
I ditt arbete som pedagog har du möjlighet att arbeta vidare med föreställningen Räven i 
den kolsvarta natten på det sätt som fungerar bäst för just dig och dina barn. Övningarna 
i kompendiet ska ses som uppslag och inspiration till egna idéer. Välj de övningar som 
känns tilltalande, välj bort de andra.

Handledning för pedagoger

Före teaterbesöket: 
-spara alla typer av papper och kartonger på förskolan. 
-berätta för barnen hur det ser ut när man kommer till teatern och förmedla hur lustfyllt och härligt 
det är att sitta tillsammans och ta emot en föreställning.
-berätta om skillnaden mellan teater och film.
-förmedla att ni vuxna ser fram emot att komma till teatern så att barnen får en positiv inställning 
inför besöket.
-beställ eller ladda ner den fina skriften Att öppna nya världar på Riksteaterns hemsida:
www.skolscenen.riksteatern.se/files/2016/09/RT_O%CC%88ppna-va%CC%88rldar_web.pdf

Våra skådespelare har stor erfarenhet av att spela för barnpublik. Vår förhoppning är att ni får en fin 
stund tillsammans med era barn och att ni njuter av teaterupplevelsen.
Väl mött i Teatersalongen!



Kom ihåg föreställningen scen för scen:

- Skådespelaren bygger en kanin som springer i skogen och flyr från den farliga Räven.
- Kanin kommer hem och är oskadd.
- Det knackar på dörren och utanför står Anka som får komma in och gömma sig i sängen.
- Det knackar på dörren och utanför står Musen som får komma in och gömma sig i sängen.
- Det knackar på dörren och utanför står Lammet som får komma in och gömma sig i sängen.
- Kanin vill inte släppa in fler djur nu och tycker någon skall ta ett snack med Räven så den slutar skrämmas.
- Sången ”Fyra djur i en säng” avbryts av att det knackar på dörren.
- En rädd rävunge har tappat bort sin mamma. Trots att det är trångt får ungen komma in. 
- Det knackar på dörren och därute står Rävmamman som letar efter sin unge. Hon ber att få stanna över natten.
- Kanin säger att sängen är för trång och mamman svarar; Vem behöver en säng när det finns en stor Räv?
- Alla de små djuren gosar in sig i Rävmammans stora svans. Det är gott om plats och alla somnar.

Efter Teaterbesöket:



Om Förskoleklassens uppdrag – ur Lgr 11: 
Undervisningen syftar till att främja elevernas 
fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans 
med andra genom lek, rörelse och skapande genom 
estetiska uttrycksformer samt med utforskande och 
praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna 
genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, 
pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin 
förmåga att samarbeta och kommunicera. Under-
visningen ska uppmuntra och utmana eleverna att 
pröva egna och andras idéer, lösa problem och 
omsätta idéerna i handling. Därigenom ska elever-
na ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet 
och tilltro till sin egen förmåga. 

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, med en skådespelare och en musiker. 
Diskutera om man hade kunnat berätta historien på 
ett annat sätt. 

2. Förslag på diskussioner utifrån föreställnlingen
- Varför var alla så rädda för räven? 
Fanns det anledning för djuren att vara rädda? Vad 
är mest skrämmande, det man känner till eller det 
man inte känner till?

- Hur känns det i kroppen när man är rädd? 
Finns det några knep för att slippa känna sig rädd. 
Många är rädda för mörkret, varför tror barnen att 
det är så? Kan man bota rädsla?

- Hur får man någon att känna sig välkommen?
Kanin släpper in alla som är rädda trots att det är 
trångt. Alla är välkomna även rävungen och räv-
mamman som kanske är farliga. Hur bestämmer 
man egentligen vilka som är välkomna?

-Hur känns det att inte få vara med?
Har barnen egen erfarenhet av att inte få vara med 
i leken? Hur känns det i kroppen? Hur ska man göra 
för att alla får vara med?

-Hur berättar man en historia?
Skådespelaren och musikern berättar tillsammans 
historien fast på olika sätt. Hur skiljer sig deras sätt 
att berätta? 

-Diskutera Tove Janssons kloka ord
Tove Jansson, författaren till bl.a. böckerna om 
Mumintrollen, har en gång sagt:
”Det är ingen konst att vara modig om man inte är 
rädd” Vad tror barnen att hon menar med det? 
Håller barnen med?

Om Förskoleklassens uppdrag – ur Lgr 11: 
Genom undervisningen i förskoleklassen ska 
eleverna sammanfattningsvis 
-ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta 
idéerna i handling,
-skapa och upprätthålla goda relationer samt 
samarbeta utifrån ett demokratiskt och  empatiskt 
förhållningssätt,
-kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang 
och för skilda syften, skapa och uttrycka sig genom 
olika estetiska uttrycksformer,
-använda matematiska begrepp och resonemang 
för att kommunicera och lösa problem, utforska och 
beskriva företeelser och samband i natur, teknik och 
samhälle, och
-röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som 
kan påverka hälsa och välbefinnande.

3. Läs boken
Läs boken ”Räven i den kolsvarta natten” som 
föreställningen baseras på (slut på förlaget men 
finns ofta på bibliotek). Prata om boken och titta på 
likheter och olikheter mellan boken och föreställ-
ningen. 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 
djuren i skogen. 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 barnen i mindre grupper och be dem välja 
en av scenerna i föreställningen som de sedan 
memorerar, repeterar in och spelar upp för varandra, 
gärna med musikaliska inslag. Är det många grupper 
som väljer att göra samma scen? Kan man göra samma 
scen på olika sätt? Vad var det som fick barnen att 
välja just denna scen?

6. Berätta med musik
Dela in barnen i mindre grupper och be dem välja 
en av scenerna i föreställningen som de sedan 
återberättar för de andra barnen genom att endast 
använda musik, ljud. och rörelse. Kan de andra bar-
nen gissa vilken scen det är som berättas trots att 
man inte använger ord? 
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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)

7. 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!

8. Bygg egna djur
I föreställningen bygger skådepselaren och mu-
sikern egna djur av papper, penna och tejp. Låt 
barnen bygga egna djur på samma sätt. Gärna i 
samband med övning nr 5. Undersök om ni kan 
använda andra material till era djur såsom toarullar, 
plastflaskor och kartonger. Gör en utställning av 
era djur. 
Här kan ni se en instruktionsfilm där Lise och Ola 
visar hur man viker en kanin:
https://vimeo.com/294461915
Skicka gärna in bilder på era egna djur till oss på 
info@pero.se!

9. Skuggfigurer
I föreställningen gör skådespelaren egna skuggfigurer 
genom att måla med vatten på ett uppspänt papper. 
Prova att hänga/spänna upp ett papper som ni 
belyser med en lampa bakifrån. Låt barnen måla på 
papper med pensel och vatten. Bilderna bleknar  så 
snart pappret torkar. Be barnen berätta en saga och 
samtidigt måla tablåerna på pappret.

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