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VÄLKOMMEN
ALL SCENKONST bygger på kommunikation, att man har något man vill förmedla till en publik. 
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. 

Fårgudar är den andra föreställningen i projektet Rörelsen, där vi gör rörelsebaserad scenkonst 
för barn i olika åldrar med viljan att inspirera till rörelse, empati, gemenskap och förändring. För 
att vi tror att just de sakerna är helt nödvändiga för människan, och för att vi vet att vi alla redan 
har dessa storheter i oss.

Med Rörelsens första produktion, Bärarna, riktade vi oss till barn 4-7 år med en föreställning 
som handlade om kärleken till en plats och om hoppet att liv kan börja spira igen även där det 
verkar som svårast. Bärarna handlade ganska mycket om världen – både den med stort V och 
alla de mindre egna världar som vi har.

Med Fårgudar riktar vi in oss på smärtpunkter i våra känsloliv och hur det är att vara en människa 
bland andra människor. Hur det känns att vara fel: För att det är något knas hemma. För att 
man inte har råd till det som andra har råd till. För att man alltid får veta att man är fel av 
omgivningen. Fårgudar handlar också om empati, att förstå andra, och om hur bra vi människor 
är på det. En förståelse som gör oss lite mindre ensamma samtidigt som den också ger oss hopp 
om förändring.

Vi har producerat Fårgudar i samarbete med Regionteater Väst och i ensemblen finns både 
skådespelare och dansare. De dansar, de pratar, de springer och åker kana på ett tak. Och 
vi har försökt tänka ut vad vi ska kalla föreställningen, alltså vilken genre den tillhör. Är det 
dansteater? Eller teaterdans? Eller något annat, helt nytt? Vi har inte riktigt kunnat bestämma 
oss. Men vi hoppas och tror att vi lyckats göra en föreställning som tar sig in i publiken på flera 
vägar samtidigt: med rörelse, text, musik… Att alla i publiken känner att de är minst lika mycket 
fårgudar som de på scen! Och att publiken vid slutet av föreställningen känner förtröstan om att 
det som kanske är knas och knöligt idag inte alltid kommer vara så.

I detta lärarmaterial finner du förslag på några olika sätt att utvidga teaterbesöket tillsammans 
med era barn/elever: En modell för samtal om scenkonst, några rörelseövningar kopplade till 
föreställningen, intervjuer med några i teamet - och lite till.

Ni är också alltid varmt välkomna att höra av er till oss med frågor och synpunkter. Om föreställ-
ningen, detta lärarmaterial eller vår övriga repertoar.

Kristina Ros
dramaturg
kristina@masthuggsteatern.se
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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!

Fårgudarnas målgrupp är barn mellan 6 och 10 år. Naturligtvis kommer ett analyssamtal se 
annorlunda ut för en 6-åring, 10-åring eller en vuxen 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 de kommande sidorna 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!

ATT PRATA OM SCENKONST



4

 ATT PRATA OM SCENKONST 

BESKRIV!

Hur många var det på scenen? Hur såg de ut?

Hörde ni någon musik? Andra ljud?

Hur lät och pratade de på scenen?
Såg du att det handlade om några barn?
Såg du att det var med några djur?

Var gick man in? Hur satt ni i publiken?
Hur såg rummet ut? 
Vad fanns det för saker i rummet?
Hur ljust eller mörkt var det?  
Var det några färger?
Vilka former såg du? 
(Runda, trekantiga, raka…)

Minns du något särskilt som de sa på scenen? 
Några ord eller meningar…

Formen för denna inventering kan se lite olika ut:

• Det kan vara att tillsammans rita en KARTA över scenrummet och på kartan placera in era 
minnen av föreställningen. 

• Eller 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?” Var det på spårvagnen på väg till teatern? 
Var det när dörrarna öppnades? Eller var det när alla hade satt sig och dörren stängdes?  
Inget av det här är fel. Det är viktigt att börja med 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. 

• Eller så vill kanske var och en rita egna TECKNINGAR på något de särskilt minns från 
föreställningen? 

