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INTRODUKTION
Lärarhandledningen är till för att du som lärare ska få verktyg till att 

samtala om operaföreställningen Gianni Schicchi med dina elever. Att se 
en operaföreställning är både en individuell och kollektiv upplevelse. 

Eleverna kommer ha delvis liknande upplevelser, men på vilket sätt de tolkar verket 
beror på deras personliga erfarenheter och tidigare möten med opera, detta specifika 
verk och Kungliga Operan. Övningarna i lärarhandledningen har inget givet facit. 
Övningarna handlar om att resonera kring operaföreställningen utifrån olika pers-
pektiv och gemensamt diskutera det ni sett och hört. 

Det är viktigt att du som lärare betraktar materialet som inspiration. Välj ut de 
övningar du anser är intressanta och kombinera dem så de blir relevanta för din klass. 
Vissa övningar kan behöva göras mer komplexa så att eleverna blir mer utmanade 
medan andra övningar kanske måste förenklas. Flera av övningarna går säkerligen 
också att kombinera med projekt och uppgifter som ni redan har i undervisningen, 
utnyttja det. Du som lärare känner dina elever och er utbildning bäst och vet ert 
behov av efterarbete. Samtidigt som du som lärare har en guidande roll i arbetet med 
uppgifterna nedan så behöver du inte vara expert, varken på opera eller tematiken i 
diskussionerna. Majoriteten av övningarna handlar om att resonera och dela med sig 
av sina upplevelser och tankar. Du behöver inte presentera något facit till eleverna 
utan var istället med i samtalen och hjälp eleverna se att det är variationen i era 
tankegångar som är det intressanta. 

PRAKTISK INFORMATION 
inför besöket på Operan

FÖRESTÄLLNINGEN
Gianni Schicchi spelas på Operans stora scen, med ingång från Gustaf Adolfs torg. 
Föreställningen varar i 60 minuter utan paus.

FILM OCH FOTO
Det är inte tillåtet att filma eller fotografera under föreställningen.  
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INNAN NI SER OPERA–
FÖRESTÄLLNINGEN

Du och din klass behöver inte förbereda er på något särskilt sätt innan ni 
ser Gianni Schicchi, men ni får en berikad upplevelse genom att ta del 
av den information om föreställningen som finns tillgänglig här nedan, 

samt göra den förberedande uppgiften.

Om du och din klass inte varit på opera tidigare kan ni prata om de olika yrkes-
grupper som finns på Kungliga Operan; exempelvis solister, Kungliga hovkapellet, 
Kungliga operans kör, regissör, maskör, kostymör, scenograf, rekvisitör, koreograf, 
ljud/ljusdesigner, ljud/ljustekniker, scentekniker, kommunikatör, producent, kon-
stnärlig chef och så vidare. Prata gärna också om Kungliga Operan som plats och 
opera som konstform. Utgå från texterna nedan och läs vidare på Operans webb-
plats. Kontakta gärna skolforestallning@operan.se för att få information om hur ni kan 
få tillgång till föreställningsprogram med mera.

KUNGLIGA OPERAN
Kungliga Operan i Stockholm är Sveriges nationalscen för opera och balett. Kungli-
ga Operan är belägen vid Kungsträdgården och på denna plats har Operan legat 
sedan 1782 när Gustav III regerade i Sverige. Det Operahus som ni ska besöka har 
funnits här sedan 1898. I salongen ryms över 1000 åskådare och som besökare kan du 
se föreställningar nästa varje kväll i veckan. På Kungliga Operan och i dess verk-
städer arbetar över hundra olika yrkesgrupper som tillsammans skapar de opera- och 
balettföreställningar som finns på repertoaren. Under ett år sätter Kungliga Operan 
upp ca 20 olika produktioner och har cirka 200 föreställningar på stora scenen.

