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VÄLKOMMEN	TILL	PANTOMIMTEATERN!	
	
	
Pantomimteatern	startades	1977	och	har	i	över	40	år	skapat	nydanade	teater	för	barn	och	vuxna.	
Genom	mimens	och	kroppens	fantastiska	språk	når	vi	känslan	och	hjärtat.	Tillsammans	med	
nykomponerad	musik,	genomtänkt	scenografi,	ljud-	och	ljus	skapas	en	magisk	värld	för	stora	och	
små.	I	våra	föreställningar	strävar	vi	efter	att	ta	upp	aktuella	frågor	som	berör	och	som	kan	stanna	
kvar	hos	publiken	även	efter	dem	har	gått	hem.	
	
Vad	roligt	att	du	valt	att	se	OH	SNAP	med	din	barngrupp.	För	vissa	barn	kan	detta	vara	deras	
allra	första	teaterbesök,	och	vi	är	måna	om	att	det	ska	bli	en	bra	upplevelse.	
Det	du	nu	håller	i	din	hand	(eller	läser	på	din	skärm),	är	en	handledning	och	inspiration	till	
hur	ni	kan	jobba	vidare	med	pjäsen	och	dess	tema	efter	att	ni	sett	föreställningen	
tillsammans.	Du	använder	materialet	som	du	själv	tycker	passar	dig	och	din	grupp	bäst,	så	
att	det	känns	roligt	och	givande	för	just	er.	Du	kan	göra	samtliga	övningar,	men	du	kan	också	
plocka	en	eller	ett	par	övningar	och	göra	de	på	ditt	sätt.	Ingenting	är	rätt	eller	fel.	
	
	
Om	föreställningen	–	Regissörens	ord	
	
Någonstans	i	ett	mörkt	och	pixligt	vakuum	vaknar	Majora	upp	ensam	och	intrasslad	i	ett	
digitalt	nät.	Majora	vill	ropa	på	hjälp,	men	när	hen	öppnar	munnen	flyger	det	ut	
youtubeklipp	på	söta	kattungar	och	twittrande	fake	news.	Majora	har	fått	hela	världens	
massmedia	i	sin	kropp!	Samtidigt	letar	Navi	hopplöst	efter	sitt	syskon	och	går	vilse	bland	
memes,	GIF-ar,	nätmobbning,	youtube-	&	instagraminfluencers	och	meningslösa	
statusuppdateringar.	
	
Pantomimteatern	ger	en	massmedial	mimföreställning	om	skärmberoende,	som	på	ett	
lekfullt	sätt	vill	göra	den	unga	publiken	medveten	om	vad	den	totala	uppkopplingen	gör	med	
våra	kroppar.	
	
Digitaliseringen	har	många	både	bra	och	dåliga	aspekter	och	teknologin	kommer	alltid	att	
fortsätta	utvecklas,	detta	kan	vi	inte	påverka.	Men	vi	kan	göra	oss	medvetna	om	vad	
skärmanvändningen	och	uppkopplingen	gör	med	våra	kroppar	och	hjärnor.	Med	en	lekfull,	
digital	och	mim-teknisk	gestaltningsmetod	vill	jag	prata	om	överanvändning	av	sociala	
medier	och	missbrukning	av	skärmen.	Jag	vill	lämna	den	unga	publiken	med	en	frågeställning	
och	uppmuntran	till	en	sund	relation	med	dagens	snuttefilt	-	mobiltelefonen.	
	
/Ana	Stanišić	
	

	
PANTOMIMTEATERN	 	 	 	 	
www.pantomimteatern.se	
info@pantomimteatern.se	
08-31	54	64	
Gästrikegatan	14	
113	62	Stockholm	
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Innan	föreställningen	
	
När du och din barngrupp går och tittar på föreställningen önskar vi att du ska kunna luta dig 
tillbaka och uppleva tillsammans med barnen. Alla barn reagerar olika på teater och att vissa 
barn ropar till, skrattar, frågar, eller på andra sätt deltar i berättandet ser vi som någonting 
positivt. 
 
