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Varmt välkomna till oss på Teater Martin 
Mutter! Vi hoppas att ni får en trevlig upp-
levelse och att ni blir sugna på mer teater, 
konst och musik!
Enligt Lgr11 skall eleverna efter genomgången 
skolgång ”kunna använda och ta del av många 
olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
drama och dans samt har utvecklat kännedom 
om samhällets kulturutbud”. 
Det kräver en hel del av både oss och av dig 
som lärare/vuxen! Det viktigaste är att vi möter 
eleverna och deras frågor och funderingar som 
uppstår innan och efter ett teaterbesök på ett öp-
pet och ärligt sätt. 

I lärarhandledningen får du några praktiska tips 
och kanske även svar på några frågor som du el-
ler eleverna kan tänkas ha. Vi ger också förslag 
på enkla övningar som ni kan göra tillsammans. 

Hör gärna av er om ni har frågor.

Återigen - varmt välkomna! 

Den här gången

har vi valt att titta på det där med tjejigt och 
killigt. Vad möts våra barn av i klädbutiker och 
i leksaksaffärer? Varför säger vi till en kille att 
han har tuffa byxor och till en tjej att hennes 
byxor är fina? Under repetitionsperioden har vi 
diskuterat och vänt och vridit på våra egna vär-
deringar, fördomar och normer. Det är inte helt 
lätt men det är viktigt att vi pratar om det och att 
vi försöker tänka på vad vi för vidare till våra 
och andras barn. Så här står det i läroplanen:

Skolans  värdegrund  och  uppdrag  
”Skolan  ska  aktivt  och  medvetet  främja  kvin-
nors  och  mäns  lika  rätt  och  möjligheter.  Det  
sätt  på  vilket  flickor  och  pojkar  bemöts  och  
bedöms  i  skolan,  och  de  krav  och  förvänt-
ningar  som  ställs  på  dem,  bidrar  till  att  
forma  deras  uppfattningar  om  vad  som  är  
kvinnligt  och  manligt.  Skolan  har  ett  ansvar  
för  att  motverka  traditionella  könsmönster.  
Den  ska  därför  ge  utrymme  för  eleverna  att  
pröva  och  utveckla  sin  förmåga  och  sina  
intressen  oberoende  av  könstillhörighet”.

Nu till föreställningen:

Stures nya jacka.
Sture har fått en ny jacka. Den är snygg och bra 

på alla sätt tycker både Sture och mamma. Men 
det tycker inte Egon. Han tycker att det är en 
tjejjacka. En sådan kan man väl inte ha?

Med humor och nyfikenhet undersöker vi vad 
som är tjejigt och killigt. Varför är det så viktigt 
att vi ser olika ut? Vad händer om man gör fel? 
Och hur ska man våga strunta i vad andra tycker 
och göra som man vill?

Varför är det bra med teater?
Teater handlar om oss människor och hur vi 
fungerar i en värld med andra människor. 
I teaterns värld kan du spegla dig och reflektera 
över omvärlden. Du kan närma dig speciella te-
man som t ex kärlek, fördomar, miljö osv. Teater 
kan också vara en utgångspunkt för diskussioner 
om det som känns viktigt och du kan sätta dig i 
rollfigurens ställe om ämnet är känsligt.
Alla har sin egen historia att berätta. Genom 
att se och använda teater kan du hitta din egen 
historia, ditt eget liv och få perspektiv framåt 
och bakåt i tiden. Att lära känna sig själv och att 
se att du inte är ensam. 
Att tala om det svåra kan ge tröst. Barn skapar 
ofta lyckliga slut när de behöver dem. Barn ser 
framåt, skapar nya bilder och diktar vidare. 

Vad kan du göra före och/eller efter 
en teaterföreställning med eleverna?
Innan föreställningen
Det är bra om du kan skapa en beredskap inför 
teaterbesöket och föreställningens tema. Dä-
remot är det viktigt att inte berätta för mycket 
om innehållet eftersom det är lätt att väcka 
förväntningar som inte uppfylls.

