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Välkommen till inspirationsmaterialet!

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

Pjäsen lyfter fram teman så som rörelseglädje och kompiskunskaper. Barnen får också bekanta sig 
med den globala uppvärmningen, naturskyddsfrågor och människans ansvar på sin miljö genom en 
teatersaga. 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. 

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 gör 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 Grodan framför 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 Grodan Kling och den försvunna vintern 

I den här pjäsen tar Grodan Kling med publiken till Lappland. Där kan man hitta glittrande snödrivor,
glädjen med att skida och skrinna. Man kan åka pulka och hitta nya kompisar!

“Grodan Kling och Runar Räv skulle vilja åka pulka, Amalia Anka skulle vilja skrinna och Ulla Uggla
skulle  vilja  skida  men  en  riktig  vinter  syns  ingenstans:  Det  finns  bara  några  fläckar  med  snö  i
Savskogen och Plaskdammisen är täckt med slask. Då bestämmer sig kompisarna att åka norrut för
att leta efter den försvunna vintern och de tjocka snödrivorna. När Ullan Ugglas kompass visar att de
borde vara framme blir djuren överraskade – det ser inte alls så vintrigt ut som de hade tänkt sig…
Vad i all världen är på gång? Visar kompassen fel eller är det faktiskt så att det inte finns någon snö i
Lappland? Då dyker Dulá Dalripa upp och berättar att de senaste vintrarna har varit milda också i
Lappland och att det ställer till med stora problem för djuren där. Kompisarna träffar den ensamma
och hungriga Fjällräven Filpa, som hoppar till av skräck när han ser djuren. Just när kompisarna får
Filpa övertygat att de inte är farliga hörs rävgängets skäll bakom fjället. Då gäller det att gömma sig
snabbt! Rävgänget kommer, äter Filpas mat och försvinner. Nu behövs det en listig plan för att få
rätsida på rävgänget och Filpas hem tryggt igen!”

Grodan Kling och den försvunna vintern är den nionde delen i vår serie om Grodan Kling. Pjäsen 
är riktad till barn i daghem- och lågstadieålder. I pjäsen lyfter vi fram teman teman som 
rörelseglädje och kompiskunskaper. Barnen får även bekanta sig med den globala 
uppvärmningen, naturskyddsfrågor och människans ansvar på sin miljö. I Den Klingande 
Grodans stil, så blir det levande musik, sång och lekar under hela föreställningen där publiken 
aktivt är med och deltar i äventyret.

Se på videotrailer här: 
https://youtu.be/v66GoP1u2-A

Personerna bakom pjäsen:

Berättare och dockor: Pia Leinonen

Musik: Joni Tiala

Produktionsfakta:

Speltid: 37min.

Åldersrekommendation:  2-10år 

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 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 Yotube.  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 har de? Vad tror ni kommer hända i pjäsen?

Är det första gången barnen är på teater? Då kan det vara bra att gå igenom vad som gäller när 
man är på en teaterföreställning. Vanligtvist finns en plats 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 är slut ska publiken aplodera och skådespelare bugar. Hur är man en bra 
teaterkompis då? Hur sitter man på ett bra och bekvämt sätt så att man orkar följa med i 30  
minuter? Får man äta godis  under föreställningen? Får man gå upp på scenen när  en föreställning
pågår?  Allt det här kan vara bra att  prata om, så känns besöket också tryggare för barnen. 
Kanske barnen kommer på några andra regler som kan vara bra att komma ihåg vid ett 
teaterbesök?

2. Konstiga ord
När man går på teater eller läser en bok så kan det hända att det förekommer nya ord som man 
inte känner till från förr. Det kommer en sång var man sjunger om att respektera, trakassera och 
konsumera. Vad betyder orden? Undersök tillsammans. Skapa en staty tillsammans med era 
kroppar för vardera ord. Hur skulle du stå för att visa ordet respekt? Ta fotografi och sätt upp på 
väggen tillsammans med en förklaring på ordets betydelse.

