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VÄLKOMMEN!

All scenkonst bygger på kommunikAtion, att man har något man vill förmedla 
till en publik. Något viktigt, intressant, häpnadsväckande, roligt, sorgligt, vackert… 
Och för oss på Masthuggsteatern är det lika självklart att skapa så intressant 
och vacker konst som möjligt som att alltid prata om saker som verkligen angår 
oss människor, stora som små. Här och just nu. 

Bärarna är den första föreställningen i projektet Rörelsen, där vi gör 
rörelsebaserad scenkonst för olika åldrar med viljan att inspirera till rörelse, 
förändring och samarbete. För att vi tror att just de sakerna är helt nödvändiga 
för människan, i den värld och tid vi lever i, där klimatkrisen hotar hela framtiden 
och där vi kan känna oss väldigt ensamma, maktlösa och små.

tillsammans Blir vi starka, heter det, och det är ju verkligen sant. Det är 
genom att gå samman som människan har kunnat åstadkomma storverk och 
avgörande förändringar. Och det är genom att tro på att saker kan förändras 
och göras annorlunda som inte bara uppfinningar kommit till utan stora sociala 
reformer som gjort människors liv bättre.

men först och främst är förstås scenkonst till för att vara just konst, som 
sätter igång impulser, känslor, reflektioner. Ibland så att vi hänger med våra 
egna tankar, ibland på sätt som nästan inte går att förstå och sätta ord på. När 
scenkonst är som roligast och bäst, tycker vi, så talar den till alla vår sinnen och 
direkt till våra kroppar. Den får lov att överraska och sätta myror i skallen på oss.

i detta lärarmaterial Berättar vi lite om våra tankar om föreställningen och 
ger förslag på några olika sätt att förlänga teaterbesöket tillsammans med era 
barn/elever. 

varmt välkomna till masthuggsteatern och vår föreställning Bärarna!



RÖRELSEBASERAD SCENKONST
Vad är egentligen det? Jo, det kan betyda lite olika saker, beroende på vem en 
frågar. Men för oss handlar det om att skapa fina, intressanta, roliga rörelser 
som skådespelarna gör. 

Det handlar också mycket om att rummet och sakerna i rummet är viktiga, och 
om att använda sig av olika tempon och riktningar. Och det handlar om att arbeta 
fram mycket av materialet genom rörelseimprovisationer.

Vi använder oss av en särskild metod tillsammans med vår regissör Anne 
Jonsson, som kallas för viewpoints. Längre ner i detta material finner du några 
övningar inspirerade av denna metod, som du kan göra med dina barn/elever.

KATASTROFEN – KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN
När vi har arbetat fram Bärarna har vi tänkt mycket på hur det är i vår värld just 
nu, att det pratas mycket om katastrofer och till och med om att världen ska gå 
under. Vi har pratat om hur det kan vara att behöva lämna sitt hem, sin plats. 
Hur det kan vara att se sina marker översvämmade av vatten eller härjade av eld 
eller bli som uttorkad öken.

Vi har pratat om hur det kan vara för barn att växa upp i den här världen och tiden. 
Och så har vi läst Körsbärsträdgården av Anton Tjechov, en av världsdramatikens 
mest berömda pjäser.

Körsbärsträdgården handlar om en familj som är med om att förlora allt de äger 
och allt det som hittills har varit deras hem och hela värld. I den pjäsen är alla 
roller vuxna men till vår föreställning har vi hittat på några barn i familjen. Vi 
berättar både om hur sorgligt det kan vara att flytta och hur frustrerande det är 
med några som bara bestämmer. Men vi berättar också om barnens idéer om 
hur allt skulle kunna vara på ett annat bättre sätt. Inte minst berättar vi om hur 
stark kärleken är till deras plats.

Och när Bärarna slutar är det något nytt som tar sin början, tack vare att de 
här barnen så fullt och fast tror på sina idéer, tack vare att de hjälps åt och tack 
vare att de älskar och minns sin plats så mycket att de, många många år efter 
katastrofen och flytten, bara måste hitta tillbaka och få platsen att leva igen.
Vi tänker att våra tre bärare faktiskt ändrar historien.



BARN – VUXNA
Det talas en del om detta med generationer. Hur vuxenvärlden är på väg att 
lämna över en värld tyngd av enorma problem till nästa generation. Hur de som 
är vuxna och har makt sviker barn och unga.