Du kan berätta om hur en teaterproduktion 
arbetas fram. Att skådespelarna spelar sina roller 
efter givna förutsättningar och manus, att ljus, 
ljud, rekvisita och scenografi har sina funktioner 
i den helhet som presenteras. Varje detalj i före-
ställningen har valts med omsorg och är bärare 
av en historia även om detta inte berättas.  

Som lärare kan du koppla av när du är hos oss 
- att barn låter när de ser teater är helt naturligt. 
De vill gärna kommentera och reflektera direkt. 
Det tycker vi är kul även om det ibland kan bli 
lite för mycket - men det tar vi ansvar för!

Vi kommer också att be alla ta av sig skorna i 
foajén. Barnen sitter bl a på dynor på golvet och 
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det blir väldigt kladdigt om vi går med ytterskor 
i salongen.

Det här kan du göra före teaterbesöket

•  öppna för olika tankar och associationer inför 
 föreställningen
•  betona att det är den egna upplevelsen som är 
 viktig och att det inte går att värdera om en 
 konstupplevelse är bra eller dålig
•  visa att teater har med oss människor att göra
•  påvisa hur viktig publiken är och att det är  
 skillnad på film och teater. Teater sker här och  
 nu och är beroende av sin publik.
•  väcka lust, nyfikenhet och intresse för teater 
 och den föreställning ni ska se.

Efter föreställningen
Här gäller det att se upp med vad man själv som 
pedagog blivit fångad av. Det viktigaste i efter-
arbetet är att respektera varje elevs upplevel-
se av föreställningen. Därför måste man spara 
sina egna idéer. Undvik att värdera föreställ-
ningen för tidigt. Börja istället med det specifikt 
konkreta utifrån elevernas egna intryck. Här är 
möjligheterna många. Man kan skriva, teckna 
och måla, göra rollspel eller prata och diskutera.

Efterarbete
Förslag på frågor att prata om
• Ditt starkaste minne från föreställningen?
• Vem skulle du vilja vara i föreställningen?
• Vad handlade det om?
• Varför sa Egon det där med tjejjacka?
• Varför gömde Sture sin nya jacka?
• Sture hade svårt att sova? Varför då?
• Är det viktigt vad andra tycker? 

Förslag på uppgift 
Siffror - han, hon eller hen?

Låt barnen välja var sin siffra från 1 -10 (de 
kan välja samma siffra som någon kamrat). Be 
dem berätta, en och en, varför de valt just den 
siffran och om det är en han, hon eller hen. Låt 
de berätta varför de tycker att siffran är en han/
hon eller hen. Se till att alla får utrymme och får 
prata färdigt. 

Vad finns bakom skynket? 

Spänn upp ett tyg i en dörröppning. Låt det 

hänga en bit ovanför marken.

Nu arrangerar du saker bakom tyget. Du kan 
använda vilka saker som helst. Det viktiga är att 
sakerna sticker fram en bit ovanför och under. 
Gärna lockande och roliga saker som får bar-
nens fantasi att gå igång.

Nu får barnen komma in. Be dem måla/rita eller 
berätta hur de tror att det ser ut bakom tyget. Du 
kan också be dem att berätta/måla vem som äger 
eller använder sakerna. En han, hon eller hen. 

När alla är klara tar du bort tyget. Nu kan ni 
jämföra fantasi och verklighet. Prata om vem 
som äger eller använder sakerna och varför. 

Målet med övningen är att stimulera barnen att 
använda sin kreativitet.

Våra könsroller - värderingsövning

Material: Diskhandskar, kniv, skruvmejsel, 
penna, diskborste, spade, liten trädgårdsspade, 
visp, arbetshandskar, leksaker (lastbil, docka, 
lego, kritor, traktor, pärlor), färgade papper t.ex. 
röd, rosa, blå, grönt, fotbollsskor, ridstövlar, 
mobiltelefon. (Välj en del saker som du kan få 
tag i och lägg gärna till egna.)
Bestäm att en sida av rummet är killigt och den 
andra sidan är tjejig. Håll upp en sak i taget och 
be barnen fundera över om de tycker att det är 
killigt och tjejigt (eller mammigt eller pappigt). 
Diskutera kort med dem om varför de valt som 
de gjort och om det måste vara så. Fortsätt sedan 
med nästa sak.

