
www.teatervasternorrland.se

Spännande familjeäventyr

BARNEN FRÅN
FROSTMOFJÄLLET

Lärarhandledning



Teater Västernorrland sid 2 / 6Barnen från Frostmofjället

Välkommen!
Teater Västernorrland är länets egen teater. Vi spelar föreställningar 
i hela länet och på olika typer av scener. Vi på Teater Västernorrland 
tycker att det är viktigt att eleverna vet vilken typ av föreställning de 
kommer att få se när de besöker oss, så förbered dem gärna innan 
föreställningen.

Prata med eleverna om vad de har för tidigare erfarenheter av 
teater, vilka olika yrkespersoner som behövs för att skapa en teater-
föreställning, vilken föreställning de ska se och hur lång den är.

Praktiskt om teaterbesöket 
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av er ytterkläderna, 
gå på toaletten och hitta era platser. Observera att om man kommer 
för sent blir man inte insläppt i salongen. Detta beror på att vi inte vill 
störa upplevelsen för publiken eller konstnärerna på scenen. Vi öppnar 
dörrarna till salongen cirka 15 minuter innan föreställningens början. 

Det inte är tillåtet att äta eller dricka under föreställningen. Mobiltele-
foner ska vara avstängda eller på flygplansläge. När föreställningen har 
börjat har eleverna blivit publik och som sådan är dom skådespelarnas 
ansvar. Förhållandet lärare - elev är därför något annorlunda i jämförelse
med den ordinarie undervisningssituationen men befriar givetvis inte 
läraren från ansvaret för sin grupp. 
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Om föreställningen
Barnen från Frostmofjället är vår alldeles egna norr-
ländska roadmovie som handlar om fem syskon på 
rymmen. Utan pengar och med fattigvården som 
hotar att sälja dem på auktion i hälarna ger sig barnen 
och geten Gullspira ut på en strapatsrik vandring över 
fjället. Det blir deras livs största äventyr som leder 
dem till okända mål och nya världar – och nya hem. 

Laura Fitinghoffs klassiker om barnen som gav sig av 
över Frostmofjället mitt i bitande vinter är älskad av 
generationer. En saga om flykt och hopp som alla kan 
leva sig in i.

Regissörens ord
Barnen i denna historia ger varandra ett löfte: att de ska 
”hålla ihop” och som grupp finna sätt att överleva i en 
värld av faror, svält och umbäranden. På denna farliga 
men också spännande resa lär de känna sig själva och 
sina behov. När de undan för undan lämnar gruppen 
hamnar de i nya familjer där de är älskade för dem de är. 

Vi som har gjort föreställningen hoppas att den ska 
upplevas som en resa genom tid och rum med barnens 
perspektiv i centrum och att den ingjuter kraft och mod. 
Sångerna och musiken är en dörr in till våra känslor och 
minnen.

Dennis Sandin
Regissör
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Efterarbete
Genom att samtala om en scenkonstupplevelse tränar 
eleverna på att analysera konstnärligt och dramatiskt 
innehåll, som föreställningens budskap, pjäsens drama-
turgi, olika tekniska beståndsdelar, en föreställnings sam-
tida kontext och så vidare. Det är en form av källkritisk 
övning där man frågar sig varför, av vem, för vem.

Det finns tre grundförutsättningar du som lärare kan 
utgå ifrån och kommunicera när du leder ett samtal 
med dina elever:
1. Vänta med värderingar som bra eller dåligt.
2. Alla val i föreställningen är medvetna val.
3. Utgå från dig själv och din egen upplevelse.

Börja med dessa två frågor:
• När började föreställningen tycker du?
• Under hur lång tid utspelade sig pjäsen?

Beskriva
Börja med att så konkret som möjligt beskriva vad ni såg 
och hörde. Försök vara konkreta! Låt eleverna säga saker 
som du som lärare kan lista på tavlan.

Exempel: Vilka rollkaraktärer var med? Hur såg kläderna 
ut? Vad var det för musik och ljud i föreställningen? Hur 
såg scenografin ut?

Tolka
Nu är det dags att tolka föreställningens beståndsdelar. 
Gå igenom de saker ni listat på tavlan. Fråga er varför 
denna detalj var med i föreställningen och vad det 
bidrog till i berättelsen?