3. Det snöar i Savskogen 
Det är vinter i Savskogen och snön faller sakta ner från himlen. Vissa flingor singlar långsamt ner, 
andra snabbt, en del snurrar och en del ser nästan ut att flyga och viner med vinden. Göm 
händerna bakom ryggen. Berätta att där håller du i en magisk snöflinga. Barnen får hitta på vilken 
färg snöflingan är. Ta fram händerna och visa snöflingan (som om den vore där). Berätta vad som 
händer om man förvandlas till den, börjar man hoppa, dansa, åka med vinden, smyga tyst tyst... 
Sätt därefter på musik. Barnen förvandlas till snöflingan och rör sig i rummet. Stanna musiken en 
stund och fånga en ny snöflinga. 
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4. Den försvunna snöbollen
Börja med en diskussionövning som tränar barnen empatiska förmågor. Prata om att vara 
försvunnen. Har barnen varit försvunna någon gång? Hur känns det att vara försvunnen? Hur 
känns det för dem som letar efter den försvunna? Ni ska nu se föreställningen Grodan Kling och 
den försvunna vintern. 

Sedan är det dags att röra på sig och träna kroppsmedvetenhet med leken ”Den försvunna 
snöbollen?”. Låt barnen dansa runt till musik ni kan använda samma musik som dansande 
snöflingor har i övningen två. Stanna musiken. Då svävar snöflingorna ner och förvandlas till 
snöbollar (barnen kryper ihop och blundar.) Sätt en filt över ett av barnen. De andra ska gissa 
vem som är under filten. Var uppmärksamma på varandra. Se till att alla som vill, få rvara 
försvunnen och gömma sig under filten

5. Den Super Snälla Hjälten
Ta en bit tyg som man kan använda som mantel. Fundera tillsammans hur är man en bra kompis 
och hur man är när man är snäll.  Till exemepel kan man vara hjälpsam, hälsa alla glatt, tacka, ge 
komplimanger, fråga hur kompisen mår, lyssna, vara generös, le, trösta om någon är ledsen, 
bjuda med i leken, dela med sig och försvara om någon blir mobbad.  Skriv på färggranna lappar 
olika egenskaper och fäst lappar på manteln med en säkerhetsnål. Skapa tillsammans en rollfigur 
”Den Super Snälla Hjälten”  och kom på olika situationer och hur hjälten agerar i dessa 
situationer. Om Super Snälla Hjälten t.ex. märker att någon är ensam på gården, går hen kanske 
och frågar hur den ensamma personen mår. Dela in barnern i mindre grupper. Varje grupp gör 
tillsammans  statybilder var en får vara hjälten med mantel på och den andra får vara den som 
hjälten hjälper. Det kan vara en tredje som är nyhtesreporter som förklarar till andra grupperna 
vad som pågår i varje statybild. Alternativt så kan barnen spela scenen var någon är i knipa och 
superhjälten hjälper.

6. Kompishippa
Ett av barnen som utses till fasttagare. De andra springer undan. När man blir fast så fryser man 
till is. Vem som helst kan vara hjälten som smälter isen med en armbågshälsning, leende och med 
att titta tre sekunder i ögonen för att rädda.
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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 som berättar, på så sätt känner sig alla barn sedda 
och får möjlighet att berätta om sina tankar, känslor och upplevelser.

2. Grodan Kling småpratar
Det är bra att kunna småprata. Har man övat det så är det lättare att komma i kontakt med nya 
människor. Träna barnens sociala och kommunikativa kompetens med att småprata om väder 
och vind. Samla barnen i ring och småprata, ställ dem frågor så som ”Hur står det till?”, ”Vad 
tycker du om vädret idag?”, ”Vad har du haft för dig idag?”.  Fråga barnen om de kommer ihåg 
hur Grodan  Kling i början av pjäsen träffade sina kompisar, hälsade och frågade var och en hur 
det gick för dem. Alla svarade Grodan Kling men frågade inte tillbaka hur Kling mådde utan stack 
sin väg. Hur tror barnen det kändes för Grodan Kling? Blev han ledsen? Tänk om Klings kompisar 
hade efter att de berättat om sin dag, frågat hur Kling mådde i stället för att sticka iväg? Kanske 
skulle de ha kommit på någonting roligt tillsammans. Det är också viktigt att komma ihåg att 
fråga tillbaka. Dela in barnen i mindre grupper och låt dem på egen hand småprata en liten stund 
genom att använda sig av frågorna och komma på egna. 
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3. Ja det kan vi göra!
Ingen vill leka utomhus med Grodan Kling. Vad kan man göra utomhus när det är vinter? Låt 
barnen hitta på och berätta. Lek sedan leken ”Ja, det gör vi”. Var och en får turvis föreslå någon 
aktivitet. t.ex. ”Vi kan skrinna!” och då svarar alla andra ”Ja det kan vi göra!”. Prova tillsammans 
de olika sakerna. Se till att alla känner sig inkluderade i leken. Övningen ger barnen ett positivare 
tankesätt. Det är roligare att säga ja till saker och inkludera alla, än att säga nej.  