En annan variant är att låta alla välja en sak var. 
Fråga sedan varje person om de tycker att saken 
de valt är tjejigt eller killigt (mammigt eller 
pappigt). Fråga varför de tycker så och om det 
måste vara så. Låt alla de andra barnen vara med 
i diskussionen.

Du kommer säkert på 
fler övningar men de 
här kan vara en hjälp 
att komma igång.

Lycka till!



Hedvig och Hardemos prinsessa - (6-9 År)
av Frida Nilsson, illustratör Stina Wirsén
Natur och Kultur 2009
Hedvig har en ny klasskamrat. Den nya har lockigt hår, 
långa ögonfransar, är söt som en prinsessa och kan inte 
knyta skosnören. Hedvig hjälper så gärna till, men när 
hon får höra att prinsessan heter Olle blir det pinsamt. 
Till råga på allt är Olle jättesnabb. Hedvig som alltid 
varit den snabbaste i klassen!

Kontakta ert bibliotek för fler tips!

Tips på TV-program från UR
Kimklubben - Deckargåtor med genusperspektiv. 
Målgrupp från 5 år
http://www.ur.se/Produkter/166746-Kimklubben-
Mysteriet-med-det-borttappade-brevet
Här hittar du fler filmer om genus och värdegrund.

Källor:
I gränslandet mellan scen och publik

av Jeannette Roos Sjöberg.
Att öppna nya världar

av Karin Helander
En handledning om att gå på teater med barn i 

förskola och skola.

Har du några frågor? Tveka inte - ring oss!
Det är kul med respons från eleverna. 
De får gärna skicka brev/maila oss! 

Lycka till! Vi ses på teatern!

Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO
Tel 019-10 10 24

E-post: info@martinmutter.com

Litteraturtips

Händiga Hanna lagar bilen - bilderbok (6-9 År)
av Titti Knutsson text & Lisen Adbåge bild
Alfabeta/Natur och Kultur Originalupplaga 2005
Första boken i en serie bilderböcker med sexåriga Hanna 
som gillar att fixa saker. Här går familjens bil sönder 
och Hanna och hennes pappa får hjälpa Janne och Siv på 
verkstaden att hitta och laga felet.

Nils hjälper laget - (6-9 år)
av Sofia Johansson text, Per Gustavsson illustrationer
Rabén & Sjögren, Originalupplaga 2013
Bok i serien Läsa själv för nybörjarläsaren. 
Mormor har lärt Nils att virka. Han gillar att virka, men 
tycker samtidigt att det är pinsamt och pratar inte om det. 
En dag frågar hockeykillen Sixten varifrån Nils har fått 
sin mössa. Mössan har Eda IF:s färger och Sixten vill 
absolut ha en likadan. Hur ska Nils göra nu?

Bokförlaget Sagolikt (http://www.sagoliktbokforlag.
se) har gett ut Stora Genuspaketet - Barnböcker med 
genus-/likabehandlingsperspektiv! -Nu med Handled-
ning! Här är ett exempel från paketet:

Kalle som lucia - (5-9 år)
av Anette Skåhlberg
Sagolikt Bokförlag 2009
Kalle vill också vara magisk och strålande vacker.
Han vill skrida fram med ljus i håret som lucia.
Läsa sin alldeles egen skrivna dikt. Därför blir han så 
glad när han blir framröstad av kompisarna i förskole-
klassen. Och ledsen när läraren och rektorn säger ifrån. 
De säger att det är tradition att det alltid är en flicka som 
är lucia. Men Kalle vill inte vara någon stjärngosse med 
strut! I smyg gör han sig en plan...

Prinsessan Kristalla - (5-9 år)
av Anette Skåhlberg
Sagolikt Bokförlag
När prinsessan Kristalla vägrar gifta sig spärras hon in i 
ett högt torn för att välja en av alla prinsarna. Men Kris-
talla rymmer och träffar sin stora kärlek. Nu måste hon 
övertyga kungen och drottningen om att få gifta sig med 
svärdsmidaren Vilda, en flicka från folket som inte är av 
kungligt blod...

www.martinmutter.com


