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VÄLKOMNA TILL  
KUNGLIGA OPERAN! 

Här följer lärarhandledningen för barnoperan Min mamma är en drake
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D et är med stor glädje vi återigen kan bjuda in till publiksuccén Min mamma är en  
drake, ett verk som gick rakt in i den unga publikens hjärtan. Vi är stolta över att  
produktionen fick Svenska Teaterkritikers Förenings Barn- och ungdomspris år 2015  

och motiveringen löd:  
 
För att den med lika delar humor och melankoli fångar stora frågor för små operabesökare.  
Pija Lindenbaums bilderbok om Åke och hans stressade mamma ges en scenisk skrud som  
andas magisk vardagsrealism, helig modersvrede och villkorslös kärlek. Att ta hissen upp i Åkes 
hyreshus är början på ett musikaliskt äventyr där de höga operatonerna blandas med boogie 
woogie och jazziga melodier som stannar kvar länge.

Tack Göteborgsoperan som gjorde den ursprungliga beställningen av verket!

Varmt välkomna!

Anna Karinsdotter
konstnärlig chef unga på operan

ANNA KARINSDOTTER  
hälsar välkommen



Författare, illustratör, scenograf, formgivare och operaskapare. Hon 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, utma-
nar 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. 
Ja just det. 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 Min mamma är en drake.

PIJA LINDENBAUM



OM LÄRARHANDLEDNINGEN
OM LÄRARHANDLEDNINGEN
Denna lärarhandledning riktar sig till lärare 
och barn (här: elever) som har sett Min mamma 
är en drake på Operan Play. Materialet kan 
användas att arbeta vidare med föreställning-
ens tematik i klassrummet eller på förskolan. 
Övningarna kan användas i hela gruppen, i par 
eller individuellt. Vi uppmuntrar lärare att an-

passa 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. Scen-
konst kan öppna för många tolkningar och alla 
tolkningar är välkomna.  



SAMTALA, SKAPA, GESTALTA 
Min mamma är en drake riktar sig till 5 – 8 
åringar, eller från förskoleålder till årskurs 2. 
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 på sitt sätt. Lärarhandledningen 
har tre spår: Samtala, skapa och gestalta.  
Spåren ger dig en möjlighet att anpassa det 
fortsatta arbetet efter din klass förutsättningar.  

SÅ SKAPADES  
FÖRESTÄLLNINGEN
Här är en begreppsförklaring som du kan läsa 
upp för eleverna inför föreställningen. 

Libretto
Texten i en opera kallas för libretto. Librettot 
till Min mamma är en drake är skrivet av  
dramatikern och dramaturgen Irena Kraus. 
Hon har arbetat utifrån Pija Lindenbaums  
bok När Åkes mamma glömde bort.

Musik
Musiken i föreställningen är komponerad av 
tonsättaren Thomas Lindahl. I Thomas musik 
finns spår av många olika sorters musikstilar, 
som opera och jazz.

Ensemble
Musikerna spelar tillsammans i en ensemble. 
Instrumenten är piano, dragspel, trombon, 
tuba och slagverk. I vår föreställning får  

musikerna även sjunga och agera. De spelar 
brandmän och blir en kör när det brinner.

Kapellmästare
En stor orkester brukar ledas av en dirigent. 
Vår ensemble leds av Kapellmästaren Krister 
Lundkvist. Krister styr exempelvis så att alla 
musiker och sångare håller samman tempon, 
börjar och sluta spela samtidigt och om de ska 
spela och sjunga starkt eller svagt.

Regissör
Mia Ringblom Hjertner regisserar föreställ-
ningen. Mia bestämmer hur historien ska 
berättas på scenen av artisterna. Det tog  
många veckors arbete med repetitioner innan 
föreställningen var färdig för premiär.

Scenografi
Rummen där föreställningen utspelar sig ska-
pades av scenografen och ljussättaren Thorsten 
Dahn. Det är han som tänkte ut hur husen och 
hissen skulle se ut. Thorsten har även bestämt 
hur lamporna ska lysa och vilka lampor som 
behövs i rummet. 

Sångare
Sångarna gestaltar karaktärerna och ger dem 
liv på scenen. Conny Thimander sjunger och 
spelar Åke och Åkes mamma Berit gestaltas  
av Marianne Eklöf. Vi ser även Maja Frydén 
som läkare, Susann Végh som mormor och 
biljettant och Johan Wennerstrand som  
Djurskötare. Vid andra föreställningar spelas 
Åkes mamma även av Kristina Martling. 



Vi uppmuntrar att värma upp innan arbetet med lärarhandledningen då det är ett bra sätt 
att komma i gång. Kroppen får röra sig, elevernas sinnen får vakna och leken står i fokus. 
Den blir en lättsam ingång till att arbeta med föreställningen. Övningen nedan visar på 

hur svårt det kan vara att få kroppen att agera och röra sig på ett annat sätt än vad man själv 
säger. En lek som vi hoppas leder till många skratt. 

