Prinsessan på ärten
- hur känslig får man va?
en föreställning
för barn 6-9 år
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För åk 1-3
Lärarhandledning

Lärarhandledning
för- och efterarbete

något som de brottas med och försöker komma
tillrätta med. Nu har de fått ett uppdrag, de skall vara
på stadens bibliotek på lördag och spela teater! De
skall spela upp Trollkarlens bok. Men vem skall spela
Nelly Rapp och kommer de att lyckas? Hur ska reporten som inte har någon fantasi kunna spela teater?
Här handlar det om att samarbete stärker och att om
man hjälps åt så kan det faktiskt funka.

Varmt välkomna till Teater Martin Mutters
föreställning Uppdrag Nelly Rapp! Vi hoppas
att ni får en fantasifull upplevelse och att ni
blir sugna på att se mer teater!
Vi hoppas att denna lärarhandledning kan vara en
hjälp för dig inför och efter ett besök på teatern.
Hör gärna av er om ni har frågor.

Vi vill tacka Stureskolans klass 2C som hjälpt oss
som referensklass. Tack också till de klasser som
kommit som provpublik! Det har varit gott att ha er
här.

Att få spela teater för barn och unga är något som vi
älskar och vi vet att många också älskar att få se teater. Däremot kan det vara knepigt att prata om teater
eftersom varje individ har en alldeles speciell upplevelse av det de sett.
Som pedagog har man ibland kravet på sig att allt
skall vara pedagogiskt och att det kanske skall passa
in i det man för tillfället läser om i skolan. Vi gör inte
pedagogisk teater men vi vet att man kan använda
teatern i ett pedagogiskt sammanhang. Eller så kan
det bara få vara en en upplevelse som var och en kan
bära med sig, även du som pedagog? Barnen upple-

Återigen - varmt välkomna!

Varför är det bra med Scenkonst?
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. Mycket sällan
- eller aldrig - är teatern mer otäck än vad barnets
verklighet är.

ver genom att kommentera och reagera på det de ser
hända. En del har ibland lite svårt att sitta still och
ålar kanske runt på sin plats. Det är helt OK så länge
de är med på vad som händer på scenen. Så försök
att koppla av och vi hoppas att ni skall få en härlig
teaterupplevelse tillsammans.

Ibland frågar vi barn om de förstod vad de sett. Svaret
är ofta nej eftersom det är en väldigt svår fråga att
svara på. Vad är det jag skall förstå? Tänk om jag
förstår fel? Man måste inte förstå allt när det gäller
konst. Men vi kan alltid uppleva, känna igen eller få
associationer till andra händelser eller upplevelser
när vi ser på teater, lyssnar på musik eller tittar på en
tavla. Prata istället om upplevelsen för den kan aldrig
vara fel även om det som kommer upp kanske inte
har direkt anknytning till föreställningen.
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.

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

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”.

Före 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.

I vår föreställning, Uppdrag Nelly Rapp, får ni träffa
fyra karaktärer från ”en läsande klass” (en strategi
för att öka läsförståelsen); Spågumman, Konstnären,
Reporten och Detektiven. Cowboyen i vår föreställning är på Island men finns med via länk. Alla har

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 och kostym har sina funktioner i den helhet som presenteras. Varje detalj i föreställningen har
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valts med omsorg och är bärare av en historia även
om detta inte berättas.
Det här kan du göra före besöket hos oss
• berätta vart ni ska och vad ni skall se
• öppna för olika tankar och associationer inför
föreställningen
• väcka lust, nyfikenhet och intresse den föreställning
ni ska se
• betona att det är den egna upplevelsen som är
viktig och att det inte går att värdera om en
konstupplevelse är bra eller dålig
• berätta hur viktig publiken är och att det är 		
skillnad på film och teater. Teater sker här 		
och nu och är beroende av sin publik
Det här kan du göra efter föreställningen
Det är här man kan hamna lite galet och vi vuxna har
ibland svårt att hålla inne med vad vi blivit fångade
av eller tycker. Barn är specialister på att försöka
ge oss de svar de tror att vi vill ha. Det viktigaste i
efterarbetet är att prata om upplevelsen utan att
färga eller värdera den. Då kan vi få både intressanta och oväntade samtal som leder framåt. Låt
gärna eleverna skriva, teckna och måla, göra egna
små teaterstycken eller kanske filma med mobilernasom kan visa på större skärm film eller som sagt bara
prata och diskutera.

Efter föreställningen

Förslag på frågor att prata om
• Ditt starkaste minne från föreställningen?
• Vad tror du att det handlade om?
• Kan man vara både rädd och modig?
• Vad är samarbete? Hur gör man?
Förslag på uppgifter
Så gör jag när jag är mörkrädd (eller rädd i andra
sammanhang) - tips & trix
Låt eleverna anonymt, skriva ner på en lapp vad deras
absolut bästa tips är på vad man de gör för att minska
eller ta bort t ex mörkerrädsla. Dra sedan en lapp och
prata tillsammans om vad som står på lappen - är det
fler som brukar göra likadant? Sen kanske ni har en
hel lista på tips!

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 ett exempel:
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 pratar 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!

Om jag vore en trollkarl så skulle jag....
Låt eleverna rita/måla vad de skulle göra om de var
en trollkarl. Ha en utställning och låt dem berätta om
teckningen för de andra.
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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

