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INLEDNING 
 
Det här pedagogmaterialet bygger på Teater Tres föreställning Godnatt min skatt  
(2-4 år) med urpremiär februari 2013. 
 
”Kudde, täcke, säng. Sova!   
Men hur gör man när man sover?  
Oftast är sovstunden något mjukt,  
varmt och härligt men den kan också  
vara trassliga sängkläder, slut på rolig lek och  
läskiga ljud i ensamt mörker.” 
 
Syftet med det här materialet är att på ett enkelt sätt 
inspirera dig som pedagog att arbeta mer med dina  
och barnens teaterupplevelser. Du delar barnens upp-
levelse av föreställningen och den berättelse som 
gestaltats. Genom ett efterarbete erbjuder du en möjlighet att tillsammans komma 
ihåg, leka, spela och samtala om det som ni varit med om.  
 
För mig är ett förhållningssätt som är lekfullt, enkelt och bejakande till barnens fantasi 
och eget skapande, utgångspunkten för allt dramapedagogiskt arbete. Efterarbetet 
tillsammans med den konstnärliga upplevelsen blir en viktig del i barnets emotionella, 
språkliga och sociala utveckling.  
 
Vad behöver du som pedagog för att genomföra ett efterarbete och vad behöver du 
tänka på? Låt det inte gå för lång tid mellan teaterbesöket och efterarbetet. Se till att 
få egen planeringstid. Gå igenom vilket material som du vill använda och ha gärna 
tillgång till två rum, för bildskapande och för lek. 
 
Det är roligt och inspirerande när du som vuxen deltar och det är en i viktig del i det 
förhållningssätt jag här redogör för. Dramalek förutsätter ramar och regler att hålla sig 
till. Du släpper alltså inte kaoset lös utan med tydliga instruktioner blir kaoset kreativt 
och roligt. Därför är en enkel utgångspunkt att du som pedagog leker och har roligt 
tillsammans med barnen. Att våga göra enkelt och inte krångla till! Lita på att det du 
gör är tillräckligt, att själva aktiviteten i sig är viktig och att du delar det med barnen. 
Kom också ihåg att inget är fel, allt är rätt, kan vara rätt eller är tillräckligt rätt.  
 
Du känner dina barn och alla övningar passar inte alla grupper och åldrar, låt dig 
inspireras av materialet, ta de delar som passar. Tillsammans med två-åringarna 
kanske nöjer ni er med att minnas lite tillsammans med hjälp av en enkel lek, en 
sång och lekarna med täcket. Tillsammans med de äldre barnen kanske ni provar på 
gestaltningsövningar och tar tid för samtal.  
 
Förutsättningarna för teaterupplevelsen ser olika ut och allt har naturligtvis betydelse 
för barnen och är en del av hela upplevelsen. Tänk igenom vad som hände. Var 
spelades föreställningen? På en teater? På biblioteket? I er lekhall? Hur tog ni er dit? 
Lång eller kort resa? Buss eller promenad? Var lekhallen förändrad? Hur var 
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upplevelsen av att vara i den egna lokalen men ”i ny skepnad”? Hur många barn var 
det? Var du ensam eller var ni fler pedagoger?  Hur var mottagandet på platsen av 
biljett-/foajé personal och av skådespelarna? Genom att du själv går igenom vad som 
hände kan du vara mer öppen och lyhörd för det barnen berättar.  
 
Gör enkelt! Hitta på! Lek! Ha kul! Låt föreställningens tema inspirera er till lekar, 
sånger och samtal. 
 
 
 

Jag heter Lena Yxner och är verksamhetsledare på 
Teater Tre i Stockholm, där jag också ansvarar för 
teaterns pedagogiska verksamhet. Jag är auktoriserad 
dramapedagog och har arbetat i mer än tjugo år som 
dramapedagog och utbildare inom drama och teater. Jag 
har också arbetat på förskola och har lång erfarenhet av 
att arbeta pedagogiskt med barn och unga.  
 
Teater Tres pedagogiska plattform är en fysisk plattform 
som bygger på den kompetens teatern har och vill 
utveckla. Här finns kompetens inom dramapedagogik 

samt andra estetiska metoder och arbetssätt. Tillsammans med teaterns specifika 
scenkonst bildas en plattform där de konstnärliga och pedagogiska perspektiven 
möts - i samtal, upplevelser och spännande verksamhet.  
 
