flytte til Oslo da? Jeg mener.
Du er jo snart ferdig på skolen og greier.

FETTER EIRIK

Jeg vet ikke, nå er jo du her og jeg kan jo komme på besøk til Oslo også.

AKSEL

Ja, kom mer på besøk da.
Nå som jeg begynner på ungdomsskolen,
så hadde det vært bra om du var der.
Jeg mener, hvis noen var dust, så kunne jeg ringt deg.
Så kunne vi gitt dem en lærepenge.

FETTER EIRIK

Ungdomsskolen kan både være jævlig og bra på samme tid, den.
Før du vet ordet av det, så er du ferdig der.

UTDRAG 2:
FAREN

Nå er vi spente.

MOREN

Fortell, fortell.

AKSEL

Det var vel greit det.

SIRI

Jeg fikk ny lærer!

FAREN

Det var greit sier du?
En helt ny skole, og det var bare greit?

MOREN

Hvordan er klassen?
Hvordan er klasseforstanderen?

FAREN

Vi må få høre mer. Fortell da!

AKSEL

Læreren heter Tarald.

MOREN

Tarald sier du?
Hvordan er han da?

AKSEL

Han er hyggelig han.

MOREN

Og hvordan var de andre elevene? Likte Nicolai klassen? Gjorde han?

AKSEL

Må du spørre sånn mamma? Han syns vel det var ok! OK!

UTDRAG 3:
LINN

Du går på ungdomskolen nå eller?

AKSEL

Ja, i åttende.

LINN

Ja, er det ok eller, liksom?

AKSEL

Ja, det er vel det, liksom.

LINN

Jeg har hørt du er skikkelig god på snowboard.

AKSEL

Sånn passe god. He he.

LINN

Kult. Kanskje du kan lære meg noen triks.

AKSEL

Og så legger vi oss. Og jeg sovner på ett sekund.

