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Välkommen till inspirationsmaterialet!

Den Klingande Grodan erbjuder ledare och lärare det här inspirationsmaterialet i samband med 
pjäsen Julvisor från Savskogen. Vi hoppas materialet kommer att ge er både nytta och nöje i ert 
arbete tillsammans med barnen.

Pjäsen lyfter fram teman så som gemesnkap, samarbete och vänskap. Inspirationsmaterialet ger 
barnen möjlighet att diskutera, leka och reflektera kring pjäsens innehåll, teman och 
frågeställningar. Inspirationsmaterialet bygger på olika drama- och diskussionsövningar. Vi lyfter 
även fram samarbetsövningar och gruppdynamiska teaterlekar som utvecklar barnens sociala 
samspel och empatiska förmåga. I detta material har vi också betonat avslappnande övningar för 
att också barn kan känna sig stressade inför julen och då hjälper det med övningar som hjälper en 
varva ner.   

Använd materialet som inspiration för ert fortsatta arbete med pjäsen och dess teman. Fyll gärna 
på med egna lekar, dramaövningar och sådant som du tycker är relevant att lyfta fram i och med 
föreställningen. Välj de övningar och sätt dem i den ordning som du själv tycker är bäst passande 
för just din grupp och den tid ni har till ert förfogande.

I samband med teaterbesöket kan du också beställa en musik- eller dramaworkshop tillsammans 
med oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på materialets framsida.

Med vänliga hälsningar:

Pia Leinonen och Joni Tiala

OM DEN KLINGANDE GRODAN
Den  Klingande  Grodan  bildades  2011  i  Vasa  för  att  utöka  och  berika  utbudet  av  teater  för  barn  i
daghem-, förskole- och lågstadieåldern i verksamhetsområdet Österbotten och Svenskfinland. Teatern
ger årligen cirka 40 öppna föreställningar i Vasa och Karleby samt cirka 100 beställningsföreställningar
över  hela  Finland.  Den  Klingande  Grodans  stil  är  en  blandning  av  tal-  och  dockteater  med  stark
betoning på deltagandet och musik – alla föreställningar är genomkomponerade och framförs med
levande musik. Det är scenkonstpedagogen Pia Leinonen som står på scen och musikern Joni Tiala som
tar hand om den levande musiken under föreställningarna. 

Alla våra pjäser tar ca 30min och är riktade till barnpublik mellan 2-10 år men också yngre och äldre är 
välkomna. Det som är viktigast är att bjuda på en meningsfull och rolig teaterupplevelse för publiken.
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Information om pjäsen Julvisor från Savskogen 

Drar publiken med i sång och lek och skapar en härlig julstämning!

”Savskogsbor, Grodan Kling och hans vänner, tycker verkligen om jultiden. Julvisorna ekar när 
djuren julstökar och planerar på en gemensam julfest. Men vad julpyntar Ullan Uggla om Runar Räv 
glömmer att hämta julgranen? Bränner Amalia Ankas julgröt i botten av kastrullen? Och varifrån har 
pepparkakshuset dykt upp? Har snögubben vaknat under natten och bakat det?”

Julvisor från Savskogen dockmusikal är den åttonde delen i vår Grodan Kling serie. Nu kastar vi gamla 
bekanta julvisor och Savskogens egna julvisor i samma gryta, tillägger en skvätt julens magi och så har 
vi här ett nytt juläventyr! Musikalen riktar sig till barn i daghem- och lågstadieåldern. Som temat har 
den vänskap, gemenskapkänsla och julens magi. I dockmusikalen får också publiken sjunga och leka 
med!

Se på videotrailer här: https://youtu.be/ZdrumLXJggA

Personerna bakom
pjäsen:

Berättare och dockor: Pia
Leinonen

Musik: Joni Tiala

Produktionsfakta:

Speltid:  35 min.

Åldersrekommendation:  2-10år (eller 2-102!)

Spelyta: 4x4 m.

Språk: Svenska eller finska

Tidsbehov: Att bygga 1 h 30 min, att plocka bort 1 h.

