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OREDAN 
Pedagogisk handledning

Med denna handledning vill vi ge er pedagoger möjlighet att i egen takt fortsätta 
undersöka det som vi har satt igång med barnen. Övningarna ger barnen utrymme att 
minnas och bearbeta mötet med oss aktörer på ett undersökande och kreativt sätt. 
Samtidigt får ni pedagoger tillfälle att jobba skapande med barnen i drama, dans, musik 
och fantasilek.  

Handledningen inleds med förslaget ”berättarväggen” eller ”projekthörnan” som alla 
barngrupper kan vara med på. Detta är en idé som vi har plockat upp från pedagoger i 
förskolorna på Tyresö under läsåret 2019/2020. Fortsättningen är upplagd i kronologisk 
ordning där varje besök på förskolan och varje film har: 
  
1. En reflektionsdel som handlar om att minnas, bearbeta och återberätta intryck och 
uttryck. 

2. Praktiska övningar i drama- dans- och musik som knyter an till besöket/filmen 

Reflektionsdelen bör göras samma dag som besöket eller under samlingen nästa dag. De 
praktiska övningarna är förslag på hur ni kan fortsätta undersöka drama, dans och musik 
tillsammans med barnen och kan ske när, och om, tid och lust finns. Självklart kan ni 
pedagoger använda övningarna i hela handledningen även om ni kanske bara deltar med 
de yngre barnen under ett eller två besök.  

Vi hoppas att handledningen skall inspirera er och tveka inte att kontakta oss med frågor! 

/Annelie Arffman, Helena Lambert, Mats Karlsson
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VAR FINNS OREDAN PÅ NÄTET? 

Filmer, musikfiler och dokument för alla pedagoger som deltar i projektet 

För att titta på/lyssna på eller ladda ner OREDANS filmer och musik: 

• Gå till www.kompanimariposa.se  
• Använd genvägen längst ned till vänster under bilden 

Där kan du även ladda ned projektbeskrivning inkl. förskolornas schema och handledningar 
som tillhör OREDAN.  

http://www.kompanimariposa.se
mailto:tilloredan@gmail.com
http://www.kompanimariposa.se
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”BERÄTTARVÄGGEN” eller ”PROJEKTHÖRNAN”  

För alla barn som deltar i projektet  

Ett sätt för er och barnen att hålla liv i projektet mellan våra besök är att upprätta en 
projektvägg eller hörna för OREDAN på en passande plats på avdelningen. På detta sätt kan 
barnen visa och berätta för sina vårdnadshavare om projektet.  

En projektvägg kan bestå av många olika saker. Ni kan tex.: 

•  sätta upp foton på oss aktörer som ni tar under våra besök.  
•  teckningar och målningar som barnen skapar mellan våra besök  
• barnen kanske vill blanda in andra material som lera, kartong, naturmaterial, pinndockor 

och återskapa ön som Annelie Blå, Helena Gul och Mats Grön bor på med inspiration av 
t.ex. sången, filmerna eller de aktiviteter vi har gjort tillsammans? 

Låt väggen/hörnan vara en levande plats som utvecklas utifrån vad barnen fångar upp och 
vill teckna, måla, och gestalta i olika material. 

mailto:tilloredan@gmail.com
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BESÖK 1: VI OCH VÅR Ö 

För barn födda - 17 (om de går på storbarnsavdelning) och barn födda -16.  

Vad händer under besöket: Helena Gul och Mats Grön berättar för barnen om ön 
som de kommer ifrån genom dans, musik och drama. Barnen får ”följa med” på en 
färd över ön och ner till stranden.  

1. Reflektionsdel - att minnas och bearbeta besöket 

Samlas i ring. Be barnen att återge vad som hände under besöket för varandra och för de 
barn eller pedagoger som eventuellt inte var med. Uppmuntra barnens olika sätt att 
återberätta och minnas besöket på. En del kanske vill berätta med kropp och rörelser, 
andra kanske har behov av upprepa saker som hände under besöket.  

Sätt igång barnens berättande med frågor som:  
• Minns ni vad de hette? Hur såg de ut? 
• De gjorde rörelser till sina namn, minns ni hur de var?  
• Ska vi prova att göra rörelser till våra namn?  
• Vad gjorde vi med Helena Gul och Mats Grön?  
• Kommer ni ihåg några rörelser eller ljud som vi gjorde tillsammans?  
• Hade de med sig något? 
• De sa inte ”hej” och ”hej då” utan ett annat ord. Kommer ni ihåg?  

