
Teater Tage Granit: 

KAMELEONTEN

Förbered eleverna på föreställningen och på vad interaktiv teater är 

• feg 
• svenne (mon. svennar)
• samhälle
• verklighet
• andra generationens 

invandrare

• hopplöst strulig
• vinnare och förlorare
• se bortom det självklara
• främlingsfientlighet
• utanförskap
• tolerans

Interaktiv teater
En teaterpjäs skapas genom repetitioner och provspelningar för publik. Skådespelarna spelar efter ett manus 
och allt är genomtänkt av manusförfattare, regissör och scenograf. Allt från färger, kläder och musik till hur 
skådespelarna rör sig, kan betyda olika saker.  Alla dessa saker skapar en stämning. Till skillnad från film är teater 
en konstart som sker i nuet i mötet med publiken.

Interaktiv teater är en teaterform där publiken och skådespelarna talar med varandra. Detta betyder att ni kan 
ge förslag på vad som kommer att hända på scenen, om skådespelarna frågar er. Publiken är en viktig del av 
föreställningen och medskapare till det som händer på scenen.

• teaterpjäs
• repetition
• provspelning
• publik
• skådespelare
• manus
• manusförfattare
• regissör

• scenograf
• stämning
• ske i nuet
• ge förslag
• scenen
• föreställning
• medskapare

Fundera på pjäsens tema

Kameleonten är en föreställning om samhällets vinnare och förlorare. Vad krävs det för att se bortom det självklara? 
Den lyfter fram frågor om främlingsfientlighet, utanförskap och tolerans. 

Diskutera i par eller i smågrupper.  
Samla tankarna på papper och avsluta sedan med en diskussion med hela klassen. 

• Vad är tolerans? 
• Vad accepterar du hos andra? 
• Vad vill du att andra ska acceptera hos dig?
• Är det skillnad på att tolerera, acceptera och förstå?
• Varför är det så svårt att tolerera människor som är olika en själv?
• Vad är främlingsfientlighet? 
• Har ni stött på främlingsfientlighet? 

Tips på vad man kan göra före föreställningen

Läs texterna och förklara ord och uttryck. 

Kameleonten
”Du är så feg. Vet du det? Precis som alla svennar. Ni är så fega och skriver en massa skit på nätet men du vågar inte 
ens se mig i ögonen. ”

”Du då? Du tror du är så satans bra och vet och kan allt men du vet inte ett skit. Du vet ingenting om mig. Inte ett skit.”

Nazira och Tobias träffas utanför rektorns rum - på klassiskt vis. De går i samma klass, bor i samma område och 
växer upp i samma samhälle men deras verkligheter är helt olika. Nazira är andra generationens invandrare som 
protesterar mot känslan av att hon behöver vara dubbelt så bra som alla andra för att bli accepterad. Tobias gör 
sitt bästa för att leva upp till rollen som han fick redan i förskolan: ”hopplöst strulig kille”.

Kameleonten är en interaktiv föreställning om samhällets vinnare och förlorare. Vad krävs det för att se bortom 
det självklara? Den lyfter fram frågor om främlingsfientlighet, utanförskap och tolerans. 
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Bekanta er med ordlistan 
(förklaring till slang och svåra ord) 

• svenne   skällsord för etnisk svensk, han eller hon
• svennebruden  skällsord för etnisk svensk tjej
• blatte   skällsord för utomeuropeisk invandrare/ 

    flykting/icke etnisk sve./mörkhårig...
• blattefitta   skällsord för kvinnligt könsorgan/kvinnlig invandrare

• blåst   dum i huvudet / att bli lurad
• ljushuvud   någon som är smart men används ofta ironiskt,  

    alltså personen är inte smart
• pucko   idiot (men även en känd chokladdryck)
• skitsnygg   jättesnygg
• skraj   rädd
• stöddig   uppkäftig, bråkig
• töntig   motsatsen till cool
• utrotningshotad  en art som hotas av att dö ut

• asmycket   väldigt mycket, as- används också t.ex. askul eller asdum
• metallare   hör till Industrifacket Metall, Sveriges näst största fackförbund
• bast   slangord för år ”att han blev typ fem bast”
• skolans värdegrund skolans val av värden som anses vara viktiga

• att bli 08:a   öknamn på stockholmare, riktnummer på telefonen
• att gå på ICA  ICA är en av de största matvarubutikerna
• att skylla allt på blattar att skylla allt på invandrare, att tycka att allt är invandrarnas fel
• gå ut med toppbetyg få goda betyg när man går ut grundskolan
• gå om nian   göra på nytt sista klassen i grundskolan
• gullas och duttas  att vara snäll på ett överdrivet sätt mot någon,  

    ta extra hänsyn till någon
• käften!   håll tyst
• ska få sota för det  ska få betala för det

Vad betyder?

• Mycket viktigt att du uppför dig!
• Ni bara pissar på det!  


