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VARMT VÄLKOMNA TILL BACKA TEATER
Ett försök till att beskriva det obeskrivbara

En meteorit har kraschat på jorden. Den bär med sig en helt ny färg. Eller, i 
alla fall något som liknar en färg. Vissa säger att det inte alls är en färg utan 
något helt annat. Det finns inga ord för detta nya, det är främmande och 
obeskrivbart och folk förlorar vettet av att försöka förstå.

Färgen från yttre rymden är inspirerad av H.P. Lovcrafts banbrytande 
skräcknovell ”Färg bortom tid och rum” från 1927. Vad är färg och var finns 
den? Bor den i objekten runt oss, eller är det ljusvågor som bryts? Det kanske 
bara är ett påhitt av vår hjärna. Är röd samma sak för dig som för din vän? Hur 
vet du det? Föreställ dig sen att det kommer en helt ny, kanske, färg. Omöjlig 
att inordna i redan kända begrepp. Plötsligt ställs allt på ända. 

Färgen från yttre rymden är en föreställning där texten bör ses som poesi och 
inte fakta. Med hjälp av bland annat discoljus, rykande  och bubblande provrör 
och kladdig färgbrottning bjuder vi upp mellanstadieelever till filosofiska 
tankegångar om sanning och verklighet. Välkomna!

Har ni frågor, kontakta gärna oss på Backa Teater! 

Med varma hälsningar
Frida Svensson
frida.svensson@stadsteatern.goteborg.se
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TEATER
Teatern är en av de få platser där vi tillsammans som individer upplever något som bara 
händer här och nu och aldrig mer. Det finns varken pausknapp eller möjlighet att få just 
exakt samma upplevelse igen. Vi möter tillsammans och reflekterar individuellt. Teatern 
är en plats där vi kan möta andras historier och kanske även få syn på oss själva. 

Teater har använts till allt från att proklamera religion till att utforska skörheten 
i att vara människa i relation till andra. Som form har teatern tusentals år på 
nacken och är ett sätt att samtala om vår existens och tiden vi befinner oss i. Än 
idag spelas dramer som skrevs under antikens Grekland. Pjäser som Antigone 
eller Medea tolkas om utifrån den plats och tid skådespelet nu utspelas i, 
samtidigt skapas samtida scenkonst skriven och formad från vårt absoluta nu. 

Det som alltid är centralt är att teatern uppförs för en publik och sker i dialog 
med och mot publiken. Eftersom teater händer här och nu tillsammans med 
publiken är du som publik väldigt viktig. Konsten är det som uppstår i mötet 
mellan scen och salong, mellan publiken och konsten. 
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Har du varit på teater någon gång?

Hur var det?

Vad är skillnaden mellan teater och film?

Vad är en publik?

Vad är skillnaden mellan att uppleva något tillsammans med andra än att uppleva det själv?

Hur är det att vara publik på en teater, är det skillnad från till exempel att gå på bio?

TEATER - INNAN BESÖK

FRÅGOR



TEATER - INNAN BESÖK
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Vad kan det betyda och innebära att inte ha makt 

över sin historia? 

Varför är det viktigt att ha makt över sin berättelse?

Vad kan man göra för att få makt över sin historia?
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Anders Olsson jobbar som bibliotekarie 
på ungdomsavdelning Dynamo på 
Göteborgs stadsbibliotek. Han spårar sitt 
intresse för science fiction, fantasy och 
skräck till när han som tonåring började 
läsa Stephen King. Anders läser väldigt 
mycket, och har insett att han aldrig är 
mer än fem meter från en bok, varken 
hemma eller på jobbet.

Vad är din relation till H.P. Lovecraft?

Det tog lång tid innan jag läste Lovecraft, 
men han fanns med hela tiden som spår i 
andras böcker, serier, spel och konst. Nu 
läser jag honom gärna, då jag är förtjust 

i hans språk. Hans böcker brukar stå på 
skräckhyllan på biblioteket, trots att det 
han skrev egentligen är science fiction, 
eller rättare sagt en blandning av båda. 
Om en vill ha en genrebenämning så 
hamnar kosmisk fasa närmast.

