
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser vår föreställning 
När knoppar brister. Föreställningen handlar om Alva och Carro som, 
ensamma i varsitt rum, plötsligt får en magisk kontakt med varandra via Karin 
Boyes diktvärld. De kastas in i en intensiv vänskapsförälskelse, som dock börjar 
krackelera när deras olika erfarenheter och inställningar till verkligheten, dikten 
och skapandet gör sig påminda. När knoppar brister är en föreställning som 
behandlar teman som vänskap, identitet, utveckling och tillhörighet.

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 former.

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. Materialet 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 och skriva kring enskilt. Lycka till!
 
Om du har frågor till oss, vänd dig till: 
Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig 
013-37 77 77

VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN 



DIKTERNA
Med denna verktygslåda följer en lista på de dikter som förekommer i 
föreställningen. Alla Karin Boyes dikter går att hitta på 
Karin Boye-sällskapets hemsida, karinboye.se. 

I föreställningen använder Alva och Carro dikter av poeten Karin Boye på olika 
sätt - för att uttrycka något de känner eller bara för att det är roligt att citera. När 
de just haft kontakt för första gången citerar de från varsin dikt som båda 
innehåller rosor: Vårens väntan och Idyll. 

Låt dina elever läsa de båda dikterna och analysera dem. 
Hur känns dikterna? Vad tycker du att de handlar om? Vad har de gemensamt 
och vad skiljer dem åt? 
Tycker du att den ena eller andra dikten passar bättre för Alva eller Carro?
Varför då?
Låt dina elever leta reda på fler av dikterna i original och analysera dem. 
Minns ni fler dikter som fanns med i föreställningen? I vilka scener? 
Varför tror du att Alva och Carro citerar just de dikterna? 

Alva och Carro använder boken med Karin Boyes dikter för att spå sig själva. 

Låt dina elever diskutera i smågrupper: 
Hur gör Alva och Carro när de spår sig själva och varandra? 
Tror du att de tror på svaren de får? Varför tror du att de använder spådom?
Har du spått dig själv eller någon annan med en bok, eller på något annat sätt? 
Hur gjorde du då? Vilka frågor ställde du?

Låt dina elever låna en Karin Boye-diktbok (eller annan lyrik!) och prova att göra 
några spådomar, på sig själva eller varandra. Hur tolkar du svaren? Känns det 
som att svaren hänger ihop med vad du frågar, eller blir det obegripligt? Hur 
känns det att bli spådd?



CITAT OCH MEMES
Alva och Carro citerar Karin Boye-dikter. 
Men Carro och rotsystemets röster använder också andra citat och
inspirationstexter på engelska, som t ex 
CUPCAKES ARE MUFFINS THAT BELIEVED IN MIRACLES, The greater your 
storm, the brighter your rainbow och Life is tough, but so are you. 

Låt dina elever diskutera i smågrupper eller skriva enskilt: 
Kände du igen något av citaten på engelska? Var tror du att de kommer ifrån? 
Tycker du att det finns likheter mellan dem och dikterna? I så fall, hurdå? 
Varför tror du att Carro använder citaten på engelska, men inte Alva?

Hur känns det för Alva och Carro när rösterna och de många citaten hörs första 
gången? Varför tror du att deras reaktioner skiljer sig åt?
Hur känns det för dem andra gången rösterna hörs, i slutet? 

Kändes det något för dig? Hur?

Har du något favoritcitat? Något som du har eller skulle kunna ha på en affisch, 
eller en t-shirt, eller skriva i en dagbok? Vilket? Varför? 
Sök på internet eller Pinterest efter ”inspirational quotes” och hitta fler favoriter!



FANTASY
I föreställningen gör Carros och Alvas böcker att de kan komma i kontakt med 
varandra, och med en annan värld. 

Låt dina elever prata i smågrupper och minnas och analysera hur magin
fungerar i föreställningen.

Hur får Alva och Carro kontakt med varandra?
Var tror du att de hamnar när de får fysisk kontakt för första gången?
Hur får de kontakt med de andra rösterna? 
Vilka tror du att de andra rösterna är?