Om du vill kan du förbereda barnen på att de ska gå på teater och vad det innebär. För vissa 
barn kanske det är första gången de går på teater. Prata gärna om hur det går till på en 
teater, lite om vilka som jobbar där och vad som förväntas av en som publik. På 
pantomimteatern jobbar vi utan ord och använder oss av kroppen och rörelser, vilket också 
kan vara någonting att lyfta, före eller efter att ni sett föreställningen. Vill du sätta dig in mer 
i hur du kan tänka som vuxen på teatern rekommenderar vi Riksteaterns 
pedagoghandledning ”Att öppna nya världar”. Den finns att ladda ner gratis som PDF här:  
http://tf.riksteatern.se/riksteatern_se/Barn-ochunga/Riksteatern-Att-oppna-nya-varldar.pdf 
Men, du kan också ta med gruppen till teatern utan att förbereda de särskilt mycket alls och 
låta upplevelsen tala för sig. Du känner din grupp bäst. 
Vi önskar dig och din barngrupp en rolig och spännande upplevelse som förhoppningsvis 
väcker både tankar och intressanta diskussioner! 
 
	
Innehåll	
	

1. Minns pjäsen, samtal 

2. Uppvärmningar, samarbetsövningar 

3. Gå igenom pjäsen, samtalsövningar 

4. Värderingsövning, samtal 

5. Skrivövningar 

6. Bildövning 

7. Fler frågor att samtala och fundera kring 

 
1. Minns pjäsen, samtal  
Minnesrunda.  
Sitt i en ring. Gå sedan varvet runt och låt en och en säga en sak de minns från 
föreställningen. Det kan vara vad som helst. Någon minns en specifik händelse, någon annan 
en känsla och någon kanske minns vem de satt bredvid den. Ingenting är fel. Försök hålla 
borta recensioner om huruvida någonting var bra eller dåligt. Detta är ett bra sätt att börja 
friska upp minnet av föreställningen och komma igång. 
 

2. Uppvärmningar 
Alla-tillsammans-statyer 
Dela klassen i grupper om 10 till 15 elever. 
Du säger saker som har med pjäsen eller temat på pjäsen att göra och alla ska tillsammans 
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göra en staty på detta. Ge dem en begränsad tid så att de måste bejaka sina första impulser 
och inte hinner värdera förslagen. Du kan till exempel räkna ned från 10 och säga att när du 
kommer till 0 ska de stå helt stilla och tysta. Börja enkelt med några uppvärmningsstatyer. 
Välj/hitta på saker som passar din klass eller barngrupp. 
 
Bli en 
- cirkel 
- kvadrat 
- orm 
- bokstaven A 
- dator 
- laddare 
- syskon som bråkar 
- glad emoji 
- bajsemoji 
- Bolibompadraken 
- youtubeklipp med gulliga kattungar 
- snapchatspöket 
- månlandningen 
- likes 
 
Om du vill kan du ”trycka på play” på någon av statyerna och låta eleverna röra sig och göra 
ljud en stund. Mindre statyer utifrån pjäsen. Dela in klassen i mindre grupper om ca. 4 elever. 
Låt dem göra en staty, alltså en stillbild, av någonting de minns från föreställningen. De 
kanske minns någon specifik scen, händelse eller känsla från pjäsen. Här kan du ge eleverna 
lite längre tid men håll det ändå relativt kort för att undvika prestationskrav. Några minuter 
bör räcka. En grupp i taget visar sedan sin staty och de övriga får gå runt och titta och 
spekulera kring vad statyn föreställer. Sedan får de som skapat statyn berätta hur de tänkte. 
Skärmkaos (fruktsallad) En bra uppvärmning inför samtalsövningen ”Heta stolen”. 
Som leken fruktsallad fast med paddor, smartphones, datorer och skärmkaos. Alla sitter i en 
ring på stolar utom en som står i mitten. Alla, även den i mitten, blir tilldelad en ”skärm”. 
Padda, mobil, dator, padda, mobil, dator osv. Den i mitten ropar sedan t ex ”alla paddor 
byter plats”. Då ska alla som blivit paddor byta plats med varandra och den i mitten passar 
på att sätta sig på en stol som blir tom. Då hamnar en ny person i mitten. Den i mitten kan 
även välja att säga ”skärmkaos”, var på samtliga i ringen måste byta plats. En får inte sätta 
sig på stolen precis bredvid och har en lyft från sin stol får en inte sätta sig på samma igen. 
 

3. Gå igenom pjäsen, samtal 
Gå igenom pjäsen tillsammans 
Sitt i en ring och prata om det ni sett/upplevt, gärna utifrån konkreta frågor som: 
- hur såg det ut när ni kom till teatern? Mötte någon er där? 
- hur började föreställningen? - hur slutade den? 
- vad hände i mitten? 
- vilka olika platser utspelade sig handlingen på? 
- vilka personer fanns med? 
- kände ni igen något eller några av klippen? 
- vad var det för olika klipp, nyheter och reklam som spelades? 
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Det är viktigt att denna pratstund inte blir en vanlig "skoluppgift" som ska redovisas, utan att 
barnen förstår att det är lättare och roligare att prata om det man varit med om tillsammans 
eftersom man då kan hjälpas åt att minnas konkreta enskildheter. Och eftersom alla minns 
litet olika finns inget "rätt" eller "fel" här. 
 

