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INTRODUKTION

Hej!

Det här är ett pedagogiskt fördjupningsmaterial som Teater Reagera har tagit fram i 
samarbete med oss på Teater 23. Det är främst till för dig som är pedagog och innehåller 
idéer och förslag på hur du kan följa upp teaterbesöket med Salong Koinoor tillsammans 
med dina elever.

I detta material hittar du allt från diskussionsunderlag och rituppgifter, till dramaövningar 
och berätteritekniker, samt mycket mer. Materialet är rikt på innehåll men det är självklart 
fritt fram att använda de delar som passar din klass/grupp bäst utifrån årskurs, storlek och 
intressen.

Genom att erbjuda detta material hoppas vi att diskussionen kring Salong Koinoor kan 
få fortsätta i klassrummet och vara ett givande komplement till er teaterupplevelse. 

Vi vill gärna höra från er! Dela gärna med er av era idéer och tankar till info@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 och de kontaktas via
info@teaterreagera.se.

Med vänliga hälsningar,

Teater 23 och teamet bakom Salong Koinoor.

facebook.com/teater23

Twitter: @teater23

Instagram: @teater23
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Fördjupningsmaterial till SALONG KOINOOR

Detta är ett material som skapats med utgångspunkt i berättelsen ni fick uppleva 
genom Salong Koinoor.

Ann Katrin bjöd i föreställningen på en resa genom sina minnen, upplevelser och sin 
barndom. Utifrån frågeställningar och övningar i detta material ges en möjlighet att 
dela sin scenkonstupplevelse med varandra (reception) och även möjlighet att skapa 
egna och gemensamma berättelser. 

Ta dig och din klass på en resa genom hela materialet eller plocka de övningar som 
passar er. Delta gärna med dina tankar och dela scenkonstupplevelsen tillsammans 
med dina elever. 

Nu börjar vi!
Alla blundar eller tittar ner i golvet och lyssnar en stund. En i rummet läser högt. 
Här började Ann Katrin sin berättelse: 

”Hej! Jag heter Ann Katrin. När jag var barn, för massvis med år sedan, gick jag inte på
fritids. Min mammas damfrisering låg tvärs över gatan där vi bodde, så dit gick jag varje dag 
efter skolan. Det var alltid fullt med kunder på salongen och ett himla liv. 
Välkomna till Salong Koinoor!”

Nu kan ni titta igen. Låt alla få säga ett ord var om föreställningen. Gärna det första ord 
som dyker upp när du tänker på din upplevelse. Skriv upp orden på tavlan. Använd dem 
som utgångspunkt när ni pratar vidare om föreställningen. 

Prata gärna om:
• Hur var det på Salong Koinoor? 
• Hur skulle du beskriva salongen? 
• Hur såg scenografin ut? 
• Vad fick Ann Katrin som barn göra i salongen? 
• Vilken tid utspelar sig berättelsen?
 • Vilka fick vi träffa i salongen? 
• Hur verkade det vara på den tiden? 
• Var det något som var annorlunda mot idag? 
• Hur använde Ann Katrin sin kropp och röst för att gestalta olika roller? 
• Hur fick hon sig själv att bli flera olika personer? Till exempel med kroppen, rösten, 
rekvisita och uttryck. 
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Kan ni skapa med kroppen? 
Här följer övningar som handlar om gestaltning - att visa utan att berätta. 

Pinnen
Ta en pinne, en penna eller liknande och lägg den på golvet. Ställ er i en ring runt 
pinnen, gå fram – en i taget - och ”använd” pinnen på något sätt. Förvandla pinnen till 
något helt annat. 

Exempelvis till en sak, ett instrument eller till en del av en möbel. Ni som står i ringen 
gissar vad pinnen har förvandlats till. När ni gissat rätt, släpper personen i mitten 
pinnen och en ny person går fram och förvandlar pinnen till något annat. Ni kan även 
bestämma att ni skickar pinnen runt i cirkeln så att alla får ha den. 

