PEDAGOGMATERIAL

(2-4 år)

Syftet med det här materialet är att på ett enkelt sätt inspirera dig som pedagog att arbeta
mer med och barnens och dina teaterupplevelser. Du delar barnens upplevelse av
föreställningen och den berättelse som gestaltats.
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Till er pedagoger
Det här pedagogmaterialet bygger på Teater Tres föreställning FRÖ, som är skapad efter en
idé av Sara Myrberg. Frö hade urpremiär på Teater Tre i mars 2017.
att så ett frö
odla
bygga ett träd
vara ett moln
dö eller vila en smula

Lena Yxner
Jag som gjort det här pedagogmaterialet heter Lena Yxner. Jag är
verksamhetsledare och dramapedagog på Teater Tre i Stockholm och
ansvarar för teaterns pedagogiska verksamhet. Jag är auktoriserad
dramapedagog och har arbetat med teater i snart 30 år. Tidigare har
jag också arbetat på förskola och har lång erfarenhet av att arbeta
pedagogiskt med barn och unga.

Efterarbete till teaterföreställningar
Genom ett efterarbete erbjuder du en möjlighet att tillsammans komma ihåg, leka, spela och
samtala om det som ni varit med om. Med ett planerat efterarbete ger du barnen och dig
själv möjlighet att gå från en kollektiv upplevelse till en individuell händelse/upplevelse. Och
att sätta teaterns tematik och berättelse i förskolans kontext. Teatern, liksom leken, är
meningsskapande och speglar verkligheten.
Läs gärna mer om pedagogiskt efterarbete och att gå på teater med sin barngrupp i
Riksteaterns lärarhandledning ”Att öppna nya världar”:
http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar

Målgruppen
För tvååringen kanske detta teaterbesök är barnets första möte med en teater, medan en
fyraåring kanske redan har sett ett antal föreställningar. Pedagogmaterialet och de olika
övningarna kan sätta igång leken och samtalen, och anpassas till de olika åldersgrupperna.

Förberedelser
Vad behöver du som pedagog för att genomföra ett efterarbete, och vad behöver du tänka
på? Här kommer några inledande tips: låt det inte gå för lång tid mellan teaterbesöket och
efterarbetet. Se till att få egen planeringstid. Gå igenom vilket material du vill använda och
ha gärna tillgång till två rum - ett för eget skapande (bild och form) och ett för lek. Se
materialet som en inspiration och välj de övningar du tycker verkar intressanta och som du
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tror passar dina barn bäst. Varför inte göra en del av det utomhus?

Metod och förhållningssätt
Min utgångspunkt för allt dramapedagogiskt arbete är ett
förhållningssätt som är lekfullt, enkelt och bejakande till
barnens fantasi och eget skapande. Efterarbetet,
tillsammans med den konstnärliga upplevelsen, blir en
viktig del i barnets emotionella, språkliga och sociala
utveckling.
En enkel utgångspunkt i ett kreativt förhållningssätt är att
du som pedagog leker och har roligt tillsammans med
barnen. Att du som pedagog vågar göra saker enkelt och
inte krånglar till. Det är själva enkelheten i dessa övningar
som är nyckeln; ur det föds kreativiteten och
påhittigheten flödar. Lita på att det du gör är tillräckligt,
att själva aktiviteten i sig är viktig och att du delar det
med barnen. Håll en positiv attityd till det som barnen
berättar. Därigenom förstärks deras upplevelse och oftast
blir det lättare att våga och att minnas. Kom ihåg: värdera
inte, inget är rätt eller fel och fantasin är oändlig.
Hitta på! Lek! Gör! Ha kul!
Låt föreställningens tema inspirera er till lekar, sånger och samtal.
Lena Yxner, dramapedagog Teater Tre
Kontakt:
lena.yxner@teatertre.se
08 – 669 00 60
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Om föreställningen
En poetisk och humoristisk berättelse om ett frö och om tre figurer. Om ett träd, en pall, en
kulle och en kappa. Om gröna blad, blommor, jord och vatten. Om en storm som kommer
och löven som blir röda och faller ner. Om livet som står stilla en stund och snö som faller
mjukt. Fågelkvitter och om fröet som växer upp till den vackraste blomma.
Frö är en berättelse om naturens kretslopp, livets gång och människans fascination för
sådant som växer.

”Hur kan dom veta vad dom ska bli?
Att ett gurkfrö inte blir selleri.
Det är en gåta hur du kan veta
Att just du, lilla frö, ska bli en Rödbeta.”.
- Ur Majas lilla gröna av Lena Andersson