ÖVNING
Övningen har två huvudmoment. Att göra en mindre rörelse och att byta varv på ordningen som 
eleverna agerar. Börja med att ställa klassen i en cirkel. Nu ska ni »skicka draken runt«. 

När du »har draken« så säger du antingen »stor drake« och håller händerna nära varandra.  
Draken skickas då till nästa person i ringen. Om du istället säger »liten drake« så ska du hålla 
händerna långt ifrån varandra, kanske en halvmeter. Om du säger »liten drake« så ändras också 
riktningen i ringen. Det gäller att hålla ordning på vad som är stor och vad som är liten drake 
och åt vilket håll i cirkeln som riktningen går.
Gör övningen så länge som det krävs för att alla ska ha varit med och agerat. 

UPPVÄRMNING



BERIT Åke? Står du här? 
ÅKE Det är inte jag. 

BERIT Inte du? Vem är det då? 
ÅKE Nån annan. Nån du glömde när du hade bråttom till dagis.

– Dialog mellan Mamma Berit och Åke

Genom att prata om föreställningen öppnar ni upp för allas tolkningar och föreställningen kan 
växa och utvecklas. Scenkonst är fylld av intryck, både från det visuella och från berättelsen  
som utspelar sig. Vi tolkar föreställningen utifrån oss själva men samtidigt är det en gemensam 
upplevelse som sker här och nu, något som kan upplevas på många olika sätt. Det jag har sett, 
har kanske inte du sett. Det som gjorde intryck på mig, kanske inte berörde dig. Allas tolkningar 
är lika viktiga och inget är rätt eller fel. Barn blir ofta engagerade i sådant som vi vuxna inte 
anser vara centralt för en föreställnings huvudhandling. Exempelvis kan de intressera sig för 
karaktärer som bara har en liten roll eller händelser som inte är så betydelsefulla för berättelsens 
helhet. Detta lärarmaterialet bygger på att låta alla elever få fördjupa i sin och andras upplevelse 
av föreställningen och att få uttrycka sina tankar och känslor utifrån föreställningen. 

MIN MAMMA ÄR EN DRAKE



SAMTALA
Börja med att prata om det konkreta:
Hur såg scenrummet ut?  Scenografin, färger, 
storlekar? Vilka var på scen? Hur såg kostymen 
ut? Orkestern? Kapellmästaren?

Prata sedan om handling och innehåll:
Vad hände under pjäsen? Vad hände med mam-
ma Berit? Vad gjorde Åke när Åke upptäckte 
att mamma Berit blivit en drake? Vad hände se-
dan? Vad gjorde de under dagen? Vilka perso-
ner mötte Åke och mamma Berit under dagen? 
Hur långt tror ni de gick under dagen? 

Sedan kan ni tolka:
Vad handlande pjäsen om? Var det något du 
inte förstod eller som du tyckte var konstigt? 
Var det något som fastnade, som stannade  
kvar i dig? Vilka känslor kom när du såg Min 
mamma är en drake? 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 föreställningen. Eleverna kan rita var för 
sig eller två och två. Ni kan också skapa en  
stor teckning 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 Åke och mamma Berit gjorde. 
Rita en scen som gjorde intryck.

Två och två:
Rita på samma papper, en kan rita Mamma 
Berit som drake, den andra kan rita doktorn. 
En kan rita orkestern, den andra kan rita  
scenografin. En kan rita Åke, den andra kan 
rita mormor osv

Gruppvis:
Skapa en stor bild eller ritning av scenen  
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 egna historia när ni vaknade upp 
som någon annan än er själva! Dela in klassen 
i grupper på fyra. Bestäm hur ni ser ut när ni 
vaknar, vilket humör är ni på, vem är ni  
tillsammans med under dagen, vad gör ni  
under dagen, vilka träffar ni. Vad hände  
sedan? Gestalta i grupper, visa för varandra 
och prata om det ni har sett.

Ni kan också tillsammans skapa en fortsättning 
på föreställningen. Vad gjorde Åke och mamma 
Berit nästa dag, när de är hemma i lägenheten 
och mamma Berit inte var någon drake längre.

SAMTALA, MÅLA OCH GESTALTA



Unga 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 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 regionteatrar och orkestrar. 

OM UNGA PÅ OPERAN

BLI SKOLOMBUD
Bli en del av Unga på Operans verksamhet genom att bli skolombud!

Som skolombud är du kontakten mellan eleverna i din skola och Kungliga Operans barn- och 
ungdomsverksamhet. Hit kommer skolklasser och upptäcker opera, balett och musik i ett hus 
fyllt av kreativitet. Unga på Operan erbjuder föreställningar och pedagogiska aktiviteter för  
skolklasser från förskola till gymnasium.

Att vara skolombud innebär att du blir vår kontaktperson. Den information du får från oss  
förmedlar du till berörda kollegor och elever. Tre gånger per termin får du nyhetsbrev och du  
blir dessutom inbjuden till ombudskvällar och lärarkvällar
Mer information hittar du på operan.se.


