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Varför ska barn
 och ungdomar se teater? 
Teater handlar om oss människor och hur vi 
fungerar i en värld med andra människor. 
Teater är också en viktig form för kommunika-
tion. Man kan säga att teater är en spegelbild av 
livet, sett genom ett temperament, precis som all 
konst. 
I teaterns värld kan du spegla dig och refl ektera 
över omvärlden. Du kan närma dig speciella 
teman som t ex kärlek och fördomar. Den kan 
också vara en utgångspunkt för diskussioner 
om det som känns viktigt och du kan sätta dig i 
rollfi gurens 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. 

Barn utgår från sina egna erfarenheter och det 
mesta som sker på scenen kan man tala om eller 
diskutera. Att tala om det svåra kan ge tröst. 
Barn skapar ofta lyckliga slut när de behöver 
dem. Barn ser framåt, skapar nya bilder och dik-
tar vidare. Och mycket sällan - är teatern mer 
otäck än vad barnens verklighet kan vara!

Vad kan du göra före och/eller efter en 
teaterföreställning med eleverna?

Före föreställningen
Det är mycket viktigt att inte föregripa fö-
reställningens innehåll eftersom det är lätt att 
väcka förväntningar som inte uppfylls. Vad som 
däremot bör göras är att skapa en beredskap 
inför föreställningens aktuella tema. Detta för 
att ge eleverna en större möjlighet att identifi era 
sig med rollgestalterna.

Du kan också berätta om hur en teaterproduk-
tion arbetas fram. Prata om de olika yrkesrol-
lerna inom teatern. Att skådespelarna spelar sina 
roller efter givna förutsättningar och manus, att 
ljus, ljud, rekvisita och scenografi  har sina funk-
tioner i den helhet som presenteras.
Varje detalj som fi nns med i föreställningen har 
valts med omsorg och är bärare av en mening 
som stödjer helheten i innehållet. Varje objekt 

som fi nns med i pjäsen har sin egen historia 
även om detta inte berättas i pjäsen.  

Förarbetets syfte är
• att öppna för olika tankar och associationer 
- inför föreställningen
• att betona att det är den egna upplevelsen som 
- är viktig och att det inte går att värdera om en 
- konstupplevelse är bra eller dålig. 
• att visa att teater har med oss människor idag 
- att göra
• att påvisa hur viktig publiken är
• att skapa en förberedelse för den känslomäs- - 
- siga stämningen, dock utan att något ur före- 
- ställningen avslöjas.
• att väcka lust, nyfi kenhet 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 är lätt att man som 
pedagog får många idéer om vad man vill att 
eleverna ska fördjupa sig i efter föreställningen.
Det viktigaste i efterarbetet är att respektera 
varje elevs upplevelse av föreställningen. Därför 
måste man spara sina egna idéer. 

Undvik att värdera föreställningen för tidigt. 
Börja istället med det specifi kt konkreta utifrån 
elevernas egna intryck. Det viktiga är att ta till 
vara elevernas upplevelser. Här är möjligheterna 
många. Man kan skriva, teckna och måla, göra 
rollspel eller prata och diskutera. 

Efterarbetets syfte är :
• att ta emot elevernas upplevelse och genom 
- frågeställningar och gestaltande få igång en 
- diskussion som är angelägen för gruppen
• att refl ektera kring föreställningen och den 
- egna verkligheten
• att låta eleverna få tid och utrymme till att bli 
- medvetna om vad de har sett
• att låta verklighet och teater berika varandra
• att efter teaterbesöket ha skapat en känsla av 
- att de som publik förstår teater
• att betona att det inte fi nns rätt och fel i en
- konstupplevelse, konst går bara att uppleva.

2



I skallen på Preben Johnsson handlar om 
rädslor. Preben är 11 år och kan inte bli rädd 
- tror han! Han är en mästare på att tränga undan 
otäcka och obehagliga upplevelser. Som tur är 
kommer Rädslan en dag och pockar på hans 
uppmärksamhet. Preben får helt enkelt acceptera 
att Rädslan fi nns inom honom och lära sig att 
hantera den. 

Här är det viktigt att inte berätta för eleverna 
att Preben kommer att möta rädslan!
Oavsett ålder så blir man rädd. Rädsla är något 
som är fullt normalt och som alla bär på.
Det fi nns rädslor som vi bär med oss sedan föd-
seln medan andra rädslor är inlärda.
Några av de inlärda rädslorna ställer till mycket 
trassel. Den ena är rädslan för att bli avvisad, 
och den andra är rädslan för det vi inte känner 
till.

Att vara rädd och att våga visa det kan för en 
del vara svårt. Hur reagerar vi runt omkring på 
en annan människas rädsla? Accepterar vi den?  
Respekterar vi den? 

