Teater

Lärarhandledning
för- och efterarbete

Jorden
till Mars
en föreställning
för barn 9-11 år

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.

Varmt välkomna till Teater Martin Mutters
föreställning! 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”.

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. Däremot är
det viktigt att inte berätta för mycket om innehållet
eftersom det är lätt att väcka förväntningar som inte
uppfylls.

Det kräver en 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 får du 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 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 föreställningen har valts med
omsorg och är bärare av en historia även om detta
inte berättas.

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

Som lärare kan du koppla av när ni ser föreställningen - 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!

Jorden till Mars
Carro är 11 år och ljuger så det osar och varför får
man inte det? Och varför måste hon hela tiden kämpa
mot den där dumma Ellinor, tjejen som kanske är irriterande lik henne själv?
Carros pappa har varit sjuk och hon är ständigt rädd
för att han skall dö. Men att prata om det vågar hon
inte. Dessutom har han aldrig tid. Det är jobb och så
en massa fotboll som alltid står i vägen. Dessutom har
hon en farmor som dricker kaffe hela tiden. Därför är
det bra att ha en Marsian att ty sig till.
Carro brottas med att försöka vara som alla andra när
hennes liv inte är som alla andras. Hon drömmer om
att bli astronom och få lära sig allt om rymden.

Vi kommer också att be alla ta av sig skorna i foajén.
Barnen sitter bl a på dynor på golvet och 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
•

För där är väl ändå allt lätt?

•
•

Om att våga stå upp för sig själv och våga prata om
det man är allra räddast för.

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 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

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.

Det här kan du göra 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
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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.

ljuga. När är det OK att göra det?

Efterarbete

3 När jag vill slippa göra något, t ex ljuga om att man
har gjort illa sig för att slippa plocka undan.

Förslag på frågor att prata om
• Ditt starkaste minne från föreställningen?
• Vad handlade det om?
• Varför ljuger Carro??
• Är det viktigt vad andra tycker?
• Kan man prata med vuxna om allt?
Förslag på uppgifter
Mitt gömsle
Carro hade ju en låda som hon kröp in i när det
kändes lite jobbigt. Låt barnen berätta om och kanske
bygga en modell som visar hur deras gömsle skulle se
ut om de hade något. När skulle de gå dit och varför?
Var finns det? Kanske kan ni ha en ”kojutställning”
med alla modellerna?
Själv kröp jag upp i överskåpet på garderoben. Ett
härligt ställe som var varmt och som jag hade koll på.
Kanske finns det någon som gör likadant?
Vad är du rädd för?
Låt dem skriva ner på en lapp vad de är rädda för, helt
anonymt. Dra sedan en lapp och prata tillsammans
om vad som står på lappen - är det fler som känner
likadant, tipsa varandra om vad man kan göra för att
minska rädslan.
Fler påståenden om rädsla att prata om
Man är alltid räddare när man är ensam.
Rädsla kan vara bra.
Många är rädda i skolan.
Det är läskigt att prata högt inför andra, t ex när man
ska redovisa på lektionerna.
Om man har bra självkänsla resp självförtroende är
man mindre rädd. Här kanske du måste förklara vad
självkänsla resp självförtroende är.

1 Det är aldrig OK att ljuga.
2 För att skydda en kompis

4 Eget alternativ
Kan man prata med vuxna?
1 Det är lätt att prata med vuxna
2 Vuxna förstår oftast ingenting
3 Många vuxna har inte tid att prata.
4 Eget alternativ
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.
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.
Lycka till!

4-hörn

Svaren finns representerade i rummets olika hörn. De
fjärde hörnet bör alltid vara ”öppet för egna förslag”.
Här är två exempel:
Får man ljuga?
Ibland händer det att man känner sig tvungen att
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Litteraturtips
Balladen om en bruten näsa - (10-12 år)
av Arne Svingen Översättning Sofia Nordin
Förlag: Bonnier Carlsen 2013
Arne Svingens kritikerrosade och Brageprisnominerade
bok om trettonårige Bart för tankarna till både Billy Elliot
och Forrest Gump. Det är en berättelse om boxning och
opera, och om motgångar och konsten att se livet från den
ljusa sidan. Den får dig att skratta och gråta och få en stor
klump i magen. Men framförallt får den dig att tro på att
allting ordnar sig till slut.
Det här är en berättelse om att våga slå och inte slå.
Och att våga sjunga fast andra hör på. Men mest av allt
handlar den om Bart, som är något av en expert på att se
livet från den ljusa sidan. Och det behövs när man bor i
en sliten lägenhet i slummen med en supertjock alkis till
morsa.
I samma hus bor också Cheap Charlie, som kan fixa fram
det mesta, och narkomanen Geir, som förmodligen är
Barts bäste vän. Fast kanske kan Ada bli Barts bästa vän
istället? Hon är antagligen den schysstaste tjejen i klassen. I alla fall topp tre. Synd bara att hon inte kan bevara
en hemlighet – för Bart bär nämligen på något som han
inte har berättat för någon: Han älskar opera. Och han
har en fantastisk röst. Problemet är bara att han inte kan
sjunga när någon hör på.
Det är också en berättelse om dagar när det händer
ovanliga saker och ingenting blir som förr. Både bra och
dåliga saker. Sånt man aldrig trodde skulle hända.
”En av årets bästa barnböcker.” Marie L. Kleve, Dagbladet

Hjärtlös - (10-12 år)
av Petrus Dahlin
Förlag: Rabén & Sjögren 2014
Maia har flyttat tillbaka till sin födelsestad New York tillsammans med sina två arbetsknarkande föräldrar. Maias
farfar har nyss dött och de flyttar in i hans stora lägenhet
mitt på Manhattan. Där får Maia vara mycket ensam när
föräldrarna arbetar. Värmesystemet i huset fungerar inte
och det är väldigt kallt men Maia hittar ett låst rum där
en ljuvlig värme sipprar ut genom dörrens springor. Hon
är dock strängt förbjuden av sina föräldrar att gå in i det
rummet. När hon ändå gör det - i jakt på sin försvunna

hamster - känner hon en slags närvaro i rummet. Det
visar sig vara något, eller någon - en hemlighet som
hennes föräldrar hållit från henne i alla år och som nu
hotar Maias liv.

Glasbarnen - (9-12 år)
av Kristina Ohlsson
Förlag: Lilla Piratförlaget 2013
Vinnare av Barnens Romanpris 2013, Sveriges Radios
och UR:s pris för bästa barnbok för 9-12-åringar!
Mystiska saker händer i Billies och hennes mammas
nya hem. Det är som att huset inte vill ha dem där.
Tillsammans med vännen Aladdin börjar Billie forska i
husets mörka historia. En historia som leder hela vägen
fram till den natt då Billie plötsligt vaknar av att någon,
eller något, knackar på hennes fönster.
Kristina Ohlsson tillhör Sveriges absoluta deckarelit.
Hennes böcker om Fredrika Bergman har alla legat på
topplistor inte bara i Sverige. Glasbarnen är hennes
första bok för unga läsare.

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

www.martinmutter.com