Max publikantal: Så att alla ser bra (en stor festsal ca 100 -250, en mindre dagissal ca 60)

Läktare: Första publikraden kan sitta ca 4-5m från bakväggen  Långa gympasalsbänkar eller  
dagisbänkar (serier av tre storlekar) funkar bra! Man kan sätta stolar för sista rader och 
gympamattor för första raden. 
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Förarbete

Visst kan det pirra lite i magen när man ska gå på teater? Bygg upp förväntningarna, spänningen och 
lindra det som kan kännas lite skrämmande genom att bekanta er med pjäsen och tematiken på 
förhand. Förarbetet är till för att väcka intresse och nyfikenhet inför det kommande teaterbesöket. 
Via övningarna får barnen bekanta sig med teatergruppen Den Klingande Grodan och den pjäsen som
de kommer att se. Välj de övningar som du tycker passar just din grupp och den tid ni har till ert 
förfogande.

............................................................................................................................................

1. Bekanta er med pjäsen
Berätta att ni ska snart få titta på teater. Ni kan bekanta er med pjäsen genom att läsa beskrivningen 
på sida 3. Ni kan också se på pjäsens videotrailer på Yoube.  Titta på videon och berätta för varandra 
vad ni såg:  vad hände och vilka djur var med? Hur låter dessa djur? Var bor de? Vilken färg är de? Vad 
tror ni att kommer hända i pjäsen?

Är det första gången barnen är på teater? Då kan det vara ett utmärkt tillfälle att gå igenom vad som 
gäller när man är på en teaterföreställning. Att vanligtvist det finns någon slags läktare var publiken 
sitter och scen för de som uppträder. Föreställningen börjar när alla är färdiga. Man får gärna sjunga 
och leka med i sånger. När föreställningen tar slut ska publiken aplodera och skådespelare bugar.  Hur 
t.ex. som att man sitter på sin plats, man får inte äta godis under en föreställning och man får inte gå 
upp på scen när en föreställning pågår. Kanske barnen kommer på några andra regler som kan vara bra
att komma ihåg vid ett teaterbesök?

2. Sjung julvisor
Vi har en massa julvisor med i pjäsen. Vissa är våra egna och en del är gamla bekanta. Ni kan lyssna på, 
sjunga och öva sånglekar på förhand! Våra egna låtar finns på skivan ”Julvisor från Savskogen” som 
kan lånas från bibban, beställas av oss eller man kan lyssna den t.ex. från Spotify. För några egna 
sånger har vi också lekvideon på Youtube. Ni kan t.ex. sjunga och leka:

– Morsgrisar
Den här kan ni också sjunga på det viset att ni går igenom Savskogens djur: Skogsgrodor/ 
Skogsankor/ Skogsugglor/ Skogsrävar är vi allihopa... Ni kan också sätta lite mera rörelse i leken 
med att under versen får alla röra sig runt i rummet studsandes som grodor, med böjda ben och
korta vingar som ankor, flygandes med långa vingar som ugglor och springandes som rävar 
med händer på huvudet som rävöron.  När det blir dags att sjunga ”Jag med och du med” 
fryser benen och man pekar på den närmasten kompisen. 

– Blinka lilla stjärna

– Räven raskar över isen
Räven raskar över isen, räven raskar över isen, (händer som öron på huvudet)
Får jag lov, får jag lov (buga)
Att sjunga rävarnas visa  (öronen igen)
Såhär gör rävarna var de går, (hoppa med armar som framtassar)
och var de sitter och var de står 
Får jag lov, får jag lov (buga)
Att sjunga rävarnas visa  (öronen igen)
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– Julen är här
Det här är vår version av den finska ”Joulu on taas”
Ni kan se hur vi sjunger och leker den i vår julkalender: https://youtu.be/FiLSW1V24Lo

Julen är här, julen är här, gröten är i kastrullen: (rör om gröten i grytan)
Nu ska vi äta, nu ska vi äta hoppas man int' bli svullen: (klappa magen

– Vi sjunger och leker under granen 
Den här finns på Youtube med rörelser: https://youtu.be/ri1KWPjOWLA

– Snögubbens visa
Den här finns på Youtube med rörelser: https://youtu.be/87SbM0tlqxU

– Tipp Tapp

– Den magiska pepparkaksdegen
Se hur vi bakar på Youtube:  https://youtu.be/r0DTxuQep8g

– Hej grodorna vi hoppa högt! 
Den här är vår version av ”Hej Tomtegubbar”. Man kan antingen leka så att man får röra runt i 
rummet som det djuret som man sjunger om eller så kan man klappa takt. 