Det är svårt att gå in på djupet, men 
när jag läser hans böcker blir det tydligt 
för mig vad han tyckte och hur hans 
världsbild var. Det finns också en uppsjö 
av moderna författare som skrivit böcker 
i Lovecrafts anda och inom hans världar, 
som problematiserar detta på olika sätt.

Science fiction, H.P. Lovecraft och ungas intresse för en 
alternativ framtid

I n t e r v j u
med Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie
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Med det sagt så är att läsa Lovecraft för 
mig som att äta en pralin. Det är gott 
och mastigt, men jag blir mätt ganska 
snart och av den anledningen så läser jag 
lite i taget inemellan andra böcker. 

Hur ser du på den samtida science 
fiction litteraturen och dess roll i vårt 
samhälle? 

Science fiction har alltid varit spejaren 
som både handlar om samtiden och 
skådar in i framtiden. Jag tänker att 
det inte är en slump att dystopier 
varit populära länge, och främst bland 
ungdomar. På femtiotalet handlade 
mycket science fiction om äventyr 
i rymden. På sextiotalet blev den 
experimentell och skådade ofta inåt i 
våra egna psykedeliska världar. Framåt 
70-talet skrevs också mycket feministisk 
science fiction som ifrågasatte sociala 
hierarkier och patriarkala strukturer.

Någon sa att science fiction låter oss 
utkämpa våra moraliska strider på 
förhand, vilket jag tycker låter rätt. Det 
är en what if-litteratur som ställer frågan 
”om den här tekniska grejen fanns - 
vad skulle det innebära?” eller ”om vi 
ordnar samhället på det här sättet - vad 
skulle konsekvenserna bli?” Utifrån den 
logiken handlar mycket samtida science 
fiction om kvantfysik, svarta hål, resor 

över gigantiska avstånd, och resor till 
Mars. Det är också vanligt att gestalta 
förödande krig och postapokalyptiska 
scenrier.

Om science fiction-författaren är en 
kemist så har den många (fler än den 
som skriver realism vågar jag påstå) olika 
kemikalier att blanda och experimentera 
med. De gör det dessutom ofta både bra 
och genomtänkt. Mycket av det mest 
komplexa och idémässigt utmanande 
jag läst har varit just science fiction. Sen 
finns såklart mer actionbetonad science 
fiction, med laserpistoler och coola 
utomjordingar, och den är ju också kul.

”Att läsa Lovecraft för mig 
är som att äta en pralin.”

Varför är du intresserad av att 
läsa om framtiden?

Vilken typ av science fiction 
lockar dig mest?
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SONEN
Men har du inte fattat än? Ni kan inte sätta er in i våra 
känslor, och ni ser ingenting annat än vårt yttre. Tror ni att 
det är möjligt att vara sig själv framför en spegel, som får en 
att rysa in i själen, när man ser sitt eget minspel, och inte nog 
med det, som dessutom återspeglar ens anletsdrag förvridna i 
oigenkännlighet?

Varför tror du att science fiction 
litteraturen är så populär? 

Jag tror (eller vet) att många unga är 
nyfikna på framtiden. Det är ju trots 
allt den de ska leva i. En annan faktor 
är såklart alla de böcker och filmer 
som kommit under ganska många år 
nu och ofta har unga som målgrupp. 
Kanske har unga en tendens till att vara 
mer öppensinnade för det som avviker 
från verkligheten. Många av de vuxna 
science fiction-läsarna jag träffar säger 
att de började läsa genren som barn och 
att de aldrig slutat.