Fortsätt eventuellt att bearbeta besöket genom skapande bild och/eller andra material på 
projektväggen/i projekthörnan. 

mailto:tilloredan@gmail.com
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2. Praktisk övning  

”Ekot” eller ”Ropa och svara”  
- en övning i att lyssna, skapa och återskapa ljud 

Påminn barnen om ”eko-leken” som Mats Grön och Helena Gul gjorde under besöket och 
säg att nu ska ni prova att leka leken.   

För att skapa en enkel struktur på leken kan ni göra såhär:  

• placera barnen i en halvring.  
• placera en liten stol i mitten av halvringen med ”näsan” mot barnen 

Börja sedan med att visa hur leken går till:  

• gå in och sätt dig på stolen och gör ett ljud, sjung en ton, skapa ett läte som enkelt går 
att upprepa (ho-ho, tralla la, kurr kurr kurr e.t.c.) och be barnen göra efter.  

• Upprepa samma ljud ett antal gånger och byt sedan ljud och gör om samma procedur.  
• Nu har säkert barnen förstått leken. Låt de barn som vill gå in en och en och prova att 

göra ett enkelt ljud som sedan alla härmar.  
• Uppmuntra barnen att variera sig i dynamik och styrka med öppna förslag som tex. ”Kan 

man göra ett läte som kommer från djungeln/skogen?” ”Kan man låta som en fågel?” 
”Kan man göra ett maskinljud?” etc. 

Om barnen gillar leken kan ni fortsätta med att använda stolen som rytminstrument. Gör 
samma lek men be barnen att knacka en rytm på stolen som de andra barnen i ringen 
svarar på genom att knacka på golvet framför. 

TIPS! 
Extramaterial film: dans utifrån riktning/lägesord 
På anvisad hemsidelänk (se s. 3) finns filmen ”Helena Gul hittar en dans”. Om du vill 
jobba vidare med dans/rörelse och lägesord kan filmen hjälpa dig med detta. Barnen 
kommer att känna igen rörelserna på filmen. Till filmen finns en kort handledning.

mailto:tilloredan@gmail.com
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BESÖK 2: VI OCH VÅRA GREJER 

För barn födda -16 och -15.  

Vad händer under besöket?: Helena Gul, Mats Grön och Annelie Blå har med sig en 
väska med grejer. De spelar upp en teater för barnen om hur väskan med grejerna 
hamnade på ön och hur det var när Annelie Blå, Helena Gul och Mats Grön hittade den. 
Teatern slutar med en sång. 

1. Reflektionsdel - att minnas och bearbeta besöket 

Samlas i ring. Be barnen att återge vad som hände under besöket för varandra och för de 
barn eller pedagoger som eventuellt inte var med. Uppmuntra barnens olika sätt att 
återberätta och minnas på. En del kanske vill berätta med kropp och rörelser, andra 
kanske har behov av upprepa saker som hände under besöket.  

Sätt igång barnens berättande med frågor som:  
• Minns ni vad de hette?  
• Hur såg de ut?  
• De sa inte ”hej” och ”hej då” utan ett annat ord. Kommer ni ihåg?   
• Kommer ni ihåg att de gjorde rörelser till sina namn? Hur var de? 
• Vad gjorde de? 
• Minns ni några rörelser eller ljud?  
• Hade de med sig något? Vad gjorde grejerna?  
• Vad gjorde vi tillsammans med Annelie Blå, Mats Grön och Helena Gul?  

Fortsätt eventuellt att bearbeta besöket genom skapande bild och/eller andra material på 
projektväggen/i projekthörnan. Eller, om ni vill fördjupa er praktiskt så gå vidare med 
någon av de praktiska övningarna: ”Namndansen” eller ”Vad kan stolen bli”.  

mailto:tilloredan@gmail.com
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2. Praktiska övningar  

”Namndansen”  
- en övning i att utforska namnens rytm och dynamik med dansande rörelse 

Samlas i ring.Påminn barnen om ”namndansen” som de gjorde tillsammans med Helena 
Gul, Mats Grön och Annelie Blå. Börja med att ställa följande frågor:  

• De gjorde rörelser till sina namn, minns ni hur de var?  
• De gjorde en rörelse till vår förskolas namn, minns ni den?  
• Kommer ni ihåg att namnrörelserna blev en dans som vi gjorde tillsammans? Ska vi se 

om vi kommer ihåg den?  Ska vi prova dansen till musik?  

