
Teater
Lärarhandledning 

för- och efterarbete

en föreställning för åk F-3

Nu är jag här!



Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till 
oss på Teater Martin Mutter! Vi hoppas att ni får 
en trevlig upplevelse 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 öppet och ärligt sätt.  
I lärarhandledningen kan du få några praktiska tips 
och kanske även svar på några frågor som du eller 
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! 

Nu är jag här! Uno är en ensam och elak lärare 
som inte tycker om barn. En dag möter han en her-
relös hund. Uno tycker inte om hundar heller. Han 
vill inte alls ha med den att göra men hunden är envis 
– den vill ha Uno till husse. Hunden flyttar in hos 
Uno och överöser honom med mycket lek och kärlek. 
Den nya vänskapen förändrar livet för Uno. För kan-
ske kan man inte längre vara elak om någon envisas 
med att påstå att man är snäll?

Föreställningen berättas på tre språk - talad svenska, 
svenskt teckenspråk och så använder vi bildspråket 
genom projeceringar av bilder. Några bilder ritas live 
under föreställningen.

Idag går många elever som har teckenspråket som sitt 
första språk, behärskar det eller bara kan lite i vanliga 
klasser. Det finns också elever som i sin närhet har 
en hörselskadad/döv person, t e x förälder, mor- eller 

farförälder, syskon. Därför tycker vi det är viktigt att 
spela en föreställning där vi använder teckenspråket. 
Vi ville inte att den skulle tolkas utan att den skulle 
kunna förstås oavsett om man hör eller inte. 

Varför är det bra med teater?
Teater handlar om oss människor och hur vi fungerar 
i en värld med andra människor. 
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 reflektera över 
omvärlden. Du kan närma dig speciella teman 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 tea-
terbesöket och föreställningens tema. Däremot är 
det viktigt att inte berätta för mycket om innehållet 
eftersom det är lätt att väcka förväntningar som inte 
uppfylls.

Du kan också berätta om hur en teaterproduktion 
arbetas fram. Att skådespelarna spelar sina roller efter 
givna förutsättningar och manus, att ljus, ljud, rekvi-
sita och scenografi har sina funktioner i den helhet 
som presenteras. Varje detalj som finns med i före-
ställningen har valts med omsorg och är bärare av en 
mening som stödjer helheten. Varje objekt som finns 
med har sin egen 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 det blir väl-
digt kladdigt om vi går med ytterskor i salongen.
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Efterarbete
Förslag på frågor att prata om
• Ditt starkaste minne från föreställningen?
• Vem skulle du vilja vara i föreställningen?
• Vilka handlade det om?
• Vilka platser var de på?
• Varför var magister Uno så grinig och tråkig i 
 början?
• Varför ville hunden ha Uno som vän?
• Hur gör man sig förstådd om man inte förstår den  
 andres språk?
• När kan det vara bra att kunna teckenspråk även  
 om man hör?

Förslag på uppgift 
Mitt namn på teckenspråk

Ta fram en karta på teckenspråksalfabetet och låt 
barnen lära sig säga sitt namn på teckenspråk.
Länk till liten film så man ser hur de olika bokstäverna tecknas.
http://www.teckenkurs.nu/handalfabetet_bokst.html
Du kan också ladda ner och skriva ut alfabetet från hemsida

Kolla av hur många språk som finns i klassen - lär 
varandra hur man t ex säger Jag heter + namnet. Fort-
sätt genom att kolla på nätet, med folk man känner 
osv på hur många språk ni kan säga God Jul. Skriv 
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ner det på en lång lista - fyll gärna på vartefter.

Det här blir jag glad av!

Låt eleverna rita/måla, fotografera, filma el dyl det 
de blir glada av. Be dem berätta varför de blir glada 
av det de ritat, filmat, spelat upp. Ha en utställning på 
allt de gjort. 

4-hörnövning 

Svaren finns representerade i rummets olika hörn. De 
fjärde hörnet bör alltid vara ”alltid öppet för egna för-
slag” Övningen görs helst med de lite äldre barnen.

Vad är viktigast med en vän?
1. Att man har roligt tillsammans.
2. Att man har samma intressen.
3. Att man kan lita på varandra.
4. Öppet hörn.

