
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är glada att du och dina elever kommer för att se vår 
föreställning När knoppar brister. 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/16

Om du har frågor till oss, och om ni efter att ni sett föreställningen vill läsa
manus, skickar vi det gärna. 

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 



       CARRO     ALVA

ALVA OCH CARRO ENSAMMA I VARSITT FLICKRUM

Alva och Carro är 14 år. De känner inte varandra. De skriver i sina 
dagböcker och läser dikter av Karin Boye. Alva är ensam. Carro vill 
inte träffa sina kompisar. 



ALVA OCH CARRO HÖR NÅGOT

Alva och Carro läser samma dikt samtidigt. Plötsligt är det som att 
de hör något. 

ALVA OCH CARRO LÄSER MANIFEST/TESTAMENTE

Alva har skrivit ett manifest. Carro har skrivit ett testamente. Alva 
och Carro läser samma dikt samtidigt. Plötsligt kan de höra 
varandra. Men de kan inte se varandra.



ALVA OCH CARRO FÅR KONTAKT

Alva och Carro kan prata genom boken, ungefär som en telefon. Vi 
får se hur de pratar med varandra många gånger. De pratar om
dikter och läser dikter för varandra. 

ALVA OCH CARRO MÖTS I GLÄNTAN

Plötsligt möts Alva och Carro på riktigt. De kan se och röra vid var-

andra. De har kommit till en ny plats. De undrar om de är inne i

boken. Eller om de är döda. Eller om de är inne i varandras själar.



ALVA OCH CARRO I GLÄNTAN

Alva och Carro leker och läser på den nya platsen.

ALVA OCH CARRO BLIR OSAMS OM ATT SKRIVA OM 
DIKTERNA

Carro och Alva tycker att det har slutat kännas så som det kändes 
i början när de träffades. De bråkar om hur de ska göra. Carro vill 
skriva om dikterna så att de blir bättre. Alva vill fortsätta som vanligt.



CARRO HÖR ROTSYSTEMET

Plötsligt hör de många fler röster som också läser dikter, citat och 

omskrivna dikter. Rösterna kommer från alla håll. Carro svarar dem, 

Alva är tyst.

CARRO SÄGER ÅT ALVA ATT GÅ

Alva stänger boken så att de andra rösterna försvinner. Det går inte 

att få tillbaka dem och Carro blir arg. Alva säger att Carro har hittat 

på de andra rösterna, att det inte hördes någonting. Carro säger åt 

Alva att gå därifrån.



ALVA OCH CARRO ENSAMMA I VARSITT FLICKRUM IGEN

Alva och Carro är ensamma i sina rum igen. De skriver dagbok. 

Carro skriver att hon aldrig kommer att kunna bli det hon önskar sig. 

Alva skriver att hon aldrig kommer att hitta någon vän igen.

CARRO OCH ALVA FÅR KONTAKT IGEN

När Carro läser en diktrad om blommor, kan hon plötsligt höra Alva 

igen. Hon hör att Alva är ledsen. När Alva läser en diktrad om vatten, 

kan hon plötsligt höra Carro igen.



CARRO OCH ALVA MÖTS I GLÄNTAN IGEN

Alva ber Carro om ursäkt. Hon försöker skriva om en dikt, men
rösterna kommer inte tillbaka. Carro säger att hon aldrig kommer att 
försvinna från Alva.

CARRO OCH ALVA SKRIVER OM DIKTER OCH HÖR
ROTSYSTEMET

Carro och Alva hjälps åt att skriva om dikterna. De läser en vers i 
taget ur boken, och skriver sedan om den. De försöker få rösterna 
att komma tillbaka.Till slut hittar de på en vers som fungerar.
Rösterna kommer tillbaka och platsen som de varit på blir till ännu 
en ny plats. 



ALVA OCH CARROTILLBAKA I SINA RUM

Alva och Carro är tillbaka i sina rum och skriver dagbok, men de kan 
alltid höra varandra och rösterna.

     SLUT!

Karin Boye - var en svensk poet som hörde till stilen modernism. 
Hon levde mellan är 1900 och 1941. Till detta språkstöd kommer en 
lista på de av hennes dikter som finns med i föreställningen. 

Alla dikter går att hitta på www.karinboye.se ,Karin Boye-sällskapets 
hemsida. Karin Boyes dikter och böcker finns också översatta till 
många olika språk, varav många engelska översättningar finns på 
hemsidan.


