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Hej!

Det här är ett pedagogiskt fördjupningsmaterial som Teater Reagera har tagit 
fram i samarbete med Teater 23. Det är till för dig som är pedagog och 
innehåller olika verktyg för ett fortsatt arbete med Pudlar och pommes.

Här i hittar du allt från diskussionsunderlag till praktiska värderingsövningar 
och mycket mer. Materialet är väldigt omfattande och rikt på innehåll, men det 
är självklart fritt fram att använda de delar som passar din klass/grupp bäst. 

Att följa upp de tankar och reflektioner som kan dyka upp efter en föreställning 
som Pudlar och pommes, anser vi på Teater 23 är väldigt viktigt. Vi hoppas att 
detta material kan vara ett komplement till teaterupplevelsen och ska ge dig 
som pedagog möjligheten att jobba vidare med föreställningen på förskolan 
eller i klassrummet.

Vi vill gärna höra från er!
Dela med er av era idéer och tankar till pudlar@teater23.se.

Om du eller om eleverna själva vill kontakta oss på teatern så går det bra att 
nå oss via våra olika sociala medier:

Eller besök vår hemsida: www.teater23.se

Mer info om Teater Reagera finns på: www.teaterreagera.se 
De kan nås på: info@teaterreagera.se

Med vänliga hälsningar,

Mario Castro Sepulveda, kommunikatör/turnéläggare 
mario@teater23.se I 040-30 32 23

Facebook: facebook.com/teater23 Twitter: @teater23

Instagram: teater23Snapchat: teater23 kik: teater23

2.



3.Samtliga foton är tagna av Amelie Herbertsson.



INTRODUKTION

Fördjupningsmaterial till föreställningen
PUDLAR OCH POMMES

Detta material består av olika övningar som tar gruppen på en gemensam 
resa genom föreställningens olika delar, känslor och teman. 
Materialet ger exempel på hur en kan fånga upp scenkonstupplevelsen 
där du som ledare är fri att plocka frågor och övningar som passar just din 
klass och det sammanhang ni befinner er i. 

Till dig som ledare: Genom att delta och göra övningarna som vuxen kan 
ledaren hjälpa till att skapa möten mellan barnen och vuxenvärlden. 
Använd gärna dig själv som en resurs och gör övningarna tillsammans med 
barnen. Bjud på dina egna fantasier. Att uppleva resor av olika slag är 
något som vi alla delar och där vi kan mötas på samma plan. 

Trevlig resa!
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RECEPTION

Reception – ett föreställningssamtal utan värderingar, utan rätt eller fel, där 
vi utgår från att scenkonst består av en mängd tecken visade i en helhet från 
scenen och att vi i publiken tolkar dessa tecken på olika sätt. 

Prata gärna med barnen om att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när man 
berättar om sin teaterupplevelse, alla har rätt till sina egna tolkningar och 
tankar. 

Tre färger
Alla elever får tre lappar var i tre olika färger. 
Låt varje elev välja ut tre saker ur föreställningen som de tyckte var:
rolig – spännande – konstig. Fler exempel på ord kan vara: sorgligt, knasigt 
etcetera. Ta de orden du vill utforska tillsammans med din klass. 
Gul  = rolig
Röd  = spännande
Grön = konstig
Samla alla lappar utifrån färg. Läs upp alla lappar – prata utifrån lapparna 
och låt de som vill få motivera hur de tänkte. 

Utveckla gärna övningen med frågeställningar som tar er genom 
föreställningen med start i det visuella och med avslut i den personliga 
upplevelsen. Skriv gärna ner stödord på gemensamt papper/tavla för att 
samla alla intryck för alla att se.

Beskriv
• Vilka färger såg du? 
• Vilka former? 
• Ändrade sig färgerna under föreställningens gång? 
• Hur såg scenrummet ut? 
• Var gick man in? 
• Vad fanns det för saker i rummet? 
• Hur många personer fanns där? 
• Hur ljust eller mörkt var det? 
• Hur lät föreställningen? 
• Vilken musik fanns med? 
• Fanns det andra ljud? 

(Övningen fortsätter på nästa sida)
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RECEPTION

Min upplevelse
Låt samtalet leda vidare in på den personliga egna upplevelsen. 