Övningar, lekar och samtal
Minnesrunda
Vad minns vi från teaterbesöket?
Ni sitter i en ring. Låt barnen berätta något de kommer ihåg från föreställningen eller
teaterbesöket. Till hjälp kan ni ha en magisk sten, en sidenblomma eller något annat som
hjälper till att hålla turordning och koncentration. Eller så kanske det är en hjälp om något av
barnen som inte vågar prata högt, ändå vågar viska till stenen? Tvinga ingen. Den som inte
vill berätta kan bara lämna stenen vidare.
Om barnen inte vet vad dom ska säga eller har svårt att minnas, så kan du hjälpa till,
antingen genom att ställa öppna, eller mer specifika, frågor. Du kan också berätta vad du
minns, och på så sätt ge exempel som kan få igång minnet. Lyssna aktivt och håll samtalet
positivt. Vad minns du? Vad kommer du ihåg från teaterbesöket? Vad gjorde dom? Vilka
saker fanns med? Kommer du ihåg någon särskild färg? Löven, trädet eller jorden? Kanske
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minns du fröet som var rött? Eller myran? Ta gärna hjälp att minnas genom foton från
föreställningen (finns på hemsidan: www.teatertre.se) , eller ta kanske med något/några
objekt eller bilder på objekt.
Alla minnen eller reflektioner är lika viktiga! Undvik att ”rätta” barnen eller att rätta till i
deras berättelser. Kanske är det bussturen till teatern man minns allra bäst, eller lamporna i
taket.

Förvandlingssjalen
Sjalen är som kappan – magisk – och kan både förvandla er
och bli förvandlad.
Barnen sitter i ring. Kom ihåg kappan tillsammans, vilken
färg var den, var det något som var speciellt med den? Du
introducerar övningen med att presentera en magisk sjal
som kan förvandlas eller förvandla dig. Barnen får i tur och
ordning välja om sjalen blir förvandlad eller förvandlar dem.
De kan slänga upp sjalen i luften och när den landar
bestämmer sig barnet vad hen tycker att sjalen blivit, t.ex.
en bro. Eller så formar de den till en bulle… eller så kan de
låta sjalen förvandla dem till något, t.ex. en gammal knarrig
gumma. En annan variant är att du formar sjalen till något
som växer. T.ex. en blomma, ett träd… Om ni vill kan ni
prova att ta en verklig kappa som blir förvandlingskappan och på så sätt knyta det än närmre föreställningen. Allt är
möjligt!

Odlaleken
Vad odlar du?
Gestalta att du odlar något. Visa sedan om det som växer upp är stort eller litet, om det är
runt eller kladdigt, om det är gott eller smakar illa, och låt de andra gissa.
Börja med att du som pedagog visar och att barnen får gissa. Sedan kan även barnen prova
att hitta på något som de odlar och sedan visar. Har barnen svårt att komma på vad de skall
visa, hjälp då till genom att viska förslag, så kan barnen få lite vägledning. Ibland kan det vara
tvärtom, att barnet vet vad det vill visa men har svårt att göra det, hjälp då till med att
gestalta.
Ditt förhållningssätt som pedagog: Ha gärna inställningen att allt är rätt och att du hjälper
barnen att både gestalta och gissa rätt. Håll det enkelt och undvik att krångla till. Det handlar
inte om att visa perfekt och att gissa rätt utan det handlar om att våga - och leka - i det, och
där hjälper du barnen genom att visa och/eller att gissa. Du kan också ställa frågor - är det
långt och smalt? Är det orange eller tycker du och kaninen att det är gott? Eller så kan du
själv visa genom att göra dig lång och smal som en morot - ”Är det så här det ser ut?
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För de yngre barnen kan alla gissningar bli rätt genom att du som pedagog lotsar både
visandet och gissandet. Du ändrar helt enkelt ditt gestaltande utifrån barnens gissningar och
på så sätt styr barnens gissningar ditt gestaltande. För de lite äldre barnen är kanske själva
gissningen, och att komma nära det ”rätta”, det kittlande, dvs att de verkligen vill försöka
visa så att de andra kan gissa så rätt som möjligt. Du avgör hur du agerar på det bästa sätt i
övningen.
Antingen håller ni er till det man odlar på riktigt eller så kan du ”twista” till det genom att
låta fantasin ta över så ni odlar saker som egentligen inte kan odlas. Till exempel ett tåg eller
ett tomteskägg. Leken startar i att man odlar något som växer upp till en…sko…
Man kan odla precis vad som helst – med fantasin!

Aktiviteter
Vad gjorde figurerna i föreställningen?
De lekte. De trillade omkull. De
kläcktes. De blåstes. De dansade och
hoppade. De odlade. De satte löv på
trädet. De vilade... etc. Prova
tillsammans med barnen att leka i de
aktiviteter ni kommer ihåg. Alla leker
tillsammans på golvet samtidigt och
utforskar aktiviteterna, och de rörelser
som kommer därur. Du som pedagog
ger dem nya aktiviteter att leka ur och
kroppen får minnas.

