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LÄRARMATERIAL

Välkomna!
All scenkonst bygger på kommunikation, att man har något man vill förmedla
till en publik. Något viktigt, intressant, häpnadsväckande, roligt, vackert… Och för
oss på Masthuggsteatern är det självklart att alltid prata om saker som verkligen
angår oss människor, stora som små. Här och just nu.
Det är svårt att tänka sig någon berättelse mer evigt relevant än hur livet en
gång uppstod och hur vi människor hänger ihop med hela skapelsen, ända ut i
rymden. Och därtill extra viktig att berätta i den tid som mänskligheten befinner
sig i just nu, där hela den sköra ekobalansen och därmed vår egna existens står på
spel.
Lite vatten med gurka tar med oss på en helt hisnande färd där vi följer en
vattenmolekyl på dess resa från födelsen ute i rymden för miljontals år sedan
ända till det vatten vi dricker idag. Och på vägen möter vi en lång rad varelser och
personer, inte minst den långa långa långa kedjan av mammor som går hela vägen
bakåt i tiden till ögonblicket då vår ur-ur-moder kravlade sig upp på land!
Pjäsen är skriven av Johan Franzon, och var en av de vinnande texterna i
Barnteaterakademins manustävling på temat vatten. Den är en hyllning till det
fantastiska som finns i det högst vetenskapliga och sanna; till tanken att allt hänger
ihop – och det blir viktigt, intressant, häpnadsväckande, roligt och vackert!
I detta lärarmaterial ger vi förslag på några olika sätt att förlänga teaterbesöket
tillsammans med era elever. Först presenterar vi en samtalsmodell som ger verktyg
att prata om scenkonst på ett sätt som går bortom bra och dåligt. Därefter kommer
några tips och länkar om ni vill fördjupa er i något eller några uppslag i pjäsen.
Varmt välkomna till Masthuggsteatern och vår föreställning Lite vatten med gurka!
Kristina Ros
Dramaturg

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 sådana samtal.
I detta material utgår vi bland annat från Att prata scenkonst - en enkel metod
för klassrummet av Anna Berg för Regionteater Väst som bygger på en klassisk
konstanalysmodell.
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 om 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 publiken ska sitta på just det sättet
(på stolar, på golvet? nära eller långt ifrån scenen? osv.), att det är just den färgen
på golvet, eller att en replik sägs just så där. 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!

BESKRIV
En bra ände att börja i kan vara att göra en tidslinje, eller en sorts karta, över
föreställningen. Gör gärna en visuell sådan, på en tavla eller på ett stort papper
som kan fyllas på med post it-lappar eller pennor. (Det går förstås också fint att
bara prata er framåt i föreställningen!)
Börja med frågan “När började föreställningen?” Det kan få massor av svar:
Den började när skådespelaren började prata. Eller när första musiken hördes på
vägen in i scenrummet. Eller på spårvagnen på väg till teatern. Eller till och med
när jag första gången såg affischen i klassrummet….
Inget av det här är fel!
När ni sedan gemensamt bygger på tidslinjen ska ni välja den tidigaste startpunkten.
Sätt upp den på tavlan/papperet. Och så startar ni tillsammans från därifrån och
hjälps åt att minnas hela föreställningen. Försök så grundläggande och konkret
som möjligt minnas detaljerna i föreställningen.
Hur såg rummet ut? Var satt publiken? Vilken färg hade scenen? Vilka saker såg du
på scenen? Hur såg skådespelaren ut? Hur lät musiken?
De små detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Och det är inte viktigt vad
som är rätt eller fel utan vad var och en upplevde.
I pjästexten till Lite vatten och gurka flätas olika tidslinjer samman och det kan
vara bra att tänka på två plan:
Vad gjorde skådespelaren i rummet (med glasen, vattnet, sina rörelser)?
Vad berättade skådespelaren?
Viktigt är att det inte gäller att få ihop en redig helhet utan låt gärna olika intryck
och minnen få breda ut sig. Även om vattenmolekylens väg från rymden till våra
dricksglas är den tråd som hela berättelsen spinner runt så är som sagt inte
berättelsen en enda linjär historia!
Glöm inte att också få med frågan: När slutade föreställningen?
Även här finns massor av svar: Den slutade när alla fick dricka vatten. Eller när
skådespelaren sa sitt sista ord: Eller när vi applåderade. Eller när vi gick ut från
teatern. Eller…
När tidslinjen är klar kan ni enkelt gå tillbaka om ni vill och prata om tankar om det
som hände och berättades i föreställningen.

TOLKA
Först efter att ni tillsammans har skapat en tydlig bild av föreställningen är det
dags att ställa frågan ”varför?”. Föreställ er att ni pratade med dem som har gjort
föreställningen och fick fråga om allt ni undrade över. Ställ de frågorna - men försök
komma på ett svar själva. Vad tror du? Varför var golvet svart? Varför såg tyget,
som satt runt scenen, ut som det gjorde? Varför var det bara en skådespelare?
Vem var hon? Varför stod glasen utspridda över golvet i början? Varför hette fisken
Tick? Varför skulle alla dricka vatten på slutet?
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!
REFLEKTERA
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.
Varför handlade teatern om vatten? Vad finns det för andra saker i världen som
är väldigt väldigt gamla? Hur stort är universum? Blev jag sorgsen eller glad av
teatern? Vad är meningen med livet?

Bilder
Föreställningen vilar mycket i ett
berättande och många bilder kan ha
uppstått i barnens huvud. De vill kanske
rita – både saker som hände på scenen
och inre bilder de fick.
Bilder som kanske också kan hamna på
er gemensamma karta. Det vill säga om
de får plats… Kanske måste de få bre ut
sig över hela väggen!

