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Syftet  med  det  här  materialet  är  att  på  ett  enkelt  sätt  inspirera  dig  som  pedagog  att  arbeta  
mer  med  barnens  och  dina  teaterupplevelser.  Du  delar  barnens  upplevelse  av  

föreställningen  och  den  berättelse  som  gestaltats.  
  

TEATER TR3
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Till  er  pedagoger  
  
Det  här  pedagogmaterialet  bygger  på  Teater  Tres  
föreställning  Klä  på  klä  av  (2-‐4  år).  
  
Klä  på  Klä  av  handlar  om  något  av  det  första  vi  lär  oss:  
att  ta  på  kläderna.  Hur  gör  jag?  Vem    
blir  jag?  Och  varför  är  det  så  svårt  att  ta  på  sig  
strumporna?  
  
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.  Läs  gärna  mer  om  pedagogiskt  efterarbete  och  att  gå  på  teater  med  sin  
barngrupp  i  Riksteaterns  lärarhandledning  ”Att  öppna  nya  världar”:  
http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar     
  
Efterarbete  till  teaterföreställningar  -‐  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  de  rekvisita  du  behöver.  T.ex.  strumpor/sockar,  mössor  etc.  
Om  ni  är  fler  pedagoger,  bestäm  då  vilken  roll  ni  har.  Vem  leder  övningen  och  vem  deltar  med  
barnen?  Det  blir  tryggt  för  er  och  därigenom  också  för  barnen.  Dramalek  förutsätter  ramar  och  regler  
att  hålla  sig  till.  Du  släpper  alltså  inte  loss  kaoset,  utan  med  tydliga  instruktioner  blir  kaoset  kreativt  
och  roligt.    
  
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?  Genom  att  du  själv  går  igenom  vad  som  hände  kan  du  vara  mer  öppen  och  
lyhörd  för  det  barnen  berättar.    
  
Målgruppen  
  
För  tvååringen  kanske  detta  teaterbesök  är  barnets  första  möte  med  en  teater,  medan  en  fyraåring  
kanske  redan  har  sett  ett  antal  föreställningar.  Pedagogmaterialet  och  de  olika  övningarna  kan  sätta  
igång  leken  och  samtalen,  och  anpassas  till  de  olika  åldersgrupperna.    
  
Metod  och  förhållningssätt  
  
En  enkel  utgångspunkt  i  är  att  du  som  pedagog  är  kreativ,  leker  och  har  roligt  tillsammans  med  
barnen.  Att  du  som  pedagog  vågar  göra  saker  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.  Kom  ihåg:  värdera  inte,  inget  är  rätt  eller  fel  och  fantasin  är  oändlig.  
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Lena  Yxner  
  
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  teater  i  snart  
30  år.  Tidigare  har  jag  också  arbetat  på  förskola  och  har  lång  
erfarenhet  av  att  arbeta  pedagogiskt  med  barn  och  unga.    
  
Jag  hoppas  att  du  använder  de  delar  av  materialet  som  passar  dig  
och  din  grupp,  och  gärna  i  kontext  med  övrigt  arbete  på  
förskolan.  Detta  material  är  uppdelat  i  övningar  och  lekar  som  
passar  de  yngre  barnen  och  andra  för  de  lite  äldre.  Låt  dig  
inspireras,  gör  nya  övningar  och  lekar,  låt  samtalen  –  om  
föreställningen  och  tematiken  -‐  finnas  när  som  helst  i  vardagen…      
  
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.  
  
Hitta  på!  Lek!  Gör!  Ha  kul!  Låt  föreställningens  tema  inspirera  er  till  lekar,  sånger  och  samtal.  
  
