
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att få komma till ert klassrum med vår 
föreställning Hamlet - en monolog där alla dör. I föreställningen träffar vi 
skådespelaren Nina, som ensam ska spela William Shakespeares stora 
klassiker Hamlet och göra alla roller själv. Till sin hjälp har hon ett badkar, en 
mikrofon och en så kallad trampstudio för ljudeffekter. Allt eftersom berättelsen
fortskrider upptäcker hon fler och fler märkliga, problematiska och drabbande 
aspekter av pjäsen. Hamlet - en monolog där alla dör är en föreställning som vill 
undersöka varför Hamlet är en av våra absolut mest spelade och spridda texter, 
vad den egentligen handlar om och hur den kan vara relevant för oss, och inte 
minst för unga, idag. 

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 diskutera 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
elin.andersson@ungscen.se

VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN



KLASSIKER OCH TOLKNINGAR 
Den här övningen kan vara bra att börja med, för att skapa gemensamma 
minnen och förståelse av vad ni sett. Uppmuntra dina elever att fokusera på 
upplevelsen av just denna föreställning, snarare än på förståelsen av handlingen 
i själva pjäsen Hamlet.

Gör en gemensam genomgång i helklass, och skriv upp nyckelord på
tavlan, stort som smått. Ni kan till exempel göra en tidslinje och skriva 
nyckelord längs med den.

Vad hände i föreställningen? Vilka olika saker minns ni - roller, repliker, känslor, 
händelser, saker i scenografin? Ljud och rörelser? Rekvisita? Karaktärer? Minns 
ni början - hur var den? Hur var slutet? Vilka saker stack ut?

Låt dina elever diskutera i mindre grupper, med orden på tavlan som stöd, 
och göra en mindmap eller gemensamma anteckningar.

Vilka olika scener minns ni särskilt? Hur kändes de scenerna? Var det något 
som var särskilt härligt, eller obehagligt?
Förekommer det olika slags tilltal i föreställningen? Vilka och hur skiljer de sig 
åt? 

Vem är Hamlet? Vilka fler karaktärer minns ni? 
Vad händer mellan dem? Förändras karaktärerna, till exempel Hamlet och 
Ofelia, under föreställningen? Hur?

 



HAMLET OCH OFELIA
Låt dina elever fortsätta diskutera i de mindre grupperna, och prata om 
Hamlet och Ofelia. Fortsätt uppmuntra dem till att utgå från 
föreställningen, snarare än pjäsen Hamlet.

Hur mår Hamlet? Varför? Vad är han med om under föreställningens gång?
Vilken slags familj och vilket slags samhälle lever Hamlet i? På vilket sätt kan det 
påverka honom? Vad vill han, och hur hindras han från det?

Minns ni några scener där det tydligt märks hur han känner och mår? 
Hur tror ni till exempel att han känner under middagsscenen, när han förnedrar 
Ofelia? Varför tror ni att han gör så?
Hur reagerar Ofelia? Varför, tror ni? 

Tror ni att vålnaden, Hamlets pappas spöke, bara finns i Hamlets huvud, eller på 
riktigt?
Hamlet kallar sig själv för hjälte, men i slutet säger han att han förtjänar att dö. 
Vad tycker ni - är han en hjälte eller en förövare?

Hur mår Ofelia? Varför? 
Minns ni några scener där det tydligt märks hur hon känner och mår?
Vilken slags familj och vilket slags samhälle lever Ofelia i? På vilket sätt kan det 
påverka henne? Vad vill hon, och hur hindras hon från det?
Varför gör Ofelia slut med Hamlet?
Varför tror ni att Ofelia tar sitt liv och dränker sig i floden?



Vilka skillnader finns det mellan rollerna Hamlet och Ofelia? Hur pratar de, hur 
förhåller de sig till saker som händer dem? Hur hanterar de negativa känslor, 
som sorg?

”Att vara eller inte vara” kan vara världens mest kända replik. Den ingår i en 
lång monolog som Hamlet har i originalpjäsen. I vår pjäs kommer den 
monologen innan Hamlet ser spöket. Och på slutet som sångtext på engelska. 

