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TILL DIG SOM PEDAGOG, FÖRÄLDER ELLER ANNAN VUXEN
Tack för att du har valt att göra detta viktiga arbete!
Hurra, min kropp! är en föreställning om kroppen, självkänsla och integritet. Pjäsen är skapad
på basen av möten med barn i målgruppsåldern 4-7 år, samt annan efterforskning som rör
barn, kropp och hälsa. Hurra, min kropp! syftar till att avdramatisera tabun kring kroppen
och uppmuntra till respektfullt bemötande av andra, trygghet i sig själva och medvetenhet
om den egna kroppens rätt till okränkbarhet. Med föreställningen och detta pedagogiska
material, vill vi stöda er i bearbetandet av dessa frågor med barnen.
Det pedagogiska materialet skall tillsammans med föreställningen ses som en helhet.
Bekanta dig grundligt med materialet innan du påbörjar arbetet tillsammans med barnen.
Fundera även över dina egna erfarenheter och ditt förhållningssätt till tematiken. Detta
kommer att färga ditt sätt att se på och prata om temat.
Materialet är indelat i ett för- och efterarbete. Förarbetet kan göras sporadiskt inför
föreställningen, men vi rekommenderar att efterarbetet påbörjas samma dag som barnen
har sett föreställningen. Ni kan välja att göra hela materialet eller valda delar.
Syftet med det pedagogiska materialet är att publiken skall få en fördjupad upplevelse
genom att förbereda sig inför föreställningen och möjlighet att bearbeta intrycken efteråt.
Materialet är uppbyggt så att ni själva kan välja vilka uppgifter ni gör tillsammans med
barnen. Innan ni börjar är det viktigt att klargöra för barnen att det inte finns något ”rätt”
eller ”fel” när man pratar om en teaterupplevelse.
Tack för samarbetet och lycka till!
vänligen,
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OM UNGA SCENKOMPANIET
Unga Scenkompaniet är en prisbelönt, fri teatergrupp som vill erbjuda sin publik konstnärliga
upplevelser utgående från de ungas perspektiv och verklighet. Unga Scenkompaniets vision
är en långsiktig satsning på barn- och ungdomskultur, där den unga publiken erbjuds
högklassig teater utgående från relevanta och aktuella teman.
Unga Scenkompaniet baserar sina föreställningar på en gedigen efterforskning samt
utgående från verkliga möten med sin målgrupp och erbjuder alltid ett pedagogiskt material,
som tillsammans med pjäsen, ska ses som en helhet.
Som konstnärliga ledare fungerar Annika Åman och Alexandra Mangs. Föreställningen
”Hurra, min kropp” och det pedagogiska materialet är skapade av Julia Hellén och Kalle
Halmén, som även står på scenen. Kostymerna är designade av Victoria Drugg.

KONTAKTUPPGIFTER:
Rådhusgatan 23 65100 Vasa, Finland
info@ungascenkompaniet.fi
www.ungascenkompaniet.fi

Följ oss gärna även på Instagram och Facebook!
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ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN

Om föreställningen (Läs detta för barnen)
Tänk så fantastisk min kropp är! Min kropp kan hoppa, äta, krypa, leka, sova, och göra
cirkustrick. Den är också bra på att kramas, men bara då när jag själv vill. Föreställningen Hurra,
min kropp! handlar om min kropp, din kropp och alla våra olika och mångsidiga kroppar, om
att tycka om sin kropp, få bestämma över sin kropp, vad man kan göra med sin kropp, hur den
fungerar och hur den känns. Följ med kompisarna Pi och Qu då de leker cirkus, bygger kropp,
åker på upptäcktsresa, spelar ukulele, sjunger och rappar!
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Värderingsövning
Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig stol. Barnen skall ta ställning till frågor och
påståenden. Om de svarar ja skall de byta plats, om de svarar nej, skall de sitta kvar på sin stol.
Uppmana barnen att tänka själva och inte kommentera varandra eller prata under
övningen. Ledaren sitter med i ringen och läser påståendena, men byter inte själv plats.
Förslag på påståenden:
Jag går i dagis/förskola/skola
Jag har ett husdjur
Jag tycker om att rita
Jag har varit på cirkus
Jag har sett teater
Jag har syskon
Jag tycker om att leka
Jag har bra fantasi
Jag kan hoppa på ett ben
Jag tycker om min kropp
Min kropp är stark
Min kropp tycker om att kramas
Jag har sagt nej om någon velat göra något jag inte ville
Jag har blivit orättvist behandlad
Jag tycker om att leka för mig själv
Jag har en kompis

Rita din kropp
Vad är det som gör din kropp till just din kropp? Låt barnen rita sig själva. När de är klara kan
de som vill presentera teckningarna för varandra.
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Om min kropp skulle…
Diskussionsfrågor som kan diskuteras som en skild övningen, eller under tiden som barnen
sitter och ritar:
Om min kropp skulle vara en färg skulle den vara den här färgen…
Om min kropp skulle vara en form skulle den vara den här formen…
Om min kropp skulle vara ett djur skulle den vara det här djuret…
Om min kropp skulle vara en maträtt skulle den vara den här maträtten…
Om min kropp skulle vara en årstid skulle den vara den här årstiden…
Om min kropp skulle ha en superkraft skulle den ha den här superkraften…

