ÅTERVINNINGSCENTRALEN
LÄRARHANDLEDNING

Bild: Ulrika Linder

VÄLKOMMEN TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN
På en återvinningscentral någonstans i Sverige får vi möta den glada och rättrådiga Ulrika och hennes kollegor Ulrik och Erika. Varje dag möter de en massa kunder, så kallade ”slängare”, som kommer för att slänga sitt
skräp. Slängarna är ibland stressade, ibland arga, ibland ledsna och ibland glada. Ulrika gör allt för sprida
optimism och kunskap men möter så mycket okunnighet, axelryckningar och miljöförstöring att hon själv börjar
tvivla på om det verkligen är lönt att bry sig om miljön...
Återvinningscentralen är en musikteaterföreställning för mellanstadiet där publiken möter många olika karaktärer
som både jobbar på och besöker återvinningscentralen. Det är en knäpp, rolig och hektisk värld där vuxna
kanske inte alls beter sig som de brukar och där kunden alltid har fel. Vi möter både fantasier och verkliga
händelser och lär oss en hel del om sopsortering.
Pjäsen bygger på serieboken ”Återvinningscentralen” av Ulrika Linder som under flera åt jobbade på en återvinningscentral och skrev och ritade boken utifrån sina egna erfarenheter.
Varmt välkomna!

FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN
Det krävs inga förkunskaper för att se teaterföreställningen men du som lärare kan öka förförståelsen för dina
elever genom att i förväg prata om vad en återvinningscentral är, eftersom det är en plats där kanske inte alla
elever har varit.
Vad är en återvinningscentral?
Det är skillnad på en återviningscentral och en återvinningsstation. En återvinningsstation är den plats där hushåll
sopsorterar och återvinner delar av sitt hushållsavfall. Här slängs och sorteras förpackningar utifrån de material de är tillverkade av såsom glas, kartong, metall och plast. Även tidiningar återvinns här. Dessa kan variera i
utseende och indelning beroende på var i landet du bor. En del återvinningsstationer finns utomhus på en allmän
plats medan andra finns inomhus, i tex källare i ett lägenhetshus.
En återvinningscentral, även kallat ÅVC, är en stor, ofta avskild, inhägnad plats utomhus dit hushåll ska transportera sitt grovavfall, sitt elavfall och sitt farliga avfall. Här slängs alltså allt som inte får slängas hemma eller
i återvinningsstationen. Varje sorts avfall slängs i en särskild container. Det kan vara allt från trasiga möbler,
spruckna tallrikar till tv-apparater och överbliven målarfärg. För att ta sig till ÅVC med sitt skräp krävs det ofta bil
och ibland även släpvagn. Det gör att det kan vara svårt för de vuxna som inte själva har tillgång till detta att ta
sig dit och slänga.

Teaterbesöket
Eftersom alla har olika erfarenheter av att se på teater kan det vara bra att prata om vad teater är och vad som
kommer att hända under föreställnigen. Oavsett om ni besöker en teater eller är i en lokal på skolan, kan det
vara bra att veta följande:
• Ni kommer att få ta av er ytterkläderna och skorna. Mobiltelefoner ska sättas på ljudlöst och
inte vibrera. Skådespelarna kommer att släppa in en och en i salongen.
• Publiken får gärna skratta eller på annat sätt reagera på det som händer i föreställningen. Så
länge publiken pratar eller utropar saker som kommer av att de är engagerade går det bra. Om
du som lärare märker att någon elev är ofokuserad och tar uppmärksamheten bort från
föreställningen får du gärna ta hand om den situationen.
• De tre skådespelarna ni ska få träffa heter Olivia, Adam och Ida. Skådespelarna är inte
pedagoger men dom är experter på att spela teater för barn och unga. Av er lärare
önskar vi att ni är en förebild som publik, att ni är fokuserade på det som händer på scenen och
vi hoppas att ni också får en teaterupplevelse.
• En får inte filma eller fotografera under föreställningen. Vill ni ha bilder till tex en klass-blogg
kan ni be skådespelarna om att ta en bild efter föreställningen.

EFTER FÖRESTÄLLNNGEN
SAMTALA OM SCENKONST
En teaterupplevelse är alltid en individuell upplevelse där varje person ser olika saker, associerar till egna
erfarenheter och ibland blir överraskad av vilka känslor föreställningen skapar i den som är publik. Att en
persons upplevelse eller tolkning aldrig är fel är något som bör respekteras i gruppsamtal. Det är heller inte
ovanligt att barn och vuxna ser olika saker i en föreställning. Som lärare är en bra inställning att frågorna är mer
intressanta än svaren och att fokus ligger i tolkning snarare än tyckande. En modell att utgå ifrån är beskriv - tolka
- reflektera.