4. Värderingsövning 
Heta stolen (gör gärna leken ”Skärmkaos” som finns beskriven under uppvärmningar, för att 
komma igång) 
Alla sitter på stolar i en ring. En stol är tom. Du som ledare kommer med olika påståenden 
kring ämnet skärmar. De elever som håller med om påståendet ska byta plats. De som inte 
håller med sitter kvar. Du som ledare sitter alltid kvar, håller dig neutral till påståendena och 
fungerar som en samtalsledare. Fråga gärna några av eleverna som satt och några som 
flyttade hur de tänkte och om de vill dela med sig av sina tankar. För att diskussionen inte 
ska dra iväg kan ett tips vara att bara fråga tre elever per påstående. Ställ gärna 
problematiserande frågor som: Varför? Hur? Är det alltid så? Det kan leda till intressanta 
samtal. Alla påståenden måste förstås inte ventileras. Här följer några exempel på 
påståenden rörande skärmar, skärmtid och internet. Du väljer (eller hittar på) de som du 
tycker fungerar i just din barngrupp. Det viktiga är att det så lite som möjligt finns ett rätt 
eller fel svar på påståendena. Börja enkelt för att etablera övningen. 
• All glass är god 
• Sommaren är den bästa årstiden 
• Skärmar är bra 
• Skärmar är dåliga 
• Det är bra att sitta vid en skärm ibland 
• Det är jobbigt när mobilens/surfplattans batteri dör 
• Det är bra att ha tråkigt ibland 
• Vuxna använder skärmar mer än barn 
• En kan lära sig mycket på internet 
• Det som står på internet är sant 
• Internet är ett bra sätt att hålla kontakten/umgås med vänner och familj 
• Det är roligt med reklam 
• Det är bra med/borde vara mobilförbud i skolan 
• En kan få nya vänner på internet 
• Vuxna bör ha koll på vad barnen gör på internet 
• Folk ljuger mycket på internet 
• Det är lättare att vara taskig mot någon på internet än ”irl” 
• Det går att använda en skärm och röra på sig samtidigt 
 

5. Skrivövningar 
Skrivövning- dialog 
I föreställningen OH SNAP finns ingen dialog. Skådespelarna pratar med hjälp av kroppen 
och rörelser. Låt barnen, gärna i grupper om 2-3 elever, välja en scen eller sekvens ur 
föreställningen och skriva repliker till Navi och Majora. Vad skulle de ha sagt, t ex i bråket 
om laddaren, om de hade använt ord? 
 
Skrivövning- framtiden  
Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? Kommer det vara ännu mer skärmar eller 
kommer någonting annat uppfinnas som ersätter skärmarna? Eller kommer skärmarna att 
försvinna helt? Hur skulle det i så fall kunna påverka oss människor och planeten i stort? Vad 
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skulle vi göra med all vår tid om inte skärmarna fanns? Låt eleverna jobba enskilt eller i par. 
Detta går även att göra som en bilduppgift, eller som gruppdiskussion. 
 

6. Bildövning 
Bildövning- gör en egen affisch 
Vad tycker ni att föreställningen skulle ha hetat om ni fick bestämma? Dela in barnen i 
mindre grupper och låt dem tillverka en egen affisch med sin egen titel på pjäsen och bilder 
som de tycker passar. 
 

7. Fler frågor att fundera och samtala kring 
• Hur mycket intryck klarar vår hjärna av? Behöver hjärnan vila ibland? 
• Var finns det reklam, och hur påverkar den oss? Hur tänker de som gör reklamen? 
Vad vill en uppnå med reklam? Vad finns det för olika sorters reklam? 
• Är det lättare att vara taskig på internet än i verkligheten? Varför är det i så fall så? 
Vad gör en om en upplever eller blir vittne till nätmobbning? Hur påverkas vi av det vi 
ser eller läser på våra skärmar? 
• Hur kan vi använda skärmar på ett kreativt sätt, samtidigt som vi rör på oss	
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Pantomimteaterns	workshops	
	
I	samband	med	våra	föreställningar,	eller	helt	fristående,	erbjuder	vi	workshops	i	olika	teatertekniker	
som	kan	anpassas	till	olika	teman/frågeställningar	och	skräddarsys	efter	era	önskemål.	Tillsammans	
med	våra	utbildade	pedagoger	tränar	barnen	tillit	och	samarbete	på	fysiska,	mycket	tydliga	sätt.	
Självkänslan	får	en	kick	och	ofta	får	barn	och	pedagoger	uppleva	nya	sidor	av	sig	själva	och	varandra.	
	