Med Bärarna – och hela projektet Rörelsen – vill vi tala allvar om vad som står 
på spel samtidigt som vi vill förmedla till dem som idag är barn och unga att de 
har rätt att säga ifrån och påverka. 

Men vi vill inte peka finger mot alla vuxna, utan istället inge en sorts kämpaglöd 
och jävlar anamma till alla oavsett ålder. Problemen och utmaningarna är 
överväldigande – men att ge upp finns inte på kartan. Vi måste ta varandras 
händer och tro på förändring, att allt kan sättas i rörelse.

Från januari 2020 har vi en workshop där barn och vuxna får mötas i kreativ 
rörelse och tillitsövningar. Hör av er till oss för mer information! 



FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN
Ni behöver inte förbereda barnen på någonting, mer än att det helt enkelt är 
bra om alla vet att de ska på teater och vad föreställningen heter. Det räcker. Vi 
tycker inte att ni egentligen ska berätta så mycket i förväg vad föreställningen 
handlar om eftersom den öppnar upp för associationer och egna tolkningar och 
det vore dumt att färga in betydelser i förväg.

När ni väl är hos oss på Masthuggsteatern (eller spelplatsen när vi är på turné), 
gäller det vanliga: Bra om barn som behöver kissa gör det; och så vill vi att alla 
i publiken, barn som vuxna, har tagit av sina skor innan föreställningen börjar.
Föreställningen startar med att skådespelarna kommer ut i roll, och leder in 
publiken grupp för grupp. Skulle du som pedagog veta att något barn behöver 
en vuxen vid sin sida, se bara till att vara i dess närhet, så löser det sig. Och 
självklart kan vi fixa till det också inne i scenrummet när alla har gått in.



EFTER FÖRESTÄLLNINGEN 

FÖRST OCH FRÄMST
Ett se scenkonst är precis som att lyssna på musik eller läsa/lyssna på en bok, 
se en film eller en tavla: något som står helt för sig själv och inte kräver att det 
ska göras några för- eller efterarbeten. Framför allt är det viktigt att inte utkräva 
nytta eller resultat. Men det kan vara väldigt givande att tillsammans följa upp 
teaterbesöket för att låta intrycken leva vidare.

Här följer förslag på några saker ni kan göra tillsammans med barnen efter att ha 
sett Bärarna. Välj och vraka och modifiera, allt efter behag och era barns ålder 
och behov!

SAMTALA INSTÄLLNING TILL SCENKONSTUPPLEVELSE
Att samtala med gruppen efter att ni sett en föreställning tillsammans kan 
både bredda och fördjupa upplevelsen. I de flesta av våra lärarmaterial tar vi 
avstamp i 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. 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!



Egentligen är det som står här mer direkt användbart för en äldre publik än 
Bärarnas, men vi tar ändå med det här eftersom det säger något viktigt om 
vilken hållning en kan ha till en scenkonstupplevelse.

Hur ett samtal genomförs måste förstås anpassas till åldern på publiken. Med 
en vuxenpublik hämtas kanske blädderblocket fram. Men med så pass små 
barn som till Bärarna, får man hitta andra former. Och det kan vara givande att 
använda andra sätt än just samtal för att kanalisera intryck och tankar. Och ofta 
dyker ju mycket upp i barnens lekar, kanske flera dagar efter teatern.
Huvudregel är hursomhelst alltid: Det finns inga rätt eller fel!

MINNESRUNDA -  MED ORD OCH RÖRELSE
Sitt i en ganska stor ring. Låt först barnen i turordning berätta något de kommer 
ihåg från teaterbesöket. Kanske har ni en talarsten eller något annat som barnen 
kan hålla i när de berättar och som de skickar runt. Det kan vara ett bra sätt att 
hålla fokus och det barn som kanske inte vågar säga högt, kan kanske viska till 
stenen istället. Hjälp gärna den som har svårt att komma på något, men självklart 
ska inget barn tvingas att säga något. Inte sällan kan det bli att nästan alla 
barnen säger samma sak, då vill ni kanske göra en runda till. I nästa runda, kan 
alla barnen i turordning gå in i ringen och visa något som hände i föreställningen. 
En rörelse eller om det var något djur eller person som de kommer ihåg.