Beskrivning

Börja med att beskriva vad ni såg och hörde. Hur såg rummet ut? Hur såg karaktärerna ut? Vad hade de för
kläder? Vad fanns det för saker (rekvisita)? Såg allt likadant hela tiden eller förändrades något? Vad hörde ni för
musik? Var kom musiken ifrån, vilka instrument spelades?

Tolkning

Fortsätt sedan med tolkningen, varför något var på ett visst sätt. Diskutera vad ni tror och tänker om pjäsens
innehåll. Frågor som ni kan utgå ifrån:
Vem var Ulrika? Vad ville hon? Hur betedde hon sig mot andra? Förändrades hon under pjäsens gång? Varför
gjorde hon det i så fall?
Vilka var Ulrikas två kollegor? Var de likadana? Vad gjorde dem? Hur du några kompisar som är som Ulrik och
Erika?
Vilka karaktärer fanns det mer i pjäsen? Vad gjorde dem? Varför gjorde dem så? Kände du igen någon av dem?
Varför fanns det sånger i pjäsen? Vad handlade sångerna om?

Reflektion

Slutligen kan samtalets öppnas upp för personliga reflektioner och associationer. Här kommer några förslag att
utgå ifrån:
Om pjäsen
Vad tyckte ni om pjäsen? Vad var roligt? Vad var sorgligt? Vad var läskigt? Vad var oväntat? Var det något som
var svårt att förstå? Vad var bäst?
Om återvinning
Vad är återvinning? Varför återvinner vi? Vad är det vi återvinner? Varför återvinner inte alla? Återvinner du?
Om miljö
Vad är miljö? Kan miljö var olika saker? Hur kan miljön förändras? Hur kan miljön skyddas?
Om klimat
Vad är klimat? Vad tänker du på när du hör ordet klimat? Är klimatet något du tänker på? Vad tänker du på i så
fall? Pratar ni om klimatet i skolan? Pratar ni om klimatet hemma?
Om att säga till
I pjäsen är det en del karaktärer som inte tycker om när Ulrika säger till dem. Hur ska jag göra när jag ska säga
till någon som gör fel? Ska jag alltid säga till när någon gör fel? Hur ska jag våga säga till? När har jag sagt till
någon som gjorde fel? Hur känns det när någon säger till mig? Blir jag arg? Blir jag ledsen?

ÖVNINGAR
Rita en seriestripp

Vilken scen ur föreställningen minns du starkast? Rita den i form av en kort seriestripp. Om du hellre vill skriva går
det också bra!

Skräpvandring

Gå ut och samla skräp och återvinn. Fundera och diskutera gärna var skräpet kommer ifrån och varför det har
hamnat på marken.

Bygg ett eget skräpmonster

Samla in skräp på er skola, tex gamlat papper, tygbitar från slöjen och överblivet pysselmaterial och bygg sen
ett skräpmonster. Ni kan bygga varsitt monster eller bygga tillsammans så att monstret blir lika stort som det
Ulrika mötte i föreställningen.

Våga säga till-teater

Dela in er i mindre grupper och hitta på en kort historia om någon som vågar säga till någon annan som gör fel.
Det kan vara någon som sätter stopp för ett bråk, hindrar någon från att skräpa ner eller någon som går över
vägen utan att se sig för. Prata gärna om vad som krävs för att säga till och hur det går till. Vad händer om någon
blir arg eller ledsen?

Fördjupa er mer

På Sveriges avfallsportal www.sopor.nu finns mycket bra information för er som vill fördjupa era kunskaper kring
sopor och sopsotering ännu mer.

Återvinningscentralen är baserad på boken med samma namn av Ulrika Linder
I ROLLERNA:
Ulrika: Olivia Skoog
Ulrik m.fl.: Adam Randle
Erika m.fl.: Ida Jensen
Manus, regi & musik: David Levi
Scenografi, kostym och rekvisita: Frida Thofelt och Catherine Giacomini
Musikarrangemang och instrumentbyggnation: Niclas Ekholm
Ljus & ljudteknik: Johan Dahlström
Teknikassistent: Mahmoud Deeb
Ljuddesign: David Levi
Dramaturg: Stefan Jansson
Producenter: Marianne Holmberg & My Soós Stave
Ansvarig utgivare: Marianne Holmberg
Lärarhandledning: sammanställd av David Levi och My Soós Stave

Skicka gärna brev eller mail till oss, det tycker vi är kul!
Teater Martin Mutter
Box 360
701 47, Örebro
info@martinmutter.com