Presentera varje ”hörn” genom att gå till det och 
redogöra för ”hörnets” åsikt. Viktigt att du är neutral 
till de olika svarsalternativen.
Repetera svaren en gång. Låt eleverna tänka efter en 
kort stund. Be dem sedan ställa sig i det hörn som 
mest överensstämmer med deras egen åsikt. Påpeka 
att att man kan byta hörn efter att ha lyssnat på någon 
annans argument.
När eleverna ställt sig i sina hörn finns det två sätt att 
leda övningen:
A - Låt varje ”hörn” prata ihop sig innan man ska 
motivera sig inför hela gruppen. Då får de först träna 
sig att argumentera bland de som tycker likadant i en 
liten grupp.
B - Starta utfrågningen direkt genom att be några 
elever från varje hörn att motivera sina åsikter. Det 
här tillvägagångssättet används med fördel i okoncen-
trerade grupper, då det garanterar en bättre ordning.

Om någon står ensam i sitt hörn, bör du ställa dig där 
och leda övningen därifrån. Den eleven bör dessutom 
framhävas som extra modig som gått ensam till ett 
hörn. 
När varje hörn presenterar sig är det viktigt, att resten 
av gruppen lyssnar. Det gäller att argumentera för sitt 
hörn, inte att angripa de andra för att de har en annan 
åsikt. 
Det fjärde, öppna hörnet rymmer ofta många åsikter. 
Låt alla som vill få komma till tals. 

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

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 konst-
 upplevelse 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. 
•  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 pe-
dagog blivit fångad av. Det viktigaste i efterarbetet 
är att respektera varje elevs upplevelse av före-
ställningen. Därför måste man spara sina egna idéer. 

Undvik att värdera föreställningen 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.



WES!GN
www.abfwesign.se  -  Text från hemsidan: WeSign är 
en medborgarrörelse och ett mötesforum, öppet för alla 
som vill bolla tankar och idéer för att främja kultur på 
svenskt teckenspråk. 

Spread the sign
www.spreadthesign.com  -  ett pedagogiskt hjälpme-
del som gör teckenspråk tillgängliga för alla. Här hittar 
du internationell ordbok - skriv in ditt ord och se hur 
det tecknas på t ex japanska!

Specialpedagogiska myndigheten
www.spsm.se  -  Här kan du som lärare få råd och stöd, 
beställa material och läromedel m m.

Språkrådet
www.sprakradet.se  -  här kan man få råd i språkfrå-
gor, följa språkens utveckling, lära sig om minoritets-
språk m m.

Källor:
I gränslandet mellan scen och publik

av Jeannette Roos Sjöberg.

Lärarhandledning för- och efterarbete TEATER
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.

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

Nya kompisar (6-9 år)
Av Helena Bross Bonnier Carlsén 2008

Kort och enkel vardagsdramatik när den är som bäst!
”Solgatan 1” är en serie mycket lättlästa böcker. Mysiga 
och charmiga berättelser med värme för de absoluta ny-
börjarläsarna - med få och korta textrader och enkla ord i 
versaler. Böckerna ingår i ”Extra lätt att läsa”.
”Nya kompisar” är den första helt fristående boken i 
”Solgatan 1”. Den handlar om första gången Axel och 
Omar träffas i den nya skolan och hur Axel hjälper Omar 
med en känslig sak, utan att någon vuxen märker något.

Sagan om den lilla farbrorn (3-6 år)
av Barbro Lindgren illustratör Eva Eriksson
Karneval Förlag 2010 (ny utgåva)

”Det var en gång en liten farbror. Det var en mycket 
ensam liten farbror. Ingen brydde sig om honom fast han 
var snäll. De tyckte han var för liten. Och så tyckte de 
han såg för dum ut.”

Julia och jag och det stora ekollonkriget (4-8 år)
av Sanna Töringe illustratör Kristina Digman
Bonnier Carlsén 2012 

Modern ”Romeo och Julia-berättelse” för barn
En poetisk barnberättelse om nyfunnen vänskap mellan 
en pojke och flicka. 
”En underbar lyssna-på-och-diskutera-tillsammans-bok, 
en lagom spännande barnberättelse om att vara sex, sju, 
åtta år och ha en nära vän.”
Lena Kjersén Edman, Västerbottens Kuriren

Kontakta ert bibliotek för fler tips!

Tips på hemsidor

Sveriges Dövas Riksförbund
www.sdr.org/teckensprak - här kan du se hur tecknen 
ser ut, hur grammatiken fungerar, läsa lite fakta m m. Du 
kan också beställa vykort med handalfabetet på (kostnad 
ca 5 kr/st)
Utbildningsradion UR 
www.ur.se - här kan du gå in på sidan och söka på mål-
grupp t ex grundskola 0-3 och talat språk välj tecken-
språk. På sidan finns olika program på teckenspråk t ex 
Krokodill om husdjur.

www.martinmutter.com