Läs mer om Kungliga Operans historia webbplats:  
https://www.operan.se/om-operan/historik/ 

OPERA
Opera är en form av musikteater som uppstod under renässansen. Som operasångare 
behöver du ha en röst som är både stark och tränad så att den hörs ut i salongen och 
över hela orkestern. Operasångare har inga mikrofoner, så för att sången ska nå ut i 
salongen är röstens styrka central men också att själva scenrummet har en bra akus-
tik.

Läs mer om opera på Kungliga Operans webbplats:  
https://www.operan.se/upptack/om-opera/ 
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GIACOMO PUCCINI
Giacomo Puccini föddes den 22 december 1858 i Lucca i Toscana.  

Puccini var kompositör och flera av hans operor tillhör de mest  
spelade i världen. Bland de mest kända är La Bohème, Tosca,  

Madama Butterfly och Turandot. 

Puccini kom från en musikerfamilj. Hans far Micheke Puccini var organist och 
direktör på ett musikinstitut och även hans mor Albina Magi var musiker. Redan 
vid tidig ålder var det givet att även Giacomo skulle ägna sig åt musik. Kyrkan blev 
hans musikaliska hemvist. Han började som korgosse och vid 14 års ålder fick han 
en organisttjänst. Parallellt med arbetet i kyrkan spelade han också populärmusik på 
olika nöjesscener och restauranger för att hjälpa till med familjens försörjning. 

Puccini bestämde sig för att bli operakompositör efter att ha sett Verdis Aida. Det 
sägs att Puccini gick från Lucca till Pisa och pratade till sig en biljett för att kunna se 
Aida. Upplevelsen blev avgörande för hans yrkesval och han läste sedan musikteori 
vid musikkonservatoriet i Milano. Under sin tid i Milano skrev han Capriccio sinfonico 
och Le Villi som är de första av hans verk som framfördes inför publik och det ledde 
till kontakter och framgångar som banade väg för hans fortsatta arbete.

Teckning föreställande Giacomo Puccini från Kungliga Operans arkiv
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SÅ HÄR BLIR ETT  
OPERAVERK TILL

Skapandet av ett operaverk är inte helt enkel. För att tonsättare  
ska kunna realisera sina musikaliska intentioner är en librettist  

arbete en förutsättning. 

Librettist är personen som skriver texten till ett operaverk. De librettister som fick 
störst betydelse för Puccini var Luigi Illica och Giuseppe Giacosa. De stod för libret-
tot till tre av Puccinis verk La Bohème, Tosca och Madam Butterfly. Det sägs att Illica 
hade förmåga att skapa dramatiska växlingar, blanda det intima och det offentliga 
och jobba med olika tempon. Han var dock inte så poetisk lagd utan det arbetet fick 
kompletteras av Giacosa som versifierade texterna. Samarbetet med Puccini sägs inte 
ha varit helt friktionsfritt då han gärna ville vara en del i den dramatiska gestaltnin-
gen.

Puccinis sista stora verk blev Turandot och den hann han aldrig skriva klart. Under ar-
betet insjuknade han i cancer. Puccini dog den 29 november 1924 i Bryssel. Turandot 
skrevs senare klart av den italienska kompositören Franco Alfano. Vid uruppförandet 
av Turandot ska dock den ofullbordade föreställningen framförts. Föreställningen ska 
ha avslutats med att dirigenten Toscanini gick upp på scen och sa »Operan slutar 
här. Vid denna punkt slutade Giacomo sitt värv. Döden i detta sammanhang är stark-
are än konsten«. 
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GIANNI SCHICCHI  
– en komisk kortopera

Gianni Schicchi är en komisk opera i en akt. Operan ingår i 
 Triptyken (Il trittico) som är en samling av tre enaktsoperor:  

Manteln, Syster Angelica och Gianni Schicchi. 

På grund av första världskriget var det svårt att ha ett uruppförande i Italien så op-
erorna hade sin premiär i december 1918 på Metropolitan Opera i New York. Gianni 
Schicchi är det verk i Triptyken som genom åren varit mest uppskattad och som oftast 
sätts upp. Den svenska premiären ägde rum på Kungliga Operan i november 1920.