• Vilken känsla gav föreställningen dig? 
• Hur känns det när man är trygg? 
• När man är rädd? 
• Fanns det någon av karaktärerna i föreställningen 
(Ullis, Ludde, Don, Michelle) som du kände igen dig lite extra i? 

• Hur påverkade musiken dig? 
• Hur upplevde du det när stenarna föll? 
• Vad gav det för stämning? 
• Hur skulle du beskriva de olika rollerna (Ullis, Ludde, Don, Michelle)? 
• Hur var de? 
• Hur påverkade de olika ljudeffekterna stämningen?
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DET BÄSTA SOM FINNS

”Här finns allt som vi behöver! Allt som vi vill ha!”

Sköna känslan
Denna övning börjar med en frågestund och avslutas med en gemensam ö 
där alla samlat det bästa som finns!

Frågestund: 
• Vad var det bästa Ullis och Ludde visste? 
• Vad var det som fanns på Ullis och Luddes ö som de tyckte var så bra?
• Vad tycker du är bra? 
• Vad är bäst med det stället du befinner dig på? 
• Skolan? Fritiden? Hemmet? 
• Vad är det bästa du vet? Det kan vara mat, saker, stämning, solen, 
morfar, min kudde, min katt, att se på film etc. Spåna på!
 
Låt alla skriva ner sina svar huller om buller på ett papper. 
Om du hamnade på en öde ö och endast fick ta med dig två av de saker/
aktiviteter/personer/maträtter du just spånat fram, vilka skulle du välja då? 
Ringa in de två saker du väljer på ditt papper. 

Låt därefter eleverna arbeta med olika material och forma en bild, 
ett collage eller en skulptur som visar de saker de valt. 
Ta fram en rund duk och lägg ut på golvet och samla allas saker på den 
ö som duken representerar. Skapa gruppens gemensamma ö där allt det 
bästa som finns är samlat.

Musikens kraft
Frågestund:
• Hur tror ni Ullis och Ludde kände sig när de sjöng? 
• Hur påverkade musiken föreställningen? 
• Vilka känslor fick ni av musiken i föreställningen?
• Hur påverkar musik oss? 
• Kan musik ge en kraft? Kan musik skapa olika storters stämning? 
• Vilken musik gör dig glad? 

Min låt
Ta med en låt som du känner ger dig kraft och/eller gör dig på gott humör!
Lyssna på varandras låtar. Bestäm t.ex. att 4 elever vid varje fredag 
eftermiddag tar med sig sin låt. 

Lyssna gemensamt på musiken. Gärna blundandes eller dansa/rör er till 
musiken. Låt de som vill få berätta varför de valt just den musiken.
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OM DET KOM EN STEN?!

”Vi kan inte stanna här. Vattnet är slut och potatisarna har ju 
slutat växa! Det finns väl nåt annat ställe.”
 
Beslutet att resa
Frågestund:
• Vad var det som gjorde att Ullis bestämde att de skulle resa? 
• Varför kunde de inte bara stanna? 
• Hur tror ni det kändes för Ludde när Ullis säger att de måste resa? 
• Hur känns det när saker förändras? 
• Hur känns det när bra saker tar slut? 
• Vad tog slut hos Ullis och Ludde (potatisen, vattnet, hela brädor, 
tryggheten, den härliga känslan)?

Snabba beslut – vad är viktigt för dig?
Alla står var och en med ansiktet mot väggen. 
Du som ledare är ute på golvet med en boll. När som helst ger du en 
signal t.ex. ropar du ”nu”. Då vänder sig alla om och bollen kastas till en 
av deltagarna. Var och en av deltagarna är beredd på att ta bollen om 
den skulle kastas till just hen. 

Varje person, även om de inte fått bollen, spänner sedan av och vänder 
sig mot väggen igen. Utveckla övningen till att ställa en fråga och sen kasta 
bollen. 

Tänk snabbt! Exempel på frågor:
• Kudde eller tandborste?
• Gosedjur eller godis?
• Mod eller glädje?
• Filt eller flytväst?
• Båt eller tåg?
• Pommes eller pommes frites?
• Pool eller hav?
• Hus eller tält?

Frågestund:
• Hur kändes det att knappt hinna tänka efter? 
• Vad utgår en ifrån i sina beslut? 
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9.

OM DET KOM EN STEN?!

Packa din resväska – vad skulle du vilja ta med dig?
Be eleverna ta med 4 ”lagom” stora stenar till skolan. 

