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Välkommen till inspirationsmaterialet!

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

Pjäsen lyfter fram teman så som betydelsen av konst och samarbete samt olikhet och mod. 
Inspirationsmaterialet ger barnen möjlighet att diskutera, leka och reflektera kring pjäsens innehåll, 
teman och frågeställningar. Inspirationsmaterialet bygger på olika drama- och diskussionsövningar. 
Genom lek lär sig barn formulera sin egen verklighet och reflektera över den. 

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

Den Klingande Grodan är en turnerande proffsteater som 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 mysteriet på museet 

Nu ska var och en sätta på sig detektivhatten, ta fram förstoringsglaset och leta ledtrådar: Mysteriet
kring den försvunna tavlan kan enbart lösas med stenhårt detektivarbete!

”Det  här  äventyret  tar  Grodan
Kling  till  museet.  Konsthunden
Tessu  kommer  till  Savmuseum
för att  ställa  upp en besökande
utställning.  Följande  morgon
vaknar han till att hans viktigaste
tavla – en målning av Tessu och
hans  samlarevän  Harald
Hackspett  har  försvunnit!  Vad
konstigt  –  har  det  varit
konsttjuvar  i  Savmuseum?  Nu
behövs  allas  detektivkunskaper
om  mysteriet  på  museet  ska
lösas!”

Föreställningen Klingande
Grodan och mysteriet på museet är riktar sig till barn i daghems- och lågstadieålder. 
Föreställningen innehåller levande musik och små lekar, där även publiken får delta med sina 
detektivfärdigheter för att hitta det försvunna porträttet.

Teman som pjäsen tar upp är betydelsen av konst och samarbete samt olikhet och mod. Pia 
Leinonen ansvarar för historieberättandet och Joni Tiala för musiken. 

Se på videotrailer här: https://youtu.be/qIg19_QSw2Q

Personerna bakom 
pjäsen:

Berättare och dockor: 
Pia Leinonen

Musik: Joni Tiala

Produktionsfakta:

Speltid: 33min.

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. Huvud, axlar, knän och tår
I Den Klingande Grodans föreställningar brukar det alltid vara en massa sånger med rörelser. Det 
är bra att hålla en liten uppvärmning så alla händer och fötter hänger med sedan. En bra sång att 
värma upp med är: Huvud, axlar, knä och tå. Prova ta det snabbare och snabbare!

3. En gång i Savskogen...
Känner barnen till Savskogen från tidigare? Finns det någon som har hört talas om Grodan Kling 
eller är det  någon som har sett en föreställning eller 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 savskogsdjur”. Barnen svarar 
med att ropa ”Hur” och då svarar ledaren ”Som grodor”. Använd gärna de djur som är  med i 
pjäsen: Groda, Anka,  Uggla, Räv, Varg, Hackspett, Hund, Berguv och Häst.  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!
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5. Vad är ett museum?
Är det någon som vet hurdant ställe ett museum är och är det kanske någon som har besökt ett 
musem tidigare? Fundera och diskutera tillsammans. Ledaren kan ge exempel på olika museer: 
det finns till exempel konst-, person- och hembygdsmuseer, friluftsmuseer och naturhistoriska 
museer, eller museer som är specialicerad till vissa saker som traktor-, bil- och leksaksmuseer. 
Ofta kan museer ha samlingar av föremål som hör till deras tema och de kan hålla utställningnar. 
Vilket museum ligger er närmast?

6. Vi skapar ett magiskt museum
Skapa ert eget museum - i det här museet finns massor med spännande saker och er guid känner 
till allt om dem. Välj en i gruppen som är guid, alla andra är museiebesökare. Bestäm ett utrymme 
i daghemmet som är ert museum. Guiden leder gruppen runt i rummet, smygandes, hoppandes 
eller dansandes. Ibland stannar guiden och pekar på ett föremål och berättar vad det är. Nämner 
föremålet som något annat än det är i verkligheten. Tex. en soffa kan förvandlas till en mammut, 
en penna blir en trollstav, en tavla till ett svart hål. Det finns inget rätt eller fel. Övningen sätter 
fart på fantasin och sporrar en till att se utanför boxen. 

5



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. Visor från föreställningen
Kommer barnen ihåg hurdana visor var med i föreställningen? Vad allt sjöngs det om och fanns 
det några rörelser till sånger? Försök komma ihåg och prova på att sjunga tillsammans – det är 
tillåtet att vara kreativ och också komma på egna visor och melodier!

3. Knack knack är Amalia Anka hemma?
Barnen står i ring med ansiktet inåt ringen. En av kompisarna går runt och knackar på ryggen. 
”knack, knack är Amalia Anka hemma?” frågar barnet. Om Amalia Anka är hemma så svarar 
barnet ja och de springer åt varsitt håll. När de möts på mitten ska de ta i hand och säga ”Hej 
kolikock” tre gånger. Vill inte barnet springa säger de nej och hittar på varför Amalia Anka inte är 
hemma snabbt. Samma anledning får inte användas flera gånger. 
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4. Tavelsång
Snart är det dags att dyka in i färgernas värld och före det så passar det utmärkt att sjunga 
tavelsången tillsammans. Efter att ni har sjungit tavelsången diskutera om det.

