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PRAKTISK INFORMATION
inför besöket på Kungliga Operan
INGÅNG OCH SCEN
Föreställningen När då då spelas i Rotundan.
Ingången är på norra sidan av Operan, vid
Jakobs Torg. Föreställningen varar i ca 50
minuter och har ingen paus.

MEDHAVD MATLÅDA
Vi har ibland möjlighet att upplåta plats att
äta medhavd matlåda. Kontakta oss alltid i
god tid innan, om ni vill äta mat hos oss!
skolforestallning@operan.se

TOALETTER
I foajén utanför scenen finns det toaletter.

FILM OCH FOTO
Det är inte tillåtet att filma eller fotografera
under föreställningen.

MYSHÖRNA
I ett anslutande rum kan ni sitta ner innan
eller efter föreställningen och läsa i Pija
Lindenbaums böcker.

FÖRBEREDELSE
Det kan vara bra att prata med barnen om
opera, musik och författaren innan ni kommer,
så att alla är förberedda på konstformen och
föreställningen. Prata också om hur och när
ni tar er till Operan.
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VÄLKOMMEN
till Kungliga Operan

et är med stor glädje vi hälsar Pija
Lindenbaum välkommen tillbaka till
Operan! Det fantastiska mottagande
som Min mamma är en drake fick när vi spelade
den på Operan för ett par år sedan gjorde det
självklart att fråga Pija om vi skulle göra något
nytt tillsammans. Den här gången ett verk som
redan från början skulle skapas för scenen med
dess möjligheter och förutsättningar, d.v.s.
ingen adaption av en befintlig bok. Pija sa ja,
och så började år av spännande förberedelser
till vad som nu blivit När då då.
Via konsten kommer vi åt de stora frågorna.
Vi kan diskutera och reflektera kring det som
gör oss till människor och hur vi relaterar till
varandra. Pija Lindenbaums osvikliga ställ-

ningstagande för barnens perspektiv, hennes
signifikanta bildvärld och språkliga tilltal gör
att barn känner sig inbjudna i berättandet.
När då då handlar om den upptagna pappan,
som inte har tid att se och vara med sitt barn,
som lovar och lovar, men inget håller. Till slut
är gränsen nådd, barnet sätter stopp och pappan blir den pappa hon behöver. Musik, sång,
text och rörelse får fullt utlopp
i verket.
Jag hoppas att ni får en fin stund med oss på
Operan och därefter känner er inspirerade att
arbeta vidare med lärarhandledningen som
verktyg när ni är åter i skolan!
Vänligen,
Anna Karinsdotter
konstnärlig chef unga på operan
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PIJA LINDENBAUM

örfattare, illustratör, scenograf, formgivare och operaskapare. Pija har skrivit
en lång rad böcker för barn och unga,
som talar båda till den vuxna så väl som till
barnet. Hennes böcker har, förutom ett direkt
språk och ett barnperspektiv, teman som alltid
handlar om att ta barnet på allvar, att sätta det
kompetenta barnet i fokus och att se barnet,
vardagen och livet med öppna ögon. Pjia
förgyller och gullar inte med barnets resa
genom böckerna. Hon säger som det är och
på ett sätt som tas på allvar.
Genom Pijas böcker och i hennes universum
får vi följa med hur man bemöter sin rädsla,
utmanar det okända, hur det är att sova över

hos någon för första gången, hur en förälder
inte klarar av mera, hur hundar luktar, hur
normkritik och genusfrågor blir levande
begrepp i en alldeles vanlig vardag, hur längtan efter ett gulligt litet syskon kan utvecklas
till något annat och hur relationer, makt och
vem som bestämmer är lika relevant för barn
som för vuxna. Det är inte så stor skillnad på
barn och vuxna i Pijas böcker. Det som är
viktigt för barnen i Pijas böcker är mycket
igenkännligt och angeläget för de vuxna
också. Så också i operan När då då.
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OM LÄRARHANDLEDNINGEN

enna lärarhandledning riktar sig till
lärare och barn (här: elever) som har
varit på Operan och sett När då då.
Materialet kan användas att arbeta vidare med
föreställningens tematik i klassrummet eller
på förskolan. Övningarna kan användas i hela
gruppen, i par eller individuellt. Vi uppmuntrar
lärare att anpassa övningarna till klassen och
eleverna, då det är ni som känner eleverna
och vet vad och på vilket sätt övningarna
kan passa bäst. Var så öppna, lyssnande och
respektfulla som ni brukar vara. Det finns
inget rätt eller fel. Scenkonst kan öppna för
många tolkningar och alla tolkningar är
välkomna.

