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OM LÄRAR– 
HANDLEDNINGEN

Lärarhandledningen är ett stöd för dig och dina elever i fördjupningsarbetet i sam-
band med ert besök på Operan och musikalföreställningen Sweeney Todd. Se handled-
ningen som inspirationskälla! Du kan fritt förhålla dig till dess innehåll och övningar 
samt anpassa dessa efter elevernas intressen och behov. Lärarhandledningen består 
dels av kortfattad information om ert kommande besök på Operan och föreställnin-
gen, dels av olika övningar som kan användas i ett efterarbete när ni är tillbaka i klass-
rummet. Övningarna inkluderar förslag på uppvärmning, metod för eftersamtal samt 
tematiska övningar och frågeställningar knutna till föreställningen. Dessa kan göras 
individuellt, i större eller mindre grupper och kan knytas till ett flertal skolämnen. 

Att uppleva scenkonst är en subjektiv handling. Vi förstår och upplever konstnär-
liga verk utifrån de erfarenheter vi har med oss som individer och det finns inga 
reflektioner som är rätt eller fel – alla har vi rätt till vår egen tolkning. Samtidigt 
som upplevelsen är individuell tar den form i ett gemensamt rum och samhälle, som 
en kollektiv händelse. Ett efterarbete tillsammans i klassen kan bidra till ett utbyte 
av perspektiv samt en fördjupad förståelse av både den individuella och den kollek-
tiva upplevelsen. Förhoppningsvis kan denna lärarhandledning bistå med stöd och 
inspiration i detta arbete.    

Lycka till!
Unga på Operan
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           INFÖR    
    BESÖKET  
      PÅ OPERAN
Vi på Kungliga Operan önskar er alla en så bra 
scenkonstupplevelse som möjligt. Nedan följer 
därför lite kortfattad information som vi tror kan 
vara bra att ha med sig inför ett besök hos oss. 

Berätta gärna för eleverna i god tid att ni ska 
besöka Operan och ta del av föreställningen Swee-
ney Todd. Förklara hur ni kommer ta er hit, hur 
länge ni ska vara här och liknande. Det kan också 
vara bra att berätta lite om föreställningen ni ska 
se. På så sätt är ni alla bättre förberedda på vad 
som ska hända. 
  
Hos oss är även du som lärare publik. Vi är också 
måna om din scenkonstupplevelse och vill påmin-
na om att din nyfikenhet och lust smittar av sig 
på eleverna. Vi förstår att du har ett stort ansvar 
och tider att hålla, men vi hoppas att även du får 
möjlighet att fokusera på föreställningen. Fråga 
gärna publikvärdarna på plats om det är något 
du eller ni som klass undrar. De vet det mesta om 
operahuset och föreställningen! 

NÄR KAN MAN KOMMA IN?
Dörrarna till Operan öppnas en timme före 
föreställningen och ni kan då komma in i foajén. 
En halvtimme innan föreställningens start öppnas 
dörrarna till salongen och ni kan hitta era platser. 
Även garderoberna öppnar en halvtimme innan 
föreställningens start. Dessa är obevakade och 
gratis.
 
Vi uppmuntrar er att vara ute i god tid så ni hin-
ner komma till Operan i lugn och ro, hänga av er 
ytterkläder, gå på toaletten och hitta era platser. 
Observera att man inte blir insläppt i salongen 
om man kommer för sent! 

VAR LIGGER KUNGLIGA OPERAN?
Operan ligger vid Kungsträdgården med entré 
från Gustav Adolfs torg. Hit går tunnelbanans 
blå linje (hållplats Kungsträdgården) och flera 
busslinjer. Från Centralstationen tar det ungefär 
tio minuter att promenera. Resor med lokaltrafik-
en kan sökas på www.sl.se.
 
HUR LÅNG ÄR FÖRESTÄLLNINGEN?
Sweeney Todd är cirka 2 timmar och 55 minuter 
lång, inklusive paus. Första akten är 90 minuter 
lång, pausen 30 minuter och andra akten är  
55 minuter lång.

