Prinsessan på ärten
- hur känslig får man va?
en föreställning
för barn 6-9 år

Lärarhandledning
för- och efterarbete

kan upplevas euforiska. Att leva med känselspröten
ständigt ute kan alltså vara besvärligt – men också en
gåva!

Varmt välkomna till Teater Martin
Mutters föreställning! Vi hoppas att ni får en
fantasifull upplevelse och att ni blir sugna på
mer scenkonst, konst och musik!

Varför är det bra med Scenkonst?

Först en liten förklaring. Idag pratar man om scenkonst som kan inrymma teater, dans, performance
mm. Men det finns också renodlade teater-/dans-/
performanceföreställningar. Det här är en scenkonstföreställning.

Scenkonst handlar om oss människor och hur vi fungerar i en värld med andra människor. I scenkonstens
värld kan du spegla dig och reflektera över omvärlden. Du kan närma dig speciella teman som t ex
kärlek, fördomar, miljö osv. Scenkonsten 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 scenkonst 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.

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 kan kanske kännas svårt men 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 vår föreställning har vi
tre prinsessor som berättar en linjär historia, den om
Prinsessan på ärten. Sedan har vi lagt in varje prinsessas egen historia/upplevelse om att vara känslig.

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

Vårt tips är att ni pratar om upplevelsen och låter
barnen prata om t ex deras känslighet. 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.

Innan föreställningen
Det är bra om du kan skapa en beredskap inför
besöket på teatern och föreställningens tema. Däremot är det viktigt att inte berätta för mycket om
innehållet eftersom det är lätt att väcka förväntningar
som inte uppfylls.

Vi vill tacka klass 2 och förskoleklass Beta på
Kumlaby skola i Kumla som bl a berättat vad riktiga
prinsessor gör och som har gett oss rörelser till våra
danser och som följt oss i arbetet med föreställningen.

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!

Prinsessan på ärten
- hur känslig får man va?
Fritt efter HC Andersens saga

Som lärare kan du koppla av när ni ser föreställningen - att barn låter när de ser det som händer på scen 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!

Följ Prinsessorna Glad-Sorgsen, Blyg-Modig och
Stark-Skör i en lekfull historia fylld av glädje, utmaningar och fantasi.
Vad som händer när man har en stickig tröja, ett ägg i
skon eller vattnar sina blommor med tårar?
Idag skulle nog HC Andersens Prinsessa tillhöra
de 15-20% av jordens befolkning som kallas högkänsliga. En tillrättavisning, en skavande tvättlapp i
kläderna, stress eller en liten knuff kan göra resten av
dagen ganska besvärlig för den högkänslige. Men de
har samtidigt ett rikt inre liv där små förnimmelser

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 besöket hos oss
• öppna för olika tankar och associationer inför
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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
• väcka lust, nyfikenhet och intresse för scenkonst
och den föreställning ni ska se
• påvisa hur viktig publiken är och att det är 		
skillnad på film och scenkonst. Scenkonst sker här
och nu och är beroende av sin publik
Det här kan du göra efter föreställningen
Här gäller det att se upp med vad man själv som
pedagog blivit fångad av eller tycker. Det viktigaste i
efterarbetet är att respektera varje elevs upplevelse av föreställningen. Därför måste man spara sina
egna tankar. 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
film eller prata och diskutera.

Efterarbete

Förslag på frågor att prata om
• Ditt starkaste minne från föreställningen?
• Vad tror du att det handlade om?
• Kan man vara både stark och svag?
• Kan man vara både rädd och modig?
Förslag på uppgifter
Min koja
Ibland blir det jobbigt och man vill bara krypa undan
och gömma sig, vara ifred, Låt barnen berätta om
och kanske bygga en modell som visar hur deras koja
skulle se ut om de hade någon. När skulle de gå dit
och varför? Var finns den? 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?
Jobbigheter
Låt eleverna skriva ner på en lapp vad de tycker är
jobbigt, 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 att det känns jobbigt.
Om du var en prinsessa/prins - hur skulle du se ut
då?
Låt eleverna rita/måla hur de skulle se ut. Ha en
prinsess-/prinsutställning och låt dem berätta om
teckningen för de andra.

