
Kommissarie Gordon
Handledning för pedagoger

I ditt arbete som pedagog har du möjlighet att arbeta vidare med föreställningen Kommissarie 
Gordon på det sätt som fungerar bäst för just dig och dina barn. Lärarhandledningen är tänkt 
att användas efter teaterbesöket.
Övningarna i kompendiet ska ses som uppslag och inspiration till egna idéer. Välj de övningar 
som känns tilltalande, välj bort de andra.

Kom ihåg föreställningen scen för scen:

- Skådespelarna kliver in i sagan.
- Ekorren Valdemar kommer till polisstationen och berättar att hans nötter är stulna.
- Kommissarie Gordon, som är en padda, undersöker trädet och hålet och börjar spana.
- Kommissarie Gordon fryser fast och blir räddad av en liten mus, en nöttjuv.
- Kommissarie Gordon förhör nöttjuven och ger henne ett namn och ett jobb.
- Valdemar har blivit bestulen igen så Gordon och Paddy undersöker brottsplatsen och drar slutsatser.
- Paddy har en idé om vem som är nöttjuven och frågar djuren i skogen och får hjälp av fåglarna att hitta den listige.
- Paddy tror sig ha hittat tjuven men Gordon har dragit egna slutsatser om vilket djur som skulle kunna ha tagit nötterna.
- Gordon och Paddy kommer på en plan och riggar en fälla.
- En nöttjuv fångas och ställs till svars och får sitt straff.
- Gordon och Paddy ser de riktiga stortjuvarna och följer dem till ett träd.
- Stortjuvarna luras att lämna tillbaka nötterna.
- Gordon och Paddy släpper ut Valdermar som belönar dem med en tvillingnöt.
- Fallet avslutas och Paddy får stämpla.



Om skolans värdegrund och uppdrag – ur Lgr 11: 
Skolans uppdrag
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet. I all undervisning är det angeläget 
att anlägga vissa övergripande perspektiv. Det etiska 
perspektivet är av betydelse för många av de frå-
gor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla 
skolans verksamhet för att ge grund för och främja 
elevernas förmåga att göra personliga ställnings-
taganden. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för 
kunskaper.
De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer 
och uppleva känslor och stämningar. Drama,    
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text 
och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

1. Diskutera / recensera föreställningen 
Låt barnen återge handlingen i föreställningen. 
Var det något de inte förstod? Vad tyckte de om 
och vad tyckte de inte om. Prata om på vilket sätt 
historien berättades. Diskutera om man hade kunnat 
berätta historien på ett annat sätt. Om dina barn är 
skrivkunniga kan de även skriva några rader om 
föreställningen och läsa upp för varandra. Skicka 
gärna kopior till oss på Teater Pero!

2. Förslag på diskussioner utifrån föreställnlingen
- Hur uppstår rykten och vad kan de ställa till med?
Hur spreds ryktena om Räven i skogen? Har barnen 
egen erfarenhet av att osanna rykten har spridits 
någon gång? Hur kan man stoppa ett rykte som håller 
på att spridas?

- Vad är skatt och hur funkar det? 
I skogen finns ju ingen skatt men Kommissarie Gordon 
tycker att en som har mycket kan dela med sig till 
den som ingenting har. Lite som med skatt. Varför 
betalar man skatt och vad används dessa pengar 
till? Vilka områden tycker barnen att man borde 
prioritera med hjälp av skattepengarna?

- Brott och straff.  
Diskutera hur Kommissarie Gordon ser på brott 
och straff. Översätt hans sätt att tänka till er egen 
verklighet, först i ett vardagligt perspektiv hämtat 
ur barnens verklighet och zooma sedan ut och titta 
på hur samhället i stort skulle se ut om Kommissarie 
Gordon fick bestämma. Diskutera sedan hur barnen 
själva skulle vilja att verkligheten ser ut.

- Vad betyder ett namn?
Den lilla musungen som kommer till Kommissarie 
Gordon har inget namn. Hon får namnet Paddy. Vad 
betyder det att ha ett namn egentligen? 

Hur skulle det kännas att inte ha ett namn eller om 
ingen vet vad du heter? Har barnen någon gång öns-
kat att de hade ett annat namn? Har ni smeknamn 
i klassen eller hemma? Hur har dessa uppkommit? 
Prova att ge varandra snälla smeknamn utifrån var 
och ens egenskaper.