VARFÖR RINGER DET INNAN 
FÖRESTÄLLNINGEN BÖRJAR?
Ringningarna före föreställningen och i pausen 
talar om att det är dags att ta plats i salongen. 
Före föreställningen ringer det tre gånger: första 
gången 15 minuter innan det börjar, andra ring-
ningen 5 minuter innan och tredje ringningen 2 
minuter innan. Första ringningen sker en gång, 
andra två gånger och den tredje tre gånger. I pau-
sen kommer första ringningen 5 minuter innan 
pausen tar slut, den andra 3 minuter innan och 
den tredje 2 minuter innan. 

MAT/FIKA/FRUKT?
Det går givetvis bra att ta med sig egen frukt eller 
liknande. Det kan vara bra med lite ny energi i 
pausen, särskilt om föreställningen är lång!  
Vi vill påminna er om att det inte är tillåtet att ta 
med mat eller dryck in i salongen! 

MOBILTELEFON?
Mobiler och annan elektronisk utrustning som 
kan orsaka störningar ska vara avstängda under
föreställningen.

FOTOGRAFERING?
Det är inte tillåtet att filma eller fotografera under 
föreställningen, men detta går bra att göra under 
applåderna.
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OM FÖRESTÄLLNINGEN
Få kompositörer och textförfattare i musikalvärlden, om någon, har varit  

så beundrade och inflytelserika som den 2021 bortgångne Stephen Sondheim. 
Hans ambitiösa verk balanserar ofta på gränsen mellan musikal och opera – 

och ingenstans är detta tydligare än i Sweeney Todd, den morbida chocksuccén 
från 1979. En tät och intensiv berättelse om besatthet och destruktivitet  
– en korsning mellan svart komedi, blodig thriller och tragiskt drama.

HANDLINGEN
Sweeney Todd anländer till London, efter många år i landsförvisning. I London råder 
stora klyftor mellan rik och fattig, mellan borgerskap och arbetare och mellan män 
och kvinnor. Han är sorgtyngd och bitter då han då han på falska grunder dömts för 
brott av stadens domare, Turpin. Sweeney Todd letar sig tillbaka till sitt gamla hem 
ovanför Mrs Lovetts ökända pajbageri. Hon känner snabbt igen honom och berättar 
att hans älskade fru har dött och hans dotter är omhändertagen av självaste domare 
Turpin.  

När den förbittrade Sweeney Todd får höra detta tar han upp sitt gamla yrke som 
barberare, och tillsammans med Mrs Lovett smider han en plan: genom att bli en 
av Londons allra mest eftertraktade barberare kommer så småningom även domare 
Turpin vilja besöka hans salong. En salong där rakbladen kommer används för att 
mörda alla förhatliga människor som kommer i deras väg.  

Sweeney Todd får reda på att både ynglingen Anthony och domare Turpin förälskat 
sig i hans dotter, Johanna. Svartsjuka, hämdbegär och ursinne driver nu Sweeney 
Todd längre och längre in i vansinne, och mord efter mord begås i barberarsalongen. 
De döda kropparna mals ned till köttfärs som fyller Mrs Lovetts pajer, som blir 
berömda i hela staden. Sweeney Todd hoppas på att få återförenas med sin dotter 
Johanna och hämnas Turpin. I slutet av berättelsen lyckas Johanna fly tillsammans 
med Anthony, men allt slutar ändock i ett tragiskt blodbad.       
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MATERIAL INFÖR 
FÖRESTÄLLNINGEN

Vill ni upptäcka vad som händer bakom scenen inför Sweeney Todd? Titta på vår 6 mi-
nuter långa film där regissören och Kungliga Operans operachef Michael Cavanagh 
möter bland annat kostymdesignern Lena Lindgren och pratar om kostymerna som 
används i föreställningen. 
Se filmen här »
https://www.operan.se/media/video/bakom-kulisserna-sweeney-todd/