1. Alla får varsin lapp och en penna. 

2. Skriv ner 4 saker du skulle vilja ta med dig på en resa. Du vet inte ditt 
mål. Du vet inte vad du kan tänkas behöva på vägen. Du måste bestämma 
dig. Nu! Ge eleverna max 2 minuters betänketid. 

3, Använd färgpennor, lappar, klister. Varje sten representerar en sak du 
vill ta med dig. Skriv på stenen den sak som den representerar. Du kan till 
exempel färglägga stenen eller pimpa den hur du vill. Klistra ihop stenarna 
så att de bildar en staty/ett konstverk. 
Välj ett underlag för dina stenar, till exempel. en rund cirkel urklippt ur ett 
färgat papper etc. Skapa små installationer av stenarna och samla dessa 
till exempel på ett bord i mitten av klassrummet.

Frågestund:
• Vilka olika saker har ni med er? 
• Hur tänkte ni när vi valde? 
• Varför valde ni just dessa föremål? 
• Om ni måste plocka bort en av sakerna och slänga iväg under resan, 
vilken sak väljer ni bort då? 
• Kan en packa känslor och egenskaper? 
• Vilka egenskaper skulle du vilja ta med? 
• Vad tror ni Ullis menar med ”bara det viktigaste”? 
• Vad tycker du är det viktigaste att ta med? 
• Hur var det för Ludde när hen skulle välja saker? 
• Hur tror ni det kändes för Ludde när de glömde Vovve? 
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IVÄG!

Vad är en resa?
Frågestund:
• Kan en resa fast en är kvar på samma plats? 
• Kan ett läsår vara en resa?
• Kan det vara en resa att byta klass? Att börja i skolan?
• Kan det vara en resa att börja i en ny grupp t.ex. i någon fritidsaktivitet?
• Kan en dag vara som en resa?

Resa genom en saga
Stå i ring. Börja med att du som ledare berättar en saga som börjar med 
någon/några som ska ge sig ut på en resa. 

Antingen kan du som ledare ha förberett en resa/saga med rörelser och 
ljud på vägen som eleverna gestaltar. Eller så väljer ni att låta sagan gå 
runt i cirkeln och varje barn får möjlighet att berätta en kort bit på sagan. 
Ni skapar då resan tillsammans. 

(Övningen fortsätter på nästa sida)



IVÄG!

Du som ledare kan hjälpa gruppen att komma vidare genom att ställa 
frågor på vägen såsom: 
• Vad är vi med om på vägen? 
• Hur kan vi ge liv åt det som händer med ljudeffekter? 
• Hur låter det på vår resa? 
• Vilka ljud stöter vi på? 
• Stöter vi på några hinder? 
• Hur tar vi oss vidare? 
• Var slutar resan? 
• Vad händer på den nya platsen? 
• Vilka träffar vi där? 
• Hur slutar berättelsen? 

Resa genom en tanke
Instruktion att ge gruppen:
1. Blunda eller sitt för dig själv en stund, titta ner i golvet om det känns 
bekvämare. 

Tänk dig nu att du ska ut på en resa. Jag kommer att ställa frågor under 
resans gång, dessa svarar du på för dig själv, du ser din resa framför dig 
utan att berätta för oss andra vad du ser. Du vet inte vart du ska resa, hur 
du ska resa, vad som är ditt mål med resan eller vad det är för en slags 
resa. Det enda du vet är att du ska resa tillsammans med en grupp. Du 
vet inte vem de är, det enda du vet är att ni ska göra denna resa som en 
grupp.

Nu ger ni er iväg. 
• Vad reser ni med, hur tar ni er fram?
• Vad ser du för färger runt omkring er?
• Hur låter det på er resa? 
• Vilka ljud har ni runtomkring er? 
• Hur luktar det? 
• Vad känner du för dofter?

• Fundera på hur du vill att resan ska vara tillsammans med gruppen? 
• Vad är viktigt för dig? Att ni har roligt ihop? 
• Att ni har en ledare för resan? 
• En slags reseledare? 
• Att ni har god stämning, att ni har samma åsikter om saker? 
• Vad vill du att det ska vara för stämning i gruppen?

(Övningen fortsätter på nästa sida)
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IVÄG!

