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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 mobbandet samt kompis- och känslokunskaper. Barnen får också 
bekanta sig med 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.

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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Om pjäsen: Grodan Kling och det farliga nätet

Mobbningssituationen mellan Sune Säl och andra sälkutar håller på att sluta riktigt illa – men till all lycka så
hinner Grodan Kling rusa till hjälp!

”Han vågar inte – han vågar inte, mammas pojke, lilla Sune, Vågar inte simma! Andra sälungars ramsa ekar i 
Sune Säls öron och han bestämmer visa för alla: Säkert vågar han simma och hur långt som helst! Det är nära att 
simturen skulle få ett fatalt slut när Sune inte märker fiskarnas nät framför sig…” 

Grodan Kling och det farliga nätet är den tredje föreställningen i vår Grodan Kling – serie. I den här 
delen får vi träffa de bekanta karaktärer men också en ny figur – en sälunge som har fastnat i ett nät. Till 
all lycka hinner Plaskdammens påhittiga invånare hjälpa i tid – men en större fråga står kvar: hur ska 
djuren få fiskarna att åka sin väg och därmed återstå Plaskdammen som en trygg plats att leva i? Kloka 
och mindre klokare huvuden slås ihop och då föds en tapper plan om hur fiskarna skrämmes i väg! 
Teman som pjäsen lyfter upp är mobbandet
samt kompis- och känslokunskaper. Barnen får
också bekanta sig med naturskyddsfrågor och
människans ansvar på sin miljö genom en
teatersaga.  I Den Klingande Grodans stil blir
det levande musik och leksnuttar under hela
föreställningen, där också publiken får aktivt
delta i äventyret!

Se på videotrailer här:
https://youtu.be/w4S4BgMNkoE

Personerna bakom pjäsen:

Regi: Sarah Bergkulla

Musik: Joni Tiala

Berättare och dockor: Pia Leinonen

Produktionsfakta:

Speltid: 35 min.

Spelyta: 4x4 m.

Åldersrekommendation: 2-10 år

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

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

Läktare: T.ex. Långa gympasalsbänkar, dagisbänkar (serier av tre storlekar), stolar för sista raden 
och gympamattor för första raden. 

https://youtu.be/w4S4BgMNkoE
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Förarbete
Förarbetet är till för att väcka intresse och nyfikenhet inför det kommande teaterbesöket. Via övningarna 
får barnen bekanta sig med teatergruppen Den Klingande Grodan, föreställningen Grodan Kling och det 
farliga nätet och arbeta med pjäsens tematik. 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. Statybilder
Låt barnen gå runt i rummet, var och en för sig själv. När ledaren klappar i händerna ska barnen så 
fort som möjligt ställa ta ett par åt sig, den som är närmast. Paren ska sedan tillsammans göra en 
statybild. När alla är klara kan ni ta en snabb genomgång och titta på varandras statybilder, därefter
börjar man gå, dansa, springa runt i rummet igen. Försök så att man alltid får ett nytt par. I pjäsen 
finns följande föremål och rekvisita som barnen kan föreställa - en båt, ett nät, en å, en sten, en 
skylt, en termometer, en räfsa, en brasa, ett äpple.

3. Isen och solen
Dela in rummet i två sidor, så att det finns en linje på vardera sidan om rummet. Den ena linjen är 
solen och den andra är isen. Be barnen dansa runt i rummet och leka att det är vår. När ledaren 
klappar i händerna och ropar ”is” ska barnen springa över till den sidan av rummet, spänna kroppen
och alla muskler och spela is. Detsamma händer när ledaren ropar ”sol”, men då springer barnen till 
andra sidan rummet och försöker slappna av i alla muskler. Den som är sist på plats blir den som får 
ropa nästa gång. Leken är slut när endast två barn är kvar.

4. Gör en egen plansch
Låt barnen samla naturmaterial och göra en affisch som berättar om det kommande teaterbesöket. 
På affischen kan man t.ex. göra en säl av löv eller annat som man hittar och skriva namnet på 
pjäsen. Sedan kan man hänga upp affischerna på olika ställen i daghemmet, kanske barnen själva får
välja plats?

