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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 upplevelse 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. 
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Förberedelser	  
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	  pedagogmaterialet	  och	  förbered	  det	  material	  du	  behöver.	  Förbered	  
och	  välj	  ut	  musik	  för	  rörelseövningarna.	  
	  
Jag	  tror	  att	  övningarna	  tar	  ca	  45	  minuter	  i	  anspråk.	  Sedan	  hoppas	  jag	  att	  ni	  fortsätter	  med	  
samtalen	  om	  föreställningen,	  om	  vänskap	  och	  om	  att	  få	  säga	  ja	  och	  nej.	  Välj	  de	  övningar	  du	  får	  
lust	  till,	  ni	  behöver	  inte	  göra	  allt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ta	  tid	  för	  samtalen	  när	  de	  kommer	  och	  därför	  
kanske	  du	  släpper	  någon	  lek	  eller	  övning.	  
	  
Metod	  och	  förhållningssätt	  
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	  barnens	  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	  enkelt	  och	  inte	  krånglar	  till!	  
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.	  
	  
Hitta	  på!	  Lek!	  Gör!	  Ha	  kul!	  
	  
	  
Lena	  Yxner	  
Dramapedagog,	  Teater	  Tre	  
	  
	   	  

Lena	  Yxner	  
Jag	  som	  gjort	  det	  här	  pedagogmaterialet	  heter	  Lena.	  Jag	  är	  
verksamhetsledare	  på	  Teater	  Tre	  i	  Stockholm	  och	  ansvarar	  
för	  teaterns	  pedagogiska	  verksamhet.	  Jag	  är	  auktoriserad	  
dramapedagog	  och	  har	  arbetat	  som	  det	  i	  tjugofem	  år.	  
Tidigare	  har	  jag	  också	  arbetat	  på	  förskola	  och	  har	  lång	  
erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  pedagogiskt	  med	  barn	  och	  unga.	  	  
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ÖVNINGAR	  OCH	  LEKAR	  
	  
Att	  minnas	  
Vad	  minns	  ni	  från	  föreställningen?	  
Ni	  sitter	  i	  en	  ring,	  låt	  barnen	  i	  turordning	  berätta	  något	  de	  kommer	  ihåg	  från	  
teaterbesöket.	  
Hjälp	  den	  som	  har	  svårt	  att	  minnas.	  Använd	  gärna	  en	  ”berättarsten”	  eller	  en	  ”magisk	  
boll”	  som	  går	  runt	  med	  den	  som	  pratar.	  Det	  kan	  vara	  till	  hjälp	  när	  det	  gäller	  
turordningen	  eller	  kanske	  är	  det	  ett	  sätt	  att	  avdramatisera	  för	  de	  barn	  som	  inte	  vågar	  
säga	  något.	  Tvinga	  ingen,	  det	  barn	  som	  inte	  vill	  lämnar	  bara	  vidare	  till	  nästa.	  
	  
Vad	  kommer	  ni	  ihåg	  från	  teaterföreställningen?	  Vad	  hette	  den?	  Vilka	  handlade	  den	  om?	  	  
Vad	  hände?	  Vilka	  färger	  kommer	  ni	  ihåg?	  Vad	  var	  kul,	  läskigt,	  tråkigt,	  spännande	  eller	  
konstigt…?	  Fanns	  det	  något	  paraply	  med?	  
	  
I	  en	  liten	  minnesrunda	  som	  denna	  är,	  så	  är	  fokuset	  på	  själva	  upplevelsen	  eller	  det	  man	  
kommer	  ihåg	  från	  teaterbesöket	  det	  vikigaste	  inte	  nödvändigt	  föreställningens	  tematik	  
eller	  exakt	  vad	  som	  hände	  eller	  själva	  berättelsen.	  Det	  här	  är	  en	  övning	  som	  på	  ett	  enkelt	  
sätt	  återkopplar	  till	  teaterbesöket.	  Håll	  rundan	  kort,	  syftet	  är	  främst	  att	  friska	  upp	  minnet.	  
Det	  är	  bra	  att	  hålla	  det	  lite	  lätt	  i	  början	  så	  att	  barnen	  kommer	  igång	  och	  sedan	  att	  i	  
kroppen	  få	  leka,	  minnas	  och	  gestalta.	  Sedan	  kan	  ni	  återkomma	  till	  berättelsen,	  dess	  
handling	  och	  känslor	  som	  gestaltades	  och	  som	  det	  medförde.	  
	  