F�rdjupa - �orska - diskutera
Lite vatten med gurka är en snillrik och rolig text, som öppnar dörrar både till
naturvetenskapens värld och frågor av existentiell karaktär.
Kanske vill du gå vidare med något av allt som berättas om vattnets, jordens,
människans tillblivelse och historia, låta barnen fördjupa sig på olika vis. Då
kommer här några ingångar:
H20
En vattenmolekyl består av två
väteatomer och en syreatom. I
pjäsen får vi följa en sådan molekyls
väg från rymden och till det vatten
vi dricker idag. ”Vattennalle”, kallar
vi den. Och visst ser det lite ut som
en nalle:

ATOMER OCH MOLEKYLER
Här kan du titta om du eller barnen vill förstå lite mer om detta med atomer och
molekyler. Det finns också tips om några enkla experiment om du vill göra det
med eleverna.
http://www.logistikteamet.se/pdf/97891Teng515.pdf

VATTNETS KRETSLOPP
Hur vattnet vandrar runt i ekosystemet är också en sak som kan vara värt att
arbeta med. Kanske vill barnen rita sina egna bilder av hur vattnet dunstar från
vattendrag, samlas i moln, faller ner som regn osv… Här ett par exempel:

Bildgoogla ”Vattnets kretslopp”
så hittar ni ännu mer inspiration!

STJÄRNOR OCH STJÄRNBILDER
Som berättas i pjäsen föddes de första vattenmolekylerna ute i rymden ur stjärnor.
Kanske var det någon som såg stjärnbilderna i vår scenografi? I början stod
nämligen glasen uppställda på golvet som Cassiopeja, Herkules, Karlavagnen,
Kräftan, Orions bälte, Pegasus och Tvillingarna.
Här finns både en stjärnhimmel där ni kan leta efter olika stjärnbilder och ett
stjärnpyssel som kan vara kul:
http://www.experimentskafferiet.se/experiment/stjarnkikaren/

MAMMOR
I pjäsen berättas om hur vi alla hänger ihop långt långt bak i den långa utvecklingen
från urhav till dagens människa. Det är alla de 107 glasen som får gestalta kedjan
av generationer:
Alla har en mamma.
Alla kommer från en mamma.
Även den sista glasmamman hade en mamma.
Det finns olika slags mammor och olika slags föräldrar och olika sätt att bli mamma
och förälder. Ett barn kan ha en mamma och en pappa, eller två mammor eller
två pappor, eller kanske bara en pappa om mamman är död. Någon är kanske
adopterad medan någon annan vet om att hen är ett ”provrörsbarn”. Många barn
räknar också in fler föräldrar än bara två!
Detta att vara och ha en mamma är alltså ganska så komplext och det vet många
barn om. Kanske är det också värt ett samtal: Vad är en mamma?
Men framförallt är det viktigt att tänka: Alla mammor är rätt!
Och att vi alla kommer från en annan människa, som kommer från en annan
människa, som kommer från en annan människa, som kommer från en annan
människa...
Kanske blir något barn nyfiket på hur många mammor bakåt i tiden hen kan räkna.
Den frågan kan kanske leda både till intressanta samtal hemma, till bilduppgifter
eller små berättelser.

LIVETS UTVECKLING
Vi får höra i teatern hur en av alla våra mammor var fisken Tick. Hur vi kan gå steg
för steg tillbaka i tiden för att följa livets utveckling.
Kanske kan det vara en rolig bilduppgift, att rita upp kedjan av: Fisk, groddjur,
kräldjur, första däggdjuret, första primaten, första människoapan, människan.
Egentligen startar ju kedjan ännu tidigare än så, som synes här:

https://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/manniskans-12-storsta-evolutionara-steg/

Kanske kan det till och med vara lite kittlande att fantisera: Hur ser nästa steg ut,
steget efter människan?

ALLT HÄNGER IHOP
I pjäsen talas om hur det kan vara om man står på en sten mitt i en sjö på natten
och stjärnorna speglar sig i vattnet. Man är liksom helt omsluten. Det kan vara fint
att fundera lite på olika platser - eller stunder eller sammanhang - där man kan
känna så där: Helt i ett med alltet, helt lugn och stilla i sig själv. Vad behövs för att
det ska kännas så?

Fantastiska sanningar
I pjäsen sägs det:
Förr i tiden tänkte människor att vissa saker var fantastiska, men då
hittade de ofta på historier som inte var sanna. En stor sten som låg i
skogen kunde de säga att en jätte hade kastat. Men ingen hade någonsin
sett den där jätten och inga andra jättar heller och till slut var det ingen
som kunde tro på det där. Men att vattnet kommer från rymden och är
äldre än hela jordklotet är ingen saga. Det är alldeles sant.
Världen och historien är fylld av ganska så fantastiska fakta. Kanske vill ni forska
vidare i det spåret? Här ett par boktips:
Fantastiska fakta om djur av Maja Säfström (Natur & Kultur)
100 fantastiska fakta om naturvetenskap, av Alex Firth m fl (Tukan Förlag) är en
bok för lite större barn (9-12) men kanske kan den vara till inspiration för dig som
lärare.

Sjung om vatten!
Kanske har ni redan hört den här vattensången:
Vattenmoln
(kanon)
II: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:II
Här finns en inspelning, så ni kan höra melodin och hur kanonen är tänkt:
http://www.forskoleburken.com/2011/03/kretsloppet.html
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