BESKRIVA, KOMMA IHÅG FÖRESTÄLLNINGEN
Därefter kan ni ställa lite frågor och låta barnen tillsammans ringa in upplevelsen. 
Till exempel:
Hur såg det ut i rummet? (Golvet, väggarna, saker som fanns i rummet, hur 
publikens platser var placerade?)
Hur många skådespelare var det och hur såg de ut?
Var det någon musik eller några ljud? Vilka?
Var det ljust eller mörkt i rummet? Var kom ljuset ifrån?
Var det något barn med i teatern? Var det någon mamma eller pappa? Vad 
gjorde de, vad var de med om?
Det fanns några stora ställningar i rummet. Hur såg de ut? Vad var det för något? 
Och vad gjorde Bärarna med dem? (OBS att detta verkligen är upp till tolkning!)
Var det med några djur i teatern? Vad gjorde de; hände med dem?
Vad det något som var roligt, sorgligt, läskigt?
Hur slutade teatern? Hur kändes det då?



PLATSERNA VI ÄLSKAR
Detta med kärleken till en plats och rädslan och sorgen att förlora den, är ett 
centralt tema i Bärarna. Detta är också något ni kan vilja undersöka tillsammans 
med barnen. 
Kanske helt enkelt genom att be barnen rita en bild på en plats som de älskar att 
vara på. Kanske vill ni istället göra detta i samtal. Kanske både och.
Det kan vara fint att skapa lite eftertänksam stämning för detta moment. Kanske 
släcka ner lite, ha på någon lugn musik, börja med att alla barnen får ligga på 
golvet en stund och blunda och tänka på platsen/platser de älskar.

FRÖN, NÖTTER OCH RÖTTER
I föreställningen kommer barnet med ett förslag på hur man skulle kunna göra 
istället för att bara ha vanliga pengar som kan ta slut:

Hur kan det se ut, en sådan värld, fylld av rötter nötter och frön och saker som 
växer?
Kan detta också inspirera till bilder att göra? Kanske en enda stor gemensam 
bild för hela gruppen!

BARNET
Mamma, har vi inga pengar?
 
MAMMAN
Först hade vi massor
Nu är de slut
 
BARNET
Måste vi flytta då?
--- 
Men vi kan skaffa andra sorts pengar
Som aldrig tar slut
 
MAMMA
Det går väl inte.
Finns ju inte
 
BARNET
Jo, för vi kan hitta på
Som frön
Som nötter och rötter
Som vi stoppar ner i jorden
Som växer och vissnar
Vissnar och växer
Och aldrig tar slut
Det går



LITA PÅ – SAMARBETA
I föreställningen hjälps de tre bärarna åt mycket med allt. Och ibland bär de 
varandra. De verkar helt lita på varandra. Här kommer tips på ett par enkla tillits- 
och samarbetsövningar:

TA HAND OM / BLI HANTERAD
Dela in barnen i tre. Är det inte jämnt upp så kan det antingen vara bara två i en 
grupp eller fyra.
Be dem sprida ut sig på golvet. (Kanske vill ni se till att det är ett lite mjukare 
underlag, dynor, mattor el dyl, för säkerhets skull.)
Ett av barnen i varje grupp ska lägga sig ner på golvet, på rygg. Och blunda.
De andra barnen ska försiktigt hjälpas åt att lyfta på först kamratens ena ben, 
sedan det andra. Sedan armarna och sist huvudet. Hålla kroppsdelen lyft en 
liten stund sedan försiktigt sänka ner mot underlaget igen. Du behöver guida 
dem igenom momenten, steg för steg.
Därefter byta roller i grupperna, så att alla får prova på båda rollerna: att bli 
hanterad och att ta hand om.

LEDA/BLI LEDD
I samma grupper, låta ett barn i taget blunda och bli ledd av de andra två från 
en punkt till en annan i rummet. Uppgiften är att se till så att kamraten mår bra 
och kommer tryggt fram. Det kan vara bra att låta en grupp i taget arbeta så det 
bli koncentration i rummet.

BARN/VUXEN
OBS! Om ni är tillräckligt många pedagoger är det en väldigt fin sak att låta 
barnen hantera och leda vuxna! 



RÖRELSEÖVNINGAR - VIEWPOINTS

UPPVÄRMNING
Be barnen sprida ut sig i rummet. Alternativt stå i en stor cirkel. Alla ska kunna 
sträcka ut sina armar utan att nudda någon annan.

Led barnen genom några olika vanliga tänjövningar. Sträcka på sig. Från topp 
till tå. Gäspa.

MUSIKSTOPP
Be barnen välja varsin plats att ställa sig på.
(Om de hamnar för mycket i klump: Be barnen titta på hela golvet och hur de 
står: Står det barn över hela golvet? Hur kan vi se till så att det gör det? Tänk att 
golvet är en flotte – hur behöver vi stå för att den inte ska luta för mycket åt ena 
eller andra hållet?)