	  
Nej-‐lek	  och	  Ja-‐lek	  
	  
Nej-‐lek	  
”Ska	  vi	  va?	  Nej	  jag	  ska	  vara	  inne	  och…”	  
	  
Instruera	  leken	  ungefär	  så	  här:	  	  

	  
”Jag	  kommer	  med	  förslag	  till	  er	  
(barnen)	  som	  ni	  på	  olika	  sätt	  
säger	  nej	  till.	  Till	  exempel	  ska	  vi	  
hoppa	  hage	  eller	  ska	  vi	  äta	  
kokosbollar?	  Och	  då	  säger	  ni	  NEJ!	  
eller	  nej	  vi	  orkar	  inte,	  vill	  inte,	  har	  
ont	  i	  magen…	  och	  så	  vidare”	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  du	  som	  vuxen	  
börjar	  för	  det	  kan	  kännas	  lite	  
utsatt	  att	  vara	  den	  som	  kommer	  
med	  förslagen.	  Leken	  börjar	  med	  
repliken:	  Ska	  vi	  va?	  Barnen	  säger	  
nej	  och	  kanske	  motiverar	  de	  

varför	  de	  inte	  vill	  eller	  så	  säger	  de	  bara	  nej.	  Du	  kommer	  med	  ett	  nytt	  förslag,	  till	  exempel	  
Ska	  vi	  klättra	  i	  träd?	  Barnen	  blockerar	  även	  detta	  förslag	  och	  du	  kommer	  med	  ytterligare	  
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ett	  förslag	  och	  så	  fortsätter	  leken	  ett	  litet	  tag.	  
	  
Reflektera	  sedan	  kort	  med	  barnen	  om	  hur	  det	  där	  kändes,	  för	  dig	  och	  för	  dem.	  Hur	  är	  det	  
att	  säga	  nej,	  att	  inte	  vilja?	  Hur	  är	  det	  att	  komma	  med	  förslag	  och	  sedan	  få	  ett	  nej?	  Får	  
man	  säga	  nej?	  Finns	  det	  tillfällen	  när	  det	  är	  rätt	  att	  säga	  nej?	  	  
	  
Om	  det	  är	  läge	  för	  gruppen	  kan	  fler	  få	  prova	  båda	  ”rollerna”,	  dela	  gärna	  in	  dem	  i	  par	  eller	  
små	  grupper.	  Håll	  inte	  på	  för	  länge,	  dels	  därför	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  för	  barnen	  att	  hitta	  
på	  olika	  saker	  och	  dels	  kan	  det	  kännas	  jobbigt	  eller	  att	  man	  känner	  sig	  utsatt.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  du	  som	  pedagog	  hör	  efter	  så	  att	  alla	  håller	  sig	  till	  lekreglerna	  och	  undviker	  till	  
exempel	  elakheter.	  Det	  kan	  hända	  att	  det	  negativa	  i	  leken	  tar	  över,	  avbryt	  då	  och	  prata	  
gärna	  om	  det.	  Det	  är	  utmanande	  och	  kan	  bli	  kul	  om	  nejet	  inte	  bara	  blir	  en	  blockering	  för	  
flödet	  och	  fantasin	  utan	  också	  kan	  sporra	  till	  fler	  förslag.	  	  
	  
Ja-‐lek	  
Samma	  sak	  fast	  tvärtom.	  Ska	  vi	  leka?	  –	  JA!	  Nu	  gör	  ni	  det	  också.	  Låtsas	  lek	  med	  varandra.	  
Kom	  med	  flera	  förslag.	  Ska	  vi	  plocka	  blommor?	  Ska	  vi	  smyga	  på	  hunden?	  Ska	  vi	  äta	  glass?	  
Frågan	  eller	  förslaget	  följs	  alltid	  av	  ett	  JA	  och	  en	  aktivitet,	  ni	  gör	  det	  ni	  säger	  och	  
tillsammans	  med	  varandra.	  Ni	  kan	  välja	  att	  göra	  Ja-‐‑leken	  på	  samma	  sätt,	  det	  vill	  säga	  att	  
du	  som	  pedagog	  kommer	  med	  förslagen	  och	  alla	  leker	  tillsammans	  eller	  så	  låter	  du	  
barnen	  göra	  det	  i	  små	  grupper	  eller	  i	  par.	  Låt	  barnen	  komma	  med	  ett	  förslag	  i	  taget	  och	  
se	  till	  att	  alla	  får	  prova	  att	  hitta	  på	  saker	  att	  göra.	  	  
	  
Reflektera	  kort	  om	  hur	  det	  här	  var	  och	  hur	  det	  kändes.	  Hur	  kändes	  det	  att	  säga	  ja?	  I	  
kroppen?	  I	  huvudet/tanken?	  Hur	  kändes	  det	  att	  hitta	  på	  förslag	  som	  sedan	  
accepterades?	  Vad	  händer	  i	  leken?	  Med	  fantasin?	  Finns	  det	  tillfällen	  då	  man	  inte	  ska	  
säga	  ja?	  
	  