• Tillhör barnen den lägre åldern, så väljer du kanske att låta dem sitta i ring på golvet och skicka 
runt en talarsten för att tillsammans bolla upp minnen 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.

Ett samtal kan med fördel börja i det visuella, och gärna så grundläggande och konkret som möjligt 
(om hur rummet och de på scenen såg ut). Därefter kan ni gå in på andra delar av föreställningen. 
Hjälp till med frågor om det behövs!
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TOLKA!

 ATT PRATA OM SCENKONST 

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. 

Vilken känsla gav föreställningen? Kanske flera olika! 
(Uppmuntra gärna barnen att koppla känslan till något 
specifikt i föreställningen.)
Hur känns det när man blir anklagad för något som 
inte var ens fel?
Hur känns det när man är ensam? När man är 
någonstans där man inte har någon kompis?
Fanns det någon av karaktärerna i föreställningen (den 
som inte ville gå hem, den som också ville rida, den 
som vevade med armarna, fårgudarna) som du tycker 
var extra intressant?
Vad är det allra härligaste att göra här i livet?

Här kan också tankar och erfarenheter kring att till 
exempel känna sig fel eller att vilja vara med komma in.

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 var fårgudarna på taket? Vad gjorde de?
Varför var en av karaktärerna orolig för att gå hem?
Varför ljög flickan om Silverpilen?
Pojken som vevade med armarna – vad hade han för 
känslor? Varför?
Vad gjorde fårgudarna egentligen, 
hade de någon uppgift? 
Föreställningen heter ju Fårgudar. Varför tror du?

Låt allt vara gissningar och egna tolkningar och låt dem 
skilja sig från varandra. Försök fånga upp så många 
tankar som möjligt, inte minst associationerna som 
sticker iväg – kanske är det där de mest spännande 
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Råger Johansson 
scenograf och kostymör

HEJ Råger! Du är ju ansvarig för hur 
rummet ser ut, berätta hur du har tänkt! 

I början av vår process var vi inspirerade av Jules 
Vernes En resa till jordens medelpunkt och den 
vulkanen som är med där. Vi lämnade det spåret 
men vulkanen var kvar och utvecklade sig först till 
ett ett vulkantak. Jag ville jobba med platser som 
man inte ser och tyckte det var en rolig tanke att 
kunna kolla ner in i en vulkan från taket. Till slut 
landade det i bara ett tak, för att komma närmre 
barns liv här och nu. Det var också svårt rent 
logistiskt att ta med sig ett vulkantak på turné så 
till sist blev det ett vanligt tak.   

Runt om spelplasen står fyra torn också. De är inte 
bara till för att ljusen ska hänga där utan också en 
del av scenografin som kan ge associationer till 
kraftstolpar, telefonmaster och sånt som man ser 
från tak. De är placerade så att de ”stänger” rummet 
utan att vi måste använda oss av hela fonder. 

Och kostymerna då? 
Till kostymerna hade jag också en annan idé 
från början, de skulle vara mer av fårgudar. Men 
under processens gång där jag, regissör Anne 
och dramaturg Kristina har pratat om och tänkt 
på föreställningen så kom vi fram till att kostymen 
snarare skulle representera barn. Så då landade 
vi i dessa ganska enkla, blå kostymer. 

Finns det något som har varit svårt i arbetet? 
Taket sluttar i tre dimensioner och är helt 
assymetriskt. Så alla mått blev helt olika och ingen 
vinkel är likadan som någon annan. Det var verkligen 
en utmaning både att konstruera och att bygga. Det 
blev också ganska dyrt…

Vad har varit roligast?
Utmaningarna är alltid roliga tänker jag. Det blir 
som olika processer som alla har sin charm. Från 
början finns ju allt bara i huvudet och sen måste 
man försöka visualisera dem så att andra förstår 
vad man menar. Då går man in i en ny process. Och 
sen ska ju allt byggas och komma på plats och då 
möter man andra utmaningar.   