Reflektera
Som lärare och samtalsledare kan du med fördel upp-
muntra till reflektioner under tolkningsdelen. Går det 
att associera till den verkliga världen utifrån teater-
föreställningen?

Skapa
Tänk om du fick uppdraget att göra en affisch till före-
ställningen, och en ny titel. Diskutera och prova er fram 
till en titel och/eller skapa en ny affisch, i mindre grupper 
eller individuellt. Berätta för varandra hur ni tänkte och 
varför ni valde att göra som ni gjorde.
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Dramatisering: Mats Kjelbye 
(baserad på boken av Laura Fitinghof)
Regi: Dennis Sandin
Scenografi/Kostymdesign: Stine Martinsen
Maskdesign: Marie-Louise Hellberg
Ljusdesign: Max Mitle
Musik/Ljuddesign: Anders Ortman

Skådespelare: Mira Andersson, Åke Arvidsson, 
Kristoffer Berglund, Gisela Nilsson, Alva Pettersson, 
Natalie Sundelin, Helena Svartling, Victor Wigardt

Scenmästare: Lars-Peter Jansson
Belysningsmästare: Magnus Stolpe
Ljudtekniker: Tomas Gönczi
Syateljé: Anette Hägglund, Tina Olofsson, 
Cia Götesdotter
Snickeri: Lennart Hedlund
Dekormålare: Anna-Karin Fröberg
Rekvisita: Anna Olofsson

Producent: Karin Norberg
Teknisk samordnare: Jörgen Wallin
Turnéläggare: Carin Sjödin
Ekonomi: Lena Sandberg
Teaterchef: Lena Engqvist Forslund

Marknadsförare: Kicki Wahlbeck
Säljare: Jessica H Oscarsson
AD/Fotograf: Lia Jacobi

Ett teamarbete
Det är många människor som behövs för att göra en teaterföreställning. Det behövs både ett konstnärligt team 
och ett produktionsteam. Nedan följer de team som skapat och arbetat med Barnen från Forstmofjället.
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Regissör
Den som leder arbetet med 
föreställningen och bestämmer 
hur slutresultatet ska bli.

Skådespelare 
De som spelar de olika roll-
karaktärerna i föreställningen.

Scenograf
Den som arbetar med hur det 
ska se ut på scenen.

Dekormålare
Den som målar det som finns 
på scenen så att det ska se ut 
som scenografen tänkt sig.

Kostymdesigner
Den som arbetar med vad alla olika 
rollkaraktärer ska ha för kläder.

Maskdesigner
Den som arbetar med hur alla 
olika rollkaraktärer ska se ut i 
ansiktet och håret.

Ljusdesigner
Den som arbetar med hur 
ljuset ska se ut och förändras 
i föreställningen.

Kompositör
Den som har komponerat musiken 
och ljuden i föreställningen.

Dramaturg
Den som hjälper till så att berättelsen 
i pjäsen och föreställningen är bra 
uppbyggd.

Kostymmästare
Den som hjälper till att sy och ta 
fram de kläder som kostymören 
har bestämt.

Rekvisitör
Den som ansvarar för alla lösa 
föremål som skådespelarna använder 
i en föreställning. Som exempelvis 
muggar, tallrikar, knivar, böcker 
med mera.

Producent
Den som leder arbetet med hela 
produktionen och ser till att alla i 
teamet gör det de ska.

Turnéläggare
Arbetar med att planera hur 
föreställningen ska resa mellan 
olika platser, alternativt hur olika 
publikgrupper ska ta sig till teatern. 

Vad gör de olika personerna i teamet?

Belysningsmästare 
Den som arbetar med alla scen-
lampor på teatern och hjälper 
ljusdesignern att rikta scenlampor 
och programmera ljusmoment i 
ljusbordet.

Scenmästare
Den som iordningställer scenen 
inför föreställning och ansvarar 
för att allt bakom scenen flyter på. 
Exempelvis kanske det ska snöa på 
scenen eller så ska kanske någon 
komma upp ur golvet.

Marknadsförare
Arbetar med att få många männ-
iskor att vilja se föreställningen, 
exempelvis genom annonser, 
facebookinlägg med mera.

AD (Art Director)
Den som bestämmer hur exempelvis 
affischen och annonser och ska se ut.

Fotograf
Den som tar föreställningsbilder 
och affischbilder.

Teaterchef
Den som är chef över hela teatern 
och bestämmer vad teatern ska 
spela för föreställningar.