JA	  eller	  att	  acceptera	  genererar	  samarbete,	  positivitet	  och	  handling.	  NEJ	  eller	  blockeringen	  
gör	  att	  det	  stannar	  upp.	  Att	  handlingen	  stannar	  av	  eller	  fantasin	  stoppas	  upp.	  
Men	  kom	  ihåg	  att	  nej	  är	  viktigt	  för	  integritet	  och	  gränssättning.	  Nejet	  kan	  också	  vara	  en	  
sporre	  för	  vidare	  påhittighet,	  då	  blir	  inte	  nejet	  en	  blockering	  utan	  något	  som	  triggar	  leken	  
och	  fantasin.	  En	  av	  grundövningarna	  inom	  dramapedagogiken	  är	  just	  att	  acceptera,	  att	  
säga	  ja	  till	  händelser,	  flöden	  och	  kreativitet.	  	  	  
	  
Allt	  annat	  än	  en	  pinne	  
	  
Ta	  en	  pinne	  men	  prova	  sedan	  
gärna	  med	  en	  boll,	  en	  docka,	  en	  
bil	  eller	  en	  penna.	  
Den	  här	  övningen	  är	  hämtad	  
utifrån	  leken	  med	  pinnarna.	  En	  
fantasilek	  där	  pinnen	  blir	  något	  
annat.	  Dela	  in	  barnen	  två	  och	  
två,	  varje	  par	  skall	  ha	  en	  varsin	  
pryl/sak	  eller	  klädesplagg...	  Till	  
exempel	  en	  spade.	  Spaden	  blir	  
en	  telefon,	  en	  tandpetare,	  en	  
mössa...	  Barnen	  turas	  om	  att	  
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hitta	  på	  vad	  spaden	  blir	  genom	  att	  använda	  den	  som	  det	  eller	  bara	  säga	  vad	  den	  blir.	  
Spaden	  förvandlas	  till	  många	  olika	  saker.	  Allt	  är	  möjligt.	  
	  
En	  fantasilek	  som	  sporrar	  påhittighet	  och	  låter	  språket	  vara	  verbalt	  och	  ickeverbalt.	  Allt	  
är	  rätt,	  fantasin	  är	  oändlig.	  
	  
Drömmen	  	  
	  
”Berit?	  …	  Berit!”	  
	  
Den	  här	  övningen	  är	  inspirerad	  från	  Flisans	  dröm.	  	  
Inled	  med	  att	  prata	  med	  barnen	  om	  drömmen.	  Kanske	  måste	  du	  påminna	  lite	  om	  den	  
eller	  så	  kanske	  inte	  alla	  såg	  det	  som	  en	  dröm.	  Vad	  var	  det	  då?	  Minns	  tillsammans	  om	  
Flisans	  dröm,	  om	  dansen,	  vad	  hände	  och	  varför	  tror	  du	  Flisan	  drömde	  så?	  Känner	  
barnen	  igen?	  Har	  någon	  drömt	  liknande	  någon	  gång?	  
	  
Detta	  är	  tänkt	  som	  en	  fri	  rörelse-‐‑dans-‐‑improvisation	  där	  den	  rörliga	  leken	  gestaltar	  
Flisans	  dröm.	  Använd	  gärna	  Benny	  Anderssons	  musik	  och	  då	  låten	  ”Stockholm	  by	  Night”	  
som	  vi	  använde	  i	  föreställningen.	  Prova	  först	  att	  ”härma”	  Flisan	  –	  Hur	  gjorde	  hon	  sina	  
rörelser?	  Sätt	  på	  musiken.	  Kanske	  släcker	  ni	  ned	  lite	  för	  att	  få	  en	  drömsk	  stämning	  och	  
kanske	  hjälper	  det	  också	  till	  att	  våga	  röra	  sig	  lite	  mer?	  Kanske	  rör	  ni	  er	  långsamt	  i	  
slowmotion?	  Kanske	  blir	  det	  skuggor	  mot	  en	  vägg?	  
	  
Känner	  någon	  igen	  sig	  i	  Flisans	  dröm?	  Har	  någon	  drömt	  något	  liknande?	  Kanske	  
upplevdes	  det	  som	  en	  mardröm?	  En	  dröm	  när	  man	  gjort	  eller	  gör	  något	  som	  man	  ångrar	  
sen…	  Ta	  hjälp	  av	  minnen	  eller	  hitta	  på	  en	  liknande	  situation.	  Prova	  att	  gestalta	  den	  
otäcka	  drömmen	  som	  en	  dans	  eller	  en	  slowmotion-‐‑berättelse.	  	  
	  