Ett annat bra sätt att förbereda hela klassen på vad ni ska få uppleva är att förlyssna 
på musiken. Vi har satt samman en spellista med smakprover från musikalens ur-
sprungliga Broadwayinspelning. 
Lyssna på spellistan här » 
https://www.operan.se/media/musik/sweeney-todd-spotifylista/

https://www.operan.se/media/video/bakom-kulisserna-sweeney-todd/
https://www.operan.se/media/video/bakom-kulisserna-sweeney-todd
https://www.operan.se/media/musik/sweeney-todd-spotifylista/
https://www.operan.se/media/musik/sweeney-todd-spotifylista/
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UPPVÄRMNING
När ni är tillbaka i klassrummet och ska påbörja efterarbetet uppmuntrar 

vi er att göra en kort uppvärmningsövning innan ni sätter i gång. Det 
bidrar till att skapa ett tillåtande rum samt är ett bra sätt att stimulera 

både kropp och minne. Nedan följer två förslag på övningar.

MINNESRUNDA
Be varje elev skriva ner sitt starkaste minne från föreställningen. Det kan vara kort  
eller långt, en liten detalj eller en större händelse. Begränsa gärna tiden och upp-
muntra eleverna att ta det första de kommer på. Gå därefter ett varv och låt varje elev 
dela med sig av sitt minne.

KROPPEN BERÄTTAR
Be eleverna ställa sig på två rader, rad A och rad B, med ansiktet vänt mot den andra 
raden så varje person har en klasskamrat framför sig. Ha lite avstånd emellan.  
Rad A ska nu uttrycka den känsla som du som lärare ropar upp enbart genom kropp-
ens rörelser. Påminn gärna eleverna om att varje individ uttrycker sig på sitt sätt. 
Därefter är det rad Bs tur att uttrycka den känsla du ger dem. Upprepa övningen ett 
par gånger och om ni vill avancera lite uppmanar du eleverna att spegla, härma eller 
kontrastera klasskamratens rörelser. Så småningom kan det bli som ett ordlöst samtal.            
 
exempel på känslor längtansfull, upprorisk, avundsjuk, glad, hungrig, rädd, 
förbannad, mordisk, uppgiven, stressad, hämndlysten.
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EFTERSAMTAL – att sätta  
ord på vad man varit med om

Ett eftersamtal om föreställningen kan fördjupa upplevelsen och ge utrymme för vidare 
reflektioner och funderingar. Här är det viktigt att påminna eleverna om att alla är fria 
att göra sina egna tolkningar. Bejaka det eleverna har tagit fasta på och använd deras 

nyfikenhet som inspiration i det fortsatta pedagogiska arbetet.

BESKRIVA 
Ett bra sätt att påbörja ett samtal är genom att 
först beskriva så objektivt som möjligt vad ni har 
varit med om genom frågor såsom: 

• Vad såg ni på scenen? 

• Hur såg scenografin ut? 

• Vilka var karaktärerna? 

• Hur såg de ut och vad gjorde de? 

• Vad hörde ni?

TOLKA 
Sedan kan ni börja tolka det som utspelade sig 
under föreställningen.

• Vilken betydelse får de olika detaljerna till-
sammans, vad skapar de för sorts berättelse? 

• Varför har man valt att göra så? 

• Vad tror ni föreställningen vill berätta? 

ASSOCIERA
Slutligen kan samtalet bli mer associativt och 
personligt.

• Vilka frågor eller känslor väcker detta hos dig? 

• Tycker du att berättelsen om Sweeney Todd  
 är relevant även idag? 

• Varför/varför inte?
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FÖRSLAG på längre  
och kortare övningar

VEM FÅR HÄMNAS FÖR VAD?
Sweeney Todds hämdlystnad driver historien 
framåt, det är ett intensivt begär som han inte kan 
tygla, och som till slut förgör honom. Men vad 
innebär egentligen hämnd? Får man hämnas?   

Be varje elev skriva ner en lista på saker eller situ-
ationer som eleven anser att det är rättfärdigat att 
hämnas för. Det kan vara händelser som eleven 
själv har varit med om eller bevittnat, men det 
kan också vara hypotetiska omständigheter eller 
företeelser.