Någonting som jag har gjort mer av på senare tid 
är att jobba tätt ihop med ljussättaren. I den här 
föreställningen har vi tillsammans gett oss på sånt 
som egentligen hör till ljusdesignen och gjort även 
dem till scenografi som tillhör föreställningen. 
Som tornen till exempel, och vissa lampor som 
ser ut som paraboler. Det tycker jag är kul! 

Sedan är det ju alltid kul att tvingas att göra nya 
saker som man inte kan. Till den här föreställningen 
fick jag lära mig att svetsa till exempel, det var riktigt 
roligt!

BAKOM KULISSERNA



7

 BAKOM KULISSERNA 

Jag tänker att det inte nödvändigtvis behöver vara 
någon skillnad, det som upplevs som teater kan 
egentligen vara dans, och det som upplevs som 
dans kan vara teater. Som regissör vill jag tänka att 
jag ska göra ett konstverk, hellre än arbeta i en viss 
genre. Sedan har jag vissa intressen och kunskaper, 
vilka gör att jag redan har gjort övergripande val 
för verket och arbetsprocessen. Mitt uppdrag är 
sedan att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för artisterna på scenen. Artisterna erbjuder olika 
material utifrån uppgifter jag ger dem, som jag 
sedan väljer, bearbetar och placerar i föreställningen 
(självklart i dialog med det övriga konstnärliga 
teamet). Mitt arbete handlar om att vara alert och 
nyfiken på det som artisterna och det konstnärliga 
teamet erbjuder.

En skillnad kan ligga i hur artisterna på scenen 
arbetar under repetitionsperioden. Ofta har dansare 
och skådespelare olika utbildningsbakgrunder och 
erfarenheter och hanterar skapandet av material 
på olika sätt. Sedan kan skillnaden också ligga i vad 
som prioriteras i olika delar av arbetsprocessen.

För mig handlar nog skillnaden främst om hur 
jag hanterar linjäritet i arbetet, hur och när 
olika information placeras i föreställningen. 
I Fårgudar tittade jag främst på hur vi skulle 
bygga föreställningens övergripande form och 
dramaturgi. Jag skulle placera Fårgudar som en 
teaterföreställning, där dans delvis används som ett 
av berättarsätten och definitivt som en av de mest 
framträdande arbetsmetoderna.

Hur har det varit att arbeta fram 
föreställningen tillsammans med både 
skådespelare och dansare i ensemblen? 
Vad har varit roligast i arbetet? 
Det har varit vansinnigt spännande. Artisterna 
har erbjudit så olika material, vilket har skapat en 
oväntad och ödmjuk stämning hos oss alla. Det har 
funnits så många olika kompetenser i spel i rummet 
samtidigt, vilket har gjort att vi har kunnat lära 
oss av varandra – och även behövt formulera våra 
egna kunskaper och erfarenheter. Den här typen 
av arbete är helt beroende av att alla i teamet och 
ensemblen arbetar åt samma håll tillsammans.

Det har väldigt roligt att blanda samman abstrakt 
rörelse med en annan form av betydelsebärande 
situation, text och dramaturgi. Och spännande att 
ha så många olika kunskaper i spel samtidigt i ett 
rum.  

FÅRGUDAR är dansteater eller teaterdans 
eller... Vad skulle du vilja kalla det? Och vad 
är egentligen skillnaden mellan dans och 
teater, tänker du? Om modern dans kan ju 
till exempel sägas att den är abstrakt och 
bygger på bilder. Om teatern, att den ofta 
arbetar med berättande och karaktärer.

Anne Jonsson
regissör
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 BAKOM KULISSERNA 

Hannah Tolf
kompositör

Det har varit väldigt roligt! Till att börja med 
var jag med under två dagars repetition och 
såg ensemblen arbeta med improvisation som 
verktyg. Deras uttryck gjorde stark intryck 
på mig och det var sedan lätt på något vis att 
kunna återvända till det sceniska rummet då jag 
arbetade ensam och komponerade skisserna till 
musiken.

