
SKAPANDE FÖRSKOLA
Projekt med en workshop & en föreställning med en veckas mellanrum. Målgrupp: 3-5 år.

Introduktion - förberedelser
Projektet startar med en kort film som presenterar temat och uppmanar till eget skapande samt ger 
barnen en uppgift på temat “Bockarna Bruse”. Det kan också vara bra att läsa sagan och sjunga 
sången innan föreställningen äger rum! Förskolorna får också en pedagogisk handledning med 
konkreta exempel och förslag på aktiviteter och skapande.

EGET ARBETE - SKAPANDE

I väntan på föreställningen får ni på förskolan fritt ta er an temaarbete med eleverna på temat 
Bockarna Bruse på det sätt ni själva vill.

FÖRESTÄLLNINGEN
Föreställning 40 minuter; max 50 i publiken per föreställning. 

Till slut är det äntligen dags för teaterbesök som kan ske uppsökande hos förskolan eller i en 
lämplig lokal som ni tar er till. Efter föreställningen får alla barn som vill själva gå över trollbron, 
de får hälsa på mig och klappa gosedjurssäckpipan samt får ett sångkort med Bockarna Bruse-
sången att ta med hem. Barnen får se föreställningen ”Bockarna Bruse”. Under föreställningens 
gång följer vi sagan om de tre bockarna, barnen får tillsammans sjunga, räkna, rytmisera och 
svara på frågor som driver handlingen framåt. Det är en spännande historia där de allra flesta 
vet att trollet kommer att dyka upp och i slutet sjunger vi Bockarna Bruse-sången tillsammans. 
Efter föreställningen följer en miniworkshop där alla barn får ett sångkort, får klappa på 
gosedjurssäckpipan och de får även chansen att själva gå över trollets bro!

Efter besöket
Efter att barnen sett föreställningen kan barnen själva ta temat vidare i ny form genom lek, 
målningar, brobyggen, berättande m.m. Förskolornas pedagoger känner också väl till sagan 
Bockarna Bruse och kan spinna vidare på temat och landa i till exempel en lekmiljö eller ett 
vernissage för föräldrarna. 
Ämnen som föreställningen kan kopplas till är svenska, matematik, musik, bild, slöjd.