Sedan kan ni fortsätta genom att föreslå att ni ska göra en ny namndans till era egna 
namn. Här är ett förslag på hur ni kan gå till väga:  

• Ställ er i en ring.  
• Låt varje barn i tur och ordning säga sitt namn och samtidigt göra en rörelse till. Övriga 

barn och pedagoger upprepar namnet och rörelsen.  
• När alla barn har gjort sina namnrörelser kan ni prova att binda ihop dom i ett flöde så 

att det blir en namndans.  
• Sätt gärna på mjuk instrumentalmusik och arbeta fram en gemensam rytm. 

Tips 1! Börja denna danslek med ditt namn och din namnrörelse. Improvisera ditt namn 
ett par gånger; prova att säga ditt namn med olika tonfall, rytm och rörelser. Låt barnen 
få härma dina olika förslag. Visa att du leker och prövar dig fram och att det är ok att 
ändra och byta rörelse (typ: ”Jag skulle kunna göra mitt namn jättesnabbt, så här….eller 
så här långsamt .…jag kanske vill göra en hackig rörelse så här…. eller mjuk rörelse, så 
här….. man får göra sitt namn precis som man vill! Då börjar vi….”) 

Tips 2! Om det är många barn i gruppen kan det vara bättre att dela upp övningen på 
flera veckodagar/samlingar. Tre till fyra barn åt gången kan då få göra namnrörelser och 
skapa en namndans som ni alla gör tillsammans. Denna version passar även bättre för 
barn som behöver lite längre tid på sig innan de kan/vill gå in i nya aktiviteter/lekar på ett 
otvunget och undersökande sätt. Då har de chans att observera sina kamrater ett par 
gånger innan det är deras tur. Förbered i så fall ett tydligt veckoschema så att barnen vet 
när det är deras dag och tur. 

mailto:tilloredan@gmail.com
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”Vad kan stolen bli?”  
- en övning i att omvandla och värdeladda ett objekt 

Den här övningen handlar om att undersöka och omvandla ett objekt genom dans, musik 
och drama? Det handlar helt enkelt om att se på objekt med nya ögon; som föränderliga, 
som kan bli precis vad som helst och användas på nya sätt.  
I exemplet nedan använder vi en stol därför att det är ett objekt som kan omvandlas på 
många sätt (den ändrar form beroende på om den ligger, står eller ställs upp och ner). 
Men ni kan egentligen använda vilket objekt som helst som inspirerar er och barnen. Vi 
har delat upp exemplet i drama, dans och musik men självklart är ni fria att blanda 
formerna fritt, precis som vi gör när vi möter barnen. 

• Samla barnen i halvring.  
• Påminn barnen om grejerna som Annelie Blå, Helena Gul och Annelie Blå hade med sig 

och gå genom objekten ett i taget.   
• Ställ följande frågor:  
• Vad gjorde de med väskan? Kunde väskan bli olika saker? Vad då? 
• Vad fanns i väskan?  
• Vad gjorde de med tratten/hatten/blomman? Barnen kanske vill minnas genom att visa 

med kroppen och göra ljud.  
• Låt barnen komma till insikt om att grejerna kunde göra och bli olika saker. Föreslå att 

ni nu ska leka en sån lek (se förslag på lekar s. 10-12). 

TIPS!  
Extramaterial film: ”Omvandling av objekt” 
Om inte alla barn var med under besök 2 kan ni ta hjälp av filmen ”Vad vill stolen bli?” 
som finns på anvisad hemsidelänk (se s. 3). I filmen leker Annelie Blå, Helena Gul och 
Mats Grön med sina grejer och omvandlar dem till olika saker. I slutet på filmen frågar 
de tittarna vad stolen vill bli? Det kan bli en övergång till denna övning. Plocka upp 
frågan och rikta den till barnen. Vad menar Helena Gul, Mats Grön och Annelie Blå med 
frågan? Kan stolen förvandlas till något annat eller kan man använda den till något 
annat än att sitta på? Ska vi prova?

mailto:tilloredan@gmail.com
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Dramalek med stolen 

• Samla barnen kring en stol och ställ frågan ”Vad är det där?”.   
• Ställ nästa fråga: ”Vad skulle stolen kunna vara om det inte var en stol? eller ”Vad blir 

stolen nu?”.  
•  Om barnen har svårt att komma igång kan du först visa vad du tycker stolen kan bli 

(t.e.x en häst som du rider på i full galopp). Kanske behöver barnen lite inspiration: 
visar, prövar och leker med många olika förslag innan de själva är redo att pröva.  