Jag tror att det som lockar mest är att 
få en annan värld med andra regler 
och miljöer uppmålad för sig. Om vi 
ser läsning som något lyxigt, där vi får 
uppleva sådant som vi aldrig annars 
kan eller vill uppleva, så träffar science 
fiction målet. Chansen är ändå ganska 
liten att någon av oss får resa genom 
ett svart hål till slutet av universum och 
träffa andra varelser som både liknar oss 
och samtidgt är helt annorlunda.

Anders science fiction-boktips för barn och unga 

Voya-böckerna av Peter Ekberg
Till Vial av Henrik Ståhl 
Den sista människan av Lee Bacon

”Många säger att de började läsa genren 
som barn och att de aldrig slutat.”

Intervju av Erika Isaksson



Det finns bara tre färger. Alla andra färger består av dom här tre. Även den 

mest komplicerade nyans av himmelsblå eller babyockra kan kokas ner till 

en blandning av dom här: gul, röd, blå. I en perfekt jämn blandning blir 

dom vit och i en total avsaknad blir dom svart. 
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Här följer tre avsnitt bestånde av en intorudktionsfilm med tillhörande frågor eller övning. Filmerna når ni via länkarna 
som finns i samma mejl som detta material skickades i. Visa filmen i klassrummet. Här nedan finns förslag på vad ni 
kan göra tillsammans efter att ha sett filmen. 

Hjälp filosofen!
Fundera på några av frågorna
Vad är vänskap? Vad är lycka? Finns tiden? Varför går 
tiden så sakta ibland? Har djur känslor? Har träd känslor? 
Varför lever jag? Var försvinner människor när de dör? 
Skulle du vilja vara odödlig? Varför finns den en värld? Är 
det bara på vår planet som det finns liv? Skulle du vilja åka 
ut i rymden? 

Det obeskrivbara
Fundera
Hur skulle du beskriva något som inte går att beskriva? På 
vilket sätt? Vilka svårigheter skulle du möta? 

Övning
Välj ut något som känns omöjligt att beskriva. Testa att 
beskriva det med ord. Finns det andra sätt att beskriva det 
på? Testa att rita det. Att spela det som teater. Att visa det 
med kroppen. Finns det någon teknik som fungerar bättre 
än någon annan? Varför?

Färgexperiment
Övning
Vidare presenteras tre olika experiment. De är i 
olika svårighetgrad och märkta med Lätt, Medel 
eller Svår. 



STYVDOTTERN
Jag har inte här att göra! Ni två har 
bestämt vad som är möjligt på scen 
tillsammans. Jag förstår nog. Han vill 
komma direkt till scenen där han pratar 
om sina samvetskval. Men jag vill spela 
mitt drama! Min historia!

KATJA
Men den är inte bara din! Den är de 
andras också. Det duger inte att en 
person tränger sig fram i pjäsen och 
lägger beslag på scenen ensam. 

LEO
Varför inte? Om hon har rätt?

KATJA
Vårt jobb är inte att säga vad som är rätt! 
Vi ska säga sanningen!

Färgexperiment: Lampan Lätt
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Steg 1
Mörklägg ett rum. Bred ut lakanet eller filten på 
golvet.

Steg 2
Placera en stark lampa i mitten av lakanet. Själva 
lampan ska befinna sig ungefär 40 cm ovanför 
marken och vara riktad rakt nedåt. Lägg sedan 
en CD-skiva med sin blanka sida uppåt rakt 
under lampan.

Steg 3
Tänd lampan. Titta upp i taket. Om du inte får 
någon bra regnbåge, testa med andra CD-skivor. 
Här fungerade en bränd CD-R-skiva bäst, 
särskilt bra dess ovansida. 

Det här behöver du
1 st stark riktbar lampa 
1 st CD-skiva
1 st mörkt lakan eller mörk filt

Experimentet är hämtar från 
https://www.experimentarkivet.se/experiment/hemgjorda-regnbagen
Där finns även förklaring till vad som händer under experimentet. 