2. Varsågod att titta. 
Ta pappret som du har framför dig och tänk att det är ett klotterplank. 
Skapa en bild/tavla av din resa. Fyll pappret med alla tankar, färger, 
former, idéer du fick under resan. Det kan vara i form av ord, bilder, färg 
eller figurer.

Byt papper med varandra. Var och en ska nu berätta om den nya bilden, 
den som någon annan har gjort, utan att veta hur konstnären har tänkt. 
Det gäller att tolka bilden och beskriva vad den föreställer eller 
symboliserar för den som berättar. 

Frågestund: 
• Hur tror ni att Ullis och Ludde upplevde sin resa? 
• Vad hände på vägen? Till exempel: Ludde slängde i tandborstarna, 
det kom en storm, Vovve trillade i, potatisen tog slut, de fick slänga i 
väskorna.
• Hur var Ullis och Luddes resa?

Vägen - Alla ska med!
Ställ ut stolar längs med en vägg. Gärna något färre stolar än det är 
elever. Alla ställer sig uppe på stolarna. Uppdraget är att flytta alla stolar 
så att alla hamnar på andra sidan rummet, väggen mittemot. En får bara 
flytta på en stol ifall ingen står på den! Ingen får trampa på golvet/golvet 
är minerat! Alla ska med!

Frågestund:
• Hur samsas en om platsen? 
• Hur gör en för att alla ska komma med?
• Hur gick resan för Ullis och Ludde? 
• Vad reste de med? 
• Hur var de mot varandra på resans gång? 
• Fick alla plats? 
• Vad hände på vägen? 
• Var de sams? 
• Var det någon av dem som bestämde mer än någon annan? 
• Behövs det en ledare på resan?
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FRAMME

”Det är nog med dogs här!”

Dörrvakten/Insläppt
Två personer är dörrvakter och kommer att bestämma vilka som släpps in i 
rummet utifrån något som bara dörrvakterna känner till. Till exempel: 
färg på tröjan, ögonfärg, att man ska säga ett visst ord, att man ska göra 
en viss rörelse etcetera. 
Besökarna ska försöka ta sig förbi dörrvakterna och dörrvakternas uppgift 
är att endast släppa in de som uppfyller kriterierna. 

Vem som helst kan när som helst skrika ”avslöjad” och får då gissa vad de 
tror att dörrvakterna går på. Om ingen gissar rätt har dörrvakterna vunnit. 

Frågestund:
• Hur kändes det att bli insläppt, bortvald? 
• Hur kändes det att vara den som väljer eller säger nej till folk? 
• Hur tror ni att Don känner när Ludde och Ullis kommer? 
• Varför är Don rädd? 
• Hur verkar Michelle känna sig? 
• Hur tror ni det känns för Ludde och Ullis när de kommer?
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FRAMME

Bemötandestaty
Övningen syftar till att synliggöra hur olika bemötanden påverkar mötet. 
En i gruppen ställer sig framför de andra och fungerar nu som en lerklump 
som gruppen ska forma som en staty utifrån olika ord.
 
Exempel på ord som gruppen kan gestalta med hjälp av ”lerklumpen”: 
Misstänksam – Nyfiken - Välkomnande – Lyssnande – Rädd – Stressad.
Bygg om, omforma, skapa – vad utstrålar kroppsspråket, sänder för 
signaler, helt utan att värdera om det är rätt eller fel. 
Gå gärna igenom innan övningen hur en formar ”lerklumpen” med respekt 
för varandra. Ta i varandra försiktigt, kom upp 1 och 1 och inte alla 
samtidigt och så vidare. 

Frågestund:
• Hur var Michelle när Ullis och Ludde kom? 
• Hur var Don? 
• Vad utstrålade de med sitt kroppsspråk? 
• Hur pratade de till Ullis och Ludde? 
• Hur var Ullis och Ludde när de kom fram? 
• Hur tror ni att Don känner sig inne i huset? 
• Hur tror ni att Michelle känner sig innan hon gått ut till tältet? 
• Hur tror ni att Ludde känner sig i tältet? 
• Hur tror ni att Ullis känner sig i tältet? 

Svara gärna på frågorna genom att forma en ”lerklump” så att den visar 
den känsla som är svaret på frågan. 

”Kom! Hoppa i!”

Att mötas 
Låt 2 elever ställa sig inför resten av gruppen. 
De är nu två ”lerklumpar”. Resten av gruppen ska forma lerklumparna 
så att de möts, kommunicerar med varandra. 

