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HANDLEDNING TILL FILMER EFTER WORKSHOP 2 

Titta på filmerna tillsammans med barnen. Var uppmärksam på vad barnen ser 
och upplever. Låt deras frågor och funderingar styra hur ni använder filmerna 
och uppgifterna. Kanske vill de bara se filmerna en gång, kanske vill några titta 
om och om igen, medan andra tröttnar? Låt det vara så. Titta igen vid ett annat 
tillfälle. Nedan finns förslag på hur ni kan använda materialet. 

FILM 1: FÖRBEREDELSER - GUL, GRÖN, BLÅ


1. Gå in i ett gemensamt undersökande. Ta barnets perspektiv och resonera kring 
detaljer som barnen uppmärksammar och diskutera frågor som uppstår.


2. Ställ en fråga som barnen kan ha fokus på och titta på filmen igen, till exempel: 
Vad sjunger de om? Vad gör de? Vad pratar de om? Vad betyder det de säger? 
Vad säger de om föreställningen?

FILM 2: HÄR KAN VI VISA VÅR FÖRESTÄLLNING!

1. Gå in i ett gemensamt undersökande. Ta barnets perspektiv och resonera kring 

detaljer som barnen uppmärksammar och diskutera frågor som uppstår.

2. Ställ en fråga som barnen kan ha fokus på och titta på filmen igen, till exempel: Var 

är Helena Gul och Annelie Blå? Vad säger de på filmen? Hur tror ni det ser ut inne i 
huset? Vilka vill de ska komma dit? Hur tar man sig dit? Var är Mats Grön tror ni?


3. Prata om teaterbesöket. Låt barnen berätta om de varit på teater och beskriva hur 
det varit eller hur de tänker sig att det är. 


4. För de barn som är intresserade kan ni berätta: Skådespelarna: Helena Gul, Mats 
Grön och Annelie Blå repeterar/övar på hur de ska prata, sjunga och röra sig under 
föreställningen. De kommer att spela föreställningen för många barn samtidigt (ca 
40-50 st). Föreställningsrummet kommer vara lite mörkare än ett vanligt rum. Det 
kommer att finnas speciella lampor som lyser upp scenen. Fråga hur de tror att de 
som publik ska kunna uppleva-höra och se, så mycket som möjligt av 
föreställningen? Nämn att de barn som vill prata med Mats Grön, Annelie Blå och 
Helena Gul kommer att kunna göra det när föreställningen är slut men inte under 
föreställningen.
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ATT FÖRBEREDA BARNEN  
PÅ EN ANNAN FORM AV MÖTE MED KARAKTÄRERNA 

Information till alla pedagoger som ska följa med barnen 
på föreställningen Oredan i Ladan!


Nu är det snart dags för föreställningen i Ladan. Eftersom barnen är 
vana att interagera med oss i workshops kan det vara bra att 
förbereda dem på att de nu kommer att träffa oss i en annan form. 


Vi tar emot barnen i ett rum under interaktiv form, sen går vi in i 
scenrummet. Där har publiken sin plats och spelet har sin. Tanken 
är inte att barnen ska springa upp på scenen och interagera med 
oss. Vi kommer att arbeta för att skapa en koncentrerad, förtätad 
stämning där barnen får uppleva scenkonst på ett annat sätt än 
under våra tidigare besök.  


För att undvika att ni ska behöva hyssja på barnen under 
föreställningen, är det bra att gå igenom reglerna för föreställningen 
med barnen innan. Då är det lättare att påminna dem under 
föreställningen. 


• Mats Grön, Annelie Blå och Helena Gul gör en föreställning för er. Ni  
(barnen) är publik.


• På scenen får bara Mats Grön, Annelie Blå och Helena Gul vara. 


• Om ni (barnen) som publik vill säga något till Mats Grön, Annelie Blå 
och Helena Gul får ni gärna göra det efter föreställningen.


Diskutera gärna med barnen om varför de här reglerna finns: det är 
för att alla i publiken skall kunna hänga med i vad som händer på 
scenen under föreställningen. 