Vi	erbjuder	också	fortbildning	för	pedagoger	som	önskar	inspiration	för	att	få	in	mer	rörelse	och	
improvisation	i	sin	undervisning.	
	
Mim	och	teater	—	Vi	jobbar	med	kroppens	språk	och	den	fysiska	teatern.	Vi	utforskar	kroppen	med	
olika	mimtricks	och	mimtekniker.	Tillsammans	undersöker	vi	den	ordlösa	kommunikationen	och	
känslouttryck.	Många	övningar	bygger	på	nyfikenhet,	lagkänsla	och	är	väldigt	lek-	och	
lustfyllda!	Lämplig	från	3	år	och	uppåt.	
	
Cirkus	och	akrobatik	—	I	cirkusskolan	arbetar	barnen	och	skådespelarna	med	en	enkel	akrobatik	och	
leker	fram	grunden	för	en	cirkusföreställning.	Huvudsyftet	är	att	våga	ta	plats	i	leken	och	ändå	
fungera	i	grupp.	Vi	fokuserar	på	teman	som	kommunikation,	tillit,	samarbete/teamwork	och	uttryck.	
För	maximal	upplevelse	och	kvalitet	så	kommer	vi	med	två	pedagoger	för	att	kunna	dela	in	klassen	i	
två	grupper	med	12-15	elever.	Beroende	på	grupp,	syfte	och	praktiska	omständigheter	kan	en	
gemensam	avslutning	vara	givande,	i	vilken	grupperna	visar	upp	sina	övningar	för	varandra	
alternativt	till	och	med	gör	varsin	show!	Lämplig	från	3	år	och	uppåt.	
	
Vänskap	och	Integration	—	Vi	prövar	kroppsspråkets	betydelse,	olika	sociala	koder	och	hur	vi	
förhåller	oss	gentemot	varandra.	Vi	undersöker	olika	teman	på	ett	konkret	sätt,	t.ex.	samarbete,	tillit	
och	kommunikation.	Denna	workshop	kan	med	fördel	användas	med	nyanlända	elever	och	eller	
eventuella	kompisklasser.	I	workshopen	arbetar	vi	med	olika	trygghetsövningar;	hur	vi	möter	
varandra,	olika	kroppsspråk	och	sociala	koder,	t	ex	i	samarbetsövningar	och	kommunikation	genom	
parövningar.	När	människor	möts	i	fysisk	och	ordlös	verksamhet,	blir	språk,	social	status	och	
bakgrund	sekundära.	Det	viktiga	blir	leken	och	mötet	här	och	nu.		
	
I	akrobatik	tränas	förmåga	till	tillit	och	samarbete,	som	clown	vågar	vi	göra	bort	oss,	i	mim	kan	vi	lära	
oss	om	kroppsspråk,	den	ordlösa	kommunikationen	och	mycket	mer.	Det	blir	förståeligt	och	tydligare	
varför	vissa	saker	är	okej	och	andra	inte.		
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LÄSTIPS	OCH	FÖRDJUPNING	
	
Här	kommer	lite	lästips.	Kom	gärna	med	idéer	till	oss	som	vi	kan	dela	med	fler! 
 
Youtube:	How	social	media	is	affecting	teen	
https://www.youtube.com/watch?v=7QWoP6jJG3k	
	
TED	TALK:	Social	Media	&	Youth	
https://www.youtube.com/watch?v=fhwlHTXteJY	
	
YOUTUBE:	The	problem	with	parents,	kids	and	social	media	
https://www.youtube.com/watch?v=RAFSrGX0mxk	
	
Bok:	Skärmhjärnan	av	Anders	Hansen	
(Det	finns	även	många	fler	källhänvisningar	i	slutet	av	boken)	
	
Dokumentärfilm:	The	Great	Hack	-	Cambridge	Analytica	-	skandalen	
Finns	på	Netflix	
	
Dokumentärfilm:	The	American	Meme	
Finns	på	Netflix	
	
Dokumentärserie:	Dokument	Utifrån:	Facebook	-	Vän	eller	fiende	
Finns	på	SVT	PLAY	
	
Animerad	film:	Ralph	Breaks	the	Internet	
Ska	finnas	på	Via	Play	
	
TED	TALK:	Facebook’s	role	in	Brexit	-	and	the	treat	to	democracy	
https://www.youtube.com/watch?v=OQSMr-3GGvQ	
	