Mer info hittar du på www.teatertre.se 
 
 
Lena Yxner Stockholm februari 2013 
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ÖVNINGAR, LEKAR OCH SAMTAL 
 
Minnesrunda – för alla 
Sitt i ring, låt barnen i turordning berätta något de kommer ihåg från teaterbesöket. 
Hjälp den som har svårt att komma på något. Använd gärna ett gossedjur som 
barnen får hålla i när de berättar och som de sedan skickar runt. Kanske kan 
gossedjuret berätta eller kan viskas till för de barn som inte vågar säga något. Det är 
också en hjälp när det gäller turordningen. Tvinga ingen, det barn som inte vill lämnar 
bara vidare till nästa. Vad hände i pjäsen? Vilka handlade den om? Vad var kul, 
läskigt, tråkigt, spännande, konstigt ...?  
 
Godnattsång – för de yngre 
Vilka godnattsånger kan ni? Sjung en sång tillsammans. Kanske kan ni någon ramsa 
också? 
 
”Tillsammans-lekar”  
Figurerna lekte mycket tillsammans i början av föreställningen. De staplade kuddar 
på huvudet och följde efter varandra… 
 
Följa John – för alla 
Lek Följe John och låt figurernas lek inspirera er. Använd gärna kuddar och filtar om 
ni har.  
 

Trollkarlens hatt – för de äldre 
En av er pedagoger är trollkarl och har en 
imaginär pytteliten trollkarlshatt i sin ficka. 
Lekens ram är; Trollkarlen tar upp hatten, 
blåser lite magi och fantasi på den, och 
plötsligt förvandlas den till en stor hatt där 
alla barnen får plats. Be barnen sätta sig i 
hatten och då berättar trollkarlen att 
hon/han kan få barnen att göra olika saker 
eller förtrolla dem till vad som helst. 
”Hokus pokus nu är ni barn som skall 

borsta tänderna!” barnen leker i den förtrollningen en kort stund och sedan manar 
trollkarlen barnen tillbaka till hatten. Då är de som vanligt igen, för att sedan bli 
förtrollade på nytt. Tanken är att ni här inspireras av olika kvällsrutiner, ni kommer 
säkert på flera… 
 

… borsta tänderna, klä på sig pyjamasen, bädda till dockan eller mjukdjuret, 
leka sista leken, leta efter mjukdjuret, tända och släcka lampan, bädda i 
ordning i sängen, dricka vatten, gå och kissa… 
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”Ensam och rädd” 
Det fanns en sekvens i föreställningen när en av figurerna skulle sova. Den andra 
figuren nattade och lämnade figuren ensam. Följande övningar är inspirerade av att 
inte vilja sova ensam och att ha lampan tänd. Hör vad barnen berättar och lek 
tillsammans utifrån detta att känna sig ensam och rädd. 
 

Hur ser jag ut när jag känner mig… - för alla 
Ni står i en ring och provar att på ett enkelt 
sätt gestalta känslor i kroppen. Hur ser vi ut 
när vi är glada, kissnödiga… Alla jobbar 
samtidigt och du som pedagog är också med i 
gestaltningen. Avluta med känslorna ensam 
och rädd. Antingen blir det en övergång till 
nästa övning eller så avrundar du med att 
knyta tillbaka till föreställningen och figuren 
som skulle sova ensam. 

 
Dramalek och samtal – för de äldre 
I denna övning får barnen en möjlighet att enkelt gestalta det som kan vara lite otäckt 
med att gå och lägga sig. Om att känna sig ensam och rädd och vad som kan finns i 
mörkret. Låt gärna frågorna inspirera gestaltningen, låt barnen delta med reflektioner 
och gestalt om vartannat. Se vad som händer, följ skeendet och avsluta gärna 
leken/samtalet med att det är morgon. Alla barnen agera samtidigt och du som 
pedagog leder övningen framåt med nya frågor eller med nya utgångspunkter till 
dramalek och olika reflektioner.   
 
I denna övning har jag har inspirerats av ensam-sova-momentet i föreställningen och 
från Gunilla Bergströms ”Milla – Mitt i natten”. OM du vill kan du hålla dig till denna 
ram eller inspireras till vidare lek ring temat. 
 

