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Medverkande: Anna Rynefors  sång, moraharpa, svensk säckpipa, slagverk
Regi: Anna Karin Sersam

Nyskapande musikteater med kastrullbank,
köksmagi och inslag av cirkus!

Elden sprakar, röken fyller köket. Inte kan man 
laga soppa på bara vatten? En magisk spik ger 
den rätta smaken när sagan fylls med musik, 
skratt, sång, kastrullbank och inslag av cirkus. 
Riksspelman Anna Rynefors engagerar publiken 
och får soppan att kokas samman till en spän-
nande familjeföreställning för barn 2-7 år!

I denna nästintill ordlösa föreställning får 
barnen sjunga, rytmisera och interagera tillsam-
mans. I det medeltida köket kommer folksagans 
magiska värld till liv och skapar gemenskap 
kring matlagningsintresset hos stor som liten!

Föreställningen är framtagen i samarbete med 
Musikcentrum Syd, med stöd av Musikverket 
och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
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Information
Ålder: 2-7 år
Längd: 35 min
Max publik: 50
Storlek på scen: 4 x 5 m
Byggtid/Rivtid: 60/30 min
El: Ja, vanligt vägguttag
Mörkläggning: Ej nödvändigt
Koppling till läroplan: Musik, 
värdegrund, integration, språk-
förståelse, läsfrämjande, bild, 
slöjd, historia

Extra bra för grupper med blandade språkliga förutsättningar!



SKAPANDE SKOLA
TEMAT
Så här kan ett Skapande Skola-projekt se ut, baserat på fyra medverkande klasser. 
Ordspråket Koka soppa på en spik förmedlar att man alltid kan lyckas! Man kan göra 
något av ingenting i en till synes hopplös situation, speciellt om man hjälps åt!
Eleverna ska här på ett lekfullt sätt få hitta lösningar tillsammans utifrån ett material där 
värdegrunden står i centrum. Flera moment i både den inledande filmen, workshopen 
och den avslutande föreställningen och är ordlösa för att skapa gemenskap vare sig alla i 
elevgruppen talar samma språk eller inte.

FÖRBEREDELSER
Projektet startar med en kort video där eleverna får vara med om en tidsresa till “förr i 
tiden” och träffa en kock som jobbar i ett medeltida kök där olika problem hela tiden 
uppstår. I  filmen ges eleverna ett uppdrag och utifrån ett arbetsmaterial får eleverna 
sedan i grupp jobba på att hitta  lösningar tillsammans! Lösningarna kan skrivas i text 
eller illustreras i serieform med eller utan ord beroende på barnens språkutveckling och 
ålder. Pedagoghandledning med paralleller till läroplanen och ordlista/bildstöd finns. 

FÖRSTA BESÖKET
Workshops klassvis 40 min x 4 klasser.
Här lär sig eleverna en sång som tar central del i workshopens övriga 
moment med lekfulla samarbetsövningar från cirkusens och teaterns 
värld. Kamratskap, trygghet, självkänsla och empati står i centrum i 
ordlösa övningar som alla kan vara med i på lika villkor. Elevernas 
uppdrag från filmen lyfts även vidare till en ny nivå och öppnar för 
samtal kring känslor, självkänsla och gruppgemenskap.

ANDRA BESÖKET
Två föreställningar, 40 min x 2 klasser.
Eleverna får se föreställningen ”Soppa på en spik”. Efter den 
interaktiva föreställningen bjuds eleverna in till samtal om sina 
upplevelser av föreställningen och får var sitt receptkort så att de 
kan koka en egen soppa – med eller utan spik!
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