STYVDOTTERN
Jag har inte här att göra! Ni två har 
bestämt vad som är möjligt på scen 
tillsammans. Jag förstår nog. Han vill 
komma direkt till scenen där han pratar 
om sina samvetskval. Men jag vill spela 
mitt drama! Min historia!

KATJA
Men den är inte bara din! Den är de 
andras också. Det duger inte att en 
person tränger sig fram i pjäsen och 
lägger beslag på scenen ensam. 

LEO
Varför inte? Om hon har rätt?

KATJA
Vårt jobb är inte att säga vad som är rätt! 
Vi ska säga sanningen!

Färgexperiment: Mjölken Medel
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Steg 1
Häll mjölk i tallriken. Mjölken ska täcka hela 
tallrikens botten och vara runt 6 mm djup.

Steg 2
Droppa en liten mängd av vardera karamellfärg 
nära varandra i mitten av tallriken.

Steg 3
Häll en droppe diskmedel på ena ändan av 
bomullstopsen.

Steg 4

Doppa bomullstopsen mitt i mjölken. Håll den 
där i 10–15 sekunder. Se hur färgerna rör sig 
och blandas med varandra.

Det här behöver du
Mjölk med 3 % fett
1 st tallrik
Karamellfärg i olika färger
Flytande diskmedel (Yes fungerar bäst)
1 st bomullstops

Experimentet är hämtar från 
https://www.experimentarkivet.se/experiment/regnbagsmjolken
Där finns även förklaring till vad som händer under experimentet. 



STYVDOTTERN
Jag har inte här att göra! Ni två har 
bestämt vad som är möjligt på scen 
tillsammans. Jag förstår nog. Han vill 
komma direkt till scenen där han pratar 
om sina samvetskval. Men jag vill spela 
mitt drama! Min historia!

KATJA
Men den är inte bara din! Den är de 
andras också. Det duger inte att en 
person tränger sig fram i pjäsen och 
lägger beslag på scenen ensam. 

LEO
Varför inte? Om hon har rätt?

KATJA
Vårt jobb är inte att säga vad som är rätt! 
Vi ska säga sanningen!

Färgexperiment: Blomman Svår
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Steg 1
Häll 4 delar vatten och 1 del karamellfärg i varje 
glas. Rör om. Du kan blanda karamellfärger för 
att få en önskad färg.

Steg 2
Skär av stjälken längst ner, så det blir ett färskt 
snitt. Skär sedan ett snitt längs med och rakt 
genom stjälken. Börja någonstans under mitten 
och skär nedåt till stjälkens slut.

Steg 3
Placera blomman med vardera stjälkhalva i 
varsitt glas. Ställ blomman på ett ljust ställe, men 
inte i direkt solljus.

Steg 4
Vänta i 1–4 dagar tills blomman fått fina färger. 
Fyll på med vatten när det behövs.

Det här behöver du
1 st vit blomma (ex tulpan eller ros)
1 st skärbräda
1 st vass kniv
2 st glas
2 st flaskor olika karamellfärg
2 st skedar
Vatten

Experimentet är hämtar från 
https://www.experimentarkivet.se/experiment/regnbagsblomman
Där finns även förklaring till vad som händer under experimentet. 



Den gula solen
Den blåa gungan 
Den röda tapeten

Den lilla kassen
Den gråa asfalten
Den vita filen
Den vita filen



Vad har färger egentligen för betydelse?
Tänk på något föremål som har en särskild färg. Ett 
föremål som oftast har just den färgen. Hur skulle 
det föremålet upplevas om det hade en helt annan 
färg? 



 

ATT PRATA SCENKONST
Var skall du börja och hur kan du föra samtalet om en konstupplevelse vidare? Syftet 
med att prata om en scenkonstupplevelse kan vara att ge var och en av individerna i 
klassen möjlighet till en djupare förståelse för just sin individuella tolkning.

