
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser föreställningen 
Trollkarlen från Oz hos oss. Föreställningen är en nyskriven, fri bearbetning av 
Frank L Baums roman från 1900. Den handlar om tre Dorothys från vår värld, 
som hamnar i det magiska landet Oz. Där möter de tre levande häxor och en 
död, en grön soldat och en svåråtkomlig trollkarl, och Dorothy Gale som tycker 
att filmen handlar om henne. Det är en föreställning om att känna att man 
duger, om att våga ge och ta emot hjälp, och om att hitta sin alldeles egna 
revolution. 

För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta 
material. Det är tänkt att inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med 
föreställningens teman, och innehåller förslag på ämnen och diskussionsfrågor 
som både går bra att prata om i stor eller liten grupp, och som du kan låta dina 
elever fundera, rita och skriva kring enskilt. Känn dig fri att utveckla och
förändra det här materialet utifrån vad som passar er! Du som lärare vet bäst 
vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och kompetenser som finns 
bland eleverna. Lycka till! 

Om du har frågor till oss, vänd dig till: 

Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig 
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN 
TROLLKARLEN FRÅN OZ



Låt dina elever först diskutera föreställningen som helhet, i mindre grupper. 

Vilka personer fanns med? Vad hände? Vilka saker minns ni särskilt mycket? 
Vem eller vilka uppfattade ni som huvudpersoner, och varför? Vilka teman finns i 
föreställningen? Låt grupperna berätta vad de pratat om och skriv upp 
nyckelord och karaktärer på tavlan.

LANDET OZ
Låt dina elever skriva och/eller rita enskilt, eller diskutera i mindre grupper.
Vad är Oz för slags plats? Var ligger det? Hur kommer en dit? Tror du att vem 
som helst kan komma dit? 
Trollkarlen - vem är han, vad vill han?
Soldaten - vem är han, vad vill han?

Låt dina elever i mindre grupper diskutera häxorna i föreställningen. 
Vilka häxor finns i Oz? Vad har de för egenskaper och vad vill de? I Oz finns 
både onda och goda häxor. Tycker du att det syns på dem vilken sort de tillhör? 

Låt dina elever fundera över sagor och filmer, till exempel Frost, Harry Potter, 
Sagan om ringen, etc. Hur brukar onda och goda se ut i filmer? Vilka onda och 
goda karaktärer har du sett och hur ser de ut? Varför tror du att det är så?

Låt dina elever rita sin favorithäxa från föreställningen, eller en fantasihäxa.
Vilka krafter skulle hen ha? Syns krafterna på henne? Är hon ond, god, eller 
både och? Hur syns det?

Låt dina elever diskutera landet Oz:s funktion i berättelsen. 
Varför tror du att de tre Dorothys hamnar i Oz? Har någon bestämt att de ska 
komma dit, och i så fall vem och varför? Är Oz på riktigt eller en dröm? I så fall 
vems dröm?



DOROTHYS
Låt dina elever diskutera de tre Dorothys vi ser i början, och hur de hänger 
ihop med Lejonet, Fågelskrämman och Plåtis.
Vilka är de tre Dorothys vi ser i början? 
Vad har de för egenskaper och vad är de rädda för?
Vilken Dorothy förvandlas till vilken figur? Varför tror du att det är så?

Lärarfusklapp: 
Dorothy som är rädd för att gå till skolan blir ett fegt lejon.
Dorothy som tror att hen inte kan tänka blir en fågelskrämma som saknar hjärna.
Dorothy som inte orkar känna något blir en Plåtis som saknar hjärta. 

Är det någon skillnad på de tre Dorothys i början och i slutet när de är hemma 
igen? Vad har i så fall förändrats?



UPP TILL KAMP
Dorothy Gale lever först i filmen Trollkarlen från Oz och dess handling, men gör 
i slutet av föreställningen uppror mot det förutbestämda och går efter sin egen 
vilja. 

Låt dina elever diskutera eller skriva enskilt om Dorothy Gale och hur hon 
förändras under föreställningen.

Vem är Dorothy Gale? Vad gör hon och vad vill hon i början? 
Hur tror du att hon känner sig?
Hur liknar hon och hur skiljer hon sig från de andra tre Dorothys?
Varför tror du att Dorothy Gale förtrollar de andra Dorothys? 

Låt dina elever fundera över vart Dorothy Gale tar vägen när hon ska göra 
revolution.
Varför tror du att Dorothy Gale inte vill vara med i filmen längre?
Vad tror du att hon gör efter att hon lämnat de andra?

Vad betyder det att göra revolution? Kan man säga att någon annan karaktär 
också gör det? 
Om du skulle göra revolution, vad skulle du göra då? Skriv eller rita!



Titta på filmen Trollkarlen från Oz från 1937.
Vad är annorlunda och vad är likt teaterns uppsättning? 
Varför, tror du?
Vilka skillnader finns det hos Dorothy Gale om ni jämför filmen och
föreställningen? 

Om ni låter eleverna rita får ni gärna posta teckningar till oss på ung scen/
öst.Det är väldigt roligt för oss att få respons i efterhand och vi uppskattar det 
mycket. Tack! 

Posta i så fall till:

ung scen/öst
Att: Elin Andersson
Elsa Brändströms gata 10
582 27 Linköping