Intrigen i Gianni Schicchi bygger på en sång i Dantes Den gudomliga komedin. I Dantes 
berättelse skickas Gianni Schicchi till helvetes åttonde krets tillsammans med andra 
förfalskare då han lurat till sig rikedomar från en nyligen avliden Florentinsk aris-
tokrat. Puccini såg potentialen att göra en social satir av berättelsen som handlar om 
en florentinsk man som levde på 1300-talet.  

Gianni Schicchi utspelar sig i Buoso Donatis sovrum i samband med hans död. Hans 
giriga släktingar låtsas sörja hans död och försöker samtidigt ta reda på vad hans tes-
tamente innehåller. Det visar sig att Donati har skänkt sin förmögenhet till ett kloster 
och gjort sina släktningar arvlösa vilket gör dem rasande. Efter överläggningar sinse-
mellan bestämmer de sig för att förfalska testamentet. Rinuccio, en av de yngre släk-
tingarna, känner en person Gianni Schicchi som kan hjälpa dem. Rinuccio vill gärna 
gifta sig med Gianni Schicchi dotter Lauretta och vill att familjerna ska mötas och 
godkänna deras giftemål. Släktingarna vill gärna inte söka Gianni Schicchis hjälp, då 
han är en inflyttad landsortsbo men övertalas till slut av Rinuccio. 

Enligt Gianni Schicchi går det att skriva ett nytt testamente så länge ingen känner till 
Donatins död, men straffet är hårt om brottet skulle uppdagas: stympning av vänster-
handen och landsförvisning är att vänta. Gianni Schicchi tar del av släktningarnas 
önskemål beträffande testamentet och de tillkallar en notarie och vittnen. Gianni 
Schicchi lägger sig sedan till sängs iklädd den dödes kläder. I notariens närvaro dik-
tera Gianni Schicchi testamentet och utser sig själv till huvudarvinge. Släktingarna 
vill protestera men ingen vågar på grund av det fruktade straffet.
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Uppgift inför att ni ser  
GIANNI SCHICCHI

Dela in klassen i fyra grupper; scenografi/rekvisita, kostym/mask/peruk, musik och 
ljus. Den grupp som eleverna blivit tilldelad är den del av operaföreställningen som 
de ska fokusera lite extra på. Uppgiften handlar inte om att eleverna enbart ska foku-
sera på den del de fått tilldelade sig utan de ska ta del av hela operaföreställningen. 
Fortsättning på denna övning följer i efterarbetet nedan. 

Exempel på vad eleverna kan tänka på inom respektive område:

Scenografi/rekviSita Vad finns på scen (notera både stora och 
små föremål)? Hur ändras scenrummet under föreställningens 
gång? Fanns olika spelplatser i scenrummet?

koStym/maSk/peruk Vad har karaktärerna på sig? Byter de 
kostym under föreställningens gång? Hur är de sminkade? Kan 
kostymernas sättas i ett historiskt sammanhang?

muSik Hur förändras musiken beroende på händelserna i berät-
telsen? På vilket sätt förändras musiken beroende på karaktärernas 
känslor och beteenden? Används majoriteten av instrumenten i 
orkestern hela tiden? Är något instrument mer frekvent återkom-
mande?

LjuS Vilken typ av ljus används? Är det vitt eller färgat ljus?  
Från vilka håll belyses scenen? Förändras ljuset under föreställnin-
gens gång? Vilken betydelse har ljussättningen för föreställningen?
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EFTER OPERA- 
FÖRESTÄLLNINGEN

MINNESRUNDA
Låt eleverna återge varsitt minne från operaföreställningen och ert besök på Kungli-
ga Operan. Det kan handla om föreställningens handling eller dess iscensättning. 
Deras minne kan också vara kopplat till Kungliga Operan som plats och operahusets 
miljö. Minnet som återges behöver inte nödvändigtvis vara något som de uppskat-
tade, det kan även beröra något de reagerat negativt på. Genom att återberätta sina 
minnen har de möjlighet att ta del av varandras upplevelser och reflektera över hur 
olika och lika vi tar till oss kulturupplevelser. En minnesrunda är också ett sätt att 
värma upp inför kommande övningar. För dig som lärare får du även en första in-
blick i vad eleverna fick ut av ert besök.
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FÖRDJUPANDE ANALYS AV FÖRESTÄLLNINGEN
Denna uppgift är en fortsättning på den uppgift som fanns i rubriken ovan  
»Innan ni ser operaföreställningen«.

