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Varmt välkomna till Teater Martin Mutters
föreställning Under bryggan! Vi hoppas att ni
får en härlig upplevelse tillsammans.

Vår förhoppning är att denna lärarhandledning kan
vara en hjälp för dig inför och efter ert teaterbesök.

Att spela teater för barn och unga och se dem uppleva
och reagera på det vi visar är helt fantastiskt. Däremot
kan det vara knepigt att prata om teaterupplevelsen.
Som pedagog känner du kanske kravet att det ni gör
utanför ordinarie undervisning skall passa in i det ni
för tillfället läser om i skolan. Vi gör inte pedagogisk
teater men vi vet att man kan använda det ni har sett
på teatern i ett pedagogiskt sammanhang. Därför gör
vi en lärarhandledning. Man kan också låta teaterbesöket och föreställningen bara vara en upplevelse som
var och en kan bära med sig, även du som pedagog.

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

Återigen - varmt välkomna!

Före föreställningen
Det är bra om du kan skapa en beredskap inför
besöket på teatern och föreställningens tema.
Det viktigt att inte berätta för mycket om innehållet
eftersom det är lätt att väcka förväntningar som inte
uppfylls.
Den här gången kommer det att bli lite läskigt, det
handlar ju om det som kanske finns under bryggan.
Det kommer att finnas två skådespelare på scenen
som spelar två roller var och vi har arbetat mycket
med ljus och ljud för att skapa stämningar.

Varför är det bra med teater?
Teater handlar om oss människor och hur vi fungerar
i en värld med andra människor. Här kan vi närma
oss speciella teman som t ex kärlek, fördomar, miljö
osv. I teaterns värld kan du spegla dig och reflektera
över omvärlden. Teater kan också vara 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 och
få perspektiv framåt och bakåt i tiden. Att kanske lära
känna dig 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.

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
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
• väcka lust, nyfikenhet och intresse för den före-		
ställning ni ska se
• öppna för olika tankar och associationer inför
föreställningen
• betona att det är den egna upplevelsen som är
viktig och att den inte går att värdera. Alla har dock
rätt att tycka att en föreställning är bra eller dålig.
Då är det bra om ni kan prata om vad som var 		
dåligt och vad som var bra.
• 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

Om föreställningen
Bobo är rädd för fåglar, fiskar och allt mittemellan som sticks och som kliar. Pappa är rädd för att
campingsemestern i vildmarken inte ska bli den fina
naturupplevelse som han hoppats på. För det är fler
som vill åt den ultimata rastplatsen vid den lilla sjön
mitt i skogen.
Adrian och hans pappa är också ute på vandring.
Adrian som är rädd för det som inte syns, men finns.
Och Bobo som är rädd för Adrian. Båda är rädda för
vatten, och det som kanske finns under bryggan …

Efter föreställningen
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. Ibland
frågar vi barn om de förstod vad de sett. 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

Barn upplever genom att kommentera och reagera
direkt på det de ser hända. En del har då lite svårt att
sitta still och 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 behållning av föreställningen.
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eller upplevelser när vi ser på teater, lyssnar på musik
eller tittar på en tavla. Det viktigaste är att prata
om upplevelsen utan att färga eller värdera den.
Då kan vi få både intressanta och oväntade samtal
som leder framåt. Ibland kanske det som kommer
upp 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. En upplevelse
kan aldrig vara fel.
Här kommer några tips på vad ni kan göra efter
föreställningen:
Förslag på frågor att prata om

• Ditt starkaste minne från föreställningen?
• Vad tänker du att det handlade om?
• Ibland är det livsnödvändigt att vara rädd för

något - vad kan det vara?
• Adrian hade ju ett knep för att inte vara rädd - Har
du något sådant knep?
• Papporna i föreställningen var ju också rädda vad var de rädda för?
• Låt barnen berätta om deras naturupplevelser. 		
Kanske någon har sovit ute i skogen. Hur var det?
Låt barnen berättta.
Här kommer några bilder att prata utifrån:
Till eleverna Vad hände här?
Tips till dig som
pedagog - I den
här scenen upptäcker de båda
paren att de skall
tälta på samma
ställe. Frågor till
eleverna: Hur
reagerar papporna och pojkarna
på det? Papporna
nämner Allemansrätten - vad är det och
vad står det i den?
Till eleverna - Vad
hände här?
Tips till dig som
pedagog - I den här
scenen blev Bobos

pappa upprörd och orolig för att Bobo hade tittat mot
solen med kikaren.
Fråga till eleverna: Varför blev pappan så rädd?
Till eleverna - Vad
hände här?
Tips till dig som
pedagog - I den här
scenen ser pojkarna
”sjöodjuret” och
Adrian säger att det
ser snällt ut och att
det vill att de skall
komma.
Fråga till eleverna:
Adrian var på väg
rakt ut i vattnet - vad
gjorde Bobo då? Varför tror ni att Adrian glömde bort
att det fanns vatten där?
Bilderna kan laddas ner från vår hemsida.
Prata om färger - Har känslor en färg?
Här kan ni låta eleverna samtala och uttrycka sina
funderingar. Vilken färg skulle de olika känslorna ha
och varför?
För att uppmuntra det egna skapandet så kan de rita
eller måla en känsla i färg. Sen kan ni ha en känsloutställning.
Om ni har ett konstmuseum i närheten - kanske gör
ni ett besök där och låter eleverna välja en känsla och
sedan hitta en tavla som motsvarar den känslan.
Gör en monsterutställning
Vad var det Adrian och Bobo såg? Hur tror du att det
såg ut? Gör ditt eget monster. Låt eleverna berätta för
klassen om deras monster. Har den ett namn?
Ha en monsterutställning och slå ihop den med känsloutställningen eller så kommer ni på något annat.
Ni kanske kan göra några stop motion-filmer,
dvs att man tar stillbilder vilka sedan sätts ihop till
en film. Tips på tema - Det rädda monstret. Filmen
kan ni visa på en större skärm. Eller bara prata och
diskutera.
Länktips:
https://dokidoki.se/kom-igang-med-stop-motion-film/
Du kan säkert hitta andra länkar som kan ha bra information.
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Vi vill tacka eleverna på Skogstorpsskolan i Kumla som varit
referensklasser vt & ht 2019
Tack till de klasser som kommit som provpublik!
Det har varit gott att ha er här.
Fotograf: Kajsa Wadström

Har du några frågor? Tveka inte - ring oss!
Det är kul med respons från eleverna. De får gärna skicka brev/maila oss.
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