Om natten blir allt annorlunda 
Vad låter på ett annat sätt i mörkret? … Ljuden blir annorlunda – allt som 
hörs på nya sätt, bussen utanför fönstret eller tv:n från vardagsrummet.  
Vad känns annorlunda? … Allt som känns annorlunda… smulan i sängen 
eller knöliga täcken och kuddar.  
Vad ser du i ditt rum i mörkret? … Allt som ser annorlunda ut i mörkret, ljuset 
från dörren, leksakerna som ser läskiga ut eller klädhögen. 
Vad händer när jag somnar? … Otäcka drömmer, mardrömmar eller fniss när 
jag kommer på vad jag ska säga till någon nästa dag eller prat i sömnen. 
Vad händer när jag vaknar? … Ljust och fint, som vanligt igen eller så vill 
man sova längre. 
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”Bråk och kamp” 
Det fanns en sekvens där figurerna blev osams, där leken övergår i kamp och bråk. 
Det slutar med att de lägger sig på varsin sida om sängen/klossen och skall sova.  
 
Samtal – för de äldre 
Vad bråkade figurerna om? Vad 
händer när man blir osams, är 
kompisen kvar när jag vaknar?  
Samtala med barnen om den 
sekvensen och låt dem reflektera kring 
det som hände i föreställningen. 
Känner de igen det? Har någon varit 
med om det? Hur är det att somna när 
man är osams med sin vän? 
 
Måla – för de äldre 
Om ni har/tar mer tid i anspråk så låt gärna barnen måla något utifrån detta samtal. 
Konkreta bilder eller abstrakta med färg och form som beskriver ilskan och bråket, 
men också rädslan att vara ovän med någon. Antingen så gör ni det i samband med 
samtalet eller så plockar ni upp tråden vid ett senare tillfälle. Låt sedan barnen 
berätta vad de målat. Jag anser att barnens bildskapande är ett bra sätt att använda 
sig av när det handlar om svårigheter som tex bråk eller att vara osams och att 
använda sig av bildens möjlighet till ett abstrakt språk, där färg och form kan 
förmedla det som barnen känner.  
 
”Vänner igen” 
Figurerna blir vänner, osämjan är som bortblåst och vännen finns kvar trots att de 
bråkat. Tillsammans plockar de fram stora kudden och stora täcket och tillsammans 
kryper de ner. 
 
Lek med stora täcket – för alla 
Ni behöver ett stort täcke, använd gärna ett överkast till en bredare säng. Alla sitter i 
en ring med täcket mellan er. Återknyt till föreställningen och slutet då ni också blev 
inbjudna ner i stora sängen.  
 
Lek tillsammans; kanske vill fötterna sova, kanske benen och magen. Säkert vill 
något barn gömma sig under. Låt täcket bli som en stor fallskärm, alla tar tag runt om 
kanterna och ni höjer och sänker täcket tillsammans. Prova att barnen, en eller två i 
taget får ligga på rygg under täcket medans ni andra höjer och sänker. Det är en 
skön känsla och det kan kännas som man flyger. Sedan övergår övningen i nästa. 
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”Sova tillsammans”  
Figurernas stora täcke som inbjuder oss till myset att sova tillsammans.  

 
Trollmors vaggvisa – för alla 
Övergången blir naturlig och genom 
sången avslutar ni på så sätt efterarbetet 
tillsammans. Du är trollmor och bäddar ner 
trollungarna, sedan är det dags att 
vakna… Precis som föreställningen 
avslutades. 
 
”Stjärnor tänds och drömmar föds”  

 
 
 
SLUTORD 
 
Hoppas ni får tid till ert efterarbete mitt i er vardag. Jag och Teater Tre vill gärna ta 
del av det som händer efteråt, då ni kommer tillbaka från föreställningen. Vad händer 
då? Vilka känslor finns i barnen? Vi önskar en dialog med er om det vi tror är 
livsnödvändigt för våra barn – konstnärliga upplevelser och de tankar och reflektioner 
som upplevelsen medför i det pedagogiska perspektivet. Vi vill utveckla Teater Tres 
arbete med att skapa möjligheter där våra världar möts. Mejla mig gärna. 
 
Lena Yxner 
februari 2013, Stockholm 
 
 
lena.yxner@teatertre.se 
Teater Tre 
Rosenlundsgatan 12 
118 53 Stockholm 
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