Efter detta går ni och ser föreställningen Hurra, min kropp!
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ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN
Minnesrunda
Sitt gärna i en ring. Låt barnen blunda och tänka igenom föreställningen för sig själva. Be dem
därefter berätta för varandra om sitt starkaste minne. Här blir det tydligt hur olika man kan
uppfatta samma föreställning. Kom ihåg att påpeka detta innan övningen.
Fortsätt sedan med ledda frågor. Det finns inga rätta svar på frågorna, utan det viktiga är att
barnen får ge uttryck för sina tankar, känslor och minnen från föreställningen. Nedan följer
exempel på frågor som ni kan diskutera:
Hur såg scenbilden ut? Vad fanns på scenen?
Vilka olika personer såg du i föreställningen?
Vilka olika händelser minns du?
Vilka olika saker byggde Pi och Qu med klossarna?
Hurudan musik fanns med?
Kände du igen dig i pjäsen? Berätta!
Barnen kan även rita en bild av det starkaste minnet från föreställningen.

Bygg med klossar
Denna övning kan göras i grupp om ni har stora mjuka klossar, eller individuellt om ni har
små klossar (t.ex. Lego). Låt barnen tillsammans eller enskilt bygga följande saker:
En raket
Ett slott
En kropp
Ett djur
Ett hus
En robot
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Inuti och utanför kroppen
Rita silhuetten av en kropp på ett stort papper. Sitt gärna i en ring runt kroppen. Vad finns
inuti en kropp? Diskutera tillsammans och låt barnen rita in sina förslag inuti kroppen.
Vad behöver en kropp för att fungera? Diskutera tillsammans och låt barnen rita sina förslag
utanför kroppen. Det får vara både konkreta och abstrakta behov.

Dansa till olika musikstilar
Spela upp olika genres musik för barnen (förslag på olika låtar finns längre fram i
pedagogiska materialet, under Materialtips och bilagor). Låt dem röra sig fritt i rummet och
dansa till musiken. Diskutera hur kroppen rör sig till olika musikstilar, antingen efter övningen
eller mellan låtarna.

Kroppen och knoppen
Lyssna på låten Kroppen och knoppen ur föreställningen. Låten finns som mp3-fil på
ungascenkompaniet.fi/forestallningar. Efter varje vers ber ledaren barnen att röra de
kroppsdelar som versen handlar om. Försök att röra på endast de kroppsdelar som versen
behandlar, t.ex. benen eller armarna. Barnen får gärna sjunga med! (Sångtexten finns längre
ner i pedagogiska materialet under Materialtips och bilagor.)
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MATERIALTIPS OCH BILAGOR

Böcker att läsa med barn
“Bara rumpor” - Annika Leone, Bettina Johansson (Lilla Piratförlaget, 2019)
“Bebbe och fina kroppen” - Mervi Lindman (Bonnier Carlsen, 2018)
“Lilla nej-boken” - Sarah Sjögren (Libris, 2018)
“Fiffiga kroppen och finurliga knoppen” - Josefine Sundström, Emma Göthner (Bonnier Carlsen,
2019)

Musiktips
Uptown funk - Mark Ronson, Bruno Mars
Rytmen drabbar kroppen - General Knas
Vad det är bra att jag har dig - Kompisbandet
Rockin’ Robby - Bobby Day
Räyh! - Hevisaurus
Mission impossible - Lalo Schifrin
Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber
RockenRoll - FlipFlop
How far I’ll go - Alessia Cara
Kroppen och knoppen - Hurra, min kropp!
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Kroppen och knoppen
När du bygger en kropp ska du börja med benen,
för det är dom som vi står på och dom som vi går på
Fötterna där nere (nere) lår och rumpa ovanför,
hoppa, sparka, dansa, trava, det är sånt som benen gör
Ovanpå benen lägger vi magen,
som sköter om och bryter ner ma-ma-maten
På andra sidan magen finns ryggen förstås,
som sträcker sig lång och gör att vi kan böja oss
Bröstkorgen släpper in luft så vi kan (andetag),
ger syre som gör att kroppen funkar
Inuti bröstet finns det det som blodet pumpar,
det är vårt hjärta som du-du-du-du-dunkar
Armarna viftar, vinkar, skakar, shakear,
svinger, svänger, slungar, hänger, gungar
Fingrarna fem - tumme, pek, mitt, ring och lill,
handleder, armbåge och axlar därtill
Högst av allt på toppen av kroppen,
kommer det huvud som styr hela stroppen
Huvudet bestämmer hur hela kroppen funkar,
hur vi tänker, hur vi känner, huvudet är bossen
Det är huve’ som regerar
kroppen och knoppen
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