• Uppmuntra barnen att visa sina idéer inför varandra.  
• Låt dem prova varandras idéer om de vill och sätt gärna ord på det som du ser att 

barnen gör.  

Tips! Ett enkelt sätt att få igång barnens fantasi på är att vända stolen upp och ned eller 
lägga den ned på sidan. Att byta position på stolen gör att den får en ny form och på så 
vis kan det bli lättare för barnen att associera fritt.  

Dramalek fördjupning: skapa en kort scen 
Låt några barn i taget få välja en stol-idé som de får utforska lite längre. Du eller barnen 
kan komma med förslag på vad det kan vara för stol-idé. Du kan också hjälpa dem att 
fördjupa och värdeladda idén genom olika frågor. Om stolen t.e.x blir en buss: vem ska 
köra bussen? Vart ska bussen åka? Hur kan vi visa att bussen kör på slingriga vägar? 
Kanske får bussen motorstopp? Hur lagar vi bussen? Vart åker vi med bussen och vad gör 
vi när bussen kommer fram? Låt utforskandet leda fram till en kort scen som barnen 
gestaltar för resten av barngruppen. De barn som är publik får tolka vad de ser. Det 
handlar inte om att gissa rätt utan om att kunna beskriva vad man ser. Låt grupperna byta 
mellan att gestaltande och titta. Prova gärna med musik eller att barnen själva gör ljud till 
sin scen.  

mailto:tilloredan@gmail.com
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Dans med stolen 

Uppvärmning och duett 
• Ställ er i en ring runt stolen och börja med att värma upp tillsammans.  
• Sätt på musik och föreslå att ni rör er runt stolen på olika sätt. Låt barnen komma med 

förslag hur ni ska röra er.  
• Samla barnen i en sittande halvcirkel runt stolen.  
• Sätt på mjuk och rytmisk bakgrundsmusik, gärna instrumental.  
• Be barnen om förslag hur man kan dansa duett med en stol. Förklara vad duett betyder 

(att man dansar två, i detta fall du + stolen). Låt barnen få prova varsin kort duett med 
stolen (det kan räcka med en enda enkel rörelse). 

Tips! Om barnen har svårt att komma igång med sina duetter så börja med att inspirera 
dem genom att själv lekfullt pröva några olika dansrörelser med stolen (tex. hålla i 
ryggstödet och lyfta ett ben, trippa runt stolen, studsa upp och ned på sittsen). Ett annat 
bra sätt är att ställa frågor kring: 
• Balanspunkter: kan du balansera på olika sätt med hjälp av stolen? (ligga på stolen med 

en hand i golvet, en hand på stolen och ett ben ut etc) 
• Lägesord: hur kan du röra dig under, över, på, bakom, framför, runt stolen? 
• Nivå: Kan man göra en sittande dans på stolen, en liggande dans, en stående dans? 

Påbyggnadsdans - från duett- till gruppdans 
• Samla barnen i en sittande halvcirkel runt stolen.  
• Sätt på mjuk, rytmisk bakgrundsmusik, gärna instrumental. Börja som i ”duett med 

stolen”.  
• Du visar och säger ”så här dansar jag duett med stolen, men nu vill jag ha sällskap!”. 

Bjud upp ett barn och föreslå att ni dansar trio med stolen ”hur ska vi göra då?”. Låt 
barnet guida.  

• När ni hittat er triodans, säger du ”men nu vill stolen dansa kvartett” , bjud in ett till barn 
som får vara med och hitta på kvartetten.  

• Sedan vill ni förstås dansa ”kvintett”.  
• Efter kvintett är det dags att bjuda upp hela gruppen till en gruppdans med stolen, hur 

gör vi då?  
• Låt barnen komma med olika förslag.  

Under övningen förklarar du vad ”duett” (vi dansar två) ”trio” (vi dansar tre) ”kvartett” (vi 
dansar fyra) betyder. 
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Musiklek med stolen 

Den här övningen bygger på musik/ljud/rytm-leken ”eko” eller "ropa och svara” som vi 
gjorde med barnen under besök 2 tillsammans med den gula tratten.  

