
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är glada att du och dina elever kommer för att se 
Trollkarlen från Oz  hos oss. För dig som vill förbereda dig och dina elever inför 
föreställningen på ett sätt som ger ökad textuell förståelse, har vi sammanställt 
detta material. Komplettera gärna med vår ”Verktygslåda” efter föreställningen, 
som du hittar på: http://www.ungscen.se/forestallningar/trollkarlenfranoz

Om du har frågor till oss, vänd dig till: 

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

SPRÅKSTÖD TILL FÖRESTÄLLNINGEN 
TROLLKARLEN FRÅN OZ



ORDLISTA
CYKLON -en slags orkan, en väldigt kraftig storm, som i verkligheten finns i 
Indiska oceanen.

KOMPASS - är ett instrument som används tillsammans med en karta för att 
hitta rätt. Kompassen visar väderstrecken - norr, söder, öster och väster. Den 
första kompassen uppfanns i Kina på 1000-talet.

SMARAGDSTADEN - staden i Oz där Trollkarlen bor. Smaragd är en grön 
ädelsten som finns i stora delar av världen. De första smaragderna hittade man i 
Egypten kring 1500 år före år 0.

VALLMO - röda blommor som finns i flera olika varianter världen över. 
I verkligheten kan vissa delar av vissa vallmoblommor vara lugnande eller 

sövande om man äter dem.

SCEN 1
Dorothy, Dorothy och Dorothy är ensamma i sina rum. De sjunger en sång. En 
Dorothy är rädd och orolig, en Dorothy känner sig dum och förvirrad och en 
Dorothy lovar sig själv att aldrig mer känna något. 

Det kommer en cyklon och för med sig de tre Dorothys bort.



SCEN 2
I landet Oz. Den gröna soldaten står och vaktar. Han arbetar för Trollkarlen från 
Oz. De tre Dorothys ligger avsvimmade. Dorothy Gale kommer och säger att 
Soldaten står på fel ställe. Han ska stå i Smaragdstaden istället. Hon lånar ut sin 
karta och kompass till honom.

SCEN 3
Häxan Nordan kommer. Hon väcker de tre Dorothys och tackar dem för att de 
har dödat den onda häxan Östan. De har landat på henne. Häxan Nordan 
berättar om landet Oz och att de inte kan komma hem därifrån. De får silverskor 
som ska skydda dem. 



SCEN 4
Häxan Nordan säger att Trollkarlen från Oz kanske kan hjälpa dem att komma 
hem. De ska följa den gula vägen till Smaragdstaden där Trollkarlen bor. De tre 
Dorothys kommer överens om att hjälpas åt för att kunna komma hem. De går 
på den gula vägen. 

I bakgrunden hittar Dorothy Gale också sina skor. Men hon är inte nöjd med att 
tre Dorothys till har kommit till Oz. Hon vill vara den enda huvudpersonen.

SCEN 5
Dorothy Gale söver ned de tre andra Dorothys med hjälp av ett fält med
vallmoblommor. Hon sjunger en sång om att hon ska vara den som har
huvudrollen.



Dorothy Gale förvandlar en Dorothy till ett lejon utan mod, en Dorothy till en 
Fågelskrämma utan hjärna, och en Dorothy till en Plåtis utan hjärta. De minns 
inte vilka de egentligen är. Dorothy Gale berättar att hon vill hem till Kansas, och 
att de ska följa med henne till Trollkarlen för att de ska få sitt mod, sin hjärna 
och sitt hjärta.

SCEN 6
I Smaragdstaden vaktar den Gröna Soldaten. De fyra får prata med Trollkarlen i 
telefon, som säger att de måste döda den onda häxan Västan. Annars kommer 
han inte att hjälpa dem.

SCEN 7
På väg till häxan Västan blir Dorothy Gale, Fågelskrämman, Plåtis och Lejonet 
överfallna av flygande apor som retar Lejonet. Aporna syns inte, men hörs som 
elaka röster. De andra tre hjälper till att jaga bort dem.



SCEN 8
När de fyra kommer fram till häxan Västan förtrollar hon dem med sin magiska 
hatt. Hon vill ha Dorothy Gales skor, men de går inte att ta av. 

Häxan tvingar Dorothy Gale att diska en enorm disk, men Dorothy Gale smälter 
häxan med vatten så att hon dör.

SCEN 9
Dorothy Gale är förvirrad, hon minns inte vägen tillbaka till Smaragdstaden. 
Fågelskrämman tar häxan Västans magiska hatt och trollar så att de kan komma 
tillbaka.



SCEN 10

Tillbaka i Smaragdstaden. Trollkarlen visar sig och håller tal, men Lejonet 
upptäcker att han inte är någon trollkarl på riktigt. Han är en helt vanlig man. 
Han sjunger en sång om hur han kom till Oz och lurade alla att han var en
trollkarl.

Trollkarlen lovar att hjälpa dem att komma hem, att få en hjärna, ett hjärta och 
ett mod, i alla fall. Men han lurar dem. Han smiter iväg.



SCEN 11
Dorothy Gale berättar att det är såhär filmen fortsätter varje gång. Trollkarlen 
sviker henne. Den gröna soldaten har inte längre någon att vakta och ingen vet 
vad de ska göra. 
   
Dorothy Gale sjunger en sång om hur hon vill sluta följa någon annans idé, och 
göra som hon själv vill.

SCEN 12
Dorothy Gale berättar för Lejonet, Fågelskrämman och Plåtis att hon har 
förtrollat dem. Hon säger att nu ska hon göra revolution. Hon går. Plåtis gråter 
för att både Trollkarlen och Dorothy Gale har lämnat dem. De andra tröstar 
Plåtis. 

Soldaten säger att de kan gå till Glinda, den goda häxan i syd, för att kanske få 
hjälp av henne. De lämnar honom och går vidare genom Oz.



SCEN 13
De kommer fram till landet i syd. Den gröna soldaten har blivit vakt hos Glinda 
istället. Han hjälper Lejonet, Plåtis och Fågelskrämman att förbereda sig.

Glinda trollar så att Lejonet, Fågelskrämman och Plåtis kommer ihåg vilka de är 
igen. Hon berättar att silverskorna de har på sig kan ta dem hem när de vill. De 
behöver bara slå ihop klackarna tre gånger. Det blir en stor fest.



SCEN 14
 

De tre Dorothys är hemma igen. De är ensamma i sina rum men de har 
varandra. De sjunger en sång om att de hittat vad de sökte inom sig själva. Och 
nu har de varandra.

     SLUT!


