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Syftet  med  det  här  materialet  är  att  på  ett  enkelt  sätt  inspirera  dig  som  pedagog  att  arbeta  vidare  med  barnens  och  dina  
teaterupplevelser.  Du  delar  barnets  upplevelse  av  föreställningen  och  den  berättelse  som  gestaltats.  
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Till  er  pedagoger  
  
Efterarbete  till  teaterföreställningar  
Genom  ett  efterarbete  erbjuder  du  en  möjlighet  att  tillsammans  komma  ihåg,  leka  och  samtala  om  det  som  ni  
varit  med  om.  Med  ett  planerat  efterarbete  ger  du  barnen  och  dig  själv  möjlighet  att  gå  från  en  kollektiv  
upplevelse  till  en  individuell  händelse/upplevelse.  Det  ger  er  också  en  möjlighet  att  sätta  teaterns  tematik  och  
berättelse  i  förskolans  kontext.  Teatern,  liksom  leken,  är  meningsskapande  och  speglar  verkligheten.  Läs  gärna  
mer  om  pedagogiskt  efterarbete  och  att  gå  på  teater  med  sin  barngrupp  i  Riksteaterns  lärarhandledning  ”Att  
öppna  nya  världar”.  Den  finns  att  ladda  hem  här:  http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar    
        
Det  är  bra  om  det  inte  går  för  lång  tid  mellan  teaterbesöket  och  efterarbetet.  Se  gärna  till  att  få  egen  
planeringstid.  Välj  de  övningar  du  får  lust  till  och  som  du  tror  passar  dina  barn  bäst.  Det  är  ju  stor  skillnad  på  
treåringar  och  sexåringar.  Någon  av  övningarna  kanske  passar  de  äldre  bättre  men  anpassa  gärna  lekarna  för  
din  grupp.  Lekarna  och  övningarna  är  ett  bra  sätt  att  få  igång  samtalen  om  den  gemensamma  
teaterupplevelsen.  
  
Metod  och  förhållningssätt  
Min  utgångspunkt  för  allt  dramapedagogiskt  arbete  är  ett  förhållningssätt  som  är  lekfullt,  enkelt  och  bejakande  
till  barnens  fantasi  och  eget  skapande.  Efterarbetet,  tillsammans  med  den  konstnärliga  upplevelsen,  blir  en  
viktig  del  i  barnets  emotionella,  språkliga  och  sociala  utveckling.    
  
En  enkel  utgångspunkt  i  ett  kreativt  förhållningssätt  är  att  du  som  pedagog  leker  och  har  roligt  tillsammans  
med  barnen.  Att  du  som  pedagog  vågar  göra  saker  enkelt!  Det  är  själva  enkelheten  i  dessa  övningar  som  är  
nyckeln;  ur  det  föds  kreativiteten  och  påhittigheten  flödar.  Lita  på  att  det  du  gör  är  tillräckligt,  att  själva  
aktiviteten  i  sig  är  viktig  och  att  du  delar  det  med  barnen.  Håll  en  positiv  attityd  till  det  som  barnen  berättar.  
Därigenom  förstärks  deras  upplevelse  och  oftast  blir  det  lättare  att  våga  och  att  minnas.  Kom  ihåg:  värdera  
inte,  inget  är  rätt  eller  fel  och  fantasin  är  oändlig.    
  
Hitta  på!  Lek!  Gör!  Ha  kul!  
Låt  föreställningens  tema  inspirera  er  till  lekar,  sånger  och  samtal.    
  
Om  mig:  Lena  Yxner  -‐  dramapedagog  
Jag  som  gjort  det  här  pedagogmaterialet  heter  Lena  Yxner.  Jag  är  
verksamhetsledare  och  dramapedagog  på  Teater  Tre  i  Stockholm  och  ansvarar  
för  teaterns  pedagogiska  verksamhet.  Jag  är  auktoriserad  dramapedagog  och  
har  arbetat  med  drama  och  teater  i  drygt  30  år  och  har  tidigare  arbetat  på  
förskola.    
  
Har  du  frågor  eller  funderingar  om  Teater  Tres  pedagogiska  arbete?  
Kontakta  mig  gärna  på:  lena.yxner@teatertre.se  eller  08-‐669  00  60.  