• Samla barnen i en halvcirkel runt stolen.  
• Börja med att minnas den gula tratten från besöket. Kommer barnen ihåg hur den 

användes? Berätta att Annelie Blå, Mats Grön och Helena Gul gjorde ljud i tratten och 
barnen svarade med samma ljud (som ett eko). Prova detta ett par gånger då du leder 
genom att ropa ut ett rytmiskt ljud (tex. ”ho, ho”) och låter barnen svara likadant. 
Upprepa och testa olika rytmiska ljud tills alla barn är med.  

• Kan man göra likadant med stolen? Kanske stolen kan vara en trumma? 
• Gå in till stolen och klappa en enkel rytm på stolsitsen.  
• Låt barnen svara likadant genom att klappa framför sig på golvet.  
• Prova sedan att knacka en rytm på stolsryggen och låt  barnen svara genom att knacka 

på golvet.  
• Du kan också prova att göra ett vokalt, rytmiskt ljud sittandes på stolen (t.e.x. tjing, tjing, 

tjing) och låta barnen svara. Sen är det barnens tur.  
• Låt ett barn i taget få gå in och prova stolen som instrument. De kan klappa, knacka en 

rytm eller göra ett vokalt ljud sittandes på stolen och de andra barnen svarar. 

Fördjupning på ”ropa och svara” 
Prova att göra ovanstående övning till enkel och taktfast instrumentalmusik i fyrtakt som du 
sätter på i bakgrunden.  
Kanske börjar barnen uppleva att de musicerar och rytmiserar.  
Uppmuntra flöde i övningen. 

mailto:tilloredan@gmail.com
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FILMHÄLSNINGEN: EN BLOMMA, HATT OCH TRATT 

För alla barn som deltar i projektet.  

2. Praktiska övningar  

Sång och fysisk gestaltning: 
•  Ladda ned sången från anvisad hemsidelänk (se s. 3). 

• Lyssna på och sjung med i sången.

• Kommer barnen ihåg rörelserna som Helena Gul och Annelie Blå gjorde till sången under 

besök 2? 

• Undersök en textfras i taget tillsammans med barnen.


Om barnen får andra idéer om hur de vill gestalta sången så pröva! Plocka upp olika barns 
idéer och testa med och utan musik.


Musik och rytm:  
• Ladda ned och lyssna på den instrumentala versionen av sången och försök sjunga 

sången till tillsammans med barnen. 

• Kan man sjunga sången med olika dynamik? Vilka fraser passar att sjunga svagt, vilka 

kan man sjunga starkare?


1. Reflektionsdel - att bearbeta intrycken 

• Titta på filmen tillsammans med barnen. 

• Låt barnens intresse styra till en början. 

• Låt dem titta hur många gånger de vill och ta tillvara på de frågor som filmen väcker. 

• Barnen kanske får egna idéer utifrån filmen, som att t.ex. sjunga, rita, dansa, leka eller 

härma något på filmen. 

• Följ dem i ett gemensamt utforskande kring vart ni hamnar och hittar på. 

• Återkom till filmen och sången flera gånger om barnen vill och låt barnens fria 

utforskande löpa parallellt med stunder då ni pedagoger sätter igång andra praktiska 
övningar från handledningen. 


Fortsätt eventuellt att bearbeta filmen genom skapande bild och/eller andra material på 
projektväggen/i projekthörnan.
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SÅNGTEXT 

En blomma, tratt och hatt 

En blomma

en tratt

blir jagad av en hatt


Tusen tår 

lämnar märkliga spår


Saker och ting 

yr omkring

huller om 

buller om 


Gula månen knackar på


Stjärnor skuttar i det blå 


Drömma, drömma vidare


I den gröna natten
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BESÖK 3: PLATSEN PÅ ÖN 

För barn födda -15  

Vad händer under besöket?: Helena Gul och Mats Grön omvandlar rummet på förskolan till 
en alldeles särskild plats på sin ö - ömfotingarnas glänta. Barnen får komma på besök och 
bekanta sig med ömfotingarnas ljud och rörelser. 

1. Reflektionsdel - att minnas och bearbeta besöket 

Samlas i ring. Be barnen att återge vad som hände under besöket för varandra och för de 
barn eller pedagoger som eventuellt inte var med. Uppmuntra barnens olika sätt att 
återberätta och minnas på. En del kanske vill berätta med kropp och rörelser, andra 
kanske har behov av upprepa saker som hände under besöket.  