Fantasy definieras som en genre där en avvikande verklighet, till exempel magi 
eller andra övernaturliga saker, spelar en viktig roll. Ofta kan en
fantasyberättelse utspela sig i två världar, som personerna kan röra sig emellan 
genom till exempel en magisk dörr eller annan portal. Fantasy finns inom alla 
genrer: böcker, film, serier och spel. Exempel på fantasy där karaktärerna 
transporteras mellan olika världar: Narnia-böckerna, Den oändliga historien, Mio 
min Mio och Engelsforstrilogin (Cirkeln-böckerna).

Låt dina elever diskutera eller skriva enskilt:
Gillar du någon fantasyserie, -spel eller -film? Finns den vanliga världen med 
där? Vilka magiska ting eller krafter finns? Finns det några likheter med saker 
som händer i den här föreställningen? Vilka? 
Skulle du säga att föreställningen tillhör fantasy-genren? Varför, eller varför inte? 
Vilka saker som känns som fantasy innehåller föreställningen, och vilka saknas?



HANDLING
Den här övningen kan vara bra att börja med, för att skapa gemensamma 
minnen och förståelse av vad ni sett. 

Gör en gemensam genomgång i helklass, och skriv upp nyckelord på tavlan. 
Vad hände i föreställningen? Vilka olika saker minns ni - repliker, känslor, 
händelser, saker i scenografin? Karaktärer? Minns ni början - hur var den?
Hur var slutet?

Låt dina elever diskutera i mindre grupper, med orden på tavlan som stöd: 
Vilka olika scener minns ni särskilt? Hur kändes de scenerna? 
Förekommer det olika världar i föreställningen? Vilka och hur skiljer de sig åt? 
Vilka är Alva och Carro? Vad händer mellan dem?
Förändras de under föreställningen? Hur?



FÖRTECKNING ÖVER DIKTER I FÖRESTÄLLNINGEN

Detta är en lista på de dikter som finns med eller citeras i ung scen/östs 
föreställning När knoppar brister. 

De är kronologiskt ordnade efter första gången dikten förekommer i
föreställningen. Till de flesta dikttitlarna finns inom parentes någon rad för att 
förklara vilken dikt eller citat det rör sig om. 

Enstaka rader är i princip alltid googlingsbara och alla dikter finns också på 
Karin Boye-sällskapets hemsida, karinboye.se.

HAVET (salt, bittersalt, är havet…)  

DET NAMNLÖSA (mycket gör ont som inte har namn) 

MIN HUD ÄR FULL AV FJÄRILAR

TILLÄGNAN 12 (nu har natten liv, nu har rymden makt)

DEN OKÄNDA (ditt namn är natt, det är gåta skum)

KUNSKAP (på ängar där havets hästar betar)

VÅRENS VÄNTAN (Dröm om rosor)

IDYLL (mina lyckliga händer slår ut i tunga rosor)

TRÄDET (När min dörr är stängd och min lampa släckt)

TILLÄGNAN 8 (och göra vår skiraste dröm till jord)

OM DETTA LIVET ÄR DET ENDA (de djupa källorna, där ingen än har druckit)

TILL NÅGON SOM ÄR MYCKET UNG (klara blomklocka)

FÖRKLARING (den mörka gåtans svar uppenbarat)

MÅNGA RÖSTER TALAR (din är som vatten)

HUR KAN JAG SÄGA… (om din röst är vacker)

DU ÄR MIN SJÄLS UPPSTÅNDELSE (ett hav av glas/fram mot dig har jag levat)

MORGON (dagen är du, och ljuset är du…)

UPPVAKNANDE (liv av dig, av dig)



DU SKA TACKA (dina gudar)

EVIGHET (en gång var vår sommar en evighet lång)

SMÅ TING (små, små ting föraktade/.../milda fästen)

ÖGONEN ÄR VÅRT ÖDE (älskade syskonögon)

SKÖLDMÖN (Jag drömde om svärd i natt)

JA VISST GÖR DET ONT

I RÖRELSE (Den mätta dagen, den är aldrig störst)

JAG VILL MÖTA… (jag vill möta livet vapenlös)