Hur kan en visa med kroppsspråket att en är öppen, välkomnande, 
nyfiken, glad att mötas? Hur tar en emot? Hur får en någon att känna 
sig välkommen bara genom att visa med kroppsspråket? 

(Övningen fortsätter på nästa sida)
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FRAMME

Utveckla övningen till en dialog utifrån olika förutsättningar. 
Dela gruppen i två. Ena halvan ställer sig på en rad efter varandra och mitt 
emot ställer sig den andra halvan på en rad efter varandra. Låt de två som 
står först i varje rad gå mot varandra och mötas i en kort dialog i mitten av 
rummet. 

Dialogen är:
Person 1: - Hej!
Person 2: - Hej!
Person 1: - Bor du här? 
Person 2: - Ja.

Innan varje möte får de två som ska göra dialogen en känsla/attityd från 
respektive grupp. Prata lågt så att inte andra gruppen hör vilken känsla de 
valt. Gruppen skall även hjälpa personen med hur den kan gestalta känslan 
i mötet med den andre. Hur kan den med kropp och attityd låta känslan 
påverka mötet? 
Låt varje grupp efter dialogen gissa vilken känsla de tror att den andre 
personen hade. 

Prata om hur de olika känslorna påverkade mötet och under vilken rubrik 
ordet bör placeras: ord som hjälper oss att mötas – ord som drar oss från 
varandra.

Frågestund:
• Hur påverkade de olika orden mötet? 
• Vilka ord ledde till positiva möten? 
• Varför kan en bli misstänksam i mötet med nya människor? 
• Hur bjuder Don in Ullis och Ludde? 
• Hur tog Don kontakt? 
• Var det någon skillnad på Dons bemötande på slutet jämfört med i 
början när de träffades? 
• Vad var det som gjord att Don ändrade på sig? 
• Varför tror du att Michelle kunde vara så välkomnande? 
• Hur reagerade hon när Ullis och Ludde kom? 
• Hur påverkade Michelles beteende Ullis och Ludde?
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FRAMME

Säg hej och börja prata!
Ställ gruppen på två led mitt emot varandra. 
Ena ledet är Don och andra ledet är Ludde. 

Låt Don-ledet fundera en stund på vilka frågor Don skulle kunna ställa till 
Ludde för att de ska lära känna varandra lite mer. Gå sedan ihop 2 och 2, 
ni som står mitt emot varandra. Tänk er att ni är Don och Ludde som möts 
och börjar prata med varandra.  

Frågestund:
• Vilka frågor hade Don kunnat ställa till Ludde och Ullis? 
• Vilka frågor är okej att ställa till någon första gången två personer möts? 
• Vilka frågor skulle du kunna ställa till någon du träffar för första gången? 
• Vad skulle du vilja fråga någon du precis har träffat? 
• Spelar det någon roll i vilket sammanhang en träffar varandra? 
• Hur tar en kontakt med någon annan? 

Säg hej!: 
Att säga hej till varandra är ett sätt att skapa samhörighet och trygghet. 
Detta uppdrag består av att alla, till nästa gång vi, ses ska ha sagt hej 
till minst 4 personer som du inte känner. Det kan vara en annan elev på 
skolan, eller vuxen. Det kan vara en granne eller en personal i affären. 

Hälsa på dem du möter, på de som bor i din trappuppgång eller i samma 
område som du. Tillsammans bidrar ni med en känsla av trygghet och 
samhörighet till fler än er själva. 
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TIPS INFÖR TEATERBESÖKET

INFORMERA 
Prata gärna med eleverna om det stundande teaterbesöket och hur 
det går till när man är publik. 
 
INTRESSERA
Ge gärna en kort presentation om vad det är eleverna ska få se, så 
att de känner sig förberedda och förväntansfulla. Information om 
föreställningen finns på www.teater23.se.

BESÖKSPLANERA
Om det är möjligt, se till att ni kan komma i god tid innan 
föreställningen börjar och att ni kan stanna kvar en stund efter att den 
är slut. Vi ser gärna att ni får ett lugnt och angenämt besök hos oss.

KOMMUNICERA
Har ni några funderingar kring teaterbesöket, oavsett om det handlar 
om tematik eller logistik, så hör gärna av er till oss! Vi nås på:
info@teater23.se eller 040-30 32 23.
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