Några  ord  från  regissören  
”Den  här  föreställningen  handlar  om  relationen  mellan  barn  och  deras  vuxna.  Makt,  ansvar  och  
tolkningsföreträde  är  inte  jämt  fördelade.  Ibland  är  det  den  lilla  som  drar  längsta  strået  men  oftast  den  stora.  
Relationen  är  inte  jämlik  men  den  upplevs  från  bådas  håll.  Därför  har  vi  velat  skildra  vardagsdanserna  av  
förhandlingar  och  maktkamper  mellan  stor  och  liten  från  bådas  perspektiv  samtidigt.    
  
Genom  att  kontinuerligt  träffa  barngrupper  under  repetitionsprocessen  har  vi  försökt  sätta  oss  in  i  barns  
livsvärld,  perspektiv  och  erfarenheter.  I  våra  val  av  material,  teman  och  framställning  har  vi  försökt  följa  barns  
egna  intressen,  tempon  och  dramaturgier.  Det  barnen  har  uppskattat  att  titta  på  har  fått  ta  plats  över  sådant  
som  vi  som  vuxna  tänkte  var  viktigt  att  berätta.  Vi  hoppas  att  föreställningen  ska  öppna  ett  rum  av  nyfikenhet,  
att  lyssna  och  se  varandra  och  uppmuntra  till  ett  mer  likvärdigt  förhållande.  För  en  mer  symmetrisk  relation  för  
en  liten  stund.”  -‐  Liv  Elf  Karlén,  regissör  
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Om  föreställningen  
Om  begreppen  stor  och  liten    
Vi  använder  begreppen  stor  och  liten  både  här  i  materialet  och  i  informationen  om  föreställningen.  Vi  tror  inte  
nödvändigtvis  att  dessa  begrepp  har  någon  större  betydelse  för  de  små  barnen,  dvs  vilka  figurerna  är  eller  
deras  relation  till  varandra.  Det  kan  dock  vara  viktigt  för  de  äldre  barnen,  att  de  vill  förstå  vem  som  är  stor  
respektive  liten,  särskilt  eftersom  det  skiftar  under  föreställningen.  Det  är  kanske  inte  alltid  tydligt  för  oss  
vuxna  heller.  En  ser  vad  en  ser,  helt  enkelt.  Utgå  från  hur  barnen  pratar  om  figurerna  och  välj  deras  sätt  att  
beskriva  dem,  vidare  i  efterarbetet.  
  
Här  kommer  en  ”snabbspolning”  som  hjälp  för  minnet  till  er  pedagoger  
Stora  händer  som  stoppar  och  säger  nej.  Stora  händer  som  skyddar  och  omfamnar.  Lilla  som  lär  sig  gå  och  
sedan  somnar  i  stora  handen.  Stora  som  säger  putti-‐putti  och  har  busiga  händer.  Sen  är  det  dags  att  äta  och  
lilla  blir  matad.  Bus  och  klet.  Stora  säger  nej  och  fy.  Sen  är  det  dags  att  skynda  till  förskolan.  Hinner  leka  lite  
först  men  stora  är  stressad.  Vilka  kläder,  vilken  buss  –  skynda,  skynda.  Stora  hjälper  lilla  på  med  kläder.  Vanten  
först.  Massor  av  armar  med  vantar  på  och  
som  kliar.  Så  nu  är  vi  klara!  Vägen  till  
förskolan  med  stora  vanten  och  lilla  vanten,  
legobiten  blir  en  bil  och  förmaningar  om  att  
se  åt  båda  hållen  vid  vägen.  Stora  säger  hej  
då  till  lilla.  Lilla  vill  inte  att  stora  går.  Jobbigt  
avsked.  Puss-‐puss  och  hej  då.  Lilla  leker  
med  sina  fingervante-‐kompisar.  Stora  
hämtar  lilla.  Hej  hur  har  du  haft  det  idag?  
Stora  och  lilla  går  hemåt.  Vem  drar  vem  
hemåt?  Stora  vill  skynda,  lilla  vill  leka.  Lilla  
är  pigg,  stora  är  trött.  Lilla  försvinner.  Stora  
blir  rädd.  Lilla  hittar  en  bajskorv.  Eufori.  
Stora  slänger  den.  Lilla  blir  förtvivlad.  Stora  
försöker  trösta,  eller  är  det  en  avledande  
manöver?  Och  lilla  blir  trött.  Lilla  nyser,  snoret  hänger.  Snyta,  snor  som  trollas  bort,  leks  med.  Stora  vill  snyta,  
lilla  vill  inte.  Stora  hotar  slänga  dinosaurien.  Lilla,  Nej!  Smittas.  Stora  nyser,  snoret  dinglar.  Snordans.  Snoret  
måste  bort.  Plasthandskar  på.  Snyt  och  fräs.  Torka  bort  med  vita  händer.  Vita  handskar  flyger  runt.  Slängs  upp  i  
luften  och  i  lek.  Oj  vad  stökigt.  Nu  behövs  det  städas.  Gummihandskar  på,  stora  städar  sig  trött.  Lilla  städar  och  
leker.  Lilla  gör  sin  ordning.  Stora  blir  arg.  Tar  lilla  i  armen.  ”Aj.  Varför  tar  du  så  hårt?”  Stora  säger  Förlåt.  Lilla  är  
arg.  I  högen  finns  en  fågel  som  också  är  arg.  Lilla  besviken.  Stora  sätter  på  ögon.  Fågeln  vill  flyga.  Lilla  och  stora  
leker.  Tillsammans.  
  