Vad händer med en människa som tränger undan 
rädslan? Om jag som barn inte fått ge uttryck 
för ångest och rädsla kan jag längre fram i livet 
komma i kris, kanske som tonåring. En känsla 
som inte kommer till uttryck stannar inom oss 
och blandas med andra känslor som vi bär på. 
Förr eller senare bubblar de upp. Ibland för-
trycker vi känslor så länge att det resulterar i att 
vi mår psykiskt dåligt.

Det är inte farligt att vara rädd. Men det kan 
vara bra att fråga sig vad man är rädd för, varför. 
Och att möta sina rädslor, ta dem i hand.

Efterarbete
Förslag på frågor att prata om
Ditt starkaste minne från föreställningen?
Kunde du känna igen dig i någon situation?
Varför tror Preben att han behöver vara modig?
Kan man stänga in sin rädsla?
Är det bra med rädsla? Behövs den?

Förslag på uppgift A
Dela klassen i två grupper. 
Grupp 1:
Vad händer i kroppen när jag blir rädd?
Låt eleverna ta reda på fakta genom att leta i 
böcker, på nätet och fråga skolsyster. Under ar-
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betet kan de komma i kontakt med en del svåra 
ord. Det är viktigt att de förstår dem. När de fått 
tillräckligt med kunskaper kan de presentera 
detta för de andra med hjälp av t ex en plansch 
på en människa. 
Grupp 2: 
Är vuxna rädda?
Eleverna intervjuar vuxna om vad de är rädda 
för. Prata lite om intervjuteknik innan. Låt elev-
erna spela in svaren eller skriva ner dem.
De kan sedan presentera svaren med hjälp av 
enkla diagram. 
- Vad var du rädd för när du var liten?
- Vad är du rädd för nu?
- Vad gör du när du blir rädd?

Förslag på uppgift B
Låt eleverna skriva en uppsats med titeln. Då 
var ..... riktigt rädd. Eleverna väljer en fi ktiv per-
son i deras egen ålder som de berättar om. 
Man kan välja att låta författaren läsa sin egen 
uppsats eller låta en kamrat läsa den.
Diskutera.

Förslag på uppgift C
Prata i helgrupp eller smågrupper.
Vad är du rädd för? Hur känns det i kroppen när 
du blir rädd? Vad gör du för att rädslan ska gå 
över? Vad gör du om en kompis blir rädd?
Hitta fraser och uttryck som har med hjärnan att 
göra, t ex jag har fått en låt på hjärnan, jag har 
fått hjärnsläpp osv.

Förslag på uppgift D
Gör en utställning
Har rädslan en färg, ett mönster? Låt eleverna 
måla sin bild av rädslan. Ha en utställing och låt 
dem kommentera sina målningar. 

Förslag på uppgift E
Berrätta om rädsla.
Hela klassen sitter i en ring. Du har en talpinne 
i din hand (en vanlig träpinne eller vedträ går 
alldeles utmärkt). Nu ska ni hjälpas åt att berätta  
om rädsla. Du börjar med en mening t ex Det 
var en gång en kille som var..... När du sedan 
lämnar över pinnen till eleven bredvid så fort-
sätter eleven berättelsen. Det är tillåtet att passa 
om man inte kommer på något. Det är också OK 
att bara säga några ord.



Källor:
I gränslandet mellan scen och publik

av Jeannette Roos Sjöberg.
Lärarhandledning för- och efterarbete TEATERLärarhandledning för- och efterarbete TEATER
av Lotta Andersson Länsteatern Örebro och Janne av Lotta Andersson Länsteatern Örebro och Janne 

Rindar Örebro Kulturskola
Att öppna nya världar

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

förskola och skola.
Barn och rädsla

Om barns rädslor i förskole- och skolåldern samt peda-Om barns rädslor i förskole- och skolåldern samt peda-
gogers arbets- och förhållningssätt

av Sylvia Gustavsson
Examensarbete Göteborgs Universitet

Har du några frågor? 
Tveka inte - ring oss!

Vi tycker det är kul att få respons från Vi tycker det är kul att få respons från 
eleverna. De får gärna skicka brev 

eller teckningar till 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
Hemsida. martinmutter.com
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Vi rekommenderar

Rädsla - så funkar det!
av Nicolas Jacquemot

”Jag har läst en bok som heter Rädsla – så funkar ”Jag har läst en bok som heter Rädsla – så funkar 
det. Det är en bra skriven faktabok som handlar om det. Det är en bra skriven faktabok som handlar om 
rädsla. Den handlar inte om någon speciell eftersom rädsla. Den handlar inte om någon speciell eftersom 
det är en fakta bok.  Jag tycker den var bra för att det är en fakta bok.  Jag tycker den var bra för att 
den var bra skriven och man förstod vad han skrev. den var bra skriven och man förstod vad han skrev. 
Det här tycker jag vad dåligt: inget. Boken passar Det här tycker jag vad dåligt: inget. Boken passar 
för 10-16 år. Betyg 10/10”

Bokrecensent: Martin Eriksson 5:an
Datum: 2007-10-04

Recensionen hittad på nätet.