Sätt igång barnens berättande med frågor som:  
• Vilken plats var vi på tillsammans med Helena Gul och Mats Grön? 
• Vilken tid på dygnet var det? 
• Hur kändes stämningen där? 
• Kommer ni ihåg vad platsen hette? 
• Kommer ni ihåg vilka som bodde där?  
• Vad gjorde de som bodde där?   
• Hur lät de? 
• Hur rörde de sig?  
• Skulle ni tycka om att varelserna fanns på riktigt? Varför/varför inte?  
• Om ni fick hitta på en fantasivarelse - hur skulle den vara? hur skulle platsen vara där 

den bodde, hur skulle den prata, röra sig, vad skulle den äta, vad gör den på dagen, vad 
gör den på natten e.t.c.?)  

Fortsätt eventuellt att bearbeta besöket genom skapande bild och/eller andra material på 
projektväggen/i projekthörnan. Barnen kanske vill teckna eller måla hur de tror att 
varelserna som Mats Grön och Helena Gul beskrev ser ut? Eller så vill de kanske måla sina 
egna fantasivarelser och fantasiplatser?
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2. Praktiska övningar och eget skapande inför Besök 4.  

Skapa en plats och en händelse   
- omvandling och värdeladdning av ’rum’, ’objekt’ och ’jag’ 

Övningarna och tipsen på sid 16 -17 syftar till att skapa en ram för form och innehåll till 
Besök 4: ”Barnens plats och händelse”. Då är det barnens tur att skapa en plats och en 
händelse dit Mats Grön, Helena Gul och Annelie Blå kommer som publik. Det kan bli allt 
från en egen teater, konstutställning eller upplevelsevandring till en sångstund, en pick-
nick eller en lek tillsammans.  

Syfte:  
• att barnen ska få möjlighet till eget skapande utifrån ett eller flera moment som vi har 

jobbat med i projektet  
• att skapa ett tydligt avslut på projektet som barnen styr över. 

Förberedelserna går att göra i en improviserad form eller två dagar innan vi kommer eller 
som en konstnärlig process i olika moment under en längre tid. Ni väljer själva i vilken 
form ni arbetar och hur mycket tid ni lägger ner. Tveka inte att kontakta oss med frågor. 

TIPS!    

Se filmhälsningen: ”Platser på ön” innan ni börjar skapa ”barnens plats 
och händelse”. Den pedagogiska handledningen till filmen ger också 
bra ingångar till att starta upp processen med barnen. 
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Att skapa en plats och en händelse 

1. Att sätta igång den kreativa processen:  

Samlas i ring. Hjälp barnen att minnas hur det var vid förra besöket, att barnen var på en 
fysisk plats (i förskolans rum) men att Mats Grön och Helena Gul också skapade en ny plats 
där - en fantasiplats som fanns på ön (ömfotingarna glänta). Berätta för barnen att nästa 
gång Helena Gul, Mats Grön och Annelie Blå kommer så är det vår tur att visa dem en plats.  
Förklara för barnen att de kan välja att visa dem en verklig plats på förskolan eller så kan ni 
skapa en fantasiplats (som Helena Gul och Mats Grön gjorde under besök 3). 

Ställ några av följande frågor:  
• Vad är en plats?  
• Vilka olika platser kan de komma på?  
• Vilken plats skulle vara rolig att visa eller skapa när Mats Grön, Helena Gul och Annelie Blå 

kommer?  
• Vad vill barnen göra tillsammans med Blå, Grön och Gul?  
• Vill de göra något som Blå, Gul och Grön verkar tycka om att göra eller något de sett från 

filmerna? 
• Vill de visa något de redan kan eller brukar göra, tex en sång, en lek?  
• Vill de göra något igen som vi gjort under de tidigare besöken?  
• Vill barnen skapa en kort teater, dans eller konsert för Gul, Grön, Blå? 

Kanske vill barnen göra olika och flera av dessa saker vilket går bra. Platsen kan rymma flera 
händelser. Det är ofta en fördel för barnen om momenten är korta. Det barnen gör under 
besöket kan också vara väldigt enkelt och behöver inte fylla 40 minuter. Vi har avsatt denna 
tid för att lämna utrymme till frågor och ”hej då” - ritualer. 
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2. Att skapa en struktur för avslutningen med Början - Mitt - Slut 

• Börja arbeta med platsens form, hur stor är den, var börjar och slutar platsen?  
• Hur kan ni rama in/smycka platsen? Behövs någon rekvisita? 
• Var ska gästerna/publiken (Helena Gul, Annelie Blå och Mats Grön) sitta ? 
• Var ska barnen vara?  
• Hur vill barnen ta emot Gul, Grön och Blå, tex vara gömda, vara statyer, sitta i en ring, 

vara bakom träden etc? Var ska Grön, Gul och Blå sitta eller vara? (Början) 
• Vad händer sen? (Mitt = själva händelsen) 
• Hur vill barnen avsluta? (Slut) 

3. Att skapa ett spår 

Hur ska Helena Gul, Mats Grön och Annelie Blå hitta fram till platsen?  