från förskoleålder till årskurs 3. Detta är en
åldersgrupp som famnar mellan allt från
det lekfulla till det brådmogna, från de små
detaljerna till de stora livsfrågorna, från
galonbyxor till axelväskor. Vår förhoppning
är att övningarna kan komma till användning
för alla åldrar, var och en på sitt sätt.

Tre teman
Vi har valt att fokusera på tre teman: Själva
föreställningen, kraften i fantasin, leken och
i våra drömmar och det att tala sanning med
barn. De tre temana i lärarhandledningen har
alla tre spår: Samtala, skapa och gestalta.
Välj de spår som passar er bäst!

Samtala, skapa, gestalta
När då då riktar sig till 5–9 åringar, eller
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UPPVÄRMNING

i uppmuntrar att värma upp innan arbetet med lärarhandledningen då det är ett bra
sätt att komma i gång. Kroppen får röra sig, leken står i fokus och det blir en lättsam
ingång till att arbeta med föreställningen. Övningen nedan är även en lek för att
bejaka det positiva. Vi gör det tillsammans och alla bidrag är lika bra.
Ställ klassen i en cirkel. Övningen går ut på att var och en kommer med förslag till vad alla ska
göra, alla svarar – Ja! När då då? och sedan säger den som kommit med förslaget – Nu! Sedan
gör alla det, till nästa förslag kommer.
Till exempel
– Vi hoppar på ett ben!
– Ja! När då då?
– Nu!
Alla hoppa på ett ben till någon säger…
– Vi lägger oss på rygg!
– Ja! När då då?
– Nu!
Alla lägger sig på rygg till någon säger…

NÄR DÅ DÅ
– Jaså, bidde det inte månen? Vad bidde det då?
– Det bidde Bollnäs.
– Jaha, bidde det Bollnäs. När då då?
– Om lördag.
Bobo och pappa Papsen i När då då.
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cenkonst är en gemensam upplevelse som
sker här och nu och som kan upplevas på
många olika sätt. Var och en i publiken har
med sig sitt eget förhållningssätt in i scenrummet och tolkar därmed verket utifrån sig själv.
Det jag har sett, har kanske inte du sett. Det
som gjorde intryck på mig, kanske inte berörde
dig. Genom att prata om föreställningen öppnas
det upp för allas tolkningar och föreställningen
kan växa och utvecklas. Allas tolkningar är lika
viktiga och inget är rätt eller fel.

Samtala
Börja med att prata om det konkreta:
Hur såg scenrummet ut? Scenografin,
färger, storlekar? Vilka var på scen? De olika
Bobo:arna, vad gjorde de? Hur såg kostymen
ut? Orkestern? Dirigenten?
Prata om handling och innehåll:
Vad hände under pjäsen? Vart skulle de åka?
Vad skulle de göra? Hur gjorde Bobo när hon
förberedde sig för att åka? Vad hände sedan?
Vad gjorde Bobo när hon fick nog? Vad gjorde
Pappa Papsen?
Sedan kan ni tolka:
Vad handlande pjäsen om, för dig? Var det
något du inte förstod? Var det något som
fastnade, som stannade kvar i dig? Vilka
känslor kom när du såg När då då? Kände du
igen dig i någon av karaktärerna på scenen?
Var det någonting du tänkte på efteråt?
Eller tänker på nu?