Ge instruktion:
När musiken börjar ska alla gå lugnt runt i rummet. Tysta. När musiken stoppar 
ska alla stå still (fortsatt tysta!).

När musiken börjar igen ska alla gå lite snabbare (tysta). När musiken stoppar 
ska alla bli till fåglar, också låta som fåglar.

Nästa varv ska alla gå ännu lite snabbare, kanske lite spring (fortsatt tysta). När 
musiken stoppar ska alla bli till hundar, också låta som hundar.

Sista varvet ska alla springa (tysta). När musiken stoppar ska alla bli till grodor.

Som grodor ska de alla hoppa och sätta sig i en ring igen.



VIEWPOINTS
Som det låter, utgår viewpoints från olika synvinklar på hur en kan röra sig. När 
vi arbetar med Anne Jonsson utgår vi från nio olika synvinklar. En del av dem 
handlar om tid, medan andra handlar om rum, saker och impulser.

Viewpoints används främst för att skapa scenkonst och kan bli hur avancerat 
som helst. Men också hur enkelt som helst. Här är förslag på några övningar 
som är inspirerade av metoden. En del kan vara för komplicerade för de yngsta 
barnen, men ni sovrar och förenklar allt efter behov!

Ni behöver vara i ett hyfsat stort rum med plats för att röra sig ordentligt. Det går 
annars också fint att arbeta med halva gruppen i taget medan den andra halvan 
tittar på.

TID / TEMPO / RIKTNINGAR
Gå först igenom hur olika hastigheter kan vara. Be barn, ett i taget, att visa hur 
det ser ut när någon rör sig väldigt långsamt / bara går som vanligt / springer 
snabbt. Och hur det ser ut när man byter håll/riktning. 

1. Be barnen välja varsin plats att ställa sig på.
(Om de hamnar för mycket i klump: Be barnen titta på hela golvet och hur de 
står: Står det barn över hela golvet? Hur kan vi se till så att det gör det? Tänk att 
golvet är en flotte – hur behöver vi stå för att den inte ska luta för mycket åt ena 
eller andra hållet?)

Ge instruktionen: När musiken kommer på ska alla gå i vanlig gå-takt. Åt vilket 
håll man vill, men utan att krocka med andra. När pedagogen ropar ”byt” så 
byter alla riktning.

Sätt på en musik. 
Genomför övningen. 
Stopp musik. Och stopp rörelse.

2. Ge instruktionen: När musiken kommer på ska alla välja vilket tempo de vill 
röra sig i och vilket håll. Utan att krock med varandra. När pedagogen ropar ”byt” 
så byter alla riktning.

Sätt på musiken igen, genomför övningen.
Stopp musik. Och stopp rörelse.



FORMER
1. Be barnen sprida ut sig på golvet.
Be alla vara som:
ett rakt streck
en rund ring
en boll
ett spetsigt tak
en stor ostbåge
en platt pannkaka 

2. Be barnen sätta sig längs ena väggen i rummet. Titta er först runt i rummet 
tillsammans. Prata m vad ni ser, vad det finns för olika saker, färger och former 
– i golv, väggar, möbler, föremål, växter.

Ge instruktionen: En i taget ska gå upp och välja en sak/punkt i rummet (det kan 
vara allt från en väggkontakt, till en prick på golvet, till en soffa). Sedan hitta ett 
sätt att sitta, stå, ligga forma kroppen som liknar saken. Och vara stilla så några 
sekunder. Sedan gå och sätta sig igen.

3. Barnen fortfarande vid väggen. Ett barn ombeds att gå upp och göra samma 
sak som i förra övningen, men nu stanna kvar i den valda ställningen.
Sedan ska de andra gå upp, en efter en, och först titta på hur det ser ut som det 
första barnet har gjort. Sedan välja en egen position som bygger vidare på det 
första barnets. Det blir till slut som en staty eller del i en koreografi.

SE OCH FÖLJA VARANDRA
Be barnen välja varsin punkt att starta ifrån i rummet.

Ge instruktionen: När musik går på ska alla gå runt i rummet, lugnt. När musiken 
stannar ska alla stanna och pedagogen ropar ut namnet på ett barn som får 
göra en rörelse, vilken som helst. De andra barnen ska göra efter den rörelsen.

Alla barn i gruppen får göra sin rörelse, som alla ska följa. 
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