ÖVNINGAR,  LEKAR  OCH  SAMTAL  
  
MINNES-‐RUNDA  
Vad  minns  vi  från  teaterbesöket?  
Ni  sitter  i  en  ring.  Låt  barnen  i  tur  och  ordning  berätta  något  de  kommer  ihåg  från  föreställningen  eller  
teaterbesöket.  Till  hjälp  kan  ni  ha  en  ”berättarsten”  eller  ”magisk  boll”,  som  kan  hjälpa  till  att  hålla  turordning  
eller  hjälpa  den  som  är  lite  blyg  eller  försiktig.  Då  kanske  barnet  ändå  kan  viska  sitt  minne  till  stenen/bollen?  
Om  hen  inte  vill  säga  något  alls,  så  skickas  stenen/bollen  bara  vidare  till  nästa  barn.    
  
Vad  kommer  du  ihåg?  Vad  gjorde  de?  Hur  många  var  det  som  spelade  föreställningen?  Kommer  du  ihåg  de  
stora  händerna?  Eller  när  en  blev  matad?  Vilka  var  de?  Kommer  du  ihåg  alla  vita  handskar  som  kastades?  Vilka  
färger  kommer  du  ihåg  från  scenen?  Minns  du  snoret?  Dansen?  Musiken?  
  
Tips:  Håll  övningen  ganska  kort,  utgå  från  det  barnen  minns.  Hjälp  till  genom  öppna  frågor  eller  att  själv  berätta  
något  du  minns.  Du  hjälper  till  genom  att  lyssna  aktivt,  hålla  det  lätt  och  positivt.  Alla  minnen  eller  reflektioner  
är  lika  viktiga!  Undvik  att  rätta  barnens  minnen  eller  berättelser.  Kanske  är  det  bussturen  till  teatern  man  
minns  allra  bäst  eller  alla  lamporna  i  taket?  Allt  en  minns  är  rätt  och  övningens  syfte  är  att  börja  minnas  
tillsammans  vilket  blir  en  igångsättning  till  vidare  efterarbete.    
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FÖRVANDLINGSSJALEN          
Fantasi  och  förvandling  –  allt  är  möjligt!  I  leken  kan  vantar  bli  den  lilla  och  den  stora  på  väg  till  förskolan.  
Legobiten  blir  en  bil  och  vatten  finns  i  cykelhjälmen.  
Barnen  sitter  i  ring.  Du  har  hittat  en  fin  sjal  och  introducerar  övningen  med  att  berätta  att  det  är  en  magisk  sjal  
som  kan  förvandlas  eller  förvandla  dig.  Barnen  får  i  tur  och  ordning  välja  om  sjalen  blir  förvandlad  eller  
förvandlar  dem.  Genom  att  slänga  upp  sjalen  i  luften  och  utifrån  hur  den  landar  bestämmer  barnet  vad  det  blir;  
en  bro,  sten  eller  gul  stövel.  Eller  så  formar  barnet  sjalen;  en  bulle  eller  en  snorkråka.  Barnen  kan  också  låta  
sjalen  förvandla  dem;  en  stor  dinosaurie  .  I  den  här  typen  av  turordningslek  är  det  viktigt  att  det  är  barnet  som  
har  sjalen  som  bestämmer.  Hjälp  de  andra  barnen  att  inte  säga  det  de  tänker  eller  tycker,  för  på  så  sätt  undviks  
att  något  barn  styr  någon  annan.  Vissa  barn  behöver  ibland  lite  hjälp  på  traven  att  komma  igång,  tvinga  ingen  
och  vill  en  inte  skickas  sjalen  bara  vidare.  Gör  gärna  två  varv,  det  kan  behövas  ett  varv  till  för  att  komma  igång.  
Anslaget  för  leken  är  allt  är  möjligt,  allt  är  rätt,  ha  gärna  en  positiv  attityd  för  det  smittar  av  sig.  Det  är  kul  att  
hitta  på!  
  