4. Amalia Ankas skrinnprogramm
Amalia Anka planerar ett skrinnprogram och övar sin koreografi framför spegeln. Dela barnen i 
par. En leder och en är spegeln som följer. Ledaren kan ge förslag på olika rörelser som passar till 
musiken: t.ex. långsamma, stora eller små. Efter en stund så byter man roller. Man kan prova flera
gånger och också byta par.  Ni kan också testa att en är ankan och resten av gruppen är speglar 
som i en spegelsal. När Amalia övar sin koregrafi, följer alla speglar med! Här övar man 
gruppdynamik, kroppsmedvetenhet och förmågan att lyssna och vara uppmärksam på varandra.

5. Runar Rävs stora pulka
Runar Räv är superglad över att han får pulka nedför backen med sina kompisar. Han önskar bara 
att det skulle finnas en tillräckligt stor pulka där alla kompisar rymdes, så att de kunde åka 
samtidigt!  Man kan ju bygga en stor pulka tillsammans, men för att lyckas med det finns det två 
vilkor: man måste göra den utan att prata och alla måste vara med!  Dela in barnen i grupper av 
fyra, ge dem soppåsar, tejp och eventuellt annat material som man kan bygga en egen pulka av. 
Låt barnen bygga utan att prata med varandra. De ska använda kroppsspråk och gester för att 
komma överens hur man ska bygga pulkan. Du kan sätta på musik om det behövs. Här får man 
öva sociala och kommunikativa kompetens, samarbete och hur man fungerar som grupp. Det är 
ett bra tillfälle att också lära sig handskas med konflikter om sådana uppstår. Efter att alla har fått
berätta om byggprocessens svårigheter och framgångar, hur det kändes när man inte kunde 
förstå vad den andra försökte uttrycka eller när man själv blev missförstådd, är det dags att gå ut 
och prova pulkorna i backen! Lek och rör på er upp och ner för den.

6. Ullan Ugglas ryggsäck 
Den här leken kan man bra leka ute på gården. Ledaren presenterar en väska, den kan vara fiktiv 
eller verklig och att ni ska ut och resa.  Vad behöver man ha med sig när man reser i vinter? Speja 
åt ett väderssträck. Berätta om det är norr, söder, öster eller väster. Vad ser barnen där som 
behöver packas i väskan? Uppmana barnen att springa och hämta sitt fantasiföremål från andra 
sidan gården och springa tillbaka. Alla visar turvis vad man gör med föresmålet och andra gissar 
vad det var för ett föremål. När någon gissar rätt så packas det i väskan och då börjar den 
följande mimiskt visa sitt föremål. När alla har fått sätta sitt föremål i väskan, så kan ni speja åt ett
nytt väderstreck och upprepa. Alternatvit så kan ni åka på sommar- eller  höstlov och fundera vad 
behövs då! Här får man öva fantasi, rörelse, kroppsmedvetenhet och kondition.
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7. Ullan Uggla visar vägen!
Lek följe John. Den första i kön är Ullan Uggla som visar vägen och andra följer. Efter en stund så 
byter man, så att den som har varit först går till sist i kön och så fortsätter man tills alla har fått 
vara vägledaren! Här tränar man fantasi, rörelse, kroppsmedvetenhet, kondition och 
gruppdynamik.

8. Kompassen och kompisen
Det här är en parövning. En blundar och en är kompassen som säger vart man ska gå. Paret viskar 
namnet på den som blundar och då ska den som inte ser, följa ljudet. Här är det superviktigt att 
vara varsam, ta ansvar för att den som blundar inte krockar med någon annan eller med en vägg. 
Här övar man tillit, respekt och ansvar. Här är det bra att diskutera och reflektera efteråt: var det 
skrämmande att gå utan att se och var det kanske svårt att lita på att kompassen fungerade rätt?

9. Dúla Dalripa berättar en samisk saga 
Kommer ni ihåg fågeln som pratade delvis samiska?  Ledaren börjar med att spela Dúla Dalripa 
som berättar en kort saga för barnen på nonsensspråk.  Använd kroppsspråk för att uttrycka det 
som hände. Låt barnen vara uppmärksamma på de gester och känslor som du uttrycker med 
kroppen. Låt dem återberätta, hur tolkade de ditt kroppsspråk?  Vad hände i sagan?  Låt ett barn 
prova att berätta en kort händlese eller saga på nonsensespråk. Visst kan man förstå en del fast 
man inte kände till språket den andra pratar? Göra uppmärksam på vad vi uttrycker inte bara i tal 
utan också med kroppen. Här tränar man rörelse, kroppsmedvetenhet, social och kommunikativ 
kompetens.

