LÄRARMATERIAL

HEJ PEDAGOG!

Du och din klass/grupp har sett eller ska se
föreställningen Signalisterna. En föreställning om att
vilja förstå och vilja bli förstådd. Om att bli sedd för
den man är. Om att avge signal.

Det gör oss lite mer medvetna om oss själva och
andra, ger oss lite bättre verktyg för att få syn på
våra egna tankar och känslor, gör oss lite bättre på
att ta ställning.

Och är det inte just det vi på Masthuggsteatern har
gjort med den här föreställningen? Avgett signal. På
sätt och vis är det väl det kommunikation, och konst,
handlar om. Vi avger en signal och publiken -du
och dina elever - tar emot den. Vad gör ni med den
signalen? Och vad gör den med er?

Som publik behöver vi ingen förkunskap, varken
om den specifika föreställningen eller om konst
eller scenkonst i stort. Däremot kan vi alla vara
hjälpta av att få konkreta ingångar till samtal om
föreställningen, ingångar in i vår egen upplevelse.
Ambitionen med detta lärarmaterial är att kunna ge
just de ingångarna till dig och dina elever.

Signalisterna är en visuell föreställning som talar till
flera sinnen. Föreställningen följer inget sedvanligt
linjärt narrativ. Istället målar den ett landskap av
färger och former, spännande ljud, och underliga
manicker. Det finns absolut inga krav på att rent
intellektuellt förstå någonting. Signalisterna ska
upplevas.

Har ni frågor eller funderingar om detta
lärarmaterial eller föreställningen i stort så hör mer
än gärna av er till oss på teatern!
mail@masthuggsteatern.se
031-121231

Detta betyder naturligtvis inte att föreställningen
inte går att prata om efteråt. Tvärtom! Mötet med
konsten övar vår förmåga att tänka kritiskt och vår
förmåga att känna sympati med en annan människa,
att sätta oss in i hennes specifika förutsättningar.
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ATT PRATA OM TEATER
Att samtala med gruppen efter att ni sett en
föreställning tillsammans kan både bredda och
fördjupa upplevelsen. Det finns flera modeller för
hur man kan göra detta. I detta material utgår vi
ifrån en klassisk konstanalysmodell som utvecklats
av Riksteatern i ”En väv av tecken” samt ”Att prata
scenkonst - en enkel metod för klassrummet” av
Anna Berg för Regionteater Väst.
Metoden följer stegen beskriv - tolka - reflektera och
vilar på tre principer:

1. Vänta så länge som möjligt med att tycka. Våga

stanna i det konkreta beskrivandet så länge det går.
Ju fler konkreta detaljer man gemensamt har lyft
upp, desto enklare blir det att tolka och reflektera
över föreställningen utan att fastna i ”bra” eller
”dåligt” eller huruvida man ”förstått” eller inte.

2. Utgå ifrån att allt som ni såg, hörde och upplevde
var på ett visst sätt av en anledning. Någon har gjort
ett medvetet val att placera en lampa just där, eller
att säga en replik precis på det där sättet. Om man
utgår ifrån att alla val i föreställningen är gjorda
medvetet kan man också tolka de valen.

3. Utgå ifrån dig själv. Scenkonst är en subjektiv

upplevelse. Frågan “Vad handlade föreställningen
om?” blir allra mest intressant med tillägget “- för
dig?”. Inga upplevelser är rätt eller fel!
Signalisternas målgrupp är en ung sådan, i vissa
fall har dina förskolebarn bara precis fyllt tre år.
Naturligtvis ser ett analyssamtal annorlunda ut
för en treåring och för en vuxen person men
principerna ovan fungerar lika väl. Du som pedagog
känner dina barn allra bäst och du är den bästa att
avgöra hur ni vill bearbeta teaterupplevelsen. I vissa
grupper fungerar det kanske utmärkt att sitta ner
och prata länge om föreställningen, i andra inte alls.
Det gör ingenting! Väldigt mycket av föreställningen
kommer med största sannolikhet att beskrivas,
tolkas och reflekteras över i barnens lekar ändå,
alldeles oavsett vad man gör.
På nästa sida finns en del förslag på samtalsingångar
och övningar som följer ovan nämnda trappa:
beskriv - tolka - reflektera. Gör det som passar
bäst för dig och din grupp och låt dig inspireras!
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BESKRIV!
Ett samtal om just den här föreställningen kan
med fördel börja i det visuella, och gärna så
grundläggande och konkret som möjligt. Vilka färger
såg du? Vilka former? Ändrade sig färgerna under
föreställningens gång?
Tillsammans kan ni rita en KARTA över scenrummet
och på kartan placera in era minnen av
föreställningen. Hjälp till med frågor om det behövs!
Hur såg rummet ut? Var gick man in? Vad fanns det
för saker i rummet? Hur många personer fanns där?
Hur såg de ut? Hur ljust eller mörkt var det? Fanns
det en vulkan med? Hur lät renflickan?
Glöm inte bort hur det lät! Hörde ni någon musik?
Andra ljud?
En annan ände att börja i kan vara att göra en
TIDSLINJE. Gärna en fysisk sådan på en tavla eller på
ett stort papper som du kan fylla på med färgglada
post it-lappar eller pennor. Börja med frågan “När
började föreställningen?” Det finns massor av svar
på den frågan. Var det på spårvagnen på väg till
teatern? Var det när skådespelarna kom ut i foajén?
Eller var det när alla hade satt sig och dörren
stängdes? Inget av det här är fel. När ni gemensamt
skapar en tidslinje är det viktigt att ta den tidigaste
startpunkten. Låt sedan barnen fylla på tidslinjen
med vad de kommer ihåg från teaterbesöket. Var
konkret genom att bara benämna det ni faktiskt såg
och hörde.
De små detaljerna kan ibland vara det mest
intressanta. Det är inte viktigt vad som är rätt eller
fel utan vad var och en upplevde.
Kanske vill var och en rita egna TECKNINGAR på
något de särskilt minns från föreställningen?
Alla sätt är bra, det viktiga är att ni tillsammans
minns så mycket ni bara kan av föreställningen!
När kartan/tidslinjen/teckningarna är klara kan ni
enkelt gå tillbaka om ni vill och prata om tankar
om det som hände i föreställningen. Det går också
alldeles utmärkt att sätta punkt här och låta barnen
reflektera vidare själva, till exempel genom lek.
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REFLEKTERA!