Varning för Pitbull-Terje!
av Endre Lund Eriksen

översättning av Mats Kempe

Jim är en liten och smart tolvåring. En dag börjar örjar en 
ny kille i klassen, Terje. Han är jättestor och för-
skräcklig och påstår att han har en pitbull hemma. skräcklig och påstår att han har en pitbull hemma. 
Pitbull-Terje bestämmer sig för att han och Jim ska Pitbull-Terje bestämmer sig för att han och Jim ska 
bli bästisar - om det så ska behövas stryk för att nå bli bästisar - om det så ska behövas stryk för att nå 
dit. Efter hand blir de verkligen vänner.
Jim har en mamma som lider av ångest. Hon är rädd Jim har en mamma som lider av ångest. Hon är rädd 
och vågar nästan aldrig gå ut. Men ingenting är som och vågar nästan aldrig gå ut. Men ingenting är som 
det ser ut. Jims mamma tycker att den store Terje det ser ut. Jims mamma tycker att den store Terje 
är trygg att hålla i handen. Och när det gäller att ta är trygg att hålla i handen. Och när det gäller att ta 
tillbaka en hemlig bunker är Pitbull-Terje oslagbar!tillbaka en hemlig bunker är Pitbull-Terje oslagbar!

En tuff, överraskande, rolig, intelligent och riktigt En tuff, överraskande, rolig, intelligent och riktigt 
bra barnbok av en av Norges mest spännande debu-bra barnbok av en av Norges mest spännande debu-
tanter.

Karolins lista
av Cecilia Lidbeck

Karolin är elva år och har det ganska bra. Men hon Karolin är elva år och har det ganska bra. Men hon 
oroar sig ändå för vissa saker. En dag tröttnar hon oroar sig ändå för vissa saker. En dag tröttnar hon 
på att vara rädd och feg och skriver en modighets-på att vara rädd och feg och skriver en modighets-
lista med fyra saker som hon ska klara av före jul-lista med fyra saker som hon ska klara av före jul-
lovet. Strax därefter börjar en ny kille i klassen. Han Strax därefter börjar en ny kille i klassen. Han 
är svaret på Karolins drömmar. Mörkhårig, dansk är svaret på Karolins drömmar. Mörkhårig, dansk 
och lagom mystisk. Ännu en punkt får läggas till Ännu en punkt får läggas till 
modighetslistan. 
Terminen går vidare och fylls med korvförsälj-
ning (för att dra ihop pengar till klassens skolresa), ning (för att dra ihop pengar till klassens skolresa), 
övernattningar med kompisar och försök att bli sedd övernattningar med kompisar och försök att bli sedd 
av drömkillen. På något märkligt sätt har Karolin av drömkillen. På något märkligt sätt har Karolin 
klarat av nästan hela sin lista. Utan att hon riktigt Utan att hon riktigt 
vet hur det gått till.

En bok proppfylld med skarpa iakttagelser och 
bubblande humor. Perfekt fnissbok för 11-åringar!bubblande humor. Perfekt fnissbok för 11-åringar!

Att öppna nya världar
av Karin Helander

En handledning om att gå på teater med barn i En handledning om att gå på teater med barn i 
förskola och skola.

I Unga Riks möten med skolan och lärare har I Unga Riks möten med skolan och lärare har 
många talat om osäkerheten inför hur man går många talat om osäkerheten inför hur man går 
vidare i klassrummet efter en föreställning. Finns vidare i klassrummet efter en föreställning. Finns 
det några nycklar, måste man efterarbeta alla det några nycklar, måste man efterarbeta alla 
upplevelser? Den här skriften hoppas kunna öka upplevelser? Den här skriften hoppas kunna öka 
färståelsen för hur barn ser på konst. kanske hit-färståelsen för hur barn ser på konst. kanske hit-
tar du en och annan nyckel men framför allt är tar du en och annan nyckel men framför allt är 
förhoppningen att den blir till hjälp till ”att öppna förhoppningen att den blir till hjälp till ”att öppna 
nya världar”.nya världar”.

Utges av och kan beställas hos Riksteatern
www.riksteatern.se - kostnad 30 kr 