Rita och måla
Att rita och måla kan fördjupa upplevelsen från
besöket. Eleverna kan rita var för sig eller två
och två. Ni kan också skapa en stor ritning där
alla får bidra och fylla i. Visa teckningarna för
varandra och prata om vad ni har ritat.
Individuellt:
Rita/måla en eller alla karaktärerna. Rita något
av det Bobo gjorde. Rita en scen som gjorde
intryck.
Två och två:
Rita på samma papper, en kan rita Kaninen,
den andra kan rita Apan. En kan rita orkestern,
den andra kan rita scenografin. En kan rita
Bobo, den andra kan rita Pappa Papsen osv
Gruppvis:
Skapa en stor ritning tillsammans! Vad
kommer ni ihåg? Vem var med på scen?
Hur var färgerna? Hur såg scenografin ut,
storlek, mönster? Var stod orkestern? Vilka
instrument kommer ni ihåg?

Gestalta
Skapa er egen resa! Dela in klassen i grupper
på fyra. Bestäm vart ni vill åka, vem som följer
med, vad ni vill packa med er och vad ni ska
göra när ni kommer fram. Vad hände sedan?
Gestalta i grupper, visa för varandra och prata
om det ni har sett.

FANTASI,
LEKAR OCH
DRÖMMAR
»Idag får ni bestämma!
Verkligen! Vad vi ska leka
faktiskt. Ni kan välja… kontor.
Eller bilbanan. Lego. Affär.
Krigsgrejer. Precis alltså vad
som helst. Eller kontor.«
Bobo i När då då.
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et sägs att människan är den enda
varelsen som kan föreställa sig något
som inte finns. Som kan fantisera och
skapa parallella världar. Fantasi. Detta ständiga
flöde som färgar det vi ser. Titta på ett träd och
tankarna tar oss till en skog eller en klättrarupplevelse, eller en slöjdlektion, en fågel eller
till hösten eller till att tälja en flöjt eller….
Bobo i När då då leker, fantiserar och drömmar
sig till månen, farmor och Bollnäs, till kontoret
och till en städdag.

Samtala
Vad är fantasi? Vad använder vi fantasin till?
Har alla människor fantasi?
»Hen har god fantasi«, kan vi säga. Vad
betyder det? Kan vi ha dålig fantasi? Kan vi
träna upp fantasin? Hur då, i så fall?
Vad är drömmar? Är drömmar något som bara
händer på natten? Kan vi skilja på dröm och
fantasi? Vad är skillnaden i så fall?
På vilket sätt är fantasi viktig när vi leker?
Kan vi leka utan fantasi? Om fantasin är viktig
i leken, hur kan vi då leka flera tillsammans i
samma fantasi? Kan det bli fantasikrockar?
Vad är en fantasikrock?

Associationslekar och fantasi
Vad tänker du på när jag säger….
Sätt klassen i en cirkel. Läraren säger ord som
eleverna associerar fritt kring. Det kan vara
ord relaterat till föreställningen (kanin, tapet,
månen, pappa, orkester, opera osv) eller det
kan vara ord som ni väljer själva. Eleverna kan
också sitta två och två och associera varannan
gång: Den ena säger ett ord som den andra
svarar på med ett nytt ord och sedan fortsätter
de att säga vartannat ord.
Till exempel
– Glasögon.
– Näsa.
– Förkyld.
– Min lillebror.

Burk med saker.
Samla ihop en liten burk med vardagliga saker
som t.ex. gem, suddgummi, värmeljus, knapp,
plåster osv. Ha burken stående i klassrummet,
den kan vara en bra inspirationskälla att ha.
Para ihop eleverna två och två. Ge dem ett
objekt var och be dem hålla objektet dolt för
sin kompis. Här finns flera övningar att göra:
– Beskriva det du har i handen utan att berätta
vad det är. Tänk på form, tyngd, storlek
och kanske egenskap. Låt kompisen gissa.
– Skapa en berättelse utifrån objektet. Den kan
vara en huvudingrediens i historien, eller
bara en liten del av berättelsen.
– Påstå att objektet är något annat än vad det
är. Använd fantasin och hitta på nya
användningsområden för tingen.
Skapa berättelser tillsammans.
Läraren kan styra med stödord som: /Det var
en gång en/ som hade/ varje gång hen/ men en
dag/ plötsligt/ det ledde till/ så småningom/
tillslut/
Varje elev får bidra till historien och alla får
använda sin fantasi.
Lyssna och återberätta.
Låt eleverna berätta varsin kort historia för en
kompis. Den som lyssnar ska sedan återberätta
historien för sin kompis. Hur är det att lyssna
och sedan återberätta andras historier? Lägger
vi till saker som inte fanns? Hur använder vi
vår fantasi när vi berättar och när vi lyssnar?

