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Introduktion
Det här inspirationsmaterialet är tänkt
att ge dig ingångar för att undersöka
föreställningen EQ 3.0 tillsammans
med dina elever.
Materialet består av två delar. I den första delen finns ett antal
frågor och övningar som du kan använda för att samtala om
själva föreställningen. Den andra delen består av teman från
föreställningen med exempel på lekar, övningar och frågor. Du
som lärare känner din klass bäst och anpassar övningarna,
exempelvis om vissa övningar är bättre att göra som enskilda
uppgifter eller muntliga gemensamt.
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Att samtala om
scenkonst
Samtalet om en scenkonstupplevelse kan stranda
i ”det var bra” eller ”det var dåligt”. Syftet med att
tolka föreställningen och fortsätta samtalet är att
ge en djupare förståelse för hur vi själva upplevde
pjäsen och varför. Vi kan också få syn på hur olika
våra upplevelser kan vara och vi kan gemensamt
komma fram till många olika tolkningar som öppnar
vår syn på världen. Målet med att prata om
scenkonst är inte nödvändigtvis att förstå pjäsen,
utan att förstå oss själva och världen. Du som
lärare behöver inte vara expert på scenkonst eller
ha förstått pjäsen för att undersöka föreställningen
tillsammans med dina elever – du är en åskådare
precis som de.
I en scenkonstföreställning är allt du ser resultatet
av medvetna val. Det finns en anledning till att
skådespelarna använder känslojackor, till att
tuggummiautomaten står på scenen och till att
scenen ser ut som den gör. Tillsammans skapar
de teaterupplevelsen. Därför är det relevant att
undersöka de val som gjorts, och prata om vad de
väckte i oss.
När man samtalar om scenkonst kan man vara
behjälpt av några enkla principer:
• Vänta med värderingar – tolka hellre än tycka
• Allt kan tolkas – inget finns av en slump
• Utgå från dig själv – din upplevelse är det
viktiga, inte regissörens eller manusförfattarens
avsikt.
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Övning: Eftersamtal
Här är en enkel modell för ett
eftersamtal. Syftet är att samla tankarna
och diskutera intrycken från
föreställningen, snarare än att bedöma
huruvida den var ”bra” eller ”dålig”.

1. Beskriv

Be eleverna beskriva något som de minns
särskilt från föreställningen. Här är några
exempel på vilka aspekter de kan lyfta:
- Hur såg teaterrummet ut?
- Vad fanns i rummet?
- Hur var det placerat?
- Vad var det för ljud? Musik?
- Hur såg ljuset ut? Ljust? Mörkt?
Färger?
- Vilka var med? Vad hette de?
- Hur såg de ut?
- Rekvisita, vad hade de för saker?

2. Tolka

Tolka sedan detaljerna ni beskrivit. Ni kan
till exempel prata om vad de olika delarna
som beskrivs ovan skapade för känsla:
- Vad fick ni för känsla av att rummet
såg ut som det gjorde?
- Vilka signaler skickade detaljerna i
rummet?
- Om ni skulle fantisera tillsammans om
vad det var för plats, vad tänker ni?
- Vad gjorde nallebjörnen där, enligt er?
Exempelvis: Nallebjörnen känns det
som att de tog fram när de behövde
tröst och skydd, känna sig trygga. Den
var med när de satt i det bakre rummet
som man såg genom en ruta, och där
pratade de om ledsna och arga saker.

Frågor om föreställningen
- Vad hände i början av föreställningen?
- Vad handlar föreställningen om?
- Var är skådespelarna någonstans?
- Hur känner de varandra, tänker du?
- Vilka känslor väckte föreställningen
hos dig?
- Fanns det någon karaktär du kände
igen dig själv i? Vem och på vilket sätt?
- Fanns det någon scen du tyckte
särskilt mycket om? Varför?
- En av skådespelarna var ledsen och höll
i en liten låda. Vad fanns i lådan, tror du?