Gå därefter ihop i grupper eller i helklass och 
sammanställ elevernas tankar kring hämnd som 
en acceptabel handling. 

Diskutera sedan: 

• Finns det tillfällen när det är berättigat  
 att hämnas? 

• Varför just i dessa situationer och inte i andra? 

• Får vem som helst hämnas? 

• Vad får man ut av att hämnas? 

• Vilka negativa konsekvenser kan det ha,  
 och för vem? 

ORÄTTVISOR OCH GALENSKAP
Enligt vissa kan berättelsen om Sweeney Todd 
även ses som en kritik av ett orättvist klassam-
hälle som uppstod till följd av industrialiserin-
gen på 1800-talet. Allt fler människor trängdes i 
storstäderna som präglades av fattigdom och ett 
grovt utnyttjande av människor. Sweeney Todds 
barbariska hämndlust kan ses som en tragisk 
konsekvens av samhällets orättvisa strukturer. 
Han blir offer i en orättfärdig värld som bidrar till 
hans galenskap. 
 
Diskutera i helklass eller i mindre grupper:

• Hur framställs London och samhällets   
 orättvisor i Operans uppsättning av Sweeney  
 Todd?

• Hur ser man skillnad på de rika och fattiga,  
 kvinnor, män och barn? Hur rör de sig?  
 Hur ser de ut? Vad gör de? Vad säger de?

• Vilka tecken i föreställningen eller i   
 skådespelarnas rollgestaltning visar på att  
 Sweeney Todd håller på att bli galen?

• Vilka andra karaktärer kan ses som   
 gestaltningar av hur samhällets orättvisor  
 gör människor galna?

På slutet i föreställningen sänks Mrs Lovett ner i 
eld medan Sweeney Todd går mot ljuset i änden 
av tunneln. Detta kan tolkas som att Mrs Lovett 
hamnar i helvetet för vad hon gjort medan Swee-
ney Todd får tillträde till himmelriket. 

• Varför tror ni det är så? 

• Är en av de två mer ond eller god än den  
 andra, varför det i så fall? Och håller ni med  
 om den tolkningen? 

• Varför ses Mrs Lovett inte som offer för orätt- 
 visor och galenskap på samma sätt som  
 Sweeney Todd?
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ATT SKRIVA SKRÄCK
Att genom olika konstformer gestalta det som 
hotar och skrämmer oss är inget nytt fenomen. 
Det går att spåra tillbaka till gamla grottmålning-
ar och tidig bildkonst. Skräckgenrens skildringar 
väjer sig inte för att gestalta det morbida och 
avskyvärda, utan visar snarare upp människans 
mörkaste sidor. Det kan vara explicit och di-
rekt äckligt såsom i splatter eller mer suggestivt 
oroväckande som i en thriller, inte desto mindre 
väcker genren ofta starka, känslomässiga reak-
tioner hos sin publik. 

1. Börja med att tillsammans rada upp mo-
ment eller inslag som skräckgenren brukar in-
nehålla. Det kan till exempel vara blod, skrik, 
långa tystnader eller övernaturliga väsen. 
Finns det särskilda platser som är vanligt 
återkommande inom skräckberättelser? Vilka 
karaktärer är vanligt förekommande? Hur 
är miljön? Skriv upp era idéer på tavlan och 
låt listan fungera som inspiration i elevernas 
skrivarbete! 

2. Be varje elev skriva en kort skräckberät-
telse eller skräckscen. När ni är klara med era 
berättelser kan de som vill läsa upp för resten 
av klassen. Släck eventuellt ljuset och dra för 
gardinerna för kuslig stämning!

NÄR MUSIKEN SKRÄMMER
Stephen Sondheim har berättat att han med 
musikalen Sweeney Todd önskade skrämma pub-
liken, fast inte enbart genom den barbariska 
historien utan fram för allt genom musiken. Kom-
positionen är med andra ord avsiktligt gjort för 
att stundstal skapa en känsla av hot och obehag. 
Sondheim är långt ifrån ensam om att använda 
musik och ljud för att framkalla känslor.  Men 
vad är det i musiken som gör att den skrämmer?  
 