Efter några veckors egentid där jag skapade 
ett litet arkiv med olika skisser utifrån det jag 
sett, hört och läst i manus så började jag aktivt 
att vara med i scenrummet tillsammans med 
ensemblen, Anne och Kristina. Från och med nu 
så följde arbetet med musiken allt annat arbete 
med att skapa Fårgudar. Sista veckan innan 
premiären spelades den färdiga musiken in.

Har något varit svårt i arbetet?
Inte svårt skulle jag säga. Men utmanande, 
att behålla fokus och riktning. Det har varit 
tidskrävande och jag har verkligen behövt tillit 
till min egen process, vilket jag skulle säga stärkt 
mig som konstnär.

Vad har varit roligast?
Det roligaste har varit att få se de fyra 
individerna i ensemblen, Anne och Kristina 
arbeta tillsammans, se hur föreställningen växer 
fram, att någonstans på vägen glömma bort de 
val som lett fram till just den här föreställningen 
med just den här musiken och bli överväldigad 
över vad som en gång var och vad som nu är. 

Vad är det för skillnad på att göra musik 
till en föreställning och att göra egen 
musik?

HUR har det varit att göra musik till 
Fårgudar? Hur har arbetet gått till? 

I föreställningsformen har jag arbetat med 
helheten väldigt mycket. Jag ville att det skulle 
få höras som ett universum samtidigt som jag 
musikaliskt ville stötta varje karaktärs eget 
uttryck. Att i musiken kunna hitta allt detta både 
"en röd tråd" och olikheter på samma gång, 
både mellan de olika styckena och också i ett 
och samma stycke musik.

När jag skriver till mitt eget band så jobbar jag 
snarlikt men jag låter det kanske inte blomma 
ut lika mycket. Här står budskapet i mina egna 
texter längst fram just nu och jag arbetar 
tillsammans med musikerna i bandet fram 
ljudvärlden.
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GENOM DESSA övningar kan du och dina elever undersöka olika teman från föreställningen.
Det är alltid fint att ha  musik till rörelseövning. Tips på genrer: Klassisk och afrikansk musik. 
Övningarna är framtagna av Ulrika Liljedahl, danspedagog Regionteater Väst.

DJUR OCH KÄNSLOR
Förbered med att ta fram bilder på olika djur. Till exempel lejon, orm, örn, spindel, val…
Använd två eller tre bilder.

Samtala om hur djuret rör sig. Skarpt – mjukt, tungt – lätt, spänt – löst, snabbt – långsamt.
Vilken nivå har djuret? Lågt – mitt i mellan – högt.
Använd verb för att förstå djurets kvalité. Till exempel slingra, krypa, hoppa, sväva, flyta, klättra, 
smyga.

Alla får nu prova att röra sig så som varje barn har uppfattat djurets rörelsekvalitéer. 
Vad händer med djurets rörelse när den blir rädd? Snabbare eller långsammare, blir förstenad, 
gör sig liten eller större.
Prova även med andra känslor, till exempel ledsen, glad.

Om större utrymme finns kan barnen få börja på ena sidan av rummet och ta sig över till andra 
sidan och förändra sitt djur genom en berättelse.
Berättelsen börjar med att djuret tar sig fram en bit men plötsligt känner fara och blir rädd. När 
faran är över hittar den inte sina kompisar och tar sig fram ensam och ledsen men långt där 
framme ser den sina kompisar igen och blir glad.

 RÖRELSEÖVNINGAR
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 RÖRELSEÖVNINGAR  

SPEGELBILDEXPLOSIONSHOPP
Här krävs en större lokal, till exempel en gympasal.

En och en springer mot mitten som i förväg har 
bestämts var den är. Kanske finns det redan någon 
markering på golvet som man kan använda.

Spring fram och explodera genom att röra armar 
och ben så mycket som möjligt i luften
Gör explosionshoppet men samtidigt ropa hej när 
du är som högst upp i hoppet och/eller ropa ut 
ditt namn.

