UPPGIFTER FÖRE & EFTER
OSCAR LILJAS
FÖRSVINNANDE
Pjäsen Oscar Liljas försvinnande är skriven av författaren Sara
Bergmark Elfgren. Tidigare har hon bland annat skrivit
bilderböcker, seriealbum, podd-manus och ungdomsböcker.
Våra bästa Sara Bergmark Elfgren-tips till dig som ska se, eller
har sett Oscar Liljas försvinnande är:
•

De dödas röster
En thrillerpodd i 8 delar gjord av P3 serie.
Lyssna på poddserien här:
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4947
&grupp=22825

•

Cirkeln-trilogin
En hyllad feministisk trilogi om tonårshäxor, som Sara
Bergmark Elfgren har skrivit tillsammans med Mats
Strandberg.

•

Norra Latin
Sara Bergmark Elfgrens senaste ungdomsroman som handlar
om magi, kärlek och vänskap. En bok i samma anda som
Oscar Liljas försvinnande, fantastiskt bra men också
obehaglig.

INFÖR ATT DU SER PJÄSEN OSCAR LILJAS
FÖRSVINNANDE
1) Vad är en vampyr egentligen?
Läs Dracula, skräckromanen från 1897 av Bram Stoker,
diskutera sedan historien. Dracula kan du hitta i en
uppsjö av olika typer av utgivningar, exempelvis:
För den läsglada: Läs hela originalromanen på över 500
sidor.
För den som älskar film och nittiotal: Se filmen «Bram
Stokers Dracula» från 1992, med regi av Francis Ford
Coppola.
För den som vill ha det lite mer lättillgängligt: Läs den
lättlästa versionen av Dracula eller seriealbumet Klassiska
seriealbum utgiven av Argasso bokförlag.
Vilka andra böcker/serier/berättelser har du läst om
vampyrer?
Här är några bra tips på andra vampyrberättelser
Låt den rätte komma in – av John Ajvide Lindqvist
Staden som försvann – av Stephen King
Twilight (bokserien) – av Stephenie Meyer
En vampyrs bekännelse – av Anne Rice
2) I Oscar Liljas försvinnande förekommer en del namn
på kända personer/grupper. Dessa är bra att ha koll på
innan du ser pjäsen:
Lord Byron
Percy Bysshe Shelley
Mary Shelley
Kurt Cobain
Är det någon av dessa du känner till? Sök upp
information om dem, ett tips är att använda dig av
databasen Alex (https://www.alex.se/)

3) Känner du till Nirvana och Joy Division?
Kolla upp dessa band på t ex Spotify och lyssna på
musiken. Vad tycker du?
När hade banden sin storhetstid?
4) Några ord som förekommer i Oscar Liljas försvinnande
kan vara bra och roliga att kolla upp innan du ser
pjäsen:
Limerence
Epigon
Anemisk
Känner du till vad orden betyder? Vad tror du att de
betyder? Sök upp orden, hitta vad de betyder och
diskutera ordens definitioner.

EFTER ATT DU HAR SETT PJÄSEN OSCAR
LILJAS FÖRSVINNANDE

1) Vem (vad) tror du Oscar Lilja är?
2) Kan du se beröringspunkter/likheter mellan Dracula
och Oscar Liljas försvinnande?
Kan du hitta kopplingar till karaktärerna i Oscar Liljas
försvinnande med dem i Dracula?