Om språk och estetiskt berättande – ur Lgr 11: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker /…/ 
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 
annat estetiskt berättande ska eleverna ges förut-
sättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten 
och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen ska 
också bidra till att eleverna får förståelse för att 
sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser 
för andra människor. Därigenom ska eleverna ges 
förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. 
(Lgr-11 s.222)

3. Läs böckerna
Läs boken Kommissarie Gordon. Det första fallet 
som föreställningen baseras på. Det finns ytterligare 
två böcker i samma serie: Kommissarie Gordon. Det 
sista fallet? och Kommissarie Gordon. Ett fall i alla fall.
Prata om böckerna och titta på likheter och olik-
heter mellan boken och föreställningen. Vad skiljer 
dem åt? Finns det något i boken som ni saknar 
i föreställningen? Finns det saker i föreställningen 
som inte finns med i boken?

4. Hitta på en fortsättning
Be barnen hitta på en fortsättning på sagan om 
Kommissarie Gordon och Paddy. Om dina barn är 
skrivkunniga kan de skriva ner fortsättningen. Annars 
kan ni berätta de nya sagorna för varandra. Denna 
övning kan göras i grupp eller individuellt.



5. Drama
Dela in klassen i mindre grupper och be dem välja 
en av scenerna i föreställningen som de sedan 
memorerar, repeterar in och spelar upp för varandra. 
Är det många grupper som väljer att göra samma 
scen? Kan man göra samma scen på olika sätt? Vad 
var det som fick eleverna att välja just denna scen?

Om bildberättande – ur Lgr 11: 
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att 
utveckla kunskaper om hur man framställer och 
presenterar egna bilder med olika metoder, material 
och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för 
att skapa. /…/
Framställning av be rättande informativa och sam-
hällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter 
och upplevelser. (Lgr-11 s.20, 22)

6. Bilder
Be barnen att rita scener ur föreställningen. Om 
många barn väljer att rita samma scen kan ni prata 
om varför de valde just den scenen. Gjorde den ett 
extra starkt intryck? Skicka gärna teckningar till oss 
på Teater Pero!

6. Lek med perspektiv
I Kommissarei Gordon använder vi ibland små 
modeller som vi filmar och projicerar på vårt fondtyg 
för att skapa illusionen av t.ex. en skog. 
Prova själva att bygga små modeller av olika miljöer 
t.ex. ert eget klassrum. Använd vardagliga föremål 
som byggdelar och försök på ett lekfullt sätt att ut-
forska hur dessa föremål kan upplevas helt anorlunda 
i en annan skala. Använd modellen som er egen lilla 
fingerteater genom att rita ansikten på elevernas 
fingrar och hitta på en liten scen som utspelar sig 
i modellen. Denna scen kan filmas eller spelas upp.
Om ni har utrustningen så testa att filma och proji-
cera upp modellen på en filmduk och undersök vad 
detta ger för möjligheter till lek med perspektiv. Sveavägen 114 113 50 Stockholm

info@pero.se www pero.se
Kontor 08-458 92 10

Observera att det finns bra appar för Surfplattor och 
mobiler där man kan rita teckningar som sedan kan 
användas som bakgrund till film. Ett bra exempel är 
appen Greenscreen.

7. Djur är bra på olika saker
Kommissarie Gordon drar sina slutsatser om vilket 
sorts djur som kan ha tagit nötterna utifrån respektive 
djurs egenskaper. Alla djur är bra på olika saker. Be 
barnen välja ett djur och fundera på vad just detta 
djur är bra på. Rita av djuret. Om barnen är skriv-
kunniga kan de skriva lite kort om saker som djuret 
kan göra och även om det finns saker som just detta 
djur absolut inte kan göra. Jämför de djur som barnen 
har valt och diskutera olika situationer där vissa djur 
i samlingen klarar sig bättre än andra. 
Dela in barnen i grupper och be varje grupp hitta 
på ett eget mysterium där något djur har begått ett 
brott och där olika djurarter är misstänkta. Lösningen 
till vilket djur som är skyldigt ska kunna göras genom 
slutledningsförmåga. Be sedan grupperna presentera 
sitt mysterium för sin klass och låta klassen lösa fallet 
genom slutledningsförmåga. 

8. Räkna nötter
Samla nötter, ekollon, kottar eller stenar och använd 
dessa att göra olika räkneuppgifter. (Det går förstås 
lika bra med legobitar, pennor, gem eller dyl.) Dela 
in barnen i grupper och be varje grupp hittta på ett 
klurigt räkneexempel som kan synliggöras med fö-
remålen. T.ex. Grodan har 24 nötter och lånar ut 5 
nötter till Råttan och 3 nötter till Ormen. Hur många 
nötter har Grodan kvar? 
Be barnen lösa varandras räkneexempel. Se hur kluriga 
gåtor ni kan göra.

Hoppas att ni får en rolig stund tillsammans efter 
föreställningen och tveka inte att höra av er ifall ni 
har några frågor eller funderingar!