Avslutsdansen	  
Låt	  drömdansen	  gå	  över	  i	  avslutsdansen.	  Hur	  såg	  tusenfotingen	  ut?	  Hur	  såg	  
hoppspindlarna	  ut?	  Dansa	  och	  lek.	  Använd	  gärna	  musiken	  vi	  använde	  i	  föreställningen.	  
Låten	  Glasgow	  Boogie	  av	  Benny	  Andersson	  finns	  på	  Spotify.	  
	  
	  
	  
EXTRA	  
	  
Läs	  boken	  tillsammans.	  
	  
Måla	  eller	  rita.	  Var	  och	  en	  för	  sig,	  eller	  varför	  inte	  en	  stor	  gemensam	  målning.	  Minns	  
färger	  och	  former.	  Detaljer.	  	  
	  
Klipp	  figurer	  på	  rad,	  ensam	  eller	  tillsammans.	  
	  
Samtalen.	  Ta	  olika	  tillfällen	  i	  akt	  att	  prata	  med	  barnen	  om	  föreställningen,	  dess	  handling	  
och	  tematik.	  Under	  detta	  efterarbete,	  under	  lunchen	  eller	  när	  som	  helst	  där	  det	  finns	  
tillfälle	  att	  återkomma	  till	  den	  gemensamma	  upplevelse	  ni	  haft.	  
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•   Vad	  leker	  man	  inomhus?	  Vad	  leker	  man	  utomhus?	  Hur	  är	  det	  att	  vara	  hemma	  hos	  
andra?	  Hur	  är	  det	  att	  ha	  kompisar	  hemma	  hos	  sig	  själv?	  Hur	  känns	  det	  att	  leka	  
utomhus?	  Är	  det	  någon	  skillnad	  att	  leka	  inomhus	  mot	  utomhus?	  

	  
•   Rollernas	  olika	  karaktär,	  vad	  såg	  ni?	  Hur	  är	  Berit?	  Hur	  är	  Flisan?	  Vad	  känner	  

flickorna?	  Vad	  tänker	  de?	  Hur	  är	  de	  mot	  varandra?	  Hur	  såg	  de	  ut?	  Vad	  tyckte	  de	  
om	  att	  göra?	  Den	  ena	  säger	  ”Jag	  behöver	  aldrig	  gå	  hem!”	  och	  den	  andre	  säger	  ”Så	  
du	  kan	  gå	  nu!”	  Känner	  ni	  igen	  er	  i	  någon?	  

	  
•   Ska	  vi	  va?	  Kan	  man	  leka	  flera?	  Hur	  ska	  man	  vara	  mot	  varandra?	  Hur	  kan	  man	  

säga	  att	  man	  inte	  vill?	  eller	  inte	  vågar…	  eller	  inte	  kan…?	  Får	  man	  säga	  nej?	  Är	  det	  
OK	  att	  säga	  nej?	  Hur	  känns	  det	  att	  få	  flera	  nej	  –	  som	  Berit	  fick?	  Hur	  känns	  det	  när	  
man	  ångrar	  sig?	  Vad	  är	  vänskap?	  Vad	  är	  att	  vara	  kompisar?	  Hur	  är	  det	  att	  vara	  
hemma	  hos	  varandra?	  

	  
•   Lite	  repliker	  som	  kan	  vara	  stöd	  till	  minnet:	  	  

”Du	  kan	  gå	  hem	  nu”	  ”Ska	  vi	  va?”	  ”Jag	  behöver	  aldrig	  gå	  hem”	  ”Jag	  ska	  vara	  inne	  
och	  leka	  med	  min	  katt”	  ”Jag	  vill	  leka	  
med	  katten”	  ”Jag	  ska	  klippa”	  ”Jag	  är	  
allergisk	  mot	  sån	  glass”	  ”Så	  kan	  vi	  ta	  
smygskorna”	  

	  
	  
 
	  
	  
TACK!	  
	  
Hoppas	  att	  du	  hittar	  något	  i	  materialet	  som	  
passar	  din	  grupp	  och	  att	  ni	  hinner	  med	  en	  
stunds	  efterarbete.	  De	  pedagogiska	  och	  
konstnärliga	  perspektiven	  går	  igen	  i	  alla	  
våra	  
föreställningar	  och	  vi	  utmanar	  oss	  ständigt	  att	  utveckla	  vårt	  arbete	  och	  hur	  vi	  möter	  vår	  
målgrupp.	  
	  
Vi	  tar	  gärna	  del	  av	  det	  som	  händer	  efteråt,	  då	  ni	  kommer	  tillbaka	  till	  förskolan.	  Vilka	  
upplevelser	  och	  känslor	  fanns	  då	  i	  barnen,	  vad	  pratade	  de	  om	  och	  vad	  lekte	  ni?	  Mejla	  
gärna	  och	  berätta	  om	  det	  och	  gärna	  om	  dina	  egna	  reflektioner.	  
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