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Hej!

Det här är ett fördjupningsmaterial som Teater Reagera har tagit fram på 
uppdrag av Teater 23. 

Syftet med fördjupningsmaterialet är att ge dig som vuxen olika verktyg 
till att fortsätta arbetet med föreställningen Pappa är ute och cyklar efter 
teaterbesöket. Det finns en mängd olika övningar och tips på aktiviteter 
och vi hoppas att detta material kan hjälpa dig som lärare och pedagog 
att förjupa dig kring de frågor och teman som föreställningen tar upp.

Denna lilla cykelverkstad som vi har byggt upp på vår scen, rymmer allt 
från storslagna drömmar och innerliga hemligheter, till gnagande rädsla 
och svårhanterlig oro för vad som ska hända. 

Vi på Teater 23 hoppas att Pappa är ute och cyklar och att detta 
fördjupningsmaterial kan vara en ingång till en rad spännande samtal och 
reflektioner bland eleverna och att föreställningen får leva vidare i
klassrummet långt efter att teaterbesök är över.

Vi vill gärna höra från er!
Skicka gärna barnens idéer och tankar till pappacyklar@teater23.se.

Om barnen själva vill kontakta oss på teatern så går det bra att nå oss på 
våra olika sociala medier:

Eller besök vår hemsida: www.teater23.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
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3.Samtliga foton är tagna av Amelie Herbertsson.



INTRODUKTION

Fördjupningsmaterial till föreställningen
PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR

Detta är ett material i flera delar som kan genomföras tillsammans 
eller som separata delar vid olika lektionstillfällen. Övningarnas syfte 
är att fånga upp scenkonstupplevelsen, tolka och reflektera över 
denna samt att ge gruppen möjlighet att arbeta med de teman som 
lyfts fram i föreställningen. Samtliga övningar kan göras enskilt eller i 
grupp. 

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 tankar och 
fantasier. 
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DEL 1 – PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR

”Jag brukade sitta på disken och dingla med benen och titta 
på när pappa smorde upp en kedja eller lagade en punka.”

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.  

Ute och cyklar
Inled gärna med att prata om namnet på föreställningen: 
Pappa är ute och cyklar.

Frågeställning: 
Varför tror ni föreställningen heter så? 
Vad tror ni att dem menar med den rubriken? 
Passade rubriken på föreställningen? 
På vilket sätt tycker ni att pappan är ute och cyklar?

Associera fritt – teckna, klottra, skriv
Låt gruppen fundera enskilt över föreställningen. Låt dem sedan fylla ett 
papper med det de minns från föreställningen såsom situationer, 
karaktärer, teman, repliker etc. Allt de kan komma på.

Frågeställning:
Vad tycker ni att föreställningen handlade om? 
Hur slutade föreställningen? 
Vad fastnade hos dig? 
Vilka tankar dyker upp hos dig när du tänker på föreställningen? 
Hur såg det ut på scenen? Vilka färger och material hade använts? 
Vems historia var det som berättades? Vad hände? 
Vilket är ditt starkaste minne från föreställningen?
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DEL 1 – PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR

Collage
Gör ett collage av de tankar, känslor, bilder etc. som föreställningen 
väckte hos dig. 

Klipp ut bilder, ord, meningar som du tycker passar med de känslor 
och tankar du fick av föreställningen. Material: tidskrifter, 
dagstidningar, serietidningar, utgallrade böcker etc. 

Frågeställning: 
Hur upplevde du föreställningen? 
Som positiv, jobbig, glad, knasig, kul etc. 
Vilka känslor väckte den? 
Vilka bilder fick du av föreställningen?
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DEL 2 - HEMLIGHETER

”Något är också på tok i den lilla cykelverkstaden. Ägaren 
Eddie och hans son Freddie som tidigare har varit de bästa 
av vänner, har börjat hålla hemligheter för varandra.”

Kategorisera hemligheter 
Börja med att prata om vilka hemligheter Eddie och Freddie hade för 
varandra - spåna fritt och skriv upp alla hemligheter ni kan komma 
ihåg på tavlan.