5. Vad är en säl?
Vad vet barnen om saimenvikaren? Forska och diskutera tillsammans. Därefter kan barnen rita vad 
de lärt sig och kommer ihåg från diskussionerna.

https://youtu.be/w4S4BgMNkoE
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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. Välj de 
övningar som du tycker passar just din grupp och den tid ni har till ert förfogande.  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OM FÖRESTÄLLNINGEN
Diskutera och bearbeta föreställningen som helhet. Viktigt att komma ihåg är att varje 
teaterupplevelse är unik och att det inte finns något rätt eller fel sätt att tolka en konstupplevelse. 

1. Minnesrunda
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. 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. Föreställningen och jag
Ge barnen i uppgift att mala en bild av den scen eller situation som tilltalade dem mest i 
förestallningen. Ge dem ca 30-40 minuters tid till att utföra detta. Sammanstall darefter bilderna i 
ordningsföljd sa noggrant som möjligt enligt det som hande i förestallningen. Lat alla beratta om sin
bild och varför de valde den.

Den bild man malar har oftast nagonting med en sjalv att göra, kanske nagot som man omedvetet 
har gatt och funderat pa eller en situation man kanner igen. Det behöver inte vara konkret samma 
situation som i pjasen, utan det kan vara nagonting man kanner igen, sjalv brottas med eller drar 
paralleller till. Nu har barnen möjlighet att lyssna pa sig sjalva och tolka sitt inre. Lat dem individuellt
fundera över sin egen bild. Vilka farger och former har jag valt och vad kan de betyda för mig? 
Varför valde jag att mala just den har situationen? Var det nagonting i karaktarernas eller scenens 
situation som jag kande igen? Vad vill den har bilden beratta för mig? Nar de ar klara med fragorna 
kan du tillsammans med barnet diskutera, funder tillsammans och lyssna på den andres tankar.

3. Upplev karaktärerna
Låt barnen gå runt i rummet, var och en för sig själva. Be dem därefter röra sig som de olika 
karaktärerna. Amalia Anka, Grodan Kling, Ullan Uggla, Runar Räv och Sälen. Låt barnen använda sig 
av sitt kroppsspråk och överdriva eller minimera karaktärerna kroppshållning. Det går också att 
arbeta med olika sinnesstämningar. Vilka olika sinnesstämningar skiljer karaktärerna åt? Man kan 
också prova sätta till ljud eller repliker, låt karaktärerna hälsa på varandra, utföra någon syssla. Här 
är det bara att använda fantasin, experimentera och ta ut svängarna.
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FISKARNA
Tyckte barnen att fiskarna var skrämmande? Tillsammans kan ni diskutera fiskarna, hur de upplevde 
dem och varför. Här under finns övningar som ni kan göra tillsammans med barnen för att 
avdramatisera karaktärerna genom att barnen själva får leka fiskare, nät och fiskar.

4. De farliga fiskarna
Dela in barnen i 4-5 grupper och placera ut grupperna vid kanterna av lekområdet. Varje grupp får 
bestämma vilken fiskart de ska vara. Utse ett av barnen och en ledare till fiskare som ställer sig i 
mitten av lekområdet. 

Fiskarna ropar ut fiskarterna i tur och ordning, antingen kan alla komma ut och simma eller så kan 
man ropa ut några per varv. Efter en stund ropar fiskarna “Fiskarna kommer”, då ska alla barnen 
springa tillbaka till sitt bo så fort som möjligt medans fiskarna ta fast dem. De som blir fasttagna blir 
fiskare och samlas i mitten av lekområdet. Därefter börjar ett nytt varv. Leken håller på tills det inte 
finns några fler fiskarter att ropa ut.