Dela in eleverna i grupper. Denna gång ska du dela upp klassen så att det i varje 
grupp finns någon som haft extra fokus på de olika delarna scenografi/rekvisita, 
kostym/mask/ peruk, musik och ljus. Utöver det kan du själv avgöra hur många  
och stora grupperna ska vara. 

Välj ut en sekvens från föreställningen som eleverna ska diskutera. De elever som haft 
fokus på scenografin får återberätta för sin grupp hur det såg ut på scen under epi-
soden. De elever som titta på föreställningens ljus får återberätta det, och så vidare. 

Eleverna ska sedan gemensamt försöka bygga bågar mellan de olika 
delarna i föreställningen:

• Hur samspelar ljuset, scenografin, kostymen och musiken  
 för att berätta handlingen i scenen?

• Är det någon del av föreställningen som har större utrymme  
 än andra?

• Vad i föreställningens handling utgör de största förändring 
 arna i det visuella på scen.
 
Exempel på sekvenser från Gianni Schicchi som ni kan välja:

• Scenen när släktningarna hittar testamentet och inser att   
 Buoso Donatis testamenterat bort arvet. 

• Scenen när Rinuccio övertalar sina släktningar att ta hjälp av  
 Gianni Schicchi.

• Scenen när Laurettas sjunger den berömda sången »O mio  
 babbino caro«. 

• Scenen när Gianni Schicchi diktera testamentet och utser sig  
 själv till huvudarvinge.

När de diskuterat klart kan varje grupp själva välja en annan scen som de vill samtala 
kring. Syftet med uppgiften är att få eleverna att resonera om föreställningen som en 
helhet. Allt i en föreställning finns där av en anledning och ingenting är slump.  
Detta är ingen enkel uppgift, men när eleverna börjar se hur olika delar i produk-
tionen länkas samman, för att berätta historien om Gianni Schicchi, så kan de få syn 
på ännu fler detaljer. Denna typ av diskussion leder förhoppningsvis till att eleverna 
får en fördjupad bild av föreställningen, men också en bättre förståelse för hur 
scenkonstproduktioner byggs upp.
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• Hur känns det att vara utsatt för girighet? 

• Varför är människor giriga? Vad kan det grunda sig i?

• Är det skillnad på girighet om man är ung eller gammal? 

• Är det skillnad på girighet mellan vänner och i en familj? Varför/varför inte?

• Fundera på girighet över tid. Tror ni det upplevs och kommer till uttryck  
 på samma sätt idag som förr i tiden? Om det är annorlunda på vilket sätt?

• Är det skillnad på girighet i fiktion jämfört med i verkliga livet?  
 Varför/varför inte? 

ARBETA MED OPERAFÖRE- 
STÄLLNINGENS TEMATIK

Föreställningen handlar om mellanmänskliga relationer som går att applicera även 
i vår tid. I samband med att ni pratar om föreställnings tematik kan det vara bra att 
inleda med en associationsövning för att få en bild av hur eleverna resonerar kring 
begrepp som på olika sätt berörs i föreställningen. Dela ut varsitt papper till eleverna 
och be dem associera fritt till ett eller flera av följande begrepp: girighet, svek, kärlek, 
släktskap, gemenskap och ansvar.