Konst kan vara drabbande, härlig, svår eller ointressant. Men en av de 
främsta egenskaperna hos ett konstverk är just att oavsett vad du tycker 
om det så är det en reflektionsyta där du speglar dig själv – verket i sig 
fungerar som ett bollplank för dina egna värderingar. Som lärare behöver 
du inte vara expert på en scenkonstföreställnings innehåll, tematik eller 
problemställningar. Du som lärare är också en åskådare och har precis som 
dina elever din egen upplevelse av det ni ser ihop.

Att kunna prata om upplevelsen inom ett tydligt ramverk skapar en djupare 
analys av det en upplevt. Då ges möjligheten till att lyssna på andras 
individuella tolkningar utan att för den sakens skull hamna i polemik om 
vem som har tolkningsföreträde i värderingen av konstverket. Att i grupp 
kunna diskutera upplevelsen och lyssna på andra stärker oss som individer 
och vi lär oss även att avkoda andra delar av samhället.

Konst har alltid en mottagare och en avsändare. Konst är subjektiv och i en 
scenkonstföreställning består allt du ser av val. Det finns en anledning till att 
rummet ser ut som det gör. Att ljuset har just den nyansen, att kläderna ser 
ut på ett visst sätt och att ljudet är precis exakt så som det är.

Det finns en uppsjö av olika former av samtalsmodeller som går att 
presentera. Vi bygger modellen efter En väv av tecken samt Att prata 
scenkonst - en enkel metod för klassrummet av Anna Berg för Regionteater 
Väst, båda baseras på en klassisk konstanalys.

Genom att utgå ifrån föreställningens form, hur det ser ut och vilka val som 
har gjorts, kan det vara lättare att gå in djupare i förståelsen för upplevelsen. 
Utgångspunkt för ett samtal om en scenkonstupplevelse bör klarläggas med 
att det inte finns något rätt eller fel i tolkningar. Sätt gärna upp regler för 
samtalet och presentera hur det ska gå till. Undvik gärna att samtalet börjar 
med värderingar som att föreställningen var bra, dålig, svår eller jobbig. 
Börja med att ta fram konkreta saker i föreställningen, för att senare komma 
till att tolka dessa. Allt går att analysera eftersom att allt är val som gjorts av 
en anledning. Utgå från dig själv och din upplevelse.
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För att förenkla begreppen delar vi in konstverket i följande kategorier:

Känsla
  Association
     Tolkning
       Kunskap
         Åsikt

Känsla är privat och något som kan vara såväl svårt att sätta ord på och något en 
vill behålla för sig själv.

Association är i mötet med en konstupplevelse subjektiv och bygger på individens 
egna erfarenheter. Dessa kan vara intressanta för individen själv men kan i ett 
gemensamt samtal vara svårt att utgå ifrån. 

Tolkning kan göras tillsammans. Individers olika tolkningar kan komplettera 
varandra, samt öppna upp för nya sätt att se på ett konstverk. 

Kunskap är något som kan vara intressant i mötet med ett konstverk, men kan bli 
en låsning. Den som vet mest eller kan flest ord har plötsligt företräde i analysen. 
Tolkningsföreträdet hamnar då hos den personen. 

Åsikt riskerar att låsa ett samtal. Den enskilda individens åsikt om upplevelsen 
är dess åsikt och inget som egentligen går att gå vidare med eller ger något till 
någon annan. Om individ 1 tyckte verket var bra och individ 2 tyckte det var 
dåligt så hamnar samtalet i vem som har tolkningsförträde och inte i en tolkning 
av verket.

Alla dessa delar kan komma upp i samtalet, men genom att starta i en analys 
öppnas möjligheten upp för att alla ska kunna delta och för att konstverket i sig 
skall få en möjlighet att växa.
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Tolkning: övning

1. Vad minns du? 
Låt gruppen individuellt, i tystnad, tänka på en scen de minns från 
föreställningen.  

2. Vilka delar består föreställningen av? 
Lista tillsammans, exempelvis på tavlan så att alla ser, de beståndsdelar 
som skapar en föreställning. Steg 1 kan vara till hjälp för att få syn på 
olika beståndsdelar. Det kan vara ljud, ljus, kostym, rekvisita, scenografi, 
mask, rörelser, text osv. Fler beståndsdelar, som inte är lika självklara, 
kommer säkert upp i ett gemensamt samtal. I detta steget görs en lista, 
inga tolkningar.  