PUTTI-‐PUTTI-‐LEKEN  
Busiga,  kittlande  händer  och  en  lek  där  vi  får  röra  på  oss.  
Putti-‐putti-‐leken  är  en  kull-‐lek.  Den  som  ”har  den”  kullar  på  vanligt  sätt  och  den  som  blir  kullad  stelnar  till  med  
armarna  upp  i  luften  och  bildar  ett  torn.  Alla  som  inte  är  kullade  räddar  övriga  genom  springa  runt  och  befria  
med  att  säga  putti-‐putti  och  göra  putti-‐putti-‐gesten  (för  er  som  inte  minns,  så  är  det  en  kittel-‐gest)  och  på  så  
sätt  befrias  den  förstenade  
kompisen.  
  
Prata  gärna  med  barnen  om  alla  
”händer”  som  på  olika  sätt  fanns  
med  i  föreställningen.  Minns  
barnen?  Eller  kanske  inte?  Stora  
händer  som  vaggade  och  
skyddade.  Kittlande  händer.  
Händer  som  var  hårdhänta,  
händer  som  matade.  Händer  som  
städade  eller  torkade  bort  snor.  
Trötta  händer.  Händer  som  fick  
vantar  på  sig.  Händer  som  
skapade  fågeln…  
  
KÄNSLOLEK  
Hur  ser  jag  ut  när  jag  känner  mig  …?  Det  är  ju  olika  känslor  i  föreställningen.  Vad  minns  ni?    
”Jag  vill  ha  den”  -‐  lilla  är  förtvivlad  när  stora  slänger  bort  bajset  som  hittats.  Det  ledsna  avskedet  vid  förskolan  i  
lilla  vant-‐leken.  Storas  rädsla  när  lilla  försvinner.  Skratten  i  buset.  Besvikelsen  hos  lilla  när  stora  inte  vill  leka.    
Storas  hårda  hand  när  det  skall  städas  och  lillas  reaktion.  
Ansiktsgrimaser:  Ni  står  i  ring  och  provar  hur  ser  ansiktet  ut  när  jag  är:  fnissig,  arg,  förtvivlad,  nyfiken,  trött…    
Ta  med  kroppen:  Hur  ser  kroppen  ut  när  jag  känner  mig…?  Gör  som  ovan  men  med  hela  kroppens  gestalt.    
De  yngre  barnen  kan  göra  ansikte  och  kropp  samtidigt.  Med  de  äldre  barnen  kan  ni  reflektera  över  och  samtala  
om  att  hela  kroppen  visar  känslor.    
  
RM-‐KORV-‐DANSEN  
En  massa  armar,  långa  svarta…  som  ormar  eller  korvar…  och  med  vantar  och  handskar  på…  
Ett  fint  sätt  att  avsluta  ert  efterarbete  är  att  göra  ”arm-‐korv-‐dansen”  (bygger  på  dramaövningen  ”kanelbullen”).  
Fråga  gärna  barnen  inledningsvis  om  dom  kommer  ihåg  de  svarta  långa  extra-‐armarna  och  om  deras  tankar  
kring  vad  de  var?  Vad  tror  du?  
  
