
Två sjuksystrar från en svunnen tid kommer in i klassrummet, där ca 15 barn sitter o väntar på golvet. Systrarna dansar in med 
en konstig hoppig dans, och dansen övergår till en anatomilektion där vi får reda på vad vissa kroppsdelar brukar kallas…

Koreograferna och rörelsepedagogerna Ulla Eckersjö och 
Stina Hedberg Karlberg interagerar med barnen från 

första stund – de får röra sig, massera varandra längs ryggra-
den med s.k ”catwalk”- och de får också veta hur man kan 
lugna sig genom att lyssna på andetagen. Workshopen har en 
grund kärna men är flexibel. 

Systrarna erbjuder också både pedagoger och barn ”behan-
dlingar” – de har med sig en jättetermometer, bandage och 

stetoskopet, sprutan och såklart flaskan med dropparna. Till 
slut får alla en dusch med ”hygienflaskan”, så att alla baciller 
försvinner. I ringen får barnen göra miner i ansiktet för både 
arg ledsen och glad, göra korsrörelser samt knyta vänskaps-
länkar med händerna. 

Skapande skola
Workshopen har som tema Människan, och går att koppla till 
vidare undervisning och ev. projekt med liknande teman. 

 
Ämnen som utmärkt går att spinna vidare på är: 
- Kroppens anatomi - muskler, hud o skelett – biologi/naturkunskap (NO) 
- Känslorna vi alla har - prova ansiktets mimik, ledsen, arg, glad… – bild, musik, svenska                               
- Motorik och koordination, vad vi kan göra med vår kropp – med hjälp av lekfulla rörelseövningar får barnen ex prova på att gå 
balansgång, snurra, tippa och ”väga saltsäck” – Idrott och hälsa
-Taktilitet/beröring – massageövningar på olika sätt, ex massera varandra längs ryggraden. 
- Koncentration/uppmärksamhet – att hitta sitt lugn ex genom att lyssna på sina andetag.  

Två möjliga upplägg
Paket 1. Då kommer vi till klassrummet som sköterskor och träffar barnen i två halvklassgrupper.
Paket 2. Klassrumsbesöket kompletteras med ett pedagogbesök. För fördjupning i dans och rörelse utifrån föreställningen. I 
samband med det tillhandahåller vi ett lärarmaterial för fortsatta övningar efter vårt besök. Övningarna bygger på sensomotoriska 
rörelser, braingym och yoga.
För en hel skola skulle det kunna läggas upp så här:
Systrarna kommer under en vecka på besök till ex 4 klasser, dvs. 8 st. halvklassbesök – á ca 45 min – i klassrummet. Därefter kan 
1-2 pedagoger från varje klass bilda ett grupptillfälle  (8-10 personer) som blir en fortbildningsstund på ca 1,5 timme 

TAKE CARE
En klassrumsshow om hur man tar hand om sig själv och varandra. 

MÖRKLÄGGNING:
Behövs inte 
PRIS:
8000 kr per klass
ÅLDER:
6-8 år / 9-11 år
PLATS:
Undanplplockat klassrum.Till-
räckiligt stor yta så att 15 barn 
kan ligga ner.

LÄNGD:
2 x 45 min
ANTAL BARN:  
En halvklass med max 15 elever 
åt gången
MEDVERKANDE :
2 personer
FÖRBEREDELSETID:
30 minuter. Plats för omkläd-
ning behövs i samma hus.



FÖR MER INFO:
Kontakta Matilda Magnusson 031-82 77 28, 
matilda@bigwind.se

Respons från en förskoleklass

En lärare:
”Hej, tack och för en fantastisk föreställning. Rörelse, 
olika ansiktsuttryck, Massage, närhet, kroppsdelar. Ni 
tog så mycket på så roligt sätt så att eleverna uppskattade 
det och för mig som lärare var en bekräftande av det vi 
arbetar med: Kropp, känslor, massage och rörelse.”

Fler vuxna:
V (VFU-elev): ”Jag gillade musiken, dansen och hela 
dialogen. Det de sa och deras ansikten!

L  (Lärare ): ”Uppskattade närheten och det fina sättet 
som de avslutade med. Gröna gruppen tyckte om mas-
sagen och dansen samt när en av er blev sjuk. De tyckte 
också att det var roligt att få medicin. Det var en teater 
som skapade ”vi-känsla”. De hade något som skapade 
lugn.”

Några elever:
E: “Roligt och bra. De sprutade vatten på mig. Det 
kändes blött! Kände mig som en mumie när jag blev 
inlindad i bandage!”

Ä: “De sprutade vatten på mig. Jag smakade och det 
smakade vatten. Roligt var det!”

J: “Jag tyckte det var roligt med massagen och med 
droppen.”

E: “Roligt när de kom in och tyckte vi satt fint. De såg 
förvånade ut! Och bandaget, när det snurrade. Det var 
också roligt med massagen och den stora gigantiska 
sprutan.”

Om artisterna
Ulla Eckersjö är erfaren pedagog och koreograf som vet hur kreativitet fungerar med hjälp av rörelse.
Stina Hedberg Karlberg har som koreograf iscensatt flera av Big Winds barnföreställningar, numera även 
rörelseterapeut för barn med stressrelaterade problem.


