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Till Pedagogerna
Ni har nu sett Teater Barbaras föreställning VILSE – ett förtrollande äventyr. Detta
lärarmaterial innehåller förslag på hur ni kan följa upp föreställningen; hur ni genom ett
öppet förhållningssätt kan komma bortom enkla värdeomdömen som ”bra” och ”dåligt” och
hur ni genom barnens upplevelser kan få inspiration till samtal och aktiviteter. Vi hoppas på
så sätt att berättelsen om Viva & Valle kan fortsätta att utvecklas och leva vidare för er!
I VILSE får publiken följa med på trollen Viva och Valles äventyr, då de ställs inför utmaningar
och problem som de försöker hantera. Föreställningen lånar sig till flera teman; känslor och
hur de påverkar oss, att gå vilse, att samarbeta och vara en bra kompis. Genom att vi har
olika förmågor kan vi se saker från olika håll och hjälpa varandra att lösa problem!
Avsikten med föreställningen är dock inte att ge publiken färdiga svar utan att väcka nya
tankar och frågor och att upplevelsen ska kännas lustfylld och stärkande.

Vad kan en teaterföreställning tillföra i skolans arbete?
Det finns inga rätt eller fel när det gäller vad man tycker om en teaterföreställning. Ingen
upplevelse av en föreställning är mer värd än någon annan. Man behöver inte vara överens
och bör inte heller sträva mot en gemensam uppfattning. Dock kan man, genom att prata
med varandra om vad man sett, få fler infallsvinklar, utveckla sina egna tankar och påverka
varandras tankar, samt träna sig i att motivera sina åsikter och ta intryck av andras. Utifrån
förskolans uppdrag – enligt läroplan och likabehandlingsplan – hoppas vi att detta
material ska kunna vara ett verktyg i ert arbete med att synliggöra barnens egna tankar och
perspektiv.
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Förslag på övningar och frågeställningar att arbeta vidare kring
Vi föreslår att barnen själva får återberätta och uttrycka egna spontana tankar och idéer om
det de har sett och upplevt. Om de får associera kring de olika rollfigurerna, kan vi närma oss
hur barnen har uppfattat föreställningen. Vad var viktigt för dem? Vilka delar av
föreställningen intresserade dem?
Till dig som ska hålla i uppföljande samtal kring någon av Teater Barbaras föreställningar har
vi utarbetat en kort introduktion med specifika förslag på diskussionfrågor. Om du inte redan
har fått dem kan du ladda ner dem från vår hemsida (www.barbara.nu) under fliken ”För
lärare/ arrangör” och Lärarmaterial (för- och efterarbete).

BILDÖVNING
I pjäsen säger Viva och Valle att ”det finns ingen känsla som är den sämsta”. Diskutera fritt i
ring med barnen om olika känslor och övergå sedan till att prata om man kan sätta färg på
en känsla när man är arg, rädd, ledsen, glad, blyg, förvånad m.m. Vilka färger uppstår t.ex.
när man är glad kontra arg? Låt barnen få uttrycka sin/sina känslor nonfigurativt med pensel
och vattenfärger.
Avsluta med att sätta upp bilderna tätt tillsammans på väggen och prata om alla känslor som
nu finns i en enda stor väggmålning.
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SAMTALA KRING OLIKA FRÅGESTÄLLNINGAR
Att känna sig ledsen eller arg – men där känslan som kommer ut är en annan.
• Har det hänt dig?
• När hände det?
• Händer det ofta?
• Vad kände du egentligen?
• Vilken känsla kom ut istället?
• Vad tänkte du?
• Vad hände då?
• Vad kunde du ha gjort istället?
Att tappa bort sig och inte hitta hem/Att plötsligt upptäcka att man är ensam.
• Har det hänt dig?
• Var du ensam eller hade du någon annan med dig?
• Var hände det?
• Hur kändes det?
• Hur tänkte du?
• Vad gjorde du?
• Hur hittade du vägen?
• Vad gjorde ni då?
• Vad sa ni till varandra?
• Tog du eller fick du hjälp av någon?
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DRAMAÖVNINGAR KRING KÄNSLOR OCH SAMARBETE
Knuten
I den här övningen löser ni ett problem tillsammans genom att samarbeta. Övningen visar
även hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål. Dela gärna in barnen i
mindre grupper, ca fem barn per grupp. Alla står i en ring, blundar, sträcker ut sina armar
och går försiktigt in mot mitten. Där ska varje barn få tag på två händer. Hjälp dem som inte
hittar någon hand. När alla hittat två händer får de titta, men absolut inte släppa taget. Det
är okej att byta grepp utan att släppa taget. Nu ska barnen försöka få upp knuten genom att
prata med varandra och hitta lösningar. Till slut har barnen, förhoppningsvis, krånglat sig ur
knuten och bildat en ring igen.
Den här övningen kan ni göra flera gånger och försöka tills ni har lyckats!

Trollspöet
Med den här leken kan ni prata om bemötande och känslor samt öva på att gestalta.
Sätt er i två halvcirklar mitt emot varandra. Svinga ett trollspö mot den ena halvcirkeln och
säg ”simsalabim, nu trollar jag er till arga barn!”. Barnen i den halvcirkeln får nu spela arga
och visa känslan med röster, mimik och kroppsspråk. Byt sedan känsla till förslagsvis glad,
blyg, sur, överraskad, kär eller rädd. Växla mellan de två halvcirklarna.
Diskutera efteråt:
•
•
•
•

Hur kändes det att vara …?
Hur kändes det att se/möta någon som var …?
När brukar ni känna den här känslan?
Finns den här känslan ofta hos oss på förskolan?

Hjältemattan
Det här är en övning där ni tillsammans med barnen upptäcker vad ni alla kan göra för att
skapa en bra stämning. Ni förstärker barnens goda handlingar och låter dem öva på att prata
om sig själva i positiva ordalag. Gör i ordning en matta, antingen urklippt av ett tyg eller en
riktig matta. Samla barnen i en ring på golvet. Lägg mattan på golvet och berätta att det är
en ”magisk hjältematta”. Prata om vad en hjälte är och gör. Försök att lyfta fram saker som
alla kan göra i vardagen, som att vara en bra kompis, hjälpa andra, säga förlåt, trösta någon,
säga hej eller fråga om någon vill vara med. Berätta att på hjältemattan får man stå och
berätta om någon gång då man varit en hjälte, det vill säga då man gjort eller sagt något
positivt.
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Börja gärna med att någon vuxen ställer sig på mattan och berättar. Till exempel kan den
vuxna berätta om en gång när den hjälpt en kollega, bett om ursäkt för något den gjort, gett
någon en komplimang eller liknande. Förklara att alla som står på mattan och berättar får en
applåd av de andra. Låt sedan de barn som vill komma fram en i taget, stå på mattan och
berätta om när de varit hjältar. Kom ihåg applåderna, och ge gärna positiv respons till varje
barn som berättar. När alla som vill har berättat kan ni avsluta med att prata om att alla är
hjältar någon gång, även om alla inte velat berätta. Poängtera att man behöver öva och
träna på att vara en hjälte mot andra. En variant är att låta barnen berätta om situationer
där någon annan varit hjälte. Ha gärna kvar mattan på avdelningen och använd den då och
då för att lyfta fram alla barn och deras positiva handlingar.

Hör gärna av er och berätta om ert efterarbete! Ställ frågor, måla, ta bilder mm.
E-post: info@barbara.nu
Postadress: Teater Barbara, Pipersgatan 4, 112 24 Stockholm
LYCKA TILL!
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