Gör egna förslag på olika hopp! Arga hopp, nyfikna 
hopp, nervösa hopp…

Alternativ:
Låt mitten vara ett vattendrag med en massa 
krokodiler i som är väldigt hungriga! Hur ser ditt 
hopp ut över vattendraget!

Sitt två och två mitt emot varandra.
En tittar in i spegeln (sin kompis) och följer så exakt 
som möjligt kompisens rörelser. Använd olika delar 
av armen, handleden, händer och fingrar. Stora 
och små rörelser, runda och kantiga, gör mönster 
av händer och fingrar…
Byt roller.

Prova att göra speglingen alla tillsammans 
sittandes i en ring. En leder och de övriga speglar.

DANSSTOPP MED KÄNSLOR
Samtala om olika slags känslor och vilka kroppsdelar som de olika känslorna skulle kunna befinna 
sig.

Hur rör sig till exempel blyga fötter? Snabbt – långsamt, hårt – mjukt, lätt – tungt, stort – litet?

Alternativ:

1. Dansa de olika känslorna och kroppsdelarna ni har pratat om under tiden musiken är på. När 
musiken stoppas blir alla förstenade i just den rörelsen man är i. Säg en ny känsla och kroppsdel 
och sätt på musiken igen, osv

2. Skriv lappar med känsla/kroppsdel och lägg i en påse.
Gör samma som ovan med dansstopp men när musiken har stoppats så får ett barn dra en ny 
lapp ur påsen.
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FÅRFLOCKEN

Tänk er att ni är får som står på en äng. Fåren är mätta av allt gott gräs och har det skönt i 
solskenet. Prova var och en att göra mjuka långsamma rörelser som att vrida kroppen och titta till 
sidorna, böja huvudet framåt och till sidorna som att fåret är väldigt nyfiken, luktar och lyssnar. 
Prova även att gå några steg framåt och sidledes eller gör en liten sväng. Sjunk hela vägen ner till 
golvet (gräset) och kom upp igen. Hur långsamt kan ni göra det!

Gå nu tillsammans tre eller fem i varje grupp.
En är ledare och de andra två står snett bakom och lägger sin ena hand på ledarens axel. Om de 
är fem fortsätt vidare så de lägger sin ena hand på de två framför dem.
Alla ska blunda förutom ledaren. Eleven längst fram är nu flockledaren och som börjar röra sig 
och de övriga uppfattar rörelsen genom sin hand på axeln och på så vis följer med i rörelserna.
Växla fårledare efter en stund.

 RÖRELSEÖVNINGAR  
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DU NÅR oss på: mail@masthuggsteatern.se
Eller telefon: 031-12 12 31
Hemsida: http://masthuggsteatern.se/

BRIS  - Barnens rätt i samhället

Fårgudar tar upp teman som de flesta barn känner igen sig i, på någon nivå. Och i varje klass kan 
det finnas barn som har det svårt hemma eller på annat vis. Utöver skolornas vårdteam, finns 
hjälp att få här:

Telefon till BRIS, öppet dygnet runt:
116 100

BRIS-chatten:
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/logga-in

I Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm finns även BRIS-mottagningar där det går att boka 
tid och träffa en kurator:
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-en-kurator/

NÅGON ATT PRATA MED

KONTAKT MED OSS
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Fårgudar är en del av Masthuggsteaterns projekt Rörelsen och har producerats i samarbete 
med Regionteater Väst.

* I originalensemblen som arbetade fram föreställningen ingick Helena Lundqvist och Rasmus 
Skaremark-Solberg som till vardags tillhör dansensemblen på Regionteater Väst och som 
alternerade i föreställningen under dess första spelperiod, samt André Gatu.

TACK TILL Röseboskolans F-3 klass i Vänersborg och deras lärare Evalotta; referensklasser på 
Oscar Fredriksskolan;  Christina Möller – kulturombud Oscar Fredriksskolan; Ulrika Liljedahl, 
danspedagog Regionteater Väst, för hjälp med pedagogiskt material och workshop.
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