Hej Grodorna/Ankorna/Ugglorna/Rävarna vi, hoppa högt 
och låt oss lustiga vara!
Hej, grodorna vi, hoppa högt 
och låt oss lustiga vara!
En liten tid vi festa får, (Handfatorna mot varandra, ”sov” på båda sidor)
är vintern lång innan det blir vår. (armarna ”på pulpetten” kinden mot handryggen)
Hej, grodorna vi, hoppa högt 
och låt oss lustiga vara!

3. En gång i Savskogen...
Känner barnen till Savskogen från tidigare? Finns det någon som har hört om Grodan Kling eller är det  
någon som har sett en föreställning/ lyssnat på ett hörspel?  Återberätta isåfall en saga de minns. 

4. Kom hem alla mina savskogsdjur
Ledaren är på andra sidan rummet och ropar ”Kom hem alla mina barn”. Barnen svarar med att ropa 
”Hur” och då svarar ledaren ”Som grodor”. Andra djur som är med på pjäsen är ankan, räven och 
nugglan. När man har gått igenom djuren så kan ni ta snögubben och tomtenissen. Sedan kan ni byta 
så att ett av barnen tar ledarens plats och kommer på en annan karaktär eller djur, då kan man byta tills
alla har fått kalla barn hem!

5. En gran av komplimanger
Till den här övningen behöver ni stora ark färgat papper. Ni kan välja om alla ark ska ha samma färg 
eller om var och en får välja sin egen färg. Alla barn får därefter klippa ut en varsin grankvist (den ska 
vara lika stor som pappret är). På baksidan får barnen sedan skriva eller rita en komplimang, något 
snällt som man kan säga till någon annan. När alla är klara kan ni bygga en julgran på väggen utav 
grankvistarna. Detta kan nu bli er julkalender. Varje dag får ett barn välja en kvist och ledaren kan läsa 
upp eller så kan ni tillsammans titta på bilden som finns bakom den.  

Det sägs att det krävs 8 positiva kommentarer eller komplimanger för att väga upp en negativ 
kommentar. Det här är ett utmärkt tillfälle att diskutera vad det betyder att ge andra komplimanger. 
Hur ofta ger man komplimanger till andra? Vad blir man glad av att höra och vad blir man ledsen av att 
höra? När är man snäll mot någon? När är man elak? Måste man alltid vara snäll?
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Efterarbete

Efterarbetet är till för att fördjupa teaterbesöket och bearbeta de tankar, frågor och upplevelser som
föreställningen väckte. Ge barnen utrymme att reflektera och diskutera tillsammans. Viktigt att 
komma ihåg är att varje teaterupplevelse är unik och att det inte finns något rätt eller fel sätt att 
tolka en konstupplevelse. Välj de övningar som du tycker passar just din grupp och den tid ni har till 
ert förfogande.  

................................................................................................................................

1. Minnesrunda
Vad kommer barnen ihåg från föreställningen? Be barnen stänga ögonen och tänka tillbaka på 
föreställningen. Vad kommer de ihåg? Be dem tänka på en scen eller situation, någonting som hände i 
pjäsen som de tyckte var intressant. Därefter får barnen öppna ögonen och berätta för varandra vad 
de kommer ihåg. Samtala runt om händelsen och ställ gärna följdfrågor.

 Vad hette karaktärerna? 
 Vad hände i början av föreställningen? Hur slutade den? 
 När var det som allra roligast? När var det mest spännande? Vad kommer barnen speciellt ihåg?

 Var det någonting som barnen inte tyckte om? 

