Teater

Lärarhandledning
för- och efterarbete

Apnea
en föreställning för åk 7-9

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!

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

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”.
Detta kräver en hel del av både oss och av dig som
lärare/vuxen! Men det viktigaste är att vi möter eleverna, deras frågor och funderingar 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.

Du kan också 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 som finns med i föreställningen 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
ungdomar viskar och fnissar 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!

Hör gärna av er om ni har frågor.
Återigen - varmt välkomna!

Apnea - En visuell undervattensföreställning som
rör sig runt mod och feghet och om att våga eller
inte våga.
Vi tar ett djupt andetag och dyker. Djupare och djupare. Utmanar oss för att få syn på våra rädslor och
drömmar. För att våga anta utmaningen att stå emot
trycket från vattenmassorna. Trycket från omvärlden.
Trycket i skolans korridorer som kräver att vi ska
vara som alla andra.
Inspirerade av fridykarnas träning och drivkraft att
spränga sina gränser undersöker vi hur svårt det är att
stå emot, att våga följa sin egen väg.

Det här kan du göra före teaterbesöket

• öppna för olika tankar och associationer inför
•

•
•
•

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. Är ämnet känsligt kan du diskutera
utifrån rollfigurens tankar och agerande.
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.

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
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 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 specifikt konkreta utifrån elevernas
egna intryck. Här är möjligheterna många! Man kan
skriva, teckna och måla, fota/filma, göra rollspel eller
prata och diskutera m m.
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4-hörnövning
Svaren finns representerade i rummets olika hörn.
De fjärde hörnet bör alltid vara ”alltid öppet för egna
förslag”. Här är ett exempel:

”Att våga är att förlora fotfästet en liten stund.
Att inte våga är att förlora sig själv.”
Sören Kierkegaard

En av dina klasskompisar skall till tandläkaren.
Hen är jätterädd och vill att du skall följa med.
Några andra i klassen börjar reta hen och kalla
både dig och kompisen för fega - vad gör du?

Efterarbete
Förslag på frågor att prata om
• Ditt starkaste minne från föreställningen?
• Hur kan rädsla påverka en människas beteende?
• När är det OK att vara feg?
• Vad är mod?

1. Blir arg och ber dem att fara åt....
2. Säger att hen är modig som vågar erkänna sin
rädsla och att det skall man respektera.
3. Tycker det är jobbigt - du vill ju inte bli känd för
att vara kompis med en fegis.
4. Öppet hörn.

Förslag på uppgifter
BildMOD
Varje elev tar fram bilder på vad de tycker är MOD.
De kan ta egna bilder, leta på nätet, teckna/måla. Ha
en utställning på skolan eller i klassrummet eller lägg
det på nätet där man kan fylla på med nya bilder.
Låt eleverna skriva en text till varje bild om varför
just den bilden symboliserar mod.

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 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 okoncentrerade grupper, då det garanterar en bättre ordning.

MusikMOD
Låt eleverna spela upp varsin låt som de tycker ger
dem styrka och mod. Försök få dem att berätta när
de använder musiken, inför en skrivning, träff med
kompisarna el dyl. Vad är det i just den låten som gör
att de känner sig starka? Håller de andra med? Om ja
- varför. Om inte - varför?
Det här skrämmer mig
Låt eleverna jobba i små grupper. Gör en film på
max 3 minuter om vad som skrämmer gruppen mest.
De kan göra spelscener, dokumentär, visa händelser,
föresteelser osv. Ha filmvisning och lägg upp filmerna
på skolans hemsida t ex.

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.

Det här blir jag glad av!
Diskutera förutsättningslöst i klassen om vad som gör
oss glada, lyckliga.
Prova att säga ja till olika förslag. Jobba två och
två. T ex A säger Ska vi fika? B svarar ja! B säger
Ska vi åka till månen? A säger Ja!
Diskutera hur det känns när man får ett entusiastiskt
ja på alla frågor.
Prova sedan att säga nej istället - hur känns det?

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

av Barbro Lindgren Karneval Förlag Ny utgåva 2010
”Jag har börjat träffa en kille som är flera år äldre än jag.
Det började med att vi gick på frivilliga musiken båda
två. Sen tittade han på mej ibland och jag på honom. En
dag pratade han med mej i korridoren efteråt. Sen pratade
vi ända ner till Stora hallen. Nu kommer han fram till mej
på rasterna ibland och pratar. Han heter Per och är inte
som dom flesta andra. För han har humor och dessutom
genomskådar han mer än pojkar i allmänhet, har jag
märkt. Och jag tycker det är roligt med nån som förstår
att man faktiskt är annorlunda inuti än man verkar! Det är
jag inte van vid...”

och killar. Signe uppfattar sig själv som en parentes.
Hon är avundsjuk på Mimi men tycker inte om vad
hon står för.
En dag kommer det en ny tjej, Saga, till klassen och
väcker de övrigas nyfikenhet. Saga tycker att världen
är till lika mycket för henne som alla andra. Och hon
vågar stå upp mot Mimi, lärarna och killarna i klassen. Hon förändrar mönstret. ”Jag vet inte var Saga
finns idag. Men en sak vet jag säkert. Hon var stark,
tusen gånger starkare än alla tjejer jag jag känner. Och
någonstans i mitt inre växer den kraften. Det här är
mitt enda liv.”
Tusen gånger starkare nominerades till August-priset
som bästa svenska ungdomsbok den har blivit långfilm
i regi av Peter Schildt.

”Så fräckt levande och så frisk att det killar bakom öronen.” Ingegärd Martinell/Aftonbladet

Fjärde riket
av Maria Nygren Bonnier Carlsén 2013

Tusen gånger starkare

”Såklart var Hitler ett svin”, säger Blenda med en blick
på LSD:s bleka ansikte. ”Men vi ska inte ta hans idéer.
Det här handlar inte om vad han sa, utan om hur han sa
det. Och om en sådan tönt lyckades skapa ett helt nytt
rike borde vi åtminstone lyckas ta över klassen.”

av Christina Herrström Månpocket 2010
När Signe var mindre kände hon sig fri och glad. Men när
hon började i sexan förändrades allt. Tjejernas syn på sig
själva och varandra. Det var som om världen krympte.
Nu är de 15 och Mimi och hennes nickedockor regerar.
Mimi har makt och sprider sitt förakt bland klassens tjejer

”Obehagligt och engagerande om tonåringars maktstrid på högstadiet”. Lisa Bjärbo/SvD

Kontakta ert bibliotek för fler tips!

Tips på hemsidor
www.umo.se - Din ungdomsmottagning på nätet
www.umo.se/Egna-berattelser/Skriv-din-egen-berattelse/Ma-bra/Vaga-vara-dig-sjalv/

Har du några frågor? Tveka inte - ring oss!
Det är kul med respons från eleverna.
De får gärna maila oss!
Lycka till! Vi ses på teatern!

www.ur.se/Produkter/137253-Kompissatelliten-Omatt-vaga-vara-sig-sjalv
www.orebroapnea.net
www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125712-delfin

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.

Teater Martin Mutter
Box 369
701 47 ÖREBRO
Tel 019-10 10 24
E-post: info@martinmutter.com

www.martinmutter.com