Lena  Yxner,  dramapedagog,  Teater  Tre  
  
 
Kontakt:  
Lena.yxner@teatertre.se  
08  –  669  00  60
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Att  inleda  med  –  för  alla      
  
Minnesrunda  
  
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  en  strumpa/socka  som  barnen  håller  
i  när  de  berättar  och  som  de  skickar  runt.  Detta  
kan  vara  till  hjälp  när  det  gäller  turordningen  eller  
kanske  ett  sätt  att  avdramatisera  för  de  barn  som  
inte  vågar  säga  något  då  de  kanske  vågar  viska  till  
strumpan...  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  …?  Led  
gärna  över  samtalet  på  hur  Klara  mindes  sin  
morfar…  Prata  gärna  med  barnen  om  hur  man  kan  
minnas  något/någon  med  hjälp  av  olika  saker,  av  
lukter  eller  kläder…  
  
Håll  en  positiv  attityd  till  det  som  barnen  berättar,  därigenom  förstärks  deras  upplevelse  och  oftast  
blir  det  lättare  att  våga  och  att  minnas.  Bejakandet  av  det  som  händer  och  berättas  är  en  viktig  
beståndsdel  i  ett  dramapedagogiskt  förhållningssätt.  
  
Fortsätt  nu  med  de  övningar  som  passar  din  barngrupp.    
  
Övningar  och  lekar  för  de  yngsta  
  
Min  kropp  
*  Sjung  några  sånger  tillsammans  där  fokus  ligger  på  kroppen  och  olika  kroppsdelar.  ”Jag  gick  in  i  en  
affär…”  eller  ”Huvud,  axlar,  knä  och  tå…”  eller  någon  annan  sång.  Använd  hela  kroppen  och  gör  
rörelser  till.  
*  Samtala  om  de  olika  kroppsdelarna  t.ex.  Var  är  min  fot?  Vad  finns  på  den?  Vad  klär  jag  på  den?  
När  barnen  berättat  vad  man  klär  på  foten…  då  gör  du  det!  Ha  alltså  strumpan,  vanten,  mössan…  
beredd  för  enkel  gestaltning.    
  
Mössan  på  
Ni  sitter  i  ringen  och  nu  skickas  en  mössa  runt  till  alla  barn.  Alternativt  så  kan  att  alla  har  varsin  
mössa.  Uppmuntra  nu  barnen  att  hitta  på  så  många  olika  sätt  som  möjligt  att  ha  mössan  på  huvudet.  
Kanske  sätter  den  sig  på  sned,  över  ögonen,  på  ett  knä  eller  helt  på  ”tvären”.  Lek  en  liten  stund  med  
att  hitta  på  varianter.    
  
Spegel-‐lek  
Hur  ser  jag  ut  när  jag  sätter  på  mig  min  mössa?  Låt  barnen  fortsätta  mössan-‐leken  men  nu  framför  
en  spegel.  Barnen  kan  prova  att  sätta  på  sig  olika  kläder.  Uppmuntra  dem  att  sätta  på  sig  vanten  på  
ett  vanligt  sätt  eller  på  ett  ovanligt  sätt.  Se  hur  det  ser  ut  i  spegeln  när  vanten  sitter  på  foten.  Lek  och  
prata  om  det  som  händer.  
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En  viktig  ingrediens  i  övningarna  är  att  allt  är  tillåtet!  Bejaka  dina  egna  idéer  och  utveckla  leken.  Låt  
barnen  fantisera  och  vara  kreativa.    
  
Halsduksrundan  
Avsluta  med  att  ni  sitter  i  ringen  igen.  Du  skickar  runt  en  halsduk  som  varje  barn  sätter  på  sig  och  
säger  något  man  tycker  om  att  göra  när  man  är  ute.  Halsduken  går  vidare  och  förslag  på  massor  av  
roliga  aktiviteter  kommer  från  barnen.  

Övningar  och  lekar  för  de  lite  äldre  
  
Mössan  på  
Ni  sitter  i  ringen  och  nu  skickas  en  mössa  runt  till  alla  barn.  Alternativt  så  kan  att  alla  har  varsin  
mössa.  Uppmuntra  nu  barnen  att  hitta  på  så  många  olika  sätt  som  möjligt  att  ha  mössan  på  huvudet.  
Kanske  sätter  den  sig  på  sned,  över  ögonen,  på  ett  knä  eller  helt  på  ”tvären”.  Lek  en  liten  stund  med  
att  hitta  på  varianter.    
  
