
MIMA MED OSS - en digital workshop

Lärarhandledning
Hej bästa lärare, tack för ni har valt att genomföra Pantomimteaterns digitala workshop “Mima med oss” .
Workshopen är uppdelad i två delar. 
Del 1 är en förinspelad film och del 2 är ett zoom-möte mellan oss skådespelare och elever. 

Del 1 
Här nedan kommer praktisk information som ni behöver för att genomför del 1 på bästa möjliga sätt.

Ni behöver följande; ett stort rum med en projektor. Förslagsvis ett klassrum med en projektor i taket. Skjut ut bänkarna åt väggarna så ni 
får så mycket plats som möjligt i att röra er fritt i. 

Ni behöver en dator och bra internet-uppkoppling. Öppna youtube-länken ni har fått i mailet för att komma till workshops-filmen. Filmen får 
ni skickad till er så fort ni bokat workshopen och är tillgänglig för er tills att del 2 är genomförd. Kolla gärna igenom filmen en gång innan 
för att ni lärare har koll på upplägget. Det är enkelt, det enda ni behöver göra är att pausa och starta filmen när den ber om det. Koppla upp 
datorskärmen till projektorn. 

Be barnen sprida ut sig i klassrummet. Det är okej att sitta på golvet när vi ger information och inspiration, men under uppvärmningarna 
och övningarna så är det bra om alla står upp. 
Det kan vara till fördel att även ni lärare gör övningarna i filmen. 

Del 2
Här nedan kommer praktisk information som ni behöver för att genomför del 2 på bästa möjliga sätt.

Ni behöver ett stort rum med en projektor. Förslagsvis ett klassrum som ni skjuter ut bänkarna mot väggen från mitten. Det är bra om ni får 
mycket plats i rummet att röra er fritt i. 

Vi skickar en zoom-länk som ni öppnar några minuter innan för att säkerställa att tekniken fungerar. Om ni har en datatekniker på er skola, 
kan ni be hen om hjälp. 

Ni i klassrummen både ser och hör oss, men vi kan bara se er. Ni behöver skriva och formulera era frågor så tydligt som möjligt i 
chatt-forumet. Ni skriver frågor till oss och vi svarar på dem muntligt på zoom. Vi kan också ställa frågor till er i klassrummet,  det gör vi 
muntligt och ni svarar oss i chatten och vi har en dialog på det sättet.
Det innebär att ni lärare behöver ta en roll som moderator i klassrummet. Ni skriver elevernas frågor under mötet till oss och vi svarar 
på dem via zoom.

Vi kommer be eleverna att i grupper om fem visa sina etyder som de har fått i uppgift i workshops-filmen (del 1) att förbereda inför 
detta zoom-möte. Vi kommer då ge feedback och tips på hur en kan jobba mer mimiskt på olika sätt. 

Vi ser fram emot att se era etyder! Tack för att ni har valt att genomföra en digital workshop med oss på Pantomimteatern. 
Det glädjer oss att ni uppmuntrar era elever till rörelse och fantasi. 

Har ni frågor? Kontakta info@pantomimteatern.se eller 08-315464 