TED	TALK:	Quit	social	media:	Dr.	Cal	Newport	
https://www.youtube.com/watch?v=3E7hkPZ-HTk	
	

MERA	MATERIAL	OCH	INSPIRATION	
	
Riksteaterns	material	om	teaterupplevelser:	http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar	
	
Clowner	utan	gränser	gör	oftast	turnéer	i	flyktingläger,	krigsområden	och	på	andra	ställen	där	
skrattet	har	tystnat.	Sedan	några	år	turnerar	clownerna	även	i	Sverige,	bl.a.	med	Skratturnén,	i	vilken	
de	vill	sprida	kunskap	om	flyktingskapets	ofrivillighet	och	utsatthet.	Här	är	deras	metodmaterial	
fokuserat	på	Barnkonventionen:	
https://skratt.nu/sites/default/files/dokument/metodmaterial_skratturnen_2.pdf	
	
Friends	är	en	icke-vinstdrivande	organisation	med	uppdrag	att	stoppa	mobbning	och	diskriminering.	
Här	är	en	länk	till	en	del	av	deras	arbetsmaterial:	
https://friends.se/stod-rad/for-skolpersonal/	
	
Friends	rådgivning	kan	ge	råd,	tips	och	stötta	dig	som	är	elev	i	skolan,	för	dig	som	arbetar	i	
förskolan/skolan	samt	till	dig	som	är	förälder	till	barn	som	går	i	förskola/skola.	Tel:	070-725	54	30.	
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Friends	och	FN:s	flyktingorgan	UNHCR	drev	under	2013-2014	kunskapskampanjen	Hej	Sverige.	
Målet	är	att	öka	kunskapen	om	utanförskap,	förändra	negativa	attityder	och	därmed	motverka	
utanförskap.	Här	är	deras	metodmaterial:	
http://www.hejsverige.nu/wp-content/uploads/2013/01/Hej-Sverige-L%C3%A4rarhandledning.pdf	
	
BRIS	är	en	politiskt	och	religiöst	obunden	barnrättsorganisation	vars	arbete	kretsar	kring	stöd	och	
hjälp	till	utsatta	barn	och	unga.	Alla	barn	som	hör	av	sig	till	BRIS	får	prata	med	en	utbildad	och	
erfaren	kurator.	Man	får	vara	anonym	och	kuratorn	har	tystnadsplikt.	Ring:	116	111.	Mejla	eller	
chatta:	www.bris.se	BRIS	har	även	en	vuxentelefon:	077-150	50	50,	öppet	vardagar	9-12.	
	
På	http://lyssna.nu/	hittar	du	pedagogiska	material	som	värderingsövningar,	filmer,	texter	och	
uppgifter.	Bland	andra	BRIS,	Unicef,	Barnombudsmannen	och	Rädda	Barnen	står	bakom	lyssna.nu.		
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MEDVERKANDE	i	OH	SNAP	
	
Idé	&	regi:	Ana	Stanišić	
Medverkande:	Julia	Gumpert	och	Lucas	Carlsson	
Scenografi	och	kostym:	Sara	Kander	
Musik:	Dijle	Yigitbas 
Mask:	Agnes	Kenttä	
Ljus,	video	&	teknik:	Kundali	Löfstrand 
Regimentor:	Daniel	Goldmann	
Affischbild: Karl	Johansson	
Press-	&	programbilder: Bengt	Wanselius	
Trailer:	Lucas	Carlsson	
Pedagogiskt	material:	Linda	Hovmark	
Produktion:	Magnus	Byström/Veronica	Bedecs	

	
	
	
	

	
	

Om	Pantomimteatern	—	Teater	till	hjärtat	—		Mim	
Pantomimteatern	utgår	från	rörelsen	som	språk	och	spelar	ordlöst.	Mimen	är	en	konstform	som	inte	
vet	några	språkliga	eller	intellektuella	gränser	–	därför	når	den	alla	i	hela	Sverige	var	sig	en	är	född	
här	eller	nyanländ,	oavsett	ålder	eller	funktionsvariationer.	Utan	ord	når	föreställningarna	publikens	
hjärta	och	varje	åskådare	är	medskapande.	Sedan	1977	har	barn	sett	Pantomimteaterns	
föreställningar.	Dessa	barn	är	idag	själva	föräldrar	och	är	en	trogen	publik	på	Pantomimteaterns	
föreställningar	tillsammans	med	sina	egna	barn.		
	
Pantomimteatern	innehar	verksamhetsstöd	från	Statens	Kulturråd,	Region	Stockholm	och	Stockholm	
stads	kulturförvaltning.	
	

	