Övning: Minnesrunda

får ni även fatt i era respektive tolkningar
– någon kommer komma ihåg en detalj
som ni andra knappt lade märke till.
Fråga eleverna:
- Vad minns ni? Du kan göra det som en
runda, låta eleverna diskutera två och
två, rita det de kommer ihåg och så
vidare.
Fråga vidare:
- Vilka känslor minns du?

Övning: Ställ en fråga
Låt eleverna komma på en eller flera
frågor de vill ställa skådespelarna i EQ
3.0. Det kan vara något de inte förstod,
som de blev glada över eller provocerade
av. De kan komma på och skriva ner
frågorna enskilt eller tillsammans i
smågrupper. Ta sedan upp frågorna i
helklass och fantisera tillsammans om
svaren på frågorna.

Minnesrundan syftar till att låta eleverna
skissa pjäsens innehåll tillsammans
genom att hjälpas åt att komma ihåg
sådant som hände i föreställningen. Då
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Tema 1:
Kunskap
om känslor
Grundkänslorna
Föreställningen EQ 3.0 utgår från en
psykologisk teori om grundkänslor*.
Enligt den föds alla människor med
förmågan att känna vissa känslor, oavsett
var på jorden du föds eller i vilken tid.
Känslorna har ett viktigt budskap till oss
själva, och till vår omgivning. De
signalerar våra behov och hjälper oss
förstå vad vi behöver. Till exempel tröst
när vi är ledsna.

I pjäsen tas åtta grundkänslor upp:
- Ilska
- Rädsla
- Glädje
- Intresse
- Förvåning
- Avsky
- Skam
- Ledsenhet

Prata med eleverna om de åtta
grundkänslorna. Försök att komma på
dem tillsammans och skriv upp dem på
tavlan.
Gå igenom känslorna en och en.
Exempelvis:
Hur känslor känns
- Hur ser man ut när man blir arg? Vad gör
man när man är arg? Ge exempel!
- Hur känns det i kroppen?
- Hur ser man på någon annan att den är
arg?
Känslor är viktiga signaler
- Känslor signalerar något viktigt om våra
behov, både till oss själva och till andra.
- Varför blir man arg?
- Vad skickar det för signal till omvärlden
om man är arg?
Diskutera vidare:
- Vad är känslor bra för?
- Varför är det viktigt att kunna uttrycka
sina känslor?
- Vilka känslor var lättast att ge exempel
på? Vilka var svårast? Varför, tror du?
* Läs mer: I befintligt skick, Lindert och
Pettersson 2018
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Känslor och omvärlden
Om känslor är viktiga signaler till en
själv och omvärlden, hur kan man göra
när någon annan känner starkt?
- Vad kan omgivningen göra om någon
är arg, ledsen, skäms eller är glad?
- Smittar känslor?
- Hur blir man bäst sams när man har
bråkat med någon?
DUBBLA KÄNSLOR
Ibland känner man två saker samtidigt.
Man kanske är ledsen men ändå nyfiken,
rädd-arg eller skäms-glad. Vilka känslor
har ni känt samtidigt? Testa att para ihop
olika känslokombinationer.
GÖMDA KÄNSLOR
Ibland kan känslor finnas gömda bakom
en annan känsla. När man gråter tänker
många automatiskt att man är ledsen,
men man kan vara både glad, arg och
rädd, egentligen.
- Vilka känslor kan gömma sig bakom
gråt?
- Vilka känslor kan gömma sig bakom
ilska?
- Varför blir man ibland arg när man
egentligen är ledsen?
- Varför blir man ibland arg när man
egentligen bara vill ha en kram?

JA OCH NEJ
Här får eleverna öva sig i att känna efter
och lyssna efter ja-känslor och
nej-känslor.
- Be eleverna tänka på något de
verkligen vill göra, hur känns det i
kroppen då? Skriv upp förslagen på
tavlan.
- Be sedan eleverna tänka på något de
verkligen inte vill göra. Hur känns det i
kroppen då?
- Hur vet man om någon annan vill eller
inte vill? Exempelvis vara med och
leka.
- Kommer ni på några exempel från
pjäsen?
ÄCKELKÄNSLOR
I pjäsen utmanar de varandra – vad skulle
du helst äta, bajs eller en mördarsnigel?
Gör samma, kom på era äckligaste
exempel.
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Tema 2:
Beskriva
känslor
Ett sätt att bli bekant med sina egna
och andras känslor är att beskriva
dem på olika sätt. Här är några
förslag på hur ni kan närma er
känslor tillsammans. Ni kan med
fördel gå igenom grundkänslorna
först, för att ha lite förslag på olika
känslor.

