
”Siv och Sam”
-Pedagogmaterial

Föreställningen i korta drag  
Vi möter Siv och Sam.  
Siv sover, Sam försöker väcka Siv.  
Till slut lyckas hon. 

De utför en morgonrutin där de borstar 
tänderna. Det kommer en fluga som äts 
upp och till slut hamnar som en fläck på 
väggen. Siv städar bort den.


De dricker kaffe. Siv spiller. 

Vad nu? 

Sam hämtar ett rep som de 
försöker hänga upp.  
De lyckas till slut.  

De hänger upp tröjan på tork.

De hänger upp strumpor.

De ska hänga upp lakan.

Men Siv tar lakanet som 
huvudkudde och somnar om. 

Sam väcker Siv. 

Sam försvinner bakom 
tvätten. Är borta. Helt borta. 

Siv känner sig ensam och 
rädd.  
Sam känner sig ensam och blottad. 


De letar efter varandra.

Lakan blir till spöken.

De hittar varandra.

Skönt!

Men vad var det som hände? 

De försöker minnas tillsammans. 
Hänger till slut upp lakanen. 

Känner sig nöjda. 
 
Dags för kaffe!


Inledning
Syftet med det här materialet är att på ett enkelt sätt inspirera dig som pedagog att 
arbeta mer med barnens och dina teaterupplevelser. Du delar barnens upplevelse 
av föreställningen och den berättelse som gestaltats. Genom ett efterarbete 
erbjuder du en möjlighet att tillsammans komma ihåg, leka och samtala om det 
som ni varit med om. Det är viktigt att i efterarbetet respektera varje barns 
upplevelse. Här finns inga rätt eller fel.
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Förberedelse
Låt det inte gå för lång tid mellan teaterbesöket och efterarbetet.  
Se till att få planeringstid själv eller tillsammans med dina kollegor där du/ni tänker igenom er 
upplevelse för att sedan kunna vara öppna och lyhörda för det barnen delar. Med hjälp av 
pedagogmaterialet lägger ni sedan upp ett för er lustfyllt sätt att efterarbeta med barnen. . 
Bestäm vem som håller i vilken övning och vem som deltar med barnen. I dramaövningar är 
det viktigt att vi vuxna som är med i rummet deltar i leken och ger av vår positiva energi. Detta 
för att förstärka upplevelsen och uppmuntra till deltagande. Förbered det material som ni 
behöver. Tänk igenom övningarna ni valt och gör dem till era egna.  
Och kom ihåg: inget är rätt eller fel, bra eller dåligt så värdera inte.  
Alla kan delta på sitt vis.
Förhållningssätt: 
En enkel utgångspunkt är att du som pedagog är kreativ, leker och har roligt tillsammans med 
barnen. Att du som pedagog vågar göra saker enkelt och följa med i leken. Lita på att det du 
gör är tillräckligt, att själva aktiviteten i sig är viktig och att du delar den med barnen. 
Du känner dina barn och alla övningar passar inte alla grupper, se materialet som en 
inspiration. 



ÖVNINGAR OCH LEKAR
Prata  
Sitt i ring och låt barnen i turordning berätta något de kommer ihåg från föreställningen.  
Skicka runt något t.ex en strumpa som hjälp när det gäller turordning, att minnas och ett 
sätt att avdramatisera för de barn som inte vågar säga något.  
Hjälp till om det är svårt att komma ihåg.  
-Vad hände i pjäsen? -Var det något som var -Spännande? -Roligt? -Läskigt? -Tråkigt? 
-Konstigt?  
För att som pedagog minnas föreställningen så kan du ta hjälp av rutan ”Föreställningen i 
korta drag”. 
Låt de barn som vill säga något göra det, tvinga ingen.

Rita  
Låt barnen rita sina upplevelser från föreställningen.
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Ja- leken 
Siv och Sam är ett riktigt radarpar, det betyder att de gör allting tillsammans.  
Ja-leken är en bejakande teaterövning där barnen alt pedagogen föreslår något som alla 
ska göra tillsammans. En person föreslår ett görande te.x ”hoppa upp och ner”, ”smyga”, 
”stå på tå” 
-Ska vi…  
-Ja! Och så gör alla detta. 
Nästa person föreslår ett görande… osv.