5. Det farliga nätet
Samla alla barn på ena långsidan av lekområdet och berätta att de är fiskar i en vacker sjö, utse ett 
av barnen tillsammans med en ledare till fiskare som ställer sig i mitten av rummet. Fiskarna vänder 
ryggen till de övriga deltagarna och ropar “Nätet läggs ut”, då ska alla fiskar springa över till andra 
sidan rummet och de som står i mitten ska försöka ta fast dem. De som blir fasttagna förvandlas till 
nät och ska från den plats de blir fasttagna försöka fånga så många fiskar som möjligt. Leken är slut 
när alla fiskar är fångade och blivit förvandlade till nät.

6. Det skyddande nätet 
Diskutera tillsammans: Är ett nät alltid farligt, eller kan det ibland också fungera som ett skyddsnät? 
Ställ er i ring och ta tag om varandras händer. Ett av barnen får ställa sig i mitten och blunda. Ringen
runt om är nu ett skyddande nät och ska hjälpa den i mitten att röra sig runt i rummet utan att 
krocka in i någonting eller skada sig. Detta genom att viska namnet på personen i mitten, den ska 
följa viskningarna och på så vis lyssna vart den ska gå. Här får man öva tillit, empati och ens ansvar 
över den andra personens välmående. Viktigt är att var och en får vara i mitten.  Uppmana barnen 
att ta övningen på allvar. 
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VÄNSKAP
Vad är vänskap? Hur vet man att man är vänner? Hur är man en bra vän? När är man inte en bra vän? 
Vad känner barnen till om mobbning? Det kan vara så enkelt att såra någon annan genom att säga 
eller göra något elakt. Då kan det vara bra att se saker ur den utsatta personens perspektiv.

7. “Det var ju bara på lek”
Diskutera kommentaren “Det var ju bara på lek”. Har barnen någon gång fått eller hört den 
kommentaren? Hur kändes det då? Om någon retar någon annan, hur tror barnen det känns för den 
som blir retad? Hur tror barnen den som retar känner sig? Varför retas man?

8. Minidrama om mobbning
Skapa två minidraman tillsammans i mindre grupper. Ett som visar hur de elaka sälarna mobbade 
Sune Säl innan han simmade iväg och ett annat som handlar om vad de tänkte och gjorde när de 
lade märke till att han försvunnit? Öva scenerna och spela upp dem för varandra. Om barnen känner
sig osäkra kan man först diskutera olika alternativ på händelser. Diskutera tillsammans, vad kan man
göra om man ser att någon är ensam? Vad kan man göra om man ser att någon blir retad och 
mobbad? Vem kan man vända sig till om man behöver hjälp?

9. Vänskapsskyltar
Vad gör man när man är snäll och hjälpsam mot någon annan? Hur är en bra vän? Låt barnen hitta på
olika förslag till vänskapsskyltar, t.ex. kramskylt, säg något snällt- skylt, hjälpskylt osv. Gå sedan 
igenom skyltarna och sätt upp dem på olika ställen. Man kan därefter göra en lek som går ut på att 
barnen dansar mellan de olika skyltarna till musik, när musiken stannar så ska de utföra den uppgift 
som finns på skylten. Låt skyltarna vara uppe hela veckan eller månaden ut som en påminnelse om 
vad man kan göra. 

10. Ge varandra komplimanger
Be barnen sätta sig i ring. Ledaren berättar vad en komplimang är och ger exempel. Därefter går 
ledaren runt och viskar ett namn på ett annat barn till alla i ringen så att alla får “en hemlig vän”. 
Därefter ska barnen hitta på en komplimang till den vännen och i tur och ordning får de sedan viska 
komplimangen i vännens öra. Om man vill kan man sedan säga den komplimang man fick, detta 
bestämmer ledaren. Den här övningen ger barnen bekräftelse och stärker den egna självkänslan. 
För att den här övningen ska fungera är det viktigt att barnen förstår och vet vad en komplimang är,
därför är det bra om ledaren ger många exempel. Den här övningen kan man göra flera gånger, 
t.ex. vid morgonsamlingen varje dag?
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11. “Jag är en stjärna”
Alla spelare radas upp på en rad så att det finns tillräckligt med utrymme framför dem. Nu går en 
efter en fram och presenterar sig till gruppen. Då säger hon ”’Jag är [namn] och jag är en stjärna”’. 
Resten av grupp jublar och firar stjärnan. Det är tillåtet att posera. Övningen är till för att ta bort 
rädslan för uppmärksamhet och stärka självförtroendet för alla i gruppen.