• Låt barnen få skapa spår från parkeringen och fram till platsen.  
• Det här brukar vara ett inslag som barnen uppskattar och som ni kan börja med tidigt, 

här kan allas idéer sättas ihop till ett långt spår.  
• Låt barnen samla föremål som tillsammans kan skapa ett spår. Kanske vill de måla sina 

föremål? Kanske vill de lägga ut spåret från en plats till en annan och prova att följa det? 
•  När besöket närmar sig är det dags att gemensamt lägga ut spåret. 

4. Vad händer på själva avslutningsdagen? 

• Annelie Blå, Mats Grön och Helena Gul anländer i en svart bil till parkeringsplatsen på 
utsatt starttid, upptäcker spåret och följer det till platsen där ni pedagoger och barnen 
väntar.  

• Ni pedagoger hjälper barnen att leda avslutningen på det sättet ni har planerat. Om 
barnen glömmer vad ni har planerat är det bra att ni hjälper dem vidare.  

• När ni gjort det ni tänkt tar vi vid, svarar på eventuella frågor från barnen och gör en kort 
”tjingeling - ritual” (ett sätt att säga ”hej då”).  
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FILMHÄLSNINGEN: PLATSER PÅ ÖN 

För alla barn som deltar i projektet 

1. Reflektionsdel - att bearbeta intrycken 

• Titta på filmen tillsammans med barnen. Reflektera tillsammans med barnen genom att 
tex. ställa följande frågor:  

• Vad är det för platser Mats Grön, Annelie Blå och Helena Gul visar? 
• Vad gör de på platserna?  
• Har barnen egna favoritplatser? Hur känns den och vad gör man där?  
• Om barnen fick skapa en fantasiplats, hur skulle den vara och vad skulle man göra där?  

Fortsätt eventuellt att jobba vidare med ”plats-temat” genom skapande bild och/eller andra 
material på projektväggen/i projekthörnan.

2. Praktiska övningar  

Skapa en plats och en händelse   
- omvandling och värdeladdning av ’rummet’ och ’jaget’ 

Den här övningen syftar till att prova de scenkonstnärliga principerna i kortform - att helt 
enkelt göra korta små ”scener” inför varandra där barnen byts av i rollerna ”aktör” och 
”publik”. Det handlar om att ge varandra små korta iscensatta upplevelser. Ni bör vara två 
pedagoger för att utföra övningen.  

Att förbereda: Ta fram sittdynor, trasmattor (eller liknande) och rekvisita att markera 
scenen med tex. pinnar, stenar, kottar eller likande.  

Samla barnen i ring. Påminn barnen om när Helena Gul och Mats Grön och Annelie Blå var 
på besök och att de gjorde teater både för och tillsammans med barnen. Vad gör man 
egentligen när man gör teater? Reflektera med barnen kring frågan. Säg sedan att ni nu ska 
prova att göra teaterscener för varandra! 
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1. Publikplats och scenplats 
• Börja med att tillsammans med barnen bestämma var i rummet publikplatserna ska vara 

och var scenen skall vara.  
• När ni har bestämt er så markera publikplatserna med t.e.x trasmattor, sittdynor eller 

liknande och låt barnen markera scenen med rekvisita t.e.x pinnar, senar eller kottar. 
Det kan få ta lite tid att märka upp var scenen börjar och tar slut. 

• När förberedelserna är klara så be barnen sätta sig på publikplatserna.  

2. Publik och skådespelare 
• En pedagog går upp på scenen och fråga barnen om de vet vad en publik gör (och inte 

får göra..). 
• Visa sedan barnen vad skådespelaren gör: Man börjar teaterscenen genom att stå helt 

stilla (stå stilla som en staty) och man slutar genom att buga.  
• Berätta också att man inte får gå utanför scenen.  