4-hörn
Du ställer en fråga. Svaren finns representerade i
rummets olika hörn. De fjärde hörnet bör alltid vara
”öppet för egna förslag”. Eleverna ställer sig i det
hörn som passar dem bäst. Här är två exempel:
Får man vara rädd?
Om du ser att en klasskamrat blir rädd för något vad
gör du då?
1		Jag låter hen vara
2 		Jag ger hen en kram
3 		Jag säger att det ”är inget att vara rädd för”
4		Eget alternativ
När är man riktigt modig?
1		Att prata när det är många som lyssnar
2		När man provar att göra något man aldrig gjort
		förut
3		Att säga stopp till någon som är dum mot någon
		annan
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!
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Litteraturtips
Det röda trädet - (6-9 år)
av Shaun Tan, formgivare Klara Persson
Förlag: Kabusa Böcker (2011)
Det röda trädet är en makalöst vacker bok som handlar om att
finna hopp, även när det känns som svårast. En fin presentbok
till såväl stora som små. Författaren och konstnären Shaun Tan
tilldelades 2011 världens största barn- och ungdomslitteraturpris, ALMA-priset, som är Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne på fem miljoner kronor.
Pressröster om Det röda trädet:
”Att läsa Shaun Tan är ett visuellt äventyr. Men det är mer än
så. För Tan är även en oförskämt bra berättare./.../förmodligen
den bästa allåldersförfattare jag har i min bokhylla”. Mats
Kempe, Dagens Nyheter
”Hoppet glimmar på varje sida./.../Att en så skicklig konstnär
och illustratör väljer bilderboken är en gåva” Kristianstadsbladet
”Den intensivt röda färgen bländar och gestaltar magnifikt
naturens och hoppets kraft att bryta igenom och överleva”
Svenska Dagbladet
”Tolkningsmöjligheterna är underbart oändliga” Skånska
Dagbladet
”En av årets bästa barnböcker.” Marie L. Kleve, Dagbladet

Stora boken om sandvargen - (6-9 år)
av Åsa Lind Förlag: Rabén & Sjögren 2006
En dag när Zackarina gräver i sanden hittar hon den mycket
sällsynta Sandvargen. Han är glittrig och sandgul och har funnits i evighet. Ingen fråga är för stor eller för liten för Sandvargen, som är jättebra på att svara och förklara.
”Verkligheten är ett mycket stort och märkligt ställe. Där
händer faktiskt precis allting.” Såna kloka repliker är typiska
för Sandvargen. Han hjälper Zackarina att träna ”tänkeriet” och
att ta vara på ögonblicket. Hur ledsen eller arg hon än är så blir
hon alltid glad när hon träffar Sandvargen. Och det bästa med
Sandvargen är att han alltid har tid.
” Författaren är mycket närvarande och koncentrerad i
Zackarinas värld och har stora kunskaper om hur barn tänker.
Funderingar och stämningslägen gestaltas på ett konkret lite
drastiskt sätt. Språket är fantasifullt och klart, ibland lekfullt
poetiskt.” Cay Corneliusson Svenska Dagbladet

Mitt hjärta hoppar och skrattar - (6-9 år)
av Rose Lagercrantz,
Förlag: Bonnier Carlsén (2012)
Bästa kompisen Ella Frida har flyttat och Dunne låter inte någon sitta på hennes tomma stol, för var ska bästisen då få plats
när hon kommer tillbaka? I väntan på det kör Dunne med sin

specialitet: att tänka på roliga saker hon varit med om. Men
fröken vill hellre att Dunne ska vara med de andra barnen
och föser ner henne mittemellan Vickan och Mickan - med
förödande resultat.
Tur att Dunne har så förstående marsvin. Men framför allt,
en sådan vän som Ella Frida, som inte låter sig stoppas av
vare sig tid eller rum. Och innan den här dagen är till ända
får Dunnes hjärta äntligen ta många glädjeskutt!
”En klok, varm och livsbejakande bok.” Aftonbladet, Härligt
Hemma
”Lagercrantz har en unik förmåga att med några rader
ringa in själva livsessensen.” Pia Huss, DN
”Det är en stor liten berättelse som träffsäkert blottar hela
känsloregistret ur barnets perspektiv. Och veteranen Eva
Erikssons illustrationer av uppräkningen är minst lika episka
och sensibla.” Smålandsposten

För läraren

länktips till webbsidor om högkänslighet
www.hsperson.se
www.alltforforaldrar.se/artikel/har-du-ett-högkänsligt-barn
www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/blyghet-kan-varahogkanslighet
länktips om att prata scenkonst, en enkel metod för
klassrummet
www.regionteatervast.se/pratascenkonst/index.html

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

