LÄRARHANDLEDNING

ANNA FREUD,
DJÄVULSFLICKAN
OCH JAGET
Välkommen till psykoanalysens spännande värld! Om försvarsmekanismer, freudian
slips, märkliga drömmar och om hur viktigt
det är att få prata med någon som lyssnar när
man har det svårt.

I föreställningen Anna Freud, Djävulsflickan
och Jaget får vi lära känna Anna Freud och
hennes pappa Sigmund – han som blev psykoanalysens fader med hela världen. Vi följer
Annas resa från barndomens nyfikna smygande på pappan när han arbetar, till det att hon
själv startar egen mottagning för psykoanalys
av barn. Hur kan det egentligen ha varit att
ha Sigmund Freud som pappa? Föräldrar kan
ju vara nog så jobbiga och motsägelsefulla
men att ha en pappa som myntade begreppen
”Oidipuskomplex” och ”det undermedvetna”
och som dessutom gärna analyserade sina
barns drömmar vid frukosten kan ju inte ha
varit helt enkelt…

Anna Freud bröt helt ny mark när hon började ta emot barn för psykoanalys och i föreställningen får vi möta en av hennes allra första patienter, Djävulsflickan, som har svåra
tvångshandlingar och många aggressiva utbrott och som kommer till Anna och undrar
om hon kan ta ut djävulen som bor i henne.
Anna svarar ja och det visar sig bli ett arbete
som ska ställa henne inför helt nya utmaningar som psykoanalytiker. I föreställningen får
vi också höra röster från högstadieelever runt
om i Örebro län och deras tankar om bland
annat drömmar, mardrömmar och det undermedvetna.
Med humor, lekfullhet och på största allvar
berättar föreställningen om psykologi, försvarsmekanismer, freudian slips, märkliga
drömmar och om hur viktigt det kan vara att
få prata med någon som verkligen lyssnar när
man har det svårt.
För manus och regi står Josefin Ankarberg, en
av de drivande krafterna bakom en av Stockholms mest tongivande och uppmärksammade frigrupper, moment:teater. På Örebro
Teater har hon tidigare regisserat Stackars
Birger, som spelades för örebropubliken hösten 2020.

OM LÄRARHANDLEDNINGEN
Denna handledning ger ingångar till samtal
kring föreställningen och elevernas upplevelser av den. Teaterupplevelsen och samtalet
efter utgår alltid utifrån varje persons egna
erfarenheter, referenser och eventuella känslor. 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 lärarhandledningen. 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 teaterbesöket?
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.

EFTER TEATERBESÖKET SAMTALSGUIDE
Vi kommer ihåg olika saker efter en föreställning och vi berörs på olika sätt av det vi sett
och upplevt. Att tillsammans beskriva och
reflektera över vad som hände under en föreställning kan vara ett sätt att göra ett efterarbete. 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?

• 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 varandra om händelser som först kanske inte
förefallit så viktiga men som kan visa sig ha
haft stor betydelse för hur eleverna uppfattade 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 frågor 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 personliga reflektioner, sådana som eleverna kan
vara ensamma om att ha. Prova frågor som
har med temat i föreställningen att göra.

BILDER OCH MER LÄRARHANDLEDNING
Bilder från föreställningen kan du hitta på
vår webb:
https://www.mynewsdesk.com/se/orebroteater/pressreleases/urpremiaer-foer-foerestaellning-om-anna-freud-paa-oerebro-teater-3139806

För att få fler ingångar och tankar kring hur
teaterupplevelser kan bearbetas i skolan kan
man hitta skriften ”Att öppna nya världar”
på Riksteaterns webb:
http://rus.riksteatern.se/files/2021/01/
Riksteatern-Att-oppna-nya-varldar.pdf
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Föreställningens längd, ingen paus: ca 80 minuter. Fotografering och ljudupptagning av föreställningen
är ej tillåten. Mer information hittar du på vår webb orebroteater.se