I följande övning får ni tillsammans lyssna på 
musikstycken som på något sätt vill skapa oro 
eller obehag hos åskådaren.

1. Skapa först en linje som går tvärs genom 
klassrummet. Linjens ena ände representerar 
mycket skrämmande och otäckt, mitten represen-
terar ganska obehagligt och slutligen represen-
terar linjens andra ände inte skrämmande alls. 
Resterande utrymme på linjen representerar 
allt däremellan skalans motpoler. 

2. Be klassen ställa sig mitt i rummet. Spela 
upp ett musikstycke (förslag på stycken finns 
längre ner) och lyssna tillsammans. Eleverna 
ska nu undertiden som musiken spelas stäl-
la sig på den plats på linjen som de tycker 
stämmer bäst överens med deras upplevelse 
av musiken. Uppmuntra eleverna att följa 
sina egna impulser utan att låta klasskompisar 
påverka utfallet. 

3. Lyssna noga och försök först beskriva så 
objektivt som möjligt vad ni hör. Vilka instru-
ment hör ni? Hur är tempot? Vilka toner och 
melodier hörs? Sedan kan ni bli mer personli-
ga och berätta varför ni valde just den platsen 
på linjen och vilka associationer musiken 
väcker hos er. Spela upp ytterligare ett stycke 
och fortsätt med övningen så länge ni vill och 
orkar!

Tips på musiksTycken 
Stephen Sondheim: “Prelude: The Ballad of 
Sweeney Todd” ur musikalen Sweeney Todd 

Stephen Sondheim: ”Epiphany”  
ur musikalen Sweeney Todd

Bernard Herrmann: ”The Murder”  
ur filmen Psycho (av Alfred Hitchcock)

Bernard Herrmann: ”Prelude”  
ur filmen Psycho (av Alfred Hitchcock)

Angelo Badalamenti: ”Night Life in Twin Peaks – 
Instrumental” ur TV-serien Twin Peaks (av David 
Lynch) 

György Ligeti: “Requiem: II Kyrie”  
ur körverket Requiem 

Krzysztof Penderecki: “Threnody to the  
Victims of Hiroshima”

Wojciech Kilar: “Dracula – The Beginning”  
ur filmen Dracula (av Francis Ford Coppola)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5  
in C Minor, Op 67: I. Allgero con brio

Arnold Schönberg: “Erwartung, Op 17:  
ost das noch der Weg? ur Operan Erwartung. 

Richard Strauss: “Elektra, Op 58, TrV 223,  
Orest! Orest ist tot! ur Operan Elektra.
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medverkande
sWeeney Todd Ola Eliasson
mrs. loveTT Karolina Blixt

anTHony Hope Linus Börjesson
TiGGerskan Johanna Rudström

domare Turpin Jeremy Carpenter
Beadle Jonas Degerfeldt

JoHanna Vivianne Holmberg
ToBias Niklas Björling Rygert

pirelli Klas Hedlund
Jonas FoGG/FåGelFÖrsälJare Johan RydhIan Power

diriGenT David Angus

kunGliGa HovkapelleT 
kunGliGa operans kÖr

Team
musik & sånGTexTe Stephen Sondheim
liBreTTo Hugh Wheeler
reGi Michael Cavanagh
scenoGraFi Magdalena Åberg
kosTym, mask & skraFFerinG Lena Lindgren
koreoGraFi Joakim Stephenson
lJus Linus Fellbom
lJuddesiGn Avgoustos Psillas
dramaTurG Katarina Aronsson

SWEENEY TODDSWEENEY TODD
Konstnärligt team & medverkande

LÄNKAR
deT maGiska HuseT – en webserie från Unga på Operan 

https://www.operan.se/unga/det-magiska-huset/
skapande skola-uTBudeT 

https://www.operan.se/skapandeskola

https://www.operan.se/unga/det-magiska-huset/
https://www.operan.se/skapandeskola