Gestalta

Att vara någon annan.
Att leka teater eller att skapa scener innebär
ofta att vi gestaltar någon annan. Gå ihop tre
och tre eller fyra och fyra. Bestäm var ni är,
vilka ni är och vad som händer. Det kan vara
enklare scener som: Det knackar på hemma,
utanför står det en… som meddelar något…
Vad händer sedan?
Eller: Ni är på en resa till…, där träffar ni…
som tar med er på en….

ATT TALA SANNING MED BARN
»Nä nu!
Nu får du se!
Nu får du ångra dej i sjutti år!
Nu fick du se!
Att jag lämna skorna och gick barfötter.
Så jag blev kall och skaka.
Och det var ditt fel.
Och det var synd om mej.«
Bobo i När då då.
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Pija Lindenbaums När då då håller Pappa
Papsen på med andra saker än att vara
med Bobo. Han lovar och lovar och lovar.
Ständigt är det något annat de ska göra, något
annat än det han lovade förra gången.

Samtala
Har vuxna svårare för sanning än vad barn
har? Vad händer med Bobo när det inte blir
något av det Pappa Papsen lovade, inte
månen, inte Bollnäs, inte… Varför kan inte
Pappa Papsen säga som det är? Varför har han
inte tid med Bobo? Varför lovar han något
som inte blir av? Varför blir Pappa Papsen så
förtvivlad och ångrar sig? Har han inte menat
något av det han har sagt?
Hur kommer det sig att vi ibland inte säger
sanningen? Får vi ljuga? Är det skillnad på
när barn ljuger och när vuxna ljuger?

Rita och måla
Rita eller måla en situation där Pappa Papsen
är med på det han har lovat. Han åker med till
månen, till Bollnäs och på kontoret. Hur ser
det ut och hur blev det sedan?
Rita eller måla hur Pappa Papsen letar efter
Bobo och när de hittar varandra igen.

Gestalta
Dela klassen i grupper på fyra. Skapa stillbilder/fotografin med kropparna, där känslorna
står i fokus. Visa ilska, sorg, glädje, lycka,
rädsla, surhet, ensamhet, samarbete…
Visa upp för varandra och prata om det ni ser.
Kan känslor ljuga? Om vi med kroppen visar
hur vi känner, talar vi då sanning med våra
kroppar? Kan en kropp ljuga? Och hur ser det
i så fall ut?
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OM UNGA PÅ OPERAN

nga på Operan grundades 2005 och är Kungliga Operans barn- och ungdomsavdelning
med uppdrag att möjliggöra för barn och unga att utöva kultur. Unga på Operan gör
två egna produktioner per år. Det kan vara allt i från ett allkonstverk för bebisar eller en
”operathriller” för högstadieelever. Varje år tar över 45 000 personer del av aktiviteter som skapande skola-projekt, workshops, guidade visningar, konserter, prova på balett, barnlördagar,
lovaktiviteter och större samarbeten i skolorna. Unga på Operan gör också turnéverksamhet
och samarbeten med andra regionteatrar och orkestrar.

LITTERATUR OCH LÄNKLISTA
• Pija Lindenbaums böcker. Rabén& Sjögren. Lilla Pirat förlaget.
• Jesper Juuls böcker: Ditt kompetenta barn. Din kompetenta familj. Här är jag! Vem är du?
Bonnier Fakta.
• www.family-lab.se (Artiklar kring föräldraskap, barn och vuxnas relation och utmaningar)
• Lena Aulin-Gråhamn, Jan Thavenius: Skolan och den radikala estetiken. Studentlitteratur.
• E. Arnér, B. Tellgren: Barns syn på vuxna. Studentlitteratur.