10. Hur ställer man i ordning ett elakt rävgäng?
Här får ni tillsammans öva på hur man kan reagera om någon beteer sig elakt. Börja med att 
barnen får yla tillsammans för att locka fram rävgänget. Ledaren förvandlas och spelar det elaka 
rävgänget. Låt barnen spela Filppa och Savskogsdjuren. Vad kan man göra när någon är elak? 
Hitta på en egen situation där rävarna är elaka och låt barnen hitta en lösning på vad man kan 
göra. Hitta och prova massor av olika lösningar och spela scenen flera gånger med olika lösningar.
Ledaren spelar alltid det anfallande rävgänget och barnen spelar tillsammans Filppa och hans 
kompisar. Här tränar man empati, gruppdynamik, sociala och kommunikativa kompetens sam 
konflikthantering. 
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11. Amalia Ankas soppa
Nu kokar vi Amalia Ankas rävsoppa! En utses som kocken som står i mitten av salen eller gården 
med sin soppkastrull. Resten av barnen delas in i olika grönsaker:  tomater, broccoli, lökar och 
paprikor. Varje grönsaksgrupp ska vara i sin egen låda i var sitt hörn. Kocken i mitten ropar till 
exempel  ”alla tomater på bordet” då springer alla i tomatgruppen ut från sin låda och måste 
springa runt kastrullen. När kocken ropar ”In i kastrullen” försöker grönsakerna ta sig tillbaka till 
sin låda.  Kocken får ta fast så många hen hinner. När man blir fast förvandlas man till kock.  När 
alla är fast så kokas soppan och leken förvandlans till en avspänningsövning. Alla blir grönsaker, 
ställer sig inne i grytan. När soppan kokas upp blubblar det och ingredienserna hoppar i grytan. 
Först är de hårda (spänner alla muskler), sen blir de mjukare och mjukare (spänner av i 
musklerna). När soppan är klar ramlar alla till marken och är så avspända som de bara kan vara.

12. Vem är rädd för vargen?
En får vara vargen och de andra är fjällrävsungar som står i andra ändan av salen eller gården. 
Vargen står i mitten och ropar: ”Vem är rädd för vargen?”. Fjällrävarna svarar med att ropa ”Inte 
jag” och springer över till andra fjälltoppen medan vargen försöker ta fast. Blir man fast så 
förvandlas man till varg. Leken är slut när alla är vargar. Förutom att övningen tränar rörelse och 
kondition, så är den ett bra tillfälle att prata om rädslor. 

13. Snöbollstafett
Samla en hög med snöbollar på andra sidan gården eller ärtpåsar som föreställer snöbollar om ni 
lekar inne. Dela barngruppen i två lag. Det börjar bli allt för varmt på andra sidan gården och 
uppgiften är att rädda så många snöbollar som det går innan de smälter. Man springer en i 
gången och den som ska springa till näst måste vänta tills snöbollen har lagts på marken eller på 
golvet i en kö. Man får inte kasta bollen! Så det blir en tävling i stafettstil och det lag som vinner 
är det som har den längsta kön med snöbollar! Här tränar man kondition och samarbete. 

14. Rävgänget kommer
Barnen får röra sig i rummet och låtsas att de åker pulka med savskogsdjur på Fjällrävsbacken. De 
får åka parvis så att den ena går/springer först och den andra håller i axlar och följer bakom. 
Ledaren spelar glad pulkamusik. När musiken stannar så börjar man höra hur rävgänget skäller 
bakom fjällen. Då är det dags att gömma sig in i Fjällrävsbackens lya. Det gör man med att stå på 
en filt som är på golvet. Rävgänget kommer och går, musiken fortsätter och pulkorna åker 
tillbaka till pulkabacken. Då viker ledaren filten så att den blir mindre. Musiken stoppas och det är 
dags att gömma sig igen men nu är det litet svårare för att en del av lyan har ramlat ner. Varje 
gång blir lyan lite mindre och det blir allt svårare att få alla rymmas i. Då behöver man samarbeta. 
Ingen får lämnas åt något elakt rävgäng! Här tränar man rörelse, kroppsmedvetenhet och 
samarbete. 
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