Viktigt är att alla är uppmärksamma på den berättar, på så sätt känner sig alla barn sedda och får 
möjlighet att berätta om sina tankar, känslor och upplevelser.

2. Grodan Klings snölykta

Ledaren kan förbereda med att klippa ut stora pappersbollar av vitt A4 papper. Därefter får barnen rita
en bild av den scen eller situation som de kommer bäst ihåg. I tur och ordning kan de sedan berätta om
sin bild och därefter kan ni sätta snöbollarna på en vägg så att de bildar en vacker och färgsprakande 
snölykta.   

3. Snöflingornas dans 
Både vuxna och barn kan drabbas av julstressen. Det är roligt med allt spännande och extrapyssel men 
det tar också på krafter och koncentrationsförmågan. Med tanke på det här har vi tillsatt några 
avslappningsövningar av vilka den här är först! Ni kan sätta nå passligt t.ex. instrumentalmusik på 
bakgrunden när snöflingorna börjar sin dans och ledaren ger instruktioner när dansen går vidare:

– Alla förvandlas till stjärnor som blåser snöflingor (som i pjäsen)
- Sedan förvandlas till  spända snöflingor som dansar runt (spänner muskler)
- Sedan landar snöflingor till marken  (lägger sig)
- Och rullas till en snöboll (rullar ihop och runt på golvet)
- Snöbollar kastas i luften (sprattlar med alla kroppsdelar)
- Och splashar på marken  (exploderar med kroppen)
- Sedan smälter snöbollar till vattenpölar (mjuk i hela kroppen, avspänner)

4. Snögubbens nattpromenad
Den här avslappnande leken heter Snögubbens nattpromenad:
Det är natt och stjärnorna blinkar på natthimlen alla få gå runt som en isfrusen snögubbe. Snögubbens 
gångstil är ganska långsam när han int har separata ben – därför måste också barnen gå med 
ihoplimmade ben. När ledaren klappar en gång stannar snögubben och lyssnar på månen. När ledaren 
klappar igen börjar snögubbern gå vidare. Efter ett par gånger blir det morgon när ledaren klappar två 
gånger. Då kommer solstrålar och börjar smälta snögubben som riktigt riktgit långsamt smälter och 
förvandlas till en vattenpöl  (lägger sig på golvet).
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5. Runar rävs skrinnlitta
Runar Räv  tycker om att skrinna på dammen han skrinnar så ivrigt att han glömmer vad hans uppgoft 
var. Amalia Anka försöker ta fast Runar för att påminna honom om uppgiften. Välj en (eller två) som 
blir Amalia Anka. Alla andra är rävar som   - ”skrinnar” på gården/ i salen. När Runar blir fast – fryser han
i staty. Frusen Runar kan räddas genom att någon kommer och ”knackar bort isen” me tre 
knackningar.

6. Nissen Nils pepparkakor 
Nissen Nils tycker att det är ganska knepigt med att baka pepparkakor – och när man inte kan 
någonting så bra som man skulle vilja kunna – då gäller det att öva! Börja med att alla få tvätta 
händerna (ett bra tillfälle att mimiskt öva på en rätt handtvättningsteknik). När händerna är tvättade 
delas gruppen i par. Den ena får vara Nissen Nils och den andra är degklumpen som Nissen ska forma 
till en pepparkaka.  Ledaren kan ge förslag på former t.ex. grodor, ankor, rävar och ugglor eller så får 
barnen bestämma själva vad det är för slags pepparkaka de vill göra. Turas om så länge det är roligt. 
Sedan kan man dela grupper i två grupper var den ända gruppen är bakande nissar och den andra 
gruppen degbollar. Då ska nissar laga en ”pepparkaksskog” och sedan visa och berätta ledaren vilka 
figurer finns med.