12. Vårstäda i par
Snön börjar så småningom smälta och det är vår i luften. Man brukar säga att “det som göms i snö, 
kommer upp i tö”. Låt barnen vårstäda i par. Ge paren ett utrymme som de tillsammans ska göra 
fint. Denna övning stärker gruppandan och barnens ansvarsförmåga för de saker och utrymmen 
som ni har till förfogande.

FÖRSTA HJÄLP

13. Första hjälp- dag/vecka
Vad kan man som barn göra om någon olycka inträffar? Ordna en första hjälp dag! Kanske den 
lokala brandkåren, Röda korset, folkhälsan eller någon annan kan komma på besök och berätta om 
vad som är viktigt att tänka på när det uppstår en nödsituation. 

Ni kan också använda Röda korsets ”Hjälp Eppu -materialet” som har olika övningar och uppgifter 
som man kan lära första hjälpen för 4-6 åringar. Ordna en temavecka – var lurar faran och hur kan vi 
göra vår livsmiljö ännu tryggare?

Hjälp Eppu – materialet kan nerladdas från Röda korsets webbsida:

https://www.rodakorset.fi/materiaali/hjalp-eppu-sakerhets-och-forsta-hjalpen-undervisning-
forskolebarn

https://www.rodakorset.fi/materiaali/hjalp-eppu-sakerhets-och-forsta-hjalpen-undervisning-forskolebarn
https://www.rodakorset.fi/materiaali/hjalp-eppu-sakerhets-och-forsta-hjalpen-undervisning-forskolebarn
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SAIMENVIKAREN

Bekanta er med saimenvikaren som är en av jordens mest hotade sälar: De största aktuella hoten 
mot saimenvikaren kommer från fisket, bristen på enhetliga livsmiljöer och de varma vintrarna. 
Saimenvikaren är klassificerad som en utrotnings hotad art i Finland. För tillfället har vi ca 300 
exemplar av sälen i sjön Saimen. År 2014 föddes 58 kutar. När det inte fanns tillräckligt med 
snödrivor skottade människor hjälpdrivor av den snön som fanns på isen. Olika projekt och 
kampanjer har genomförts till förmån för sälen. Bl.a. har man konstruerad sälsäkra fångstredskap 
för fisk. På personal nivå kan man t.ex. bli fadder till en saimenvikare – då donerar man en liten 
summa varje månad som går till saimenvikarens skydd. 
Mera information (på finska) samt roliga lekar och pyssel idéer kan man hitta på adressen:

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-
ymparistokasvatuksessa/norppatouhuja.pdf

14. Ordna lopptorg
Många gånger känner barn (och även vuxna) att det är omöjligt att påverka saker och ting för att 
man själv är så liten och problemet är så stort.  Men det är inte hela sanningen. I Finland har vi 
starka traditioner när det kommer till medborgaraktivitet: tillsammans är vi starkare! 

Ordna en välgörenhetskampanj: Förvandla ert daghem till ett lopptorg för en dag eller kväll. Ni kan 
t.ex. baka sälfigurer av mördeg och sälja dem. Var och en kan också hitta någon leksak där hemma 
som man kan sälja på loppis. Var och en kan måla en bild på saimenvikaren, inrama den med kartong
och sälja på loppis. Skriv in evenemanget på evenemangskalender i nätet. Tipsa de lokala 
tidningarna om er kampanj – kanske de vill skriva om den.  Donera intäkterna till förmån för 
saimenvikaren. Det kan man t.ex. göra via WWF, för mer information om hur du går till väga se
 http://wwf.fi/sv/donera/ 

http://wwf.fi/sv/donera/
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/norppatouhuja.pdf
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/norppatouhuja.pdf