Vad  gömmer  sig?  
Leken  bygger  på  Karo´s  ben  och  är  inspirerad  från  strumpan  som  gömmer  sig  för  Klara.  Barnen  sitter  i  
ring  med  händerna  bakom  ryggen.  En  av  er  (börja  gärna  med  en  vuxen)  är  i  mitten  och  blundar.  
Barnen  i  ringen  skickar  runt  en  strumpa  bakom  ryggen  och  sedan  gäller  det  för  den  i  mitten  att  gissa  
var  strumpan  gömmer  sig.  Låt  barnen  skicka  runt  strumpan  ett  litet  tag  och  sedan  säger  ni  ramsan  
tillsammans:  ”Klaras  stumpa  borta  är.  Kan  den  kanske  vara  här?”  Då  får  den  i  mitten  gissa  var  
strumpan  är.  Bestäm  hur  många  gånger  man  får  gissa  eller  så  gissar  barnet  tills  hen  hittar  den.  Byt  så  
barnen  får  prova  att  hitta  strumpan.  
  
Något  annat!  
Den  här  övningen  är  en  fantasilek  där  något  blir  något  annat.  Den  är  inspirerad  av  Klaras  lilla  gula  
tröja  som  hänger  på  väggen  som  en  tavla.  I  slutet  tar  Klara  på  sig  den  och  den  passar  helt  perfekt,  
och  hon  har  på  sig  den  när  hon  går  ut.  Dela  in  barnen  två  och  två,  varje  par  skall  ha  en  varsin  
pryl/sak/klädesplagg…  Ett  par  kan  exempelvis  få  en  spade.  Spaden  blir  en  telefon,  en  tandpetare,  en  
mössa…  Barnen  turas  om  att  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.    
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Spegelövning  
Det  här  är  också  en  parövning,  byt  gärna  så  de  får  jobba  med  en  ny  kompis.  Varje  barn  har  en  mössa,  
ett  par  vantar  eller  strumpor/sockar…  men  båda  barnen  i  paret  har  samma  klädesplagg.  Övningen  
går  till  så  att  en  speglar  sig  och  den  andra  är  spegelbilden  och  försöker  härma  så  gott  det  går.  Hjälp  
barnen  genom  att  uppmuntra  dem  att  göra  enkla  saker  och  i  ett  långsamt  tempo.  Så  att  det  är  
möjligt  för  den  andre  att  härma.  Sedan  byter  de  så  att  den  andra  får  prova  att  spegla  och  härma.  
Barnen  kan  sitta  eller  stå  mitt  emot  varandra.  
  
Avluta  med  Halsduksbullen.  Den  övningen  ser  du  nedan.    
  
Halsduksbulle  
Du  har  hittat  en  lång  halsduk,  knutit  ihop  flera  eller  så  kan  du  ta  ett  bandage  och  låtsas  att  det  är  en  
lång  halsduk.  Ta  det  du  hittar!  Barnen  håller  i  halsduken  med  en  hand  och  står  i  en  lång  rad.  Nu  skall  
ni  göra  en  kanelbulle  av  er  själva  och  halsduken.  Det  är  viktigt  att  du  hjälper  till  och  är  utanför  
ringleken.  Det  första  barnet  står  still  och  de  andra  håller  i  halsduken  och  genom  en  slags  ringlek  
bildar  alla  till  slut  bullen.  Ni  kan  avsluta  där  mitt  i  bullen  eller  så  provar  ni  att  låta  bullen  ringla  ut  sig  
igen  genom  att  barnet  i  mitten  kryper  ut  och  sedan  följer  alla  efter.  Där  barnen  kryper  ut  görs  en  port  
genom  att  de  två  barn  som  står  närmast  håller  upp  halsduken  så  att  barnen  kan  krypa  under.  Innan  
bullen  ”löses  upp”  avsluta  gärna  genom  att  bilda  en  stor  ring  med  alla  barnen  och  halsduken.    

  

  
  

Foto:  Bengt  Alm  och  Anna  Svensson  Kundromichalis  
Medverkande:  Hilda  Rydman.    

Bilder  ur  föreställningen  Klä  på  klä  av  Teater  Tre  
  

  
Nu  är  Klara  ute,  kanske  ni  också  ska  gå  ut…?  Men  glöm  inte  att  klä  på  er  först!    

Var  är  strumpan?  Och  stickiga  tröjan.  Bäst  att  ta  på  stövlarna.  
  


