
Himladrumlar
en roadmovie ovan molnen

Lärarmaterial



Det var en gång tre änglar som kom ner till jorden… eller egentligen var de två och en 
halv, för den tredje var inte en riktig ängel ännu.

På jorden träffar de en gubbe som heter Elof och är över hundra år gammal och som 
spelar dragspel och har en hund som heter Tuffs.

Men en halv ängel kan drumla till det ordentligt… bara en god gärning kan ställa allt 
till rätta igen!

VÄLKOMMEN TILL BYTEATERN OCH 
FÖRESTÄLLNINGEN HIMLADRUMLAR!



Barnen behöver egentligen bara veta att ni ska se en teater som heter Himladrumlar. 

Men om du vill kan du prata lite mer om det ni ska vara med om:

Be barnen fundera över vad ordet Himladrumlar kan betyda! Det har naturligtvis att 
göra med vad teatern handlar om.
 
Du kan berätta lite om hur man gör teater (ni kanske till och med har gjort en egen 
teater och då vet ni redan väldigt mycket). 

• Skådespelarna har tränat flera veckor tillsammans med regissören. 
• Scenografi är alla grejer som finns på scenen.
• Alla lamporna i riggen lyser på det som är viktigast och tänds och släcks omärkligt 
för att det ska bli så vackert och spännande som möjligt.
• Musiken är specialskriven för just den här teaterpjäsen.
• Det är fullt med folk på teatern som hjälper till med att snickra och måla och sy och 
ringa i telefoner och spela in ljud och mycket mer innan publiken kan komma.

Men egentligen är det viktigaste att ni alla är förväntansfulla och tycker att det ska 
bli spännande och roligt att gå på teater! 

Vi tar hand om er under föreställningen och barnen får naturligtvis synas, höras och 
reagera så mycket de vill på det som händer på scenen. På teatern är det tillåtet att bli 
både arg, glad, överraskad och ledsen. 

FÖRE TEATERBESÖKET 
- HUR FÖRBEREDER NI ER?

I teaterns värld kan vi spegla oss och reflektera över världen omkring oss. Vi kan lära 
känna oss själva och omvärlden lite bättre. 

Vi hoppas att teatern kommer att väcka tankar och känslor som inspirerar er att leka, 
drömma, samtala och reflektera kring det ni varit med om.

I det här brevet vill vi ge dig som vuxen lite tips på vad du kan göra tillsammans med 
barnen i anslutning till teaterbesöket. 



Om man får berätta vad man tänkte och kände på teatern och får veta vad andra 
tänkte och kände, kan man bli både bekräftad och berikad. 
Det brukar finnas mycket att prata om. Barnen kommer säkert att ha kommentarer 
och frågor.

• Tänk på att inte börja med att värdera föreställning! Spara frågorna om vad som var 
bra och dåligt och vänta med att avslöja vad du själv tyckte. 

• Be barnen berätta vad de mindes från föreställningen istället. Då kommer ni mycket 
längre i samtalet.

• Om det finns frågetecken, låt barnen själva försöka förklara vad det var som hände. 
Alla har rätt till sin egen tolkning, så det är viktigt att påpeka att ingenting av vad man 
upplevde var fel.

EFTER TEATERBESÖKET
- VAD GÖR MAN DÅ?



Ta till vara den lust och nyfikenhet som teatern väcker och gör några enkla lekar eller 
övningar.

ÄNGLASKOLA

Flygträning:                                                            
Andas in – armarna upp
Håll andan – håll armarna uppe
Andas ut – armarna sjunker lite
Upprepa tills ni flyger iväg…!

Goda gärningar:
Om ni inte lyckas lära er flyga kanske ni måste göra några goda gärningar först!

Kom på några goda gärningar som ni kan göra i klassen eller hemma. 

Kanske kan ni göra goda gärningar som en stafett eller som en skicka-vidarelek i 
klassen.



DOCKSPELARTRÄNING

Dela in klassen i grupper med 4 elever i varje grupp. 
Först får eleverna göra en enklare övning för att förbereda sig:

Skulpturen
Låt en elev vara som en lerklump och de andra 3 är skulptörer som formar 
lerklumpen.

Dockan                                                             
Nu bestämmer ni att en av eleverna i gruppen ska vara docka och de andra tre är 
dockskötare som delar upp arbetet mellan sig så att:
• En elev sköter dockans fötter
• En elev sköter dockans ena arm
• En elev sköter dockans andra arm

Dockan ska låta sig styras av dockskötarna och då måste dockan vara väldigt följsam 
och alla dockskötare måste hålla koll på varandra och samarbeta! 

Dockan kan:
• Klappa händerna
• Klia sig i huvudet
• Lyfta ena benet
• Sätta sig på en stol
• Gå 4 steg framåt och stanna
• Möta en annan docka och hälsa

Låt alla, eller de som vill, få vara docka. Hitta på annat som dockan kan göra, men var 
försiktiga med varandra!



FILOSOFISKA RUTAN

I sagan påstår vi en hel del som vi inte kan veta om det är sant! Men sådant är ju livet! 
Varken mamma eller pappa eller lärarna vet allt! Vi kan egentligen bara gissa och tro 
olika saker. Då kan det vara väldigt spännande att tänka lite extra noga och få veta vad 
andra tänker och tror om samma sak! 

Vi får filosofera en liten stund.

Här är några filosofiska frågor som ni kan tänka extra på om ni vill:

   Finns det en annan värld ovan molnen som vi inte kan se?
   Känner du någon som är död, något husdjur eller någon människa? Var är 
   dom nu?
   Var fanns vi innan vi föddes?
   Blir hundar lika ledsna som människor om någon dör?
   Om du fick ställa en fråga till någon som är död, vad skulle du fråga då?



Lycka till och på återseende 
önskar Byteatern Kalmar Länsteater

             Kontakta oss gärna om ni undrar över något.
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