Frågeställning:
Vilka hemligheter hade Eddie och Freddie för varandra? 
Vad är en hemlighet? Spåna vidare på fler hemligheter och fyll på 
listan på tavlan. 
Finns det hemligheter man kan ha för vuxna? För kompisar? 
Får man ha hemligheter för vuxna? 
När borde man berätta om en hemlighet? 
Om en hemlighet skulle såra den andre, hur gör man då? 
Finns det hemligheter som vuxna inte behöver känna till? 

Läs upp alla hemligheter ni skrivit upp en åt gången och låt eleverna 
rösta på om det är en ok hemlighet eller inte ok. Viktigt att påpeka att 
man tar ställning här och nu. 
Om man reser sig upp betyder det: OK hemlighet
Om man sitter kvar och sätter ena handen på huvudet betyder det: 
INTE OK hemlighet 

Läs upp exemplen i snabb takt och ha efteråt ett avslutande samtal 
kring hur man tänkt och varför man tyckte som man gjorde. 
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DEL 2 - HEMLIGHETER

Måla hemligheter
Låt alla få två vita papper var. 
Fundera kring: Vilken färg har hemligheter? OK respektive INTE OK 
hemligheter - har de olika färger?
Fyll det ena pappret med färgen/färger och former/mönster som 
symboliserar OK hemligheter.
Fyll det andra pappret med färgen/färger och former/mönster som 
symboliserar INTE OK hemligheter. 
Kan även skriva in text med exempel på hemligheter som passar på 
respektive papper. 

Frågeställning: 
Hur påverkade Eddie och Freddies hemligheter deras relation? 
Vad hände med hemligheterna i föreställningen? 
Hur berättade Eddie och Freddie för varandra om sina hemligheter?
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DEL 3 - MÖRDARSONEN

”Tänk om någon sett honom. Tänk om polisen kommer hit! 
Tänk om de... sätter honom i fängelse!”
 
Del 3 fångar upp den oro man kan känna när saker inte är som de 
borde vara. Oro som kan uppstå när personer i ens omgivning 
förändras och situationer uppstår som man inte kan styra över själv. 
Genom att göra övningar tillsammans och sätta ord på sina tankar ges 
gruppen en möjlighet att bearbeta eventuell oro. 
 
Bygg ditt eget Orosmonster
Börja med att prata om Freddies oro, vad var han orolig över?

Frågeställning: 
Hur känns oro i kroppen? 
Finns det olika slags oro? 
Kan man vara orolig för vuxna? När och hur då? 
Kan vuxna vara oroliga för barn? Kring vad och hur då? 

Låt varje elev bygga sitt eget Orosmonster. 
Hur ser det ut? Hur ser oro ut i form och färg? Är det stort, litet, 
knasigt, klumpigt, platt?
Exempel på olika material: lera att forma och bränna, gipsbinda att 
fukta och forma på ett papper, papper att färglägga/riva i remsor/
skrynkla/forma på olika sätt, kartong att klippa i bitar och klistra ihop 
eller t.ex. kastanjer man kan sätta ihop med tandpetare.
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DEL 3 – MÖRDARSONEN

“Jag beundrade honom.”

Ombytta roller
En övning som fångar upp relationen mellan barn och vuxna. 

Frågeställning:
När är vuxna bra att ha? När är de jobbiga och irriterande? 
Kan en vuxen vara ens hjälte och det jobbigaste man vet samtidigt? 

Låt ett barn eller en lärare komma fram och ställa sig framför resten av 
gruppen. Den symboliserar nu en vuxen och är som en lerklump som 
resten av gruppen kan påverka. 
Föreställ er en stressad och orolig vuxen. 

1. Bygg vuxenstaty
Gå fram, en och en, och bygg om lerklumpen så att det blir en staty 
av en stressad och orolig vuxen. 
Frågeställning: Hur ser kroppen ut när man är stressad? Hur ser krop-
pen och ansiktet ut när man är orolig? 

2. Dubba statyn
Ge statyn tankar och repliker genom att en och en går fram, ställer sig 
bakom statyn och sätter händerna på statyns axlar och säger vad den 
tänker och/eller säger. 
Frågeställning: Vad är vuxna oroliga för? Hur var det med Eddie, vad 
var han orolig för? Varför tror ni att han saboterade alla skateboards 
och sparkcyklar? När blir vuxna rädda? Vad tror ni att den vuxne 
tänker? Vad säger den? 
Ta fram så många olika tankar och repliker som möjligt.