Morgonrutin  
I början av föreställningen såg vi Siv och Sam borsta tänderna och dricka morgonkaffe.  
Nedan följer två övningar där ni kan leka kring morgonrutiner. 

Trollkonstnären( För de yngre) 
En av er pedagoger är trollkonstnär och har ett trollspö (Använd gärna er av rekvisita) 
Berätta att med detta trollspö kan du få alla barnen att göra olika saker eller förtrolla dem 
till vad som helst.  
Låt barnen bestämma vilken trollformel som ni ska använda er av. 
Sen är det dags att trolla  
tex ”Abra kadabra sim Salla bim…  Alla barnen.. ligger och sover.
Abra kadabra sim Salla bim… Alla barnen… vaknar och sträcker på sig  
Abra kadabra sim Salla bim… Alla barnen… borstar tänderna …  
O.s.v

Följa John med tema morgonsysslor (För de äldre)
Låt barnen stå i ring och i turordning komma på och genomföra en morgonsyssla. Alla 
härmar och gör lika dant. Är det svårt att komma på så hjälper du som pedagog till.  
Borsta tänderna, Äta frukost, gå och kissa, klä på sig… ni kommer säker på fler.

Morgondans  
Att kunna isolera kroppsdelar och bara använda en kroppsdel i taget är en rolig övning och 
något som vi använder oss av mycket inom mimen.  
Använd dig gärna av musik som du gillar. Gärna någon med tydlig takt och utan text.  
Välj olika kroppsdelar som får dansa.  
Hand, Huvud, Rumpa, Fot.  
Börja med varje kroppsdel var för sig och byt mellan dem.  
Låt barnen härma dig i rörelserna. 
Undersök HUR de olika kroppsdelarna kan röra sig: långsamt, snabbt, ryckigt eller darrigt, 
Testa er fram. 
Övergå till slut med att släppa dansen fri till en riktigt morgondans.



Ensam  
Prata om hur Siv kände sig när Sam 
försvann bakom lakanet.  
Kände Siv lika dant?  
Kan ensamhet kännas på olika?  
Låt denna övning gå in i nästa

Spökkull 
Under ”spökets” vingar kom
(En version av under hökens vingar kom)
Ett spöke utses och ställer sig mitt i 
rummet. Övriga samlas vid ena kortsidan. 
Spöket börjar leken med att säga: "Under 
spökets vingar kom!". De övriga 
deltagarna frågar: "Vilken färg?!". Spöket 
väljer en färg och svarar tillexempel: 
"Röd!". Alla deltagare som har något rött i 
sin klädsel får gå över till andra kortsidan. 
För de övriga gäller det att sedan ta sig dit 
utan att bli kullad av Spöket. Alla som blir 
kullade blir också spöken och får nu 
tillsammans besluta sig om nästa färg. 
leken fortsätter tills det bara finns en kvar 
eller alla blivit tagna.

Känslostatyer:  
Siv och Sam gick igenom 
många olika känslor i 
föreställningen.  
Stå i ring och se om ni kommer 
ihåg några. 
Låt barnen sedan tillsammans 
med dig forma sina kroppar 
efter den känslan.  
Hur ser du ut när du är:   
Glad, Ledsen, Rädd, Förvånad  
Om det fungerar väl kan ni låta 
barnen frysa i de olika 
kroppsformerna till en 
känslostaty.
 



Akrobatikövning: Pyramiden
Siv och Sam tog hjälp av 
varandra för att kunna nå. Här 
är en övning där ni genom 
varandras kroppar göra en 
pyramid.

-Två barn ställer sig på alla 
fyra med sidorna tätt emot 
varandra. 

Ett tredje barn ställer sig på 
alla fyra på deras ryggar -med 
sina knän på de som är unders 
höfter, armarna/händerna 
placeras på deras axelparti. 

Var med och passa barnen så 
inte någon trillar ner. 


”Vi hoppas att detta material kan vara till hjälp och ni får gärna höra av er och 
berätta om era upptäcker så att vårt arbete kan fortsätta utvecklas tillsammans med 
er.”

Kontakt: hilda.rydman@gmail.com