Tavlan öppnar fönstret till en annan värld
Långt bak i tiden kan du kika där
I konstverk kan du resa runt vår vackra jord
En målare berättar med färger, inte ord

Vi målar, målar, pensel viftar runt
Vi målar, målar, färger sprätter på
Vi målar, målar, skratta får man då
Om näsor och tassar, kinder och magar färgfläckar får

5. Färgsången
Vad finns det för färger i skogen? Vilka färger hade olika djur som var med i pjäsen? Kommer ni 
ihåg färgsången som sjöngs allra först i pjäsen? Sjung tillsammans:

Färggrann är Savskogen och alla som där bor
Grodan Kling är grön och Ankan hon är gul
Vita moln på himmelen och dammens yta blå
Runar Räv med röd päls och Ugglan brun och grå

Ankans färg är gul liksom solen 
Grodan är grön som är gräset på sommaren
Ugglans färg är grå och brun som musungen
Röda är rönnbär och rävöron med

6. Färglära
Nu är det dags att måla och mixtra med färger! Samtidigt så kan man lära sig grunder i färglära 
och experimentera: Vilka grundfärger skapar vilka nya färger? 

NI BEHÖVER:

 rejält med vaddlappar

 tre pipetter (eller mjuka penslar)

 tre pilttiburkar

 röd, blå och gul livsmedelsfärg (eller  flytande vattenfärg)

Fyll pilttiburkarna till  hälften med vatten. Häll en rejäl skvätt livsmedelsfärg i var sin pilttiburk. 
Sätt vaddlappar i breda  plastlådor eller – brickor och pipetterna i pilttiburkar.  Skydda kläder, 
golvet och borden. 
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UPPGIFTEN:

Nu får ni börja med att måla vaddlappar med att pipettera färgvätskor från pilttiburkar. 
Uppgiften är att examinera hur man mixtrar färger. Ni har tre grundfärger till er förfogande: gul, 
blå och röd. Testa vilka färger deras kombinationer skapar. Lyckas ni tillsammans skapa tio olika 
toner och nämna dem? Ni kan också testa hur färger fungerar med olika ytor som till exempel 
hushållspapper, filterpåsar eller vanlig kontorspapper – vilka skillnader blir det?

Ifall det blir färgvätska kvar i burkar
kan ni göra ett experiment till: Lägg
ena ändan av hushållspapper i
färgvätskan och andra ändan i en tom
burk i mitten så som i bilden. Låt stå
över natten. Vad tror ni kommer att
hända? Videoinstruktionen för
experimentet hittar du här:

  walking water experiment (https://www.youtube.com/watch?v=s2Jud7F478I)

VAD LÄR MAN?

Med större barnen kan man ta en stund med självvärdering. Vad lärde jag mig? Vad lyckades jag 
bra med? Vad tyckte jag om själva uppgiften? I den fär ”färgforskningen” är inte själva resultatet 
det viktigaste, utan det att man gör och forskar. Man behöver inte ge någon konstkritik för de 
målade vaddlappar. De kan presentera abstrakt konst och tolkas fritt. Mindre barn får njuta av 
pipettering, lysande färger och av att man gör nånting roligt tillsammans!

SMÅBARN LÄR SIG:

 att nämna och skilja färger

 pincettgrepp, tryckkraft och öga-hand- koordination 

 att utforska omvärlden och dess fenomen

STÖRRE BARN LÄR SIG:

 om färglära och mixtrandet av färger med att forska och uppleva själv. 

 om kapillaritet  (hur en vätska rör sig i kapillarer av porösa material)

Efter att experimentet är klar får vaddlappar torka.

7. Håll en egen utställning!

Experimentet med färglära får en fin slut med att ni hänger upp en egen utställning  med de 
abstrakta målningar och har en vernissage! 
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Pannkaka och annan plockmat
Konstverken har ni redan gjort i förra uppgiften så nu är det dags att förbereda serveringen för 
vernissaget. Ni kan till exempel bjuda på vindruvor, morotstickor och annan lätt plockmat. Ni kan 
också baka Amalia Ankas pannkaka och skära den i små rutor som ni sedan kan dekorera med en 
liten bananskiva och sylt!

Amalia Ankas bananpannkaka

2 mogna, brunprickiga banan 

4dl vete- eller havremjöl

2ts bakpulver

1ts salt

½ ts kanel

½ ts kardemumma 

1/2dl socker

2ts vaniljsocker

7dl havremjölk

100g smält margarin eller 1dl olja

Lägg ugnen på 225C

Blanda ihop mjöl, bakpulver, salt, socker och kryddor. Mosa bananer och mixa till en 
tjock smet med torka ingredienser. Tillsätt margarinsmält eller olja. Till sist tillägg 
havremjölk gradvis så att pannkaksmeten blir jämn.

Häll smeten på ungsplåten, baka i mitten av ugnen i 225C för ca 40min.