3. Bygg om statyn
Gå fram en och en till statyn och säg något lugnande till den 
vuxne. Gör samtidigt någon förändring i kroppen på statyn så att 
kroppsspråket blir mer positivt/avslappnat. 
Frågeställning: Vad skulle du kunna säga till den vuxne för att lugna? 
Vilka tips och råd kan du ge till en orolig och stressad vuxen? 
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DEL 3 - MÖRDARSONEN

Cykelallé kring oro
Under denna övning kan man gärna spela upp naturljud för att skapa 
en känsla av att vara ute och cykla på landsvägen. 

Börja med att varje barn sätter sig, för sig själv, någonstans i rummet. 
Alla skall blunda och lyssna till ljuden. När du som pedagog känner 
att stämningen i rummet är lugn och koncentrerad, ber du barnen 
fundera över vad de skulle säga till en vän/ett syskon/en vuxen när 
denne är orolig. 

När alla är klara får de stiga upp och ställa sig som en allé, dvs. två 
rader, med ansiktena vända mot varandra. Var och en får i tur och 
ordning gå genom allén och tänka sig att de är ute och cyklar genom 
en stor allé medan kompisarna på sidan turvis säger sin mening. 

Detta kan bli en mycket fin upplevelse om övningen görs långsamt och 
koncentrerat. Du som ledare kan stå i den ena änden av allén och 
säga vem som står i tur. Be barnen, en åt gången, gå långsamt genom 
hela allén. Ni kan gärna öva ett varv innan och låta naturljuden vara 
på svagt i bakgrunden. 
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DEL 4 – MIN VERKSTAD

”Tänk om jag kunde rulla iväg... Bara rulla långt härifrån...”

Bygg din egen verkstad
Ibland kan vi behöva ett ställe att gå till när saker är jobbiga, 
krångliga, stressiga etc. En egen verkstad dit vi kan gå för att få vara 
för oss själva en stund, samla tankarna och slappna av – en alldeles 
egen verkstad som man i tanken kan åka till när man vill. 

I denna övning får barnen bygga sin verkstad fylld med olika verktyg. 
Ett verktyg kan vara en sak eller en person eller en plats som gör att 
du mår bra, som hjälper dig att bli lugn, som får dig att sväva, precis 
som skateboarden fick Freddie att sväva. 

Låt barnen få fundera en stund kring vilka verktyg de har i sin 
omgivning, t.ex. personer, idrott, saker, platser, favoritmat etc. som de 
mår bra av. 
Varje elev får en skokartong som är verkstadsrummet. Skapa din egen 
inredning i verkstaden genom att måla och rita på insidan av 
kartongen. Samla därefter bilder på och/eller föremål att fylla din 
verkstad med.
Material: skokartong eller flyttlåda, utgallrade böcker, tidsskrifter, 
papper och tusch etc. Man kan även göra hål i taket på lådorna och 
hänga upp bilder med hjälp av sytråd och en bit tandpetare.
Om gruppen vill kan man ha en vernissage där alla ställer ut sin låda 
och skriver en liten text som beskrivning/förklaring till sin låda. 
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DEL 5 – GLÄDJETJUT

”Det var det enda som stod på min önskelista faktiskt. 
En skateboard!”

Hur reagerar Freddie när han får en skateboard i början av 
föreställningen? Vad skulle få dig att reagera på det sättet? 
Vad skulle skapa ett sådant glädjetjut hos dig? 
Hur ser ditt glädjetjut ut?

Samla gruppen i en ring och låt var och en berätta om sin sak som 
skulle skapa ett glädjetjut hos just den personen. Låt varje barn få visa 
sitt glädjetjut.

Filma gärna när hela gruppen samtidigt gör sina glädjetjut och skicka 
filmen till Teater 23. 
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PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR
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TIPS INFÖR TEATERBESÖKET

INFORMERA 
Prata gärna med barnen om vad de ska få vara med om, vad teater 
är och hur det går till när man är på teaterbesök. 
 
INTRESSERA
Ge gärna en kort presentation om vad det är barnen ska få se, så att 
de känner sig förberedda och förväntningsfulla.

ANKOMST/HEMFÄRD
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.

PRATA MED OSS!
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.

Foto: Amelie Herbertsson
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