Gå på olika underlag
Alla går runt i rummet utan kontakt med varandra. Om en stund kommer golvet att 
förvandlas till något helt annat. Eller så kommer du att förvandlas. En bestämmer, till 
exempel du som är lärare/pedagog, och du ropar ut ”nu går vi på hal is”, ”nu går vi på 
heta stenar” och så vidare.

Ni kan även gå som olika personer – som gamla, som kära, som ledsna och så vidare. 
När ni hör vad golvet har förvandlats till visar ni med hela kroppen hur det ser ut när 
en går på till exempel is. Hur påverkar det kroppens rörelse, hur ser det ut och hur 
känns det när en till exempel går genom illaluktande sörja. Denna övning kan 
utvecklas som en kortare berättelse, att en person är ute och stöter på olika människor 
och förhåller sig till dem, stöter på olika underlag och känner på olika saker. Så att ni 
får en sammanhängande berättelse. 
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Charader
Dela in er i mindre grupper om cirka fem personer per grupp. Du som lärare/pedagog 
får gärna ha förberett cirka elva lappar per grupp med ett ord per app i olika 
kategorier. Exempel på kategorier: 
• Djur
• Platser
• Yrken
• Känslor. 

Hela klassen sätter sig på stolar som en publik och en av grupperna kommer upp på 
”scengolvet”. Du som lärare/pedagog visar en lapp åt gången för gruppen som sedan 
ska visa med kroppen vad som står på lappen – utan prat eller ljud. 

Alla i gruppen visar samtidigt. Bestäm innan ni sätter igång att publiken börjar med att 
titta en stund, när du som lärare/pedagog ger signal får publiken gissa på vad de tror 
att gruppen gestaltar. 

Till dig som pedagog: Varför drama?

Kirsten Fredin (dramapedagog samt lärare i Svenska) och Kent Hägglund (dramapedagog samt doktor i 
pedagogik) menar att genom att arbeta med fysiska uttryck skapas trygghet i att stå inför grupp och även 
ökad kroppsmedvetenhet. 

Drama, såsom övningarna i detta material, stärker bland annat samarbete och koncentration samt ökar 
tilliten till den egna kroppen och dess möjligheter enligt Fredin och Hägglund. Vilket i sin tur stärker 
förmågan att till exempel stå inför grupp såsom vid en presentation i skolan. 
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Läs högt igen:
”Det var när vi skulle åka på lägerskola med klassen... Först åkte vi buss, sen åkte vi båt, sen 
kom vi till en ö med en stor skog. Vi skulle gå igenom skogen för att komma till lägerskolan. 
Vi skulle sova där över natten och jag hade aldrig sovit borta förut… jag var ju så 
fruktansvärt mörkrädd… Jag gick med Svanen.”

En röd tråd
Rita upp en röd linje på tavlan – gå igenom, utifrån vad ni minns från föreställningen, 
de olika situationer/händelser som Ann Katrin var med om. Börja vid tidpunkten då Ann 
Katrin kommit fram till lägret och skriv upp alla händelser i följd längs med den röda 
linjen.

Prata gärna om:
• Hur skulle du beskriva stämningen i föreställningen?
• Hur förändrades scenografin under föreställningen? 
• Vad innehöll Ann Katrins berättelse för olika delar? 
• Var det något som var sorgligt? Roligt? Konstigt? 
• Fanns där någon konflikt? 
• Var det något som var obehagligt?
• Vad är egentligen en berättelse? 
• Vad har berättelser för betydelse för oss? 
• Vad kan berättelser ge oss? Hur påverkar de oss? 
• Kan ni fantisera fram en berättelse? 

Här följer övningar där ni kan skapa era egna berättelser med hjälp av fantasin. 

Ett-ord-berättelse
Dela upp er i två grupper och sätt er i cirkel. I varje cirkel ska ni berätta en historia 
genom att säga ett ord var i tur och ordning. Ingen får säga mer än ett ord i taget. 