Samla in och skriv upp associationerna så ni alla kan se dem. Diskutera och analy- 
sera tillsammans vad begreppen betyder. Vilka ord förekom när alla associerade 
fritt? Varför beskriver vi begreppen som vi gör? Vilken innebörd har begreppen och 
varför? Fortsätt att diskutera utifrån frågorna nedan. För att exemplifiera används 
här begreppet »girighet« diskutera gärna även de andra begreppen och formulera 
liknande frågor till dem.
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OLIKA SYN PÅ GIRIGHET I FÖRESTÄLLNINGEN
Dela in klassen i grupper och tilldela varje grupp en av karaktärerna från föreställnin-
gen. Låt eleverna fundera på hur karaktären förhåller sig till girighet. Om eleverna 
har svårt att komma igång med uppgiften så bildgoogla ordet »girighet«. Projicera 
träfflistan så alla kan se den. Fråga eleverna om det är så här girighet gestaltades i 
föreställningen? Svaret blir antagligen både ja och nej och utifrån detta kan eleverna 
säkert lättare börja resonera kring sina karaktärers utryck av girighet. 

När eleverna resonerat en stund kan du be dem gestalta sin karaktärs girighet i en 
bild. Eleverna kan göra bildcollage, de kan gestalta det i ett fotografi med sina tele-
foner och så vidare. Om ni har möjlighet, låt eleverna arbeta med uppgifterna under 
några dagar så att de har chans att samla in bildmaterial för att göras sitt collage av 
karaktären. 

KÄRLEKEN HAR INGA GRÄNSER – ELLER? 
I föreställningen är arvstvisten det centrala men det finns också en parallell historia, 
den om kärleken mellan Rinuccio och Lauretta. Prata om vilken betydelse denna 
kärlekshistoria har för arvstvisten. Försök att bena ut de olika delarna i berättelsen 
om Rinuccio och Lauretta och hur deras berättelse för handlingen framåt och banar 
väg för de andra händelserna i föreställningen. Denna uppgift kan ni göra i helklass. 
Gör gärna en tidslinje över föreställningen där ni kan föra in de olika händelserna. 
Det kan göra det lättare att se sambanden. Utgå från frågorna nedan för att komma 
igång och fyll sedan på med egna om det behövs.    

• Hur får vi i föreställningen reda på att det finns en    
 förälskelse mellan Rinuccio och Lauretta?

• Är deras kärlek problemfri?  
 Accepteras den av deras anhöriga?

• Är det någon skillnad i hur Rinuccio släktingar ser på  
 deras kärlek och Laurettas far?

• Vilka knep använder Rinuccio för att få Lauretta och  
 Gianni Schicchi till lägenheten där de befinner sig?

• Har Lauretta något knep gentemot sin far för att få  
 vara tillsammans med Rinuccio?

• Vad tror ni hade hänt med arvstvisten om inte Rinuccio 
 och Lauretta hade agerat på det sätt som de gjorde?

• Uttrycker Rinuccio och Lauretta någon gång hur deras   
 agerande påverkar deras familjer?

När ni känner er klara med Rinuccio och Laurettas kärlekshistoria kan ni om ni vill 
vidga övningen och sätta den i en mer samtida kontext. Gianni Schicchi kan bli ett av-
stamp för att titta på andra moderna berättelser, filmer, föreställningar, dokumentärer 
och så vidare där unga människors kärlek och där deras beteende får negativa och/
eller positiva konsekvenser för deras omgivning. Ganska snart kommer ni säkert fram 
till att det finns hur många exempel som helst. Kanske stannar ni övningen med den 
vetskapen. Eller så tar ni er an dessa exempel för att fortsätta samtala om mellan-
mänskliga relationer och hur våra handlingar påverkar vår omgivning ibland negativt 
men ofta också positivt.
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SKRIVUPPGIFT – Skriv egna 
komiska berättelser med snabbt  

förlopp och komiska slut
Gianni Schicchis libretto är en satirisk text där historien byter riktning då Gianni 
Schicchi tillskriver sig arvet efter Donatis död. I denna uppgift kan du utmana elever-
na att skriva egna komiska berättelser med snabba och lite oförutsägbara vändningar. 
Om du vill ge eleverna helt fria förutsättningar så är det möjligt. Men det kan vara 
stimulerande att ge dem ramar för sina berättelser. 