Rita känslor:
- Hur skulle du rita känslan?
- Vilken färg och form?
- Litet eller stort?
- Mörka färger, ljusa?
- Kantigt eller mjukt och böljande?
- Vilka känslor var lättare att rita och
vilka var svårare?

Skriv känslor:
Beskriv i text hur någon känner, utan
att säga det.
Istället för ”hon var glad” kan man skriva
”hennes steg var lätta, ansiktet sken upp
och hon kände sig varm i kroppen” osv.
Ni kan också gestalta en känsla genom
väder: ”solen sken och fåglarna kvittrade”, ”det mullrade i fjärran och himlen
mörknade”

Andra sätt:
Vilket djur skulle kunna representera
känslan? Lejonets rytande, en liten hunds
studsiga energi, ugglans stora ögon…
Vilken växt skulle kunna representera
känslan? Kaktus, köttätande växt, ett
böljande blomsterfält. Vilken plats? En
grotta, en öken, en lekplats.
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Tema 3:
Känslolekar
Att leka kan vara ett roligt och
enkelt sätt att närma sig känslor,
känslors uttryck och funktioner.

Känslokör
Bestäm en sång som alla kan, kanske Ja
må h*n leva, eller Blinka lilla stjärna där.
Sedan ska eleverna, antingen i
smågrupper eller i storgrupp, sjunga
sången tillsammans. Twisten är att de ska
sjunga som om de starkt kände olika
känslor. Du som lärare bestämmer vilken
känsla, och du kan byta när som helst
under sången. Du kan till och med be dem
sjunga med dubbla känslor – hur ser det ut
om de sjunger och är både glada och
ledsna samtidigt?

Känslokull
För den här leken behövs lite utrymme. Ni
kan göra den i ett luftigt klassrum, en
jympasal eller utomhus. Känslokull är
samma sak som känslocharader, förutom
att eleverna delas upp i två lag och jagar
varandra när de gissat rätt. Om de lyckas
ta några från de andra laget får de hoppa
över till det jagande laget. Till slut tillhör
alla elever ett och samma lag som
därmed har vunnit.

Vardagskänsla
Dela ut känslorna till några av eleverna i
taget. Be dem sedan göra något ihop
– låtsas flytta möbler, plocka undan,
fiska, klä på sig, kasta boll, baka en kaka
– men präglade av sin känsla.

Känslorörelse
Be eleverna gå runt i rummet. Ge dem
olika känslor de ska röra sig som – gå arg,
glatt, skamset, nyfiket, osv. Du kan
variera instruktionerna: be dem gå
långsamt, snabbt, hoppa, göra sig stora
eller små, gå baklänges, stå still och bara
använda armarna osv. Det går också att
justera känslorna i intensitet, som en
känslometer. Hur arga ska de vara på en
skala mellan 1-10?
Du kan också be dem lägga sig ner på
golvet och ställa sig upp i en känsla. Hur
ser det ut om man gör det ledset, glatt,
argt?
Prata sen om hur det kändes att göra
övningen, hur det var att göra de olika
känslorna.

Känslocharader
Dela upp eleverna i mindre grupper. De
ska gestalta en känsla tillsammans
framför klassen, som ska gissa vilken
känsla det är. Bestäm själva reglerna. De
kanske inte får prata, måste stå med
ryggen mot varandra eller ska göra
känslan stort och överdrivet, som om de
stod på en stor scen, eller litet och diskret
som en liten mus.
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Vill ni ha mer?
Läs mer om oss och se hela vårt program
på kulturhusetstadsteatern.se/skarholmen

Följ oss
Instagram: @kulturhuset_skarholmen
Facebook: Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen
För bokning kontakta: Ewik Rodell
ewik.rodell@kulturhusetstadsteatern.se
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