7. Tipp tapp – kurragömma
Alla får vara tomtenissar i den här leken. Stå i ringen och sjung tipp tapp. När ni sjunger första versen 
börjar ledaren peka på barnen (som man skulle räkna) tipp, tapp osv. Den som hamnar vara den sista 
tappen väljas till nissen ”Trötter” som blundar. Fortsätt med att sjunga andra versen. När 
tomtenissarna trippar på tårna börjar de gömma sig. Den som blundar sjunger själv ett varv till och efter 
den vaknar hen och börjar leta efter sina försvunna kompisar. När han hittar en så ska den tomtenissen gå 
tillbaka var ”Trötter” var och sov. Hen ska sovandes sjunga första versen ensam, vakna efter det och slå sig 
med i letargänget!

8. Julgranspyntandet
Sjung tillsammans julgransvisan från pjäsen ”Julgranen snart få i festkläder stå. Alla nu delta i pytandet 
får. Vi hänger vi hänger nu kulor i granen...” Ledaren får vara julgranen och barnen får dansa kring 
granen som julgransbollar, ljusen, bjällror, girlander och allt annat som ni kommer på. Barnen få också 
föreslå vad de vill pynta granen med. I slutet av varje vers sjunger man ”Stjärnan vi sätter i toppen” då 
fryser alla barn till stjärnor med sina utsträckta stjärarmar. Då är det dags att bestämma följande 
dekoration och sången få börja om.

9. Skrattgran
Be alla barnen lägga sig på golvet och bilda en gran med grenar som sticker ut genom att lägga sig zick 
zack på rygg med huvudena på varandras magar. Ledaren instruerar nu hur var och en skall skratta. 
Den som ligger i ena ändan av flätan ska skratta en gång, nästa två gånger, nästa tre osv. tills man 
kommit till andra ändan där den siste t.ex. får skratta 15 gånger. Därefter uppmanar ledaren allvarligt 
alla att skratta i tur och ordning. Detta lyckas oftast inte utan alla brister ut i gapskratt, vilket 
naturligtvis är meningen.

10. Snögubbens presenter
”Tänk om alla hjälpte till. Trolla sorgen bort vi vill. Om varje dag och varje kväll. Skulle var och en bara vara
snäll”. -Sjunger Snögubben. Börja med att pyssla ihop en papperssnögubbe  på väggen. Snögubbens 
mun ska sättas fast med häftmassal med mungiporna neråt. Diskutera tillsammans: Hur är man snäll? 
Vad kan vara bra att tänka på om man vill komma överens med andra? Vilka goda gärningar kan alla 
göra i vardagen? Var och en får antingen klipp och klistra ihop eller rita en paket och bestämma vilken 
god gärning paketet ska innehålla.  Innehållet ska skrivas på paketet med hjälp av ledare. Då får var och
en gå och ge paketet till snögubben. Antingen kan ni göra så att den som ger gåvan berättar vad är i 
paketet eller så får ledaren ”Öppna” paketen och läsa dem i Snögubbens roll. Då får man se hur 
Snögubbens mungipor vänder uppåt och han börjar le!
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11. Julsånger
Vad ger mer julstämning än att sjunga julsånger tillsammans? Det brukar också alla djur i Savskogen 
göra. Låt alla barn välja ett djur som de vill spela och ordna därefter med en mysig sångstund. Föreställ 
er att ni sitter i Savskogen, vid en brinnande eld och ovanför er glimmar stjärnorna i vintermörkret.  
Den här leken kan också lätt utvecklas till en programpunkt på julfesten. Med litet anskitsmålning, 
tygsvansar och kartongöron som kan limmas på tomteluvor blir alla till olika djur som sedan kan sjunga 
i Savskogen. Då behöver man inte heller vara nervös över sin egen sångprestation för att det är djuren 
som sjunger – inte barnen!

12. Amalia Ankans pepparkakshimmel
Det är mycket roligare att baka tillsammans än för sig själv, på något sätt blir pepparkakorna så mycket
godare då, det har Amalia Anka i alla fall lärt sig. 

Ledarna kan antingen förbereda degen för barnen eller så gör ni det tillsammans, det kan vara 
spännande att vänta på degen medan den vilar. Om man vill kan man sedan trycka ut stjärnor i degen 
och göra små hål i pepparkakorna innan de åker in i ugnen, därefter kan man sätta kristyr på dem och 
hänga upp dem i taket. Vad kan ge mer julkänsla än doften av pepparkakor och vackra bruna stjärnor 
som hänger ovanför en? 