TOLKA!
Först efter att ni tillsammans har skapat en tydlig
bild av föreställningen är det dags att ställa frågan
”varför?”.
Varför tror ni att rummet såg ut som det gjorde?
Varför sa de och gjorde just så där? Varför hade
Signalisterna en maskin? Varför ville inte snigelbror
komma ur sitt skal? Varför ändrade stjärnan färg?
Varför dansade vulkanen med flaggor?

Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där
det finns plats för lite friare associationer och mer
personliga reflektioner. Här finns det verkligen inget
rätt eller fel.
Vilken känsla gav föreställningen er? Hur känns
det när man är kär? När man är ensam? Fanns det
någon av karaktärerna i föreställningen (Snigelbror,
Vulkanen, Nyckelpigan, Renflickan, Stjärnan, de fyra
Signalisterna) som du kände igen dig lite extra i?
Här kan också tankar och erfarenheter kring till
exempel att inte våga eller att vilja vara med komma
in.

Låt allt vara gissningar och egna tolkningar och låt
tolkningarna skilja sig från varandra. Försök fånga
upp så många olika tolkningar som möjligt, inte minst
associationerna som sticker iväg – kanske är det där
de mest spännande tolkningarna ligger!
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ÖVNING

Tolka tavlan som tolkar föreställningen

Föreställningen får i denna övning inspirera till
nya konstverk. Genom att tolka de nya tavlorna
tolkar ni också föreställningen tillsammans!
Se till att var och en har sax, limstift och ett tomt
A4-ark. Lägg sedan fram ett större antal tidningar
eller magasin (tecknade serier, heminredning,
reklamblad, kataloger, fototidningar mm) som
alla får samsas om och klippa ut bilder ur. Det är
bra om det finns fler tidningar än deltagare, så
att ingen behöver sitta och vänta på sin tur.
Klistra fast bilderna på papperet, så att de bildar
ett collage - en abstrakt eller föreställande bild.
Bara klipp-och-klistra är tillåtet, inte att lägga till
egna texter eller rita med penna!

När collagen är klara, byt med en kompis eller
skicka bilden till den som sitter bredvid.
Var och en ska nu berätta om den nya tavlan,
den som någon annan har gjort, utan att veta
hur konstnären har tänkt. Det gäller att tolka
tavlan och beskriva vad den föreställer eller
symboliserar för den som berättar. Till hjälp har
alla föreställningen, som tavlan är inspirerad av.
Det är inte viktigt att berättelsen om tavlan
stämmer med konstnärens egna tankar. Det
intressanta är att höra hur tavlan tolkas - och
indirekt hur föreställningen tolkas.
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SIGNALISTERNA GJORDES AV:
Föreställningen har skapats genom ett processarbete av konstnärligt
team och ensemble utifrån möten med lågstadieelever på
Sandeklevsskolan.
Koncept: Anne Jonsson, Kristina Ros, Råger Johansson
Medverkande: Hans Brorson, Zin Dusim, Helen Hansson, Yarien
Rodriguez
Regi: Anne Jonsson
Dramaturg & text: Kristina Ros
Musik & ljuddesign: Anna Gustavsson
Scenografi: Råger Johansson
Kostymdesign: Linn Henriksson Strååt
Maskdesign: Adam Högblom
Ljusdesign: Fredrik Glahns
Belysningsmästare & ljudtekniker: Karl Wassholm
Ljudmixning: Oskar Oscarsson
Inspelad röst: Åsa BodinKarlsson
Bygge: PA Karlsson, My Persson
Producent: Hanne Wirde
Marknadsföring: Amanda Wigand
Projektledare Stafetten: Mikaela Latrille
Projektassistent Stafetten: Cassandra Hedberg
Dramapedagog: Luz Solano
Publikvärd: Zlata Alagic
Foto: Jonas Jörneberg
Affisch: Felicia Fortes
Våra varma tack till: Klass 2 och 3 samt rektor, lärare och annan
personal på Sandeklevsskolan!
Tack också till: Jorge Alcaide, Anna Dahlman, Emilie Dimitrakopoulou
Sahlén, Anders Hammarquist, Archanna Khanna, Ulrika Kärrö, Yasmina
Ould El Kabla, Christine Åström - samt all fantastisk provpublik.
Med stöd av: Statens Kulturråd, Göteborgs Stad Kultur, Allmänna
Arvsfonden, Sensus
Urpremiär: 15 september 2017, Masthuggsteatern
Signalisterna är tredje och sista föreställningen i vårt arvsfondsprojekt
Stafetten, och spelas för barn 3-7 år hela hösten 2017. På hemmascenen
i Masthugget och på spelplatser runtom i Göteborg.
För aktuell spelplan se: www.masthuggsteatern.se

LÄRARMATERIAL

7