3. Vilka scener består föreställningen av? 
Gå igenom föreställningen från start till slut. Vilka scener är med? De 
scener som eleverna tänkte på skrivs upp i ordning och fylls ut med de 
resterande. 

4. Vad betyder de olika valen? 
Applicera beståndsdelarna (steg 2) på de olika scenerna (steg 3) 
och fundera tillsammans på varför det ser ut som det gör. Alla val i 
föreställningen är medvetna val. Vad betyder de olika tecknen? Vad kan 
det innebära för föreställningen? Förändrar det vår bild av den? 

5. Vilka är vi som publik? 
En scenkonstföreställning är en gemensam upplevelse där publiken 
är medskapare till det som sker i rummet. Hur användes publiken i 
föreställningen? Vem är du, som en i publiken, i relation till det som sker?

Läs mer. www.annaberg.org
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It never existed.



Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd.

Dramatiker: Emma Palmkvist
Regissör: Lars Melin
Koreograf ramdans: Cecilia Milocco
Koreograf Line dance: Alicia Jardine
Scenograf: Maja Kall
Kostymör: Karin Dahlström
Biträdande kostymör: Helena O´byrne Arvidsson
Ljusdesign: Christofer W Fogelberg, Daniel Goody
Maskör: Josefin Ekerås, Kerstin Olsen
kompsitör: Kristina Issa, Mats Nahlin, Agnes Åhlund
Ljuddesign: Simeon Pappinen Hillert, Jonas Redig

Medverkande: Egon Ebbersten (praktikant Teaterhögskolan i 
Malmö), Ylva Gallon, Eleftheria Gerofoka, Josefin Neldén, Ulf 
Rönnerstrand, Ove Wolf
Musiker: Mats Nahlin, Agnes Åhlund

Tidigare ensamblemedlemmar och medskapare till 
föreställningen: Hannah Alem, Anna Harling, Kristina Issa, 
Viktoria Olmarker

Dramaturg: Stefan Åkesson
Regiassistent: Felicia Stjärnsand 
Producent: Lisa Nowotny
Kostymmästare: Helena O´byrne Arvidsson
Sömnad: Ellinor Landahl
Kostymvård: Malin Garellik
Rekvisita/Attribut: Ulrika Kerstinsdotter, Wanja J Fernandes

Scentekniker: Krister Nylander, Mattias Ek, Stefan Kirschhoff, 
Mimmi Holmén (praktikant Yrgo 2020), Tora Melin (praktikant 
Yrgo 2021)

Informatör: Frida Svensson, Erika Isaksson
Marknadsförare: Hanna Johansson, Johan Kollén, Martha 
Tedla
Publikarbetare: Ulrika Andersson
Publikvärdar: Johnna Arlid, Emma Bengtsson

Föreställningsfotograf: Ola Kjelbye
Videoproducent: Kristian Söderström
Tekniskt chef: Sven-Ove Fransson, Nicholaus Sparding
Chefsproducent/Administrativ chef: Lisa Nowotny
Konstnärlig ledare Backa Teater: Lars Melin
VD Göteborgs Stadsteater och Backa Teater: Björn Sandmark

Tack till: Mattias Andersson, RISE & vår unga referens- och 
provpublik. 

All musik i föreställningen är komponerad av Kristina Issa, 
Mats Nahlin & Agnes Åhlund

Föreställningens längd: 1 h

Urpremiär 15 oktober 2021 på Backa Teater

FÄRGEN FRÅN
YTTRE RYMDEN
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