Årstider
Vilka årstider kommer du ihåg?
Dramalek och gestaltning kring årstiderna. Använd dramaleken ”fyra delar eller fyra hörn”
som är en enkel övning där inlevelse och gestaltning står i fokus. Du delar in rummet i fyra
delar, gärna genom att sätta frystejp som ett kors på golvet. Varje del av rummet har sin
egen förutsättning. Du berättar för barnen att de ska röra sig fritt över golvet, gå in och ur de
olika delarna och låta sig smittas av olika känslor eller förutsättningar. När du tilldelar de
olika delarna deras förutsättningar, gör det gärna genom att du ställer dig där och med en
enkel gestaltning berättar vad som gäller. Förutsättningar kan vara olika väder, temperaturer
eller årstider. Det kan också vara olika känslor eller aktiviteter.
Om årstider: De olika delarna är vinter, vår, sommar och höst. Prova ”årstiderna” först en
liten stund, sedan kan du koppla på väder, känsla och aktivitet. Med hjälp av frågor leker ni
fram: hur är hösten?… den är blåsig, regnig… Hur känns det på vintern? ... den är kall,
halkig... Och sedan kan du även koppla på aktiviteter, Vad gör man om sommaren? … man
badar, gungar… etc.
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Ett frö
Vad ett frö är och vad som kan växa ur ett frö.
Vad är ett frö? Hur ser ett frö ut? Kan ett frö vara rött som i
föreställningen? Vad skulle du vilja ska växa från ett frö och upp
ur jorden? Är det något fint? Fult? Något som luktar gott?
Äckligt? Är det något som går att äta eller är det något som
smakar illa? …
Ta med lite olika frön och visa. Och sedan sår ni frön tillsammans,
kanske läser ni om Castor som odlar. Se gärna litteraturtips och
tips på hur man kan odla på sista sidan. Ni fick förhoppningsvis
med er en liten fröpåse från teatern – varför inte plantera dem
tillsammans?

Träd och löv
Skapa tillsammans.
Skapa ett träd tillsammans. Hur ser ert träd ut? Hur ser vi på trädet att det är olika årstider?
Måla träd eller gör kollage med hjälp av tidningar, färgat papper... Ta inspiration av de länkar
som finns längre fram i materialet.

Att dö eller vila en smula
Om tankar och frågor om döden uppstår eller finns hos barnen.
Dör den gamla eller vilar hen sig en stund? Leker de att någon dör eller vad händer? Ett sätt
att prata om döden är i form av naturens kretslopp med löv som knoppas, växer och
förmultna. Ett annat sätt är att ta hjälp av böcker och berättelser. Det finns många fina
böcker som berättar om döden och att dö utifrån barnets perspektiv.
Jag tycker att det är viktigt att du som pedagog tänker till lite extra kring detta innan ert
efterarbete, och också minns hur det gestaltas i föreställningen. OM det från barnen
kommer frågor eller tankar kring den händelsen i föreställningen, eller OM barnen utifrån
det faktum att löven dör/förmultnar funderar kring döden, så tar du det därifrån. Utgå alltid
från barnens frågor och funderingar. Undvik att som pedagog lyfta in det temat eller
perspektivet, om det inte kommer från barnen. För oss vuxna berättar den händelsen något
som kan vara jobbigt, fint, naturligt eller traumatiskt. För barnen kan det också vara så, men
de kan ju också tolka det som något enkelt, som en lek eller en rörelse.

Boktips och andra tips på vad man kan göra tillsammans med barnen
Odla och pyssla med dina barn:
http://www.odlaihop.se
http://www.odla.nu/inspiration/odla-sa-med-barnen
http://www.forskoleburken.com/2013/02/veckans-pinterest-arstiderna.html
http://www.rosendalstradgard.se/lekodlavax/
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http://www.maxstrom.se/Bocker/Bokpresentationssida/?isbn=9789171263360#.WNjU0rGHK-s

https://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Barn-och-Ungdom/Bilderbocker/Froet/
https://www.via.se/aktiviteter-for-barn/odla-med-barn-hur-man-sar-fron/
https://www.pinterest.se/pin/199143614754168040/
https://www.pinterest.se/pin/206602701625916568/
https://www.pinterest.se/pin/45458277467269426/

Boktips:
Majas lilla gröna, av Lena Andersson
Linneas årsbok, av Christina Björk
Castor odlar, av Lars Klinting
Det börjar med ett frö, av Laura Knowles
Vad säger fågeln? av Joar Tiberg, Anna Bengtsson
Lilla döden hälsar på, av Kitty Crowther
Alla dör, av Jesper Lundqvist Gabi Frödén
Mirabell, av Astrid Lindgren, med illustrationer av Pija Lindenbaum
Gammelmormor, Daisy och döden av Anna Ehring, Lotta Geffenblad
Idag vet jag inte vem jag är av, Ida Sundin Asp

Sånger:
Här dansar Herr Gurka, av Lennart Hellsing
Kommer ni på fler sånger eller ramsor?
För de äldre finns ju sången om ”Vatten”. Kan ni inte sången så läs det som en vers och ta
bilden till hjälp till förklaring av kretslopp.
… Vattenmoln som faller ner som regn och snö
som smälter ner och rinner i snabba bäckar som porlar,
glider fram i älv och flod,
vilar i en blank sjö
eller gungar ut i havet,
solen värmer hav och sjöar,
fukten stiger upp mot himlen och bildar …

Har ni frågor eller funderingar om Teater Tres pedagogiska arbete? Eller vill ni berätta om
era barns reflektioner? Hör gärna av er! Vi vill gärna ta del av vad som händer efteråt, när
ni kommit tillbaka till förskolan.
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