Låt svalna och skär i små munstora rutor som ni kan dekorera med en valfri 
fruktskiva och sylt. Duka pannkaksbakelser på en fin fat!

Välj roller
Försök komma ihåg alla djuren som var med i pjäsen och vilka färger de hade. Lek igen ”Kom hem
alla Savskogsdjur” som ni redan har lekt i förarbetets lek 4. Varje barn får komma på ett djur och 
vara det djuret som sedan deltar i vernissaget som en konstnär.

Häng upp utställningen och presentera konstverken
Nu när konstverken har torkat så kan ni hänga upp dem t.ex. med bykpojkar på en lina på väggen.
Varje konstnär får turvis hänga upp sitt eget konstverk och förklara vad dessa abstrakta 
målningar presenterar. Uppmana barnen att berätta mera om händelsen i målningen med att 
ställa följdfrågor. Om någon säger till exempel att det är en blomma så kan du fråga om blomman
är inne in en vas eller ute på en äng och i så fall vad annat finns i omgivningen – är det kanske en 
fjärril eller bi som är på väg att hälsa på eller en ko som kanske vill äta blomman osv. Här får var 
och en träna fantasin och öva på att uppträda framför en publik. Det blir lättare när man får ta 
djurkonstnärens roll. Ledaren uppgift är att hjälpa konstnären som står i tur med frågor.
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Vernissaget
Nu är den officiella delen gjord och man få börja njuta av själva festen med mingel och servering. 
Var och  en får hämta en tallrik med plockmat. Ledaren kan välja någong passlig bakgrundsmusik 
för festen!

8. Den sovande konsthunden
En utses som konsthunden Tessu  som sover i mitten av salen eller gården. Resten av barnen 
delas in i olika tjuvar:  ninjatjuvar, flygande fågeltjuvar, hoppande kanintjuvar och smygande 
vargtjuvar.  Varje tjuvgrupp ska vara i sitt eget  bo i var sitt hörn. Konsthunden Tessu sover inte så 
bra och ropar i sömnen till exempel  ”Ninja tjuvar kommer” då springer alla i ninjatvugruppen ut 
ur sitt bo och måste springa runt  den sovande hunden. Tessu fortsätter ropa i sömnen tills alla 
tjuvgruppar är ute ur sina bon. Sedan plötsligt vaknar Tessu och ropar ”Huj, det var inte en dröm” 
Då försöker tjuvarna ta sig tillbaka till sina bon.  Hunden får ta fast så många hen hinner. När man 
blir fast förvandlas man till  hund.  När alla är fast så kan hundarna äntligen sova i lugn och ro. Alla 
hundar ska gå och lägga sig riktigt nära varandra i en hög så att det blir bekvämt och varmt! 

9. Vilket föremål saknas?
Den här roliga leken går bra att leka både inom- och utomhus. Samla ihop 10 olika föremål, saker 
eller ritningar och ställ dem på golvet eller på marken. Ta tid så att alla hinner minnas vilka 
föremål det är i samlingen. Sedan delar ni gruppen i två. Ena gruppen ska vända ryggen och 
blunda när den andra gruppen i tystnad väljer ett föremål som de gömmer. Sedan får de andra 
öppna ögönen och vända om. Uppgiften är att mräka så snabbt som möjligt vilket föremål 
saknas. 

10. De smältande statyerna i vaxmuseet
Skapa ett eget vaxmuseum med barnen! Ett av barnen får vara vaktmästaren och resten får vara 
statyer. Det är en varm sommardag och museets luftkonditionering går sönder och slutar 
fungera. Temperaturen inne i museet stiger och statyerna börjar smälta och vaktmästaren 
fösöker hålla statyerna i skick.  I början ska statyerna posera med armarna upp (på bröstkorgen, 
på axlar, över huvudet eller i luften). När alla har tagit sin statyställning får ledaren vara 
lufkonditionering som går sönder och börjar pipa med larmljudet. Då börjar statyerna gradvis 
smälta: först smälter den ena armen, sedan den andra armen och huvudet. Efter det smälter det 
ena benet (ett knä på golvet) och det andra benet (då står man på knäna), efter det sitter man på
rumpan och sista fasen är den när statyn har helt smältat och ligger på golvet. Efter varje 
smältningsfas ska man räkna till fem. Det är bra att öva smältningsprocessen i förväg. När statyer 
börja smälta går vaktmästaren runt i rummet och fixar statyer med att röra på axel (då 
återvänder statyn i sin ursprungliga ställning). När en av statyerna hinner smälta på golvet då blir 
hen följande vaktmästare. 

11. Snällt att ta någonting? 
Är det snällt att ta någonting utan lov? Kom på olika exempel på hur det kan hända att någon tar 
någonting utan lov.  Gör en liten scen med någon som har tagit någonting  utan lov och ska säga 
förlåt 
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VILKA ÄR MED I PJÄSEN?

Amalia Anka och Ullan Uggla

Konsthunden Tessu och Grodan Kling i 
detektivarbetet

Grodan Kling och Runar Räv 
diskuterar om vernissaget
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