Försök att hålla ett ganska högt tempo. Bestäm innan ni börjar hur många varv ni ska 
köra, till exempel. begränsa det till två varv under vilka ni ska hinna få fram en 
huvudperson, en konflikt och ett avslut. 

Bestäm därefter en i vardera grupp som får ”återberätta” historien för den andra 
gruppen. Ni kan utveckla övningen genom att även gestalta varandras berättelser. 
Ni förbereder ett uppspel av den andre gruppens berättelse.
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Berätta utifrån 4 saker
Du som lärare/pedagog delar in gruppen två och två. Sätt er parvis mitt emot 
varandra. 

A säger fyra olika saker (till exempel bord, stol, apa, radio) och någonting om sakerna 
(till exempel mögligt bord, våt stol, norsk apa, gammal radio). 
B ska nu fantisera ihop en historia där sakerna ingår och skapa en sammanhängande 
berättelse. 
Byt sedan roller. 

Samlas i helgrupp och berätta gärna vilka berättelser som dök upp:
• Vad handlade de om? 
• Vad hände? 
• Fanns det någon konflikt? 
• Hur slutade dem? 

Statysaga 
Nu kopplar vi ihop att använda kroppen och att berätta en saga Dela in er i mindre 
grupper om cirka fem. Varje grupp väljer en känd saga eller berättelse som ni tror de 
flesta känner till. Ni ska sedan visa sagan för resten av gruppen i form av tre statyer.

Staty 1 visar hur sagan börjar, staty 2 visar mitten av sagan och staty 3 visar hur sagan 
slutar. Alla i gruppen ska vara med i alla statyerna, Om det inte finns personer/figurer i 
sagan så det räcker kan någon gestalta omgivningen till exempel ett träd. Bestäm tre 
statyer, öva på dem. 

När alla är klara med sina förberedelser sätter ni er alla som en publik. En grupp åt 
gången kommer upp på ”scengolvet”. Innan ni börjar så bestäm att även om ni i 
publiken förstår vilken saga det är så säg ingenting förrän gruppen visat färdigt.

Publiken börjar med att blunda och gruppen ställer sig i sin första staty. När gruppen 
står klara i sin första staty, säger en i gruppen ”biip”. Publiken tittar och får se den 
första statyn. Efter en stund säger en i gruppen ”biip” igen och publiken blundar. 
Gruppen ställer sig i staty nummer två och säger ”biip” när ni är färdiga och publiken 
tittar på staty nummer två och så vidare. Ni som visar statyerna får tänka på att inte 
säga ”biip” för snabbt. 

Ge publiken en chans att verkligen ta in statyn och få fundera och tolka i lugn och ro. 
Det känns alltid lite längre för er som står i statyn än för publiken som tittar, så ta med 
det i beräkningen. Efter att gruppen visat färdigt kan publiken få gissa vilken saga det 
handlade om. 
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Min berättelse
Ann Katrin lät oss ta del av sin berättelse. Med minnen från olika delar av hennes 
uppväxt. Hur ser din berättelse ut? 

Du ska nu få skapa en tidslinje över ditt liv fram till idag. Sätt er alla för er själva vid 
ett bord med papper och penna. Dra en linje mitt på pappret. Linjen börjar med att du 
föds och slutar där du är idag. Börja med när du var liten och skriv in händelser, 
situationer, upplevelser som påverkat ditt liv. Du väljer själv vad som känns viktigt för 
dig (exempelvis jag flyttade, fick ett syskon, träffade min bästa vän och så vidare). 
Fundera på vilket minne som du upplever skulle vara okej att dela med dig av till 
klassen.