3. Teaterleken med ’början - mitten - slutet' 
• Sätt igång leken genom att berätta för barnen att: för att visa hur teaterleken går till 

behöver barnen hjälpa till.  
• Dela barngruppen i två så att ena halvan får komma upp på scenen med pedagog 1 och 

andra halvan får sitta kvar med pedagog 2 på publikplatserna. Berätta för barnen att ni 
kommer att växla roller. Alla kommer att få prova att vara på scenen.  

Pedagog 1 leder verbalt och utför praktiskt tillsammans med sin grupp:  
• Be gruppen stå alldeles stilla på scenen som en staty (början) 
• Ge en enkel instruktion: (tex.) ”Nu blir vi apor” (teaterscenen=mitten). Du som pedagog 

behöver vara med och själv utföra instruktionen. 
• Efter ca 30 sek, avsluta genom att säga, ”Nu är teaterscenen slut, vi ställer oss och 

bugar” (slutet) 
• Låt barnen i lugn och ro få komma samman på en rad och buga.  
• Pedagog 2 få gärna uppmuntra de barn som sitter i publiken att applådera.  

Sedan byter ni plats så pedagog 1 sätter sig med sin grupp som publik och pedagog 2 går 
upp med sin grupp på scenen. Upprepa hela proceduren. Var noga med att hålla fast vid 
strukturen : Början (som staty) - Mitten (teaterscenen) - Slutet (komma samman på rad 
och buga) 

I början av leken är det klokt att ni pedagoger kommer med förslag på vad den korta 
teaterscenen skall innehålla. Om barnen gillar leken och vill fortsätta så kan ni pedagoger 
låta barnens idéer få forma scenerna genom att ställa frågan ”Vad skall vi bli?” och ”Hur 
gör man då?”.  
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TIPS !  

Innan ni gör teaterleken med barnen är det bra om ni pedagoger tänker ut och praktiskt  
provar små enkla korta sceninstruktioner med varandra, Nedan följer en lista på scener 
som brukar fungera när vi jobbar med barngrupper. Det är bra att tänka att det man 
föreslår både involverar upprepande ljud och rörelser. Och att instruktionen innehåller både 
’en plats’ och ’något man blir på platsen’. Tänk på att inte hålla på med scenen för länge. 
30 sekunder brukar vara lagom till en början. Om ni märker att barnen lever sig in och är 
fokuserade och undersökande kan ni successivt förlänga tiden på scenerna.  

• Vi är svajande träd i en skog. Kan vi låta som skogen? 
• (ta fram ett stort tyg som ni ställer er runt och tar tag i, lyfter och sänker) Vi är vinden/

vågorna. Kan vi låta som vinden/havet? 
• Vi är zoombies i djungeln. Hur rör sig och låter zombies? 
• Vi är grodor i en lerpöl. 
• Vi svävar i rymden (röra sig i slow-motion).  
• Vi är fiskar i havet. 
• Vi är på disco. (här kanske ni ljudsätter scenen med musik). 
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BESÖK 4: BARNENS PLATS OCH HÄNDELSE 

För barn födda -15 

Vad händer under besöket?: Annelie Blå, Helena Gul och Mats Grön kommer på besök till 
barnens plats och händelse. De säger tjingeling (”hej då”) till barnen för sista gången. 

1. Reflektionsdel - att minnas och bearbeta besöket 

Samlas i ring. Be barnen att återge vad som hände under besöket för varandra och för de 
barn eller pedagoger som eventuellt inte var med. Uppmuntra barnens olika sätt att 
återberätta och minnas på. En del kanske vill berätta med kropp och rörelser, andra kanske 
har behov av upprepa saker som hände under besöket.  

Sätt igång barnens berättande med frågor som:  
• Vad skapade vi för plats? 
• Vad gjorde vi där? 
• Vilka var våra gäster/vår publik? 
• Vad var roligast att göra under besöket? Varför?  
• Hur sa vi ”hej då” till Annelie Blå, Mats Grön och Helena Gul?  

Fortsätt eventuellt att bearbeta besöket genom skapande bild och/eller andra material på 
projektväggen/i projekthörnan. Låt projektväggen vara kvar så länge barnen verkar ha 
behov av det.  

Om några av barnen verkar ha behov av att fortsätta undersöka det vi har satt igång med 
dem kan ni alltid titta på OREDAN extramaterial som ligger på anvisad hemsidelänk (se s. 
3). Extramaterialet har också enkla pedagogiska handledningar.
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