Om du vill ge eleverna specifika ramar kan du bestämma var berättelserna ska utspe-
la sig, vem och vilka som ska personifiera berättelserna och i vilken tid berättelserna 
ska utspela sig. Exempelvis förbereder du lappar inom respektive kategori som elev-
erna får dra. Lapparna som de drar måste bli en del av deras historier. 

Exempel på: 

miLjö/pLatS Lägenhet, köpcentrum, klassrum, hotellrum, 
väntrum på vårdcentral och så vidare. 

perSoner Familj med vuxna och barn, ett äkta par,  
kompisgäng, ett antal kusiner, kollegor på valfri arbetsplats 
och så vidare. 

tid Sommaren 2021, 70-talet, oktober valfritt år, julen, det år 
du föddes och så vidare.

För att skriva komiska berättelser kan man tänka på följande:

• Uppmuntra eleverna att arbeta med ironi, sarkasm  
 och självdistans. 

• Missförstånd, pinsamheter, absurditeter kan också hjälpa  
 en historia att bli komisk.

• Undvik förlöjligande, hånfullhet och förolämpningar.  
 Dessa ger inte komiska berättelser.

Eleverna kan arbeta med skrivuppgiften individuellt eller i grupp. Påminn eleverna 
om att skriva berättelser är en kreativ process. Som upphovspersoner har de alltid 
rätt att modifiera de förutsättningar de fått. När eleverna skrivit klart sina berättels-
er får de redovisa för varandra. Förhoppningsvis har eleverna fått till ganska roliga 
berättelser.
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PUCCINIS MUSIK GENOM 
EN FYRAHÖRNÖVNING

Använd klassrummets fyra hörn och låt dem representera olika åsikter. 

• Jättebra

• Ganska bra

• Ganska dåligt

• Inte alls min smak

Spela upp någon av sångerna från Gianni Schicchi (olika inspelningar av Gianni Schic-
chi finns på Spotify) och be eleverna ställa sig i det hörn som representerar deras åsikt 
för detta musikstycke. Uppmana eleverna att gå till det hörn som de verkligen vill 
och att de inte ska påverka varandra. Denna första omgång behöver de inte motivera 
varför de valde ett visst hörn. 

Spela upp ett nytt stycke från föreställningen. Denna gång ska eleverna förutom 
att välja hörn även motivera varför de tycker att stycket som spelas upp är bra eller 
dåligt. När denna runda är klar spelar du upp ytterligare ett stycke från operan. 
Denna gång ska eleverna dels välja hörn, motivera vad i musiken det är som gör att 
de tycker som de gör och slutligen ska de också beskriva något som de hör i musiken. 
Det kan vara rösten, tempot, känslan som musiken återger, vad de hör för instrument 
och så vidare. 

Återupprepa övningen och välj istället något annat av Puccinis verk. Gör gärna 
övningen ett par gånger så att ni hinner med att lyssna på tre till fyra olika verk av 
Puccini. Övningen syftar till att träna på att lyssna på musik och formulera vad i 
musiken som tilltalar en. Därtill kan ni gemensamt prata om likheter och skillnader i 
Puccinis olika verk. Du som lärare och eleverna behöver inte känna att ni ska kunna 
en massa om opera och Puccini för att göra uppgiften. Förlita er på att ni kommer se 
skillnader och likheter mellan verken bara genom att lyssna, diskutera och motivera 
det ni hör. 
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medverkande
gianni ScHiccHi Jeremy Carpenter

Lauretta Hanna Husáhr
Zita, BuoSoS kuSin Miriam Treichl
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marco, HanS Son David Risberg

“La cieSca”, denneS HuStru Karolina Blixt

kungLiga HovkapeLLet
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team
muSik Giacomo Puccini
teXt Giovacchino Forzano
dirigent Paolo Carignani
regi Wilhelm Carlsson
dramaturg Katarina Aronsson
Scenografi & koStym Marcus Olson
LjuS Markus Granqvist

fotograf Markus Gårder

GIANNI GIANNI 
SCHICCHISCHICCHI
Konstnärligt team & medverkande