När ni är klara så dela in er i grupper om fem personer som sätter sig i varsin ring. 
Låt alla i gruppen berätta om sitt minne. Därefter ska ni skapa en gestaltning som är 
en sammanslagning av alla gruppmedlemmars minnen. Hur kan ni sätta ihop alla 
minnen och visa upp dessa i en kort scen? Gestaltningen visas upp för resten av 
klassen. Låt publiken få berätta vad de såg, därefter förklarar gruppen kort vilka 
minnen som fanns med i gestaltningen.

Till dig som lärare/pedagog: Fördjupa arbetet - kopplingar till läroplanen! 

Länkar med vidare tips kring lektionsupplägg, kopplingar till kursmål samt hur ni kan fördjupa arbetet 
genom att skapa individuella skriftliga berättelser:

• https://liiahlin.wordpress.com/2017/11/02/svenska-skriva-berattelser-med-karaktarsschema/
• https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/mia-kempe/2016-12-11-att-skriva-berattelser
• https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-1-3/svenska-och-sagor/
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Läs högt igen:
”Varje dag spelade vi fotboll med liten boll på skolgården. Svanen och Nina stod och 
viskade i en hörna. Jag var fortfarande sur på dem för det där med lägerskolan. Passa! Passa 
bollen Roffe! Vi hade ett så bra samspel jag och Roffe, bollen bara flög fram och tillbaka. 
Passa! passa Ro... Ånej, då kommer Daniel och hans gäng.”

Ann Katrin berättade om jobbiga situationer mellan kompisarna. Men också om hur de 
var samspelta när de till exempel spelade fotboll eller gjorde saker tillsammans. 
Vad kan ni göra tillsammans, hur kan ni samarbeta och hur fungerar det?

Stå på linje
Ni ska nu få ställa er på en linje utifrån olika förutsättningar utan att prata. Exempel på 
förutsättningar är: gatunumret i din adress, födelsedatum, antal platser du bott på och 
så vidare. Där lägst nummer är till höger och högst nummer är till vänster och i rätt 
ordning däremellan. 

Gör gärna övningen flera gånger utifrån olika förutsättningar. Avsluta med att prata om 
hur det gick, hur ni kommunicerade och om ni utvecklade nya sätt att kommunicera när 
ni inte fick prata.

Stolarna
Alla ställer sig på varsin stol utspridda i rummet. Ert mål med övningen är att ni ska 
samla alla i gruppen, med sin stol, i en cirkel. Men! - ni får inte flytta en stol om någon 
står på den. En stol får endast flyttas om den är tom. Ni får inte använda någonting 
annat i rummet än era stolar till att förflytta er. Golvet är minerat, skulle någon nudda 
golvet får ni börja om hela övningen igen. 

Prova att göra det utan att prata, ni får endast kommunicera med hjälp av gester och 
mimik. Börja med att fundera på, var för sig, hur ni ska göra för att lyckas med 
uppgiften att flytta alla med sina stolar till en cirkel utan att nudda golvet och endast 
flytta en stol om den är tom. Lycka till! 

Prata gärna en stund efter övningen om hur det gick, var alla med och bestämde hur ni 
skulle göra eller var det någon/några som ledde? Hade ni bråttom? Om ja, var 
instruktionen att det var bråttom? Hur skulle ni beskriva ert samarbete? Vad tar ni med 
er från upplevelsen av denna övning?



FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Del 1: Bilda figurer
Dela in er i mindre grupper om cirka sju i varje. Bestäm ett lagnamn i varje grupp. 
Du som lärare/pedagog ropar ut olika ord som lagen nu ska skapa med hjälp av era 
kroppar.  Alla i laget ska vara en del av skulpturen och det gäller att skapa den så 
snabbt som möjligt. 

När ni är färdiga ropar ni ert lagnamn.  Den grupp som är först klar får tre poäng, grupp 
nummer två får två poäng och så vidare. Om det är fler än tre grupper får de grupper 
som är klara efter grupp två, 1 poäng var. Ni måste inte göra denna övning som en 
tävling, ni kan välja att göra övningen i helgrupp. 

