
LÄRARHANDLEDNING

MIN HÄST
Av Py Huss-Wallin

REGISSÖREN OM FÖRESTÄLLNINGEN

MIN HÄST är en skol- och familjeföreställ-
ning från 6 år och uppåt, vi tror att alla - 
människa som djur, gammal som ung - 
kommer känna igen sig i vår resa. 

Här finns de klassiska ingredienserna av 
livet; passion, dramatik och förlösande häst-
ritt i solnedgång. Vi kommer ge publiken en 
omslutande, fysisk och färgsprakande före-
ställning som utspelar sig mitt i stallet där 
hästarna bor. Här blir det hästskötsel, hopp-
tävling och discodans, ni kommer få möta 
hästar, ryttare, cowboys och vogedansare. 

All matning av djuren är dock strängt för-
bjuden!

Föreställningen MIN HÄST handlar om att 
vara vild och tam på samma gång. Vår så 
mänskliga och djuriska strävan efter närhet 
och samhörighet, men också vår ständiga 
längtan av att få vara fri och göra som vi vill. 
Att våga vara vild och sparka bakut när livet 
känns fel, men också om skönheten av att 
bara vara mitt i nuet; äta, sova, bajsa, stirra. 
I denna tid när vi tvingas passivisera våra 
naturliga och fysiska behov av samhörighet 
känns det underbart att kunna erbjuda en 
föreställning om den vilda gemenskapen i 
hästflocken.

Det är ingen nyhet att det finns ett starkt 
band och en stor påverkan mellan hästar 
och människor, det har de senaste åren lyfts 
fram i både media, forskning och genom en 
ökning inom ridsporten. Jag har länge fas-
cinerats av världen kring hästar och unga 
ryttare - imponerats av det mod som barn 
har för att ta sig ann dessa stora djur. Det 
inger pondus, kraft och tålamod att vara 
stalltjej eller stallpojke. Denna föreställning 
är en homage till dom - en hyllning till häs-
ten och människans relation och de värden 
som kommer i mötet dem emellan.

Py Huss-Wallin



EFTER TEATERBESÖKET SAMTALSGUIDE

Vi kommer ihåg olika saker efter en föreställ-
ning och vi berörs på olika sätt av det vi sett 
och upplevt. Att tillsammans beskriva och 
reflektera över vad som hände under en före-
ställning kan vara ett sätt att göra ett efter-
arbete. Att föra samtalet från en beskrivande 
nivå över associativ nivå till en mer personlig 
nivå kan vara en väg att komma ifrån mer 
svepande omdömen som ”bra” eller ”dåligt”. 
Här följer en beskrivning hur ett samtal kan 
läggas upp.

Minnesrunda

I den första beskrivande fasen är tanken 
att elever i sina beskrivningar ska hålla sig 
nära det som hände på scenen. Låt så många 
elever som möjligt bidra med lika delar fram 
till att pjäsen återberättats. En gemensam 
beskrivande minnesrunda blir på detta sätt 
en överenskommelse om vad som faktiskt 
hände på scen. Prova gärna frågor som:

• Minns du hur det började?
• Hur många var de på scenen?
• Vad fanns det för saker på scenen?

OM LÄRARHANDLEDNINGEN 

Denna handledning ger ingångar till samtal 
kring föreställningen och elevernas upplevel-
ser av den. Teaterupplevelsen och samtalet 
efter utgår alltid utifrån varje persons egna 
erfarenheter, referenser och eventuella käns-
lor. I samtalet efteråt är frågorna viktigare 
än svaren. I ett samtal öppnas möjligheter att 
möta tankar, känslor och sammanhang som 
vidgar våra referensramar och ger oss nya 
erfarenheter. Att samtala och diskutera är ett 
sätt att formulera och pröva antaganden, 
reflektera över erfarenheter och kritiskt 
granska olika påståenden och förhållanden.  

INFÖR TEATERBESÖKET 

För att få en så bra upplevelse som möjligt är 
det viktigt att eleverna är förberedda på sitt 
teaterbesök. Berätta lite om temat i pjäsen,    
ungefär det som står i början av lärarhand-
ledningen. Förbered eleverna också kring 
vad ett teaterbesök är för något och hur det 
är att gå på teater. Diskutera t ex skillnaden 
mellan teater och film – att teater är något 
som sker i verkligheten och att skådespelarna 
ser och hör allt som publiken gör. Du kan 
också prata kring deras tidigare erfarenheter 
av teaterbesök, vad minns de från det teater-
besöket? 

UNDER TEATERBESÖKET

När ni kommer till teatern kommer en 
publikvärd att ta emot er och berätta att ni 
ska ta av er ytterkläderna, mobiltelefonerna 
ska stängas av. Inne i själva teatersalongen 
är det skådespelarna och teknikerna som 
bestämmer. De startar föreställningen och 
kan avbryta den om de tycker att det behövs. 
En föreställning kan brytas antingen av ren 
säkerhet tex om det brinner, eller för att de 
upplever att publikens koncentration inte 
finns. Skådespelarna är inte pedagoger, men 
de är experter på att spela teater för barn och 
unga.  Av er pedagoger önskar vi att ni är en 
förebild som publik, att ni har fokus på det 
som händer i föreställningen. Vår önskan är 
att detta även är en teaterupplevelse för er. 
Om du vet att det finns elever i din grupp 
som har behov av särskilt stöd önskar vi att 
du stödjer de barnen.



• Minns du något som man pratade om?
• Minns du någon scen från föreställningen? 
• Vad hände?
• Vilka var det vi såg i föreställningen?

Beskrivningarna bidrar till att påminna var-
andra om händelser som först kanske inte
förefallit så viktiga men som kan visa sig ha 
haft stor betydelse för hur eleverna uppfatta-
de och upplevde pjäsen.

Reflektionsrunda

En beskrivande del kan följas av frågor om 
hur eleverna associerar kring olika händelser 
i pjäsen. En reflektionsrunda rör sig oftast 
om de associationer vi har gemensamt. 
Denna diskussion kan också handla om de 
delar man inte finner trovärdiga. Prova frå-
gor som:

• Vad tycker du den här föreställningen
   handlar om?
• Vad spelade dom?

• Hur tänker de andra i gruppen? 

Personliga reflektioner 

I tredje nivån lyfter man fram mer personli-
ga reflektioner, såna som eleverna kan vara 
ensamma om att ha. Prova frågor som:

• Hur tror ni det är att vara häst?
• Skulle ni vilja vara en häst?
• Skulle ni vilja vara en vild häst eller en häst  
  som står på en ridskola?
• Vad tror ni är bäst med att vara häst?
• Vad tror ni är sämst med att vara häst?
• Vad tror ni hästar drömmer om?
• Skulle ni hellre vilja vara ett annat djur?  
   I såfall, vilket?
• Tror ni hästar gillar att stå i stallet och bli
   ridna på?

BILDER OCH MER LÄRARHANDLEDNING

Bilder från föreställningen kan du hitta och 
ladda ner från vår webb 
orebroteater.se/forestallningar/min-hast/

För att få fler ingångar och tankar kring hur 
teaterupplevelser kan bearbetas i skolan kan

man beställa skriften ”Att öppna nya världar” 
på Riksteaterns webbplats: 
www.skolscenen.riksteatern.se/
attoppnanyavarldar
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