Låt dina elever leta upp monologen och läsa den för varandra.

Varför tror ni att den här texten är så känd? 
Vad tycker ni att den betyder? 
Kan den betyda flera olika saker? Vilka?
Varför tror ni att de som har gjort föreställningen har med texten som sångtext i 
slutet? Känns det som att det är Hamlet som sjunger den då, eller någon 
annan?



KLASSIKER OCH TOLKNINGAR

Låt dina elever fortsätta diskutera i de mindre grupperna, eller låt dem 
skriva reflektioner enskilt, och fundera över begreppet klassiker.

Vad innebär uttrycket klassiker? Hur vet man att ett verk är en klassiker och vem 
bestämmer det? 
Titta till exempel bland de böcker, filmer och annat ni fått läsa/se under er 
skolgång. Har de något gemensamt? 

Är de skrivna/skapade av män eller kvinnor? 
Från vilka länder/platser? Var utspelar sig verken? 
Vem är huvudperson? 
Vilka andra verk hade ni velat få ta del av i skolan, och varför? 

Varför tror ni att Hamlet har blivit en så stor klassiker, att den spelas hela tiden?
Pjäsen innehåller kring 25 roller för killar och bara två för tjejer - tycker ni att det 
finns något problem med det? Varför tror ni att den har den fortsatt vara så 
populär, trots det? Tycker ni att man kan man fortsätta att spela Hamlet ändå?

ung scen/östs föreställning är en tolkning av pjäsen Hamlet. Den är förkortad 
och omskriven och föreställningen spelas av bara en skådespelare. 
Den innehåller ingen scenografi eller kläder som är typiska för 1600-talet när 
pjäsen utspelar sig, och mycket av språket är förenklat och moderniserat. 

Låt dina elever läsa en bit ur originaltexten Hamlet eller sök på Youtube 
efter klipp från mer klassiska Hamlet-föreställningar. I Radioteaterns arkiv 
finns även en konventionell version från 1960 som ni kan lyssna på. Här är 
länken: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/252734?programid=4453

Diskutera frågorna nedan i de små grupperna, eller låt dina elever skriva 
enskilt kring frågorna.

Vad känner ni igen i föreställningen från vad ni visste innan om pjäsen Hamlet, 
om ni visste något?
Vad i föreställningen skiljer sig från vad ni trodde att ni skulle se?
Hur förändrar föreställningen vad ni visste eller tyckte om pjäsen Hamlet? 
Varför? 
Minns ni något särskilt som ni tyckte skilde sig från originalet, på ett bra eller 
dåligt sätt?
Varför tror ni att de som har gjort föreställningen har valt att göra just Hamlet?



Hamlet har gjorts i otaliga varianter och tolkningar. Läs till exempel en bit ur 
Hamletmaskinen av Heiner Müller, eller titta på Disneys Lejonkungen, som 
också bygger på berättelsen om Hamlet. 

Hur skiljer sig dessa båda tolkningar åt? 
Vad tror ni Heiner Müller har tagit fasta på i originalet? 
De som gjort Lejonkungen?
Kommer ni på några fler exempel på tolkningar av klassiker? Teater, filmer eller 
böcker som har klassiska förlagor? Vilka förändringar har de gjort?

Vanliga grepp i hur man kan omtolka klassiska förlagor kan vara att byta kön på 
roller, att förlägga en gammal berättelse i nutid, att byta genre, att lägga till
 roller eller att, som i den här föreställningen, göra en pjäs med många roller till 
en monolog för en ensam skådespelare. 

Låt dina elever fundera och skriva enskilt:

Vad betyder det att tolka något, inom konst?
Varför tror du att regissörer och andra konstnärer ofta väljer att tolka klassiska 
verk? 

Finns det något klassiskt verk du hade velat göra om på ditt eget sätt? Som 
bok, dikt, pjäs eller något annat? 
Hur skulle du göra då? Vad skulle du ta bort, behålla, lägga till? 
Vad skulle du ändra? Varför?