Amali Ankas Pepparkakor Grodan Klings Glasyr

1 ½ dl ljus sirap
2 dl strösocker
¾ dl vatten
150 g mjölkfritt margarin 
3msk färdig pepparkakskrydda
eller

2 tsk kanel
1 tsk ingefära
1 tsk mald kardemumma
1 tsk malda kryddnejlikor
1 tsk pomerans 

2tsk bikarbonat
7,5 dl mjöl

1 dl florsocker
1-2 tl vatten

karamellfärg

1. Häll socker, sirap och vatten i en kastrull. Koka upp och lyft bort kastrullen från värmen.

2.Dela margarinet och lägg det i en bunke tillsammans med kryddorna. Häll över den heta 
sockerblandningen och rör om tills margarinet smält. Låt det svalna till rumstemperatur.

3.Blanda mjöl med bikarbonat och rör ner det i smeten, som blir ganska lös (den sväller sedan). 

4.Låt degen vila, övertäckt eller inlagd i plastpåse, 1–2 dygn innan den bakas ut. Sätt ugnen på 200 
grader. Kavla ut en liten bit i taget – det är alltid enklast. Mjöla lätt på bakbordet och kaveln.

5.Ta ut pepparkaksfigurer med mått eller skär ut på fri hand med vass kniv och lägg på en plåt med 
bakplåtspapper.

6. Sätt in plåten i ugn, 200 grader och grädda kakorna i 4-6 minuter. Passa noga – pepparkakor bränns 
lätt.

7.  Blanda florsocker med 1-2 tsk vatten till en jämn glasyr. Häll i vatten lite i taget tills glasyren är 
smidig. Dela upp den i flera skålar och droppa ner olika karamellfärg i skålarna. Blanda väl, lägg i olika 
spritspåsar och dekorera pepparkakorna med glasyren.
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13. Grodan Klings tunga täcke
Den här avslappningsövningen passar utmärkt som en kvällssaga eller så kan man läsa den innan 
dagsvila på dagis. Genom en avslappnande fantasiresa får barnen möjlighet att skapa rogivande inre 
bilder och att i fantasin återuppleva sinnesförnimmelser som de kanske varit med om. Övningen 
utvecklar också kroppskännedom och -medvetenheten. Övningen kan göras om och om igen. Att 
barnen till slut nästan lär sig berättelsen utantill är bara en fördel. Genom att de känner igen både 
sagan och den känsla den förmedlar aktiveras det parasympatiska nervsystemet, som gör att de 
känner lugn och ro. Då övningarna repeteras blir det lättare och lättare för barnen att skapa de 
rogivande inre bilderna, som de sedan kan återvända till även i andra situationer för att lugna sig. Be 
barnen att lägga sig ner bekvämt och tänka sig att vara  små grodor. Läs texten i lugn takt, ta en paus 
efter varje rad.

Det är natt.

Grodan Kling har borstat sina tänder 

och kryper in i sitt bo i Gammeleken.

Grodan Kling lägger sig ner i sin säng och drar sitt täcke på sig.

Täcket är tjockt, tungt och varmt.

Grodan sträckar ut sina armar och gäspar.

Han ligger på sin rygg och stänger ögonen.

Grodan sätter sina händer på sin mage

och känner hur magen stiger och sjunker i takt med andningen.

Grodan Kling är lika lugn som månen på natthimlen.

Han är lika tyst som räven som sover i sin lya.

Grodans armar är lika tunga som Gammelekens tjocka rötter.

Hans fingar är stilla som kottar som hänger i granen.

Hans ben är tunga som strandstenar vid plaskdammen.

Grodan känner hur lugn och ro flyter ner som en varm filt 

som rullar honom i ett mjukt paket som ska skickas till drömmarnas värld.

Ullan Uggla viskar från sitt bo:

Här har du det bra och få känna dig trygg.

Sov du, 

Jag håller vakt. 
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