Förslag på ord: träd, fyrkant, triangel, sorg, glädje, cirkel, vänskap, familj, siffror eller 
bokstäver etc. 

Så! Nu har ni rest genom Ann Katrins berättelse, delat med er av era respektive 
scenkonstupplevelser, skapat gemensamma berättelser, gestaltat och samarbetat! 
Hoppas ni haft kul och tänk – allt skapades av er, med era kroppar, röster och 
reflektioner och framförallt er fantasi!

Till dig som lärare/pedagog: Varför drama- och samarbetsövningar – kopplingar till forskning och läroplan!

Ett sätt att underlätta kommunikation och skapa trygghet i klassen är att helt enkelt göra lustfyllda, gemen-
samma övningar som på ett lekfullt sätt ökar förmågan att samarbeta. 

Dramapedagogerna Kirsten Fredin (svensklärare) och Kent Hägglund (doktor i pedagogik) menar att drama 
kan bidra till att barn får känna sig trygga som individer och övar sin lyhördhet för andra. 
Enligt Viveka Rasmusson och Bodil Erberth stärker arbetet med drama elevernas sociala kompetens samt 
deras empatiska förmåga. Genom att dramatisera och gestalta tränar eleverna på att uttrycka sig och kom-
municera vilket skapar förutsättningar till ökat samarbete. 

Lgr11: ”Eleverna ska ges möjlighet att få uppleva känslor och stämningar genom olika uttrycksformer som 
rytmik, drama, dans, text, form och skapande..”

Källor: 
Hägglund, Kent, Fredin, Kirsten (1993) Drama bok 
Stockholm: Liber Utbildning 

Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Rasmusson Viveka, Erberth Bodil (2008) Undervisa i pedagogiskt drama 
Lund: Studentlitteratur



SALONG KOINOOR

PÅ SCEN: Ann Katrin Andréasson
MANUS, REGI & MUSIKVAL: Ann Katrin Andréasson
REGIÖGA, LJUDLÄGGNING & SÅNGTEXTER: Brita Björs
SCENOGRAFI & KOSTYM: Kajsa Hilton-Brown.
LJUS: Iben West
KONSTRUKTION: Måns Ekander 
REKVISITA: Désirée Holmberg
TEKNIK & RIGG: Anna Nässlander
LJUDTEKNIK & SYNTOLKNING: Narjes Al-Ansari
ILLUSTRATION & GRAFISK FORM: Thomas Olsson
FOTO: Amelie Herbertsson
FÖRDJUPNINGSMATERIAL: Karin Forsslund, Teater Reagera  
MARKNADSFÖRING & TURNÉ: Mario Castro Sepulveda  
PRODUKTION: Stina Engquist 
 
MED STÖD AV: Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad 
 
Salong Koinoor hade urpremiär den 18 september 2020 på Teater 23 i Malmö.



TIPS INFÖR TEATERBESÖKET
INFORMERA 
Prata gärna med eleverna om det stundande besöket och hur det går till när man går 
på teater.  Hjälp oss gärna att hålla ordning under föreställningen men hyssja eller 
tillrättavisa inte barnen, såvida de inte stör andra barn i publiken. Spontana reaktioner 
hör ett teaterbesök till!

Vi kan även tipsa om Riksteaterns handledning Att öppna nya världar:
http://tf.riksteatern.se/riksteatern_se/Barn-och-unga/Riksteatern-Att-oppna-nya-varldar.pdf

INTRESSERA
Ge gärna en kort presentation om vad det är eleverna ska få se, så att de känner sig 
förberedda och förväntansfulla. Information i form av elevbrev, foton och videotrailer 
om föreställningen finns på:
www.teater23.se.

PLANERA
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 funderingar kring teaterbesöket, oavsett om det handlar om tematik eller 
logistik, hör gärna av er till oss! 

Vi nås på: info@teater23.se eller på telefonnummer 040-30 32 23.


