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FÅNGAD PÅ VÄXHUSET
Fångad på Växhuset är en historia om två pappor som blir inlåsta i Växhuset av den stränga och arga
Rektor Ankarcrona. Historien blandar humor med lite läskiga inslag.
Ett äventyr med syfte att ge målgruppen 6-9 åringar lokalproducerad kultur. Projektet har även till
syfte att väcka intresse för och kommunicera kultur och dess värde i samhället.

PAPPORNA
Papporna är ganska olika men kompisar ändå.
Exempel på frågeställningar:
•
•
•
•

Tänk och prata om hur olikheter är bra och mindre bra när man är kompisar.
När vet man att man är kompis med någon?
Om man har svårt att få kompisar, hur tycker du man då ska göra? Finns det några tips att ge till någon som
saknar kompisar eller till någon som ser att en saknar kompisar?
När Ankarcrona hade väckts så försvann han, papporna försökte gå efter men hamnade någon helt annanstans. Hur kom det sig och vad tror du det var som låg bakom det?

ANKARCRONA
Ankarcrona är arg för att det finns så mycket kultur och så många barn på Växhuset. Han tycker inte om
att barn tutar i trumpeter och gnider på fioler och vill få bort allt sådant från sin gamla skola.
Exempel på frågeställningar:
•
•
•

•
•
•

Varför är Ankarcrona arg, tror du?
När blir du arg?
Kultur betyder många saker. Ordets ursprung betyder odling, att odla och bruka jorden. Vi associerar det
kanske mest med teater, dans, musik och konst men också att olika grupper, på olika platser i världen har
olika kulturer. I Sverige t ex äter vi surströmming (i alla fall några av oss), vi firar midsommar med dans runt
midsommarstången och vi tycker generellt att det är viktigt att komma i tid.
Kan du komma på fler saker som är typiskt svenska?
Kan du komma på saker man gör eller äter som är typiskt för människor som kommer från exempelvis Iran,
Somalia eller Finland?
Kanske du kommer från ett annat land med en annan kultur? Berätta vad som är typiskt för ditt ursprung!

KONSTNÄREN
Konstnären målar av papporna i olika stilar (expressionism, animation, kubism eller om ni vill;
blyertsteckning och akrylmåleri)
Måla ditt porträtt, eller din lärares, i någon av
stilarna som konstnären målar av papporna.
Sofia Österberg, som spelar Konstnären, är konstnär.
Här följer tre tips från henne:
1. Plocka fram färger, pennor eller kritor som du tycker om. Ta också fram ett pappersark att måla/rita på, gärna
av större storlek. Välj olika typer av musik som du spelar upp och låt musiken bestämma vad det blir på arket.
Det behöver inte föreställa något utan du skapar helt fritt. Titta på vad du gjort och se om resultatet blev olika
beroende på vilken musik du lyssnade på.
2. Riv sönder en teckning du gjort i bitar och limma ihop den på ett nytt sätt. Vad blev det nu?
3. Det viktigaste av allt: Det ska vara roligt att skapa och du bestämmer hur det ska se ut. Konst behöver inte vara
fint för alla, det räcker att du tycker om det du gör.

DE ANSIKTSLÖSA
De ansiktslösa kan upplevas lite läskiga. Vitklädda
med ansiktsmasker.
Exempel på frågeställningar:
•
•
•
•

Varför har de masker på sig tror du?
Blev du rädd för dem?
Vad är du rädd för? Jämför med en kompis.
Varför blir vi rädda för så olika saker tror du?

HIPHOPAREN
Hiphoparen vill bara dansa.
Dansa, dansa och dansa.
Hitta på en egen dans som utgår från rörelser som
man gör när man lagar mat, spelar basket och
snickrar exempelvis.
Elli Eklund, som spelar HipHoparen, är dansare och
danslärare. Här kommer tre tips från henne:
1. Läs på om den dansstilen du är intresserad av och KOLLA Youtube. Där kan man titta på olika tutorials eller
battles för inspiration. Det var så jag började!
2. Lyssna på mycket musik och testa dig fram i rörelser du blivit inspirerad av.
3. Jag brukade tycka om att visa mina vänner och familj vad jag hade lärt mig. Det uppskattades av alla, även mig
själv. Jag fick så fin respons och ny glöd till att fortsätta träna. Testa det du med!

BIBLIOTEKARIEN
Bibliotekarien är en lite underlig figur som ger
boktips till papporna. Skriv en kort berättelse om
två barn som gick vilse på biblioteket.
Här får du tre tips från Erik Jersenius som spelade
bibliotekarien. Erik är journalist.
1. Skriv om något du tycker är spännande och roligt! Läs berättelser som ger dig nya idéer om det du vill skriva
om, det är helt okej att låna lite grann.
2. Bestäm en “deadline”, en tid då du ska ha skrivit klart din berättelse. Skriv också när det inte känns jätteroligt,
att berätta berättelser kräver också disciplin och arbete, ofta lossnar det om man fortsätter att skriva även om
det inte blir riktigt bra.
3. Våga misslyckas. Ingen berättelse blir perfekt direkt, att berätta kräver tålamod och många omskrivningar.

GÅTFULLA LEDTRÅDAR
Bibliotekarien, Konstnären och HipHoparen ger papporna en varsin ledtråd.
Kom på en eller flera egna ledtrådar som ska leda till källaren. Eller testa med köket, havet, Norge, hjärtat eller kom på en egen plats som du skriver en gåta eller en ledtråd om.

SKAPANDE SKOLA
Det här projektet kan vi arbeta med som ett skapande skola-projekt, på olika nivåer och integrerat i den
ordinarie undervisningen om så önskas.
Om ni vill veta mer om det kontakta oss på jonasochmathias@gmail.com

FÅNGAD PÅ VÄXHUSET är en samproduktion mellan Växhuset, Västerås Citysamverkan, Vestmanlands
Läns Tidning och Jonas&Mathias.

Projektet finansieras med stöd av Kulturrådet.

