
HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är glada att vi får komma ut i ert klassrum och spela vår
föreställning HAMLET - en monolog där alla dör. 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/hamlet

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

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

      SPRÅKSTÖD TILL FÖRESTÄLLNINGEN



     PROLOG
Nina presenterar sig och föreställningen. Hon är skådespelare och kommer att 
spela alla roller själv. Hon använder en mikrofon och spelar in olika ljud. 

     SCEN 1
Hamlet, Claudius och Gertrud presenterar sig. Hamlet är 17 år, Gertrud är hans 
mamma drottningen och Claudius är hennes nya man. Hamlets pappa har dött 
två månader tidigare och Hamlet är arg på sin mamma som gift om sig så tidigt. 
Hon och Claudius tycker att han ska sluta sörja.



      SCEN 2
Nina spelar in när publiken låter glada. Det är fest på slottet men Hamlet sitter 
ensam på sitt rum. Han är ledsen och funderar över att vara eller inte vara.  

      
      
             

        SCEN 3
Hamlet kan inte sova på natten och går ut på slottets mur.Han möter ett spöke 
som säger att det är hans pappa.Spöket säger att det var Claudius,mamman 
drottningens nya man, som mördade honom. Spöket säger åt Hamlet att 
hämnas.



         SCEN 4
Nina berättar om Ofelia. Hon och Hamlet har en hemlig romans. Ofelia läser ett 
brev hon fått av Hamlet och sjunger en kärlekslåt. 

        SCEN 5
Men då kommer Ofelias pappa Polonius och hennes bror Laertes och avbryter. 
De förbjuder Ofelia att träffa Hamlet. Ofelia säger till Hamlet att de inte kan 
träffas mer.



      SCEN 6
Hamlet funderar över vad spöket sa. Att han måste hämnas. Men hur ska han 
göra det? Han är förvirrad. Har han inbillat sig? Det finns ju inga spöken?

      

      SCEN 7
Ofelia berättar för sin pappa att hon träffat Hamlet och att han betedde sig 
konstigt. Hon är rädd att han har blivit galen, eftersom hon gjort slut.
 



         SCEN 8
Nina gör ljud som låter som en fest. Det är en stor middag på slottet. Hamlet 
mår inte bra och försöker få kontakt med Ofelia på andra sidan bordet. Han 
börjar förolämpa henne och göra sexuella anspelningar. Ingen på middagen gör 
något. Hamlet skäller ut Ofelia.

    

       

                SCEN 9
Hamlet pratar till publiken. Han tvivlar inte längre på att det var sin döda pappa 
han mötte som spöke. Han säger att han vill döda Claudius, då kommer han att 
göra allting bra igen. Han är hjälten.



    SCEN 10
Claudius och drottning Gertrud pratar i badet om Hamlet. Claudius tycker att 
de ska skicka bort Hamlet, så att hans sorg inte ska utvecklas till något farligt. 
Gertrud går med på det. men först vill hon prata med sin son ensam. Då säger 
Claudius att tjänaren Polonius, Ofelias pappa, ska gömma sig i drottningens rum 
för att skydda Gertrud om Hamlet skulle bli farlig. Polonius gömmer sig bakom 
en gardin.

          
    SCEN 11
Hamlet och Gertrud pratar. De börjar bråka om hennes nya äktenskap. Hamlet 
tar upp en kniv för att använda som spegel och visa henne hennes ansikte. Då 
upptäcker Hamlet att det är någon bakom gardinen. Hamlet hugger med kniven 
genom gardinen. Polonius dör. 

Hamlet förstår att han har dödat fel person, men kommer fram till att det är 
Polonius eget fel. Det spelar ingen roll att han dog, Hamlet måste hitta sin
pappas riktiga mördare.



           SCEN 12
Nina berättar att Hamlet blir ivägskickad till England. Ofelia sörjer sin pappa
Polonius. Nina berättar hur Ofelia går in i skogen och kommer fram till en flod. 
Hon gör ljud av skog och vatten.

 

         
         SCEN 13
Nina presenterar Horatio, Hamlets bäste vän. Hamlet har aldrig kommit fram till 
England, utan möter istället Horatio på en karaokebar. Horatio berättar att Ofelia 
har drunknat och att ryktet är att hon tog livet av sig eftersom hennes pappa 
hade blivit mördad. 

Hamlet blir arg. Hans pappa har ju också blivit mördad, men han har inte tagit 
livet av sig. Han ska ju hämnas istället. Hamlet tänker att Ofelia kanske tagit livet 
av sig som en hämnd på honom, för att han dödade hennes pappa. Han tycker 
att Ofelia betett sig egoistiskt. Horatio försöker trösta Hamlet men han säger att 
han borde dö. Han ser sig inte som en hjälte längre.



    SCEN 14
Claudius utnyttjar Laertes, Ofelias bror som nu har förlorat både sin pappa och 
sin syster. Han övertygar Laertes till att utmana Hamlet i en duell med svärd. De 
gör en hemlig plan.

       
     

    
      SCEN 15
Hamlet och Horatio pratar innan duellen ska börja. Horatio misstänker att 
duellen är en fälla, men Hamlet verkar inte bry sig om det. Han säger att han 
förtjänar det.
 



        SCEN 16
Nina berättar om hur alla i pjäsen dör. Laertes träffar Hamlet med sitt förgiftade 
svärd. Hamlet träffar Laertes med samma svärd innan han dör. Hamlets mamma 
drottning Gertrud råkar dricka det förgiftade vinet som kung Claudius har ställt 
fram till Hamlet. Hamlet lyckas med sina sista krafter sticka sitt svärd i Claudius 
hjärta. Polonius är redan död, Hamlet stack ju sin kniv i honom genom gardinen. 
Ofelia är också redan död. Hon lämnade slottet utan att någon märkte och klev 
ned i den kalla floden.
Hamlet ligger på golvet och är mycket nära att dö. Han ber Horatio, den enda 
som fortfarande lever, att berätta om hans öde.

        SCEN 17
Nina sjunger en sång på engelska. Texten är baserad på den berömda
monologen från pjäsen Hamlet: Att vara eller inte vara (To be or not to be).

     