Det  är  kul  om  du  hittar  något  som  kan  likna  de  svarta  långa  extraarmarna.  Kanske  har  du  något  rep,  långa  
halsdukar  som  du  knyter  samman  eller  annat  som  kan  associeras  till  dom.  Hittar  ni  inget  går  det  lika  bra  att  
barnen  håller  varandra  i  händerna  under  leken.  I  den  här  leken  kallar  jag  dem  arm-‐korvarna.    
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Barnen  tar  tag  i  arm-‐korvarna.  Låt  gärna  en  pedagog  stå  i  början  och  en  i  slutet.  Dansen  börjar  med  att  ena  
änden  av  arm-‐korven  står  still  medans  den  andre  änden  rör  sig  runt,  som  i  en  långdans.  På  så  sätt  rullas  arm-‐
korven  långsamt  ihop  som  en  kanelbulle  och  ni  stannar  upp  när  alla  står  tätt  ihop-‐slingrade  som  en  stor  bulle.  
Då  ska  den  som  står  innerst  dansa  ut,  genom  att  det  bildas  som  en  bro  att  krypa  under  (tänk  ringdanser,  Bro  
bro-‐breja  etc.).  På  så  sätt  kan  arm-‐korv-‐dansen  fortsätta  och  arm-‐korven  ringlas  ut  igen.  Prova  gärna  en  gång  
till.  Avslutar  gärna  med  att  lägga  arm-‐korven  som  en  bulle  på  golvet.  Eller  kanske  blir  det  en  bajskorv?  J  
  
ATT  SAMTALA  OM  
  
Tips:  Lyssna  på  barnens  funderingar  och  eventuella  frågor  om  teaterföreställningen  och  utgå  alltid  från  det.  
Men  förbered  dig  genom  att  ta  hjälp  av  nedanstående  frågor  och  rubriker.  Tänk  till  själv  innan.  Vad  kommer  du  
ihåg?  Vilka  frågor  väckte  föreställningen  i  dig?  Samtalen  blir  förstås  olika  beroende  på  vilken  ålder  barnen  har.  
Vad  de  sätter  ord  på.  Ni  kan  gärna  teckna  eller  måla  med  barnen  och  utifrån  teckningarna  prata  om  det  de  sett  
eller  upplevt  och  vilka  frågor  som  dyker  upp.  Vi  märkte  i  vårt  arbete  med  referensgrupper  att  för  de  yngre  hade  
inte  rollerna  eller  vem  som  var  vem  någon  större  betydelse.  Men  för  de  äldre  så  var  det  viktigt.  De  ville  också  
förstå  vem  som  var  stor  respektive  liten,  vilket  ”försvårades”  eftersom  det  skiftade  under  föreställningen.  
  
STORA  OCH  LILLA  
Vem  var  stor?  Vem  var  liten?  Är  
det  en  förälder  och  ett  barn?  Har  
det  någon  betydelse  om  vem  som  
var  vem?  Har  det  någon  betydelse  
vilka  de  är?    
  
VEM  BESTÄMMER  
Vem  bestämmer  egentligen,  och  
varför?  Vem  bestämmer  när?  Vem  
har  rätt  att  bestämma?  Kan  lilla  
bestämma  över  stora?  Kan  stora  
bestämma  över  lilla?    
  
HJÄLPA  TILL  
Lilla  vill  hjälpa  stora.  Stora  vill  
hjälpa  lilla.  Kanske  kan  ni  prova  att  hjälpa  varandra:  att  sätta  på  varandra  vantar  eller  en  mössa.  Kanske  prova  
att  mata  varandra.  Hur  skulle  det  vara  om  lilla  matar  stora?  Hur  städade  stora?  Hur  städade  lilla?    
  
SAMTAL  FÖR  ER  VUXNA:  MAKT  OCH  VANMAKT    
Reflektera  kring  det  maktförhållande  som  råder  mellan  stor  och  liten,  mellan  den  vuxne  och  barnet.  Vad  såg  du  
i  föreställningen?  När  var  det  kul  och  när  blev  det  allvarligt?  Diskutera  gärna  kollegor  emellan.  Hur  är  det  på  
förskolan?  Hur  är  det  hemma?    
  
”Vardagens  rutiner  från  makt  till  vanmakt  får  sig  en  kärleksfull  omgång  och  det  är  hur  kul  som  helst!”    
-‐  Citat  från  Karin  Helanders  recension  i  SvD.  
  
LÄSTIPS  
Litteratur  som  har  inspirerat  oss  under  projektet:  
  
Bångstyriga  barn-‐  makt,  normer  och  delaktighet  i  förskolan  av  Klara  Dolk  
  
Kan  barn  förstå  vad  demokrati  är-‐  inspiration  och  utveckling  i  förskolan  av  Elisabeth  Arnér,  Solveig  Sollerman  
  
Barns  syn  på  vuxna-‐  att  komma  nära  ett  barns  perspektiv  av  Elisabeth  Arnér,  Solveig  Sollerman  
  
Med  känsla  för  barns  självkänsla  (samt  bloggen  En  annan  du)  av  Petra  Krantz  Lindgren    


