
Kärrkosmos
Lärarhandledning

Att besöka Kärrkosmos
och arbeta med upplevelsen i skolan

 



Om Kärrkosmos

Kärrkosmos är en interaktiv föreställning, ett ljudlandskap som bubblar av surt 
vatten, lukter och skiftande färger som tar plats i en våtmark. Genom att 
kamouflera sig i kärret får deltagaren undersöka flora och fauna samt träskets alla 
mystiska ljud och rörelser. Vi frågar oss om man, genom att kamouflera sig som 
ett djur, en insekt eller en växt, kan närma sig naturen och utmana de perspektiv 
som ger människan herravälde över naturen. I en tid av klimatutmaningar förenar 
vi konstnärliga, vetenskapliga och filosofiska perspektiv i en koreograferad 
ljudinstallation.	

Artikel om Kärrkosmos på SLU:s hemsida:  
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/
naturvagledning/verktyg/sjalvguidande-stigar/karrkosmos/

Praktisk information

Läge
Föreställningen presenteras på ett kärr, alltså inte på en scen. Ingen scen behövs.	

Rekommenderad klädsel för eleverna
Hela Kärrkosmos arrangeras utomhus i ett kärr. Klädsel efter väder! Vi 
rekommenderar stövlar och långbyxor, och regnkappa om det regnar.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/verktyg/sjalvguidande-stigar/karrkosmos/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/verktyg/sjalvguidande-stigar/karrkosmos/


Längd
1 timme och 15 minuter (eventuellt tillkommer transportsträcka från skolan eller 
samlingsplatsen till kärret).	

Projektet innehåller
Föreställningen börjar med att klassen samlas på promenadavstånd, ca 13 
minuter, från kärret. Deltagarna går till kärret och lyssnar på ett ljudband. På 
kärret börjar den egentliga föreställningen som tar 30 minuter. Efter det får 
klassen delta i en 15 minuter lång interaktiv del då barnen skall hitta växter på 
kärret. Då föreställningen är slut promenad gruppen tillbaka till samlingsplatsen, ca 
13 minuter.	

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som kan orsaka störningar bör 
vara avstängda under föreställningarna.

Fotografering
Fotografering eller ljudupptagning under föreställningen är inte tillåtet. 

Med anledning av covid-19 
Föreställningen arrangeras utomhus där avstånd mellan dansarna, elever och andra 
deltagare är möjlig att hålla. Mellan föreställningarna desinficeras MP3-spelarna. 
Vid närkontakt mellan dansarna och deltagare bär dansarna bl.a. munskydd. 

 

Handledning



Följande stycken kommer att ge förslag på hur man kan få igång ett samtal om 
Kärrkosmos med elever. 

Innan ni går på skapande skola projektet kan det vara bra att förbereda eleverna i
klassrummet på vad de skall vara med om. Lämplig förberedande information 
skulle kunna vara: 

Titeln på projektet: Kärrkosmos
Föreställningens längd: 1 timme 15 minuter. (eventuellt tillkommer 
transportsträcka från skolan eller samlingsplatsen till kärret).
Att Kärrkosmos arrangeras utomhus i ett kärr.
Att föreställningen är interaktiv. 
Klädsel efter väder! Att kompaniet rekommenderar stövlar och långbyxor, 
och regnkappa om det regnar.
Att mobiltelefoner skall vara stängda under föreställningen.
Att man inte får ta bilder under Kärrkosmos. 



Då ni efter föreställningen vill få igång ett samtal kan en idé vara att samlas på en 
ny plats. Ett avbrott i det vanliga kan öppna för nya sätt att tänka. Kanske skiner 
solen och ni kan sätta er ute på gräsmattan.

Försök att undvika direkta värdefrågor under samtalet t.ex. ”Vad tyckte ni om
föreställningen?” Prova istället att få igång ett samtal om vad ni såg och vilka 
associationer detta gav. Det kan finnas många olika svar.

Ett förslag är att börja med en minnesrunda där alla kort får berätta något de 
minns från Kärrkosmos. Sedan kan ni fördjupa samtalet genom att använda er av 
våra frågor. Vi föreslår också att eleverna i klassrummet söker information på 
webben om frågorna som gäller våtmarker. 

Allmänt
Vad minns du från Kärrkosmos?
Fick du bilder eller tankar när du deltog i föreställningen? Varför tror du att du fick 
dem?
Fick du någon särskild känsla?
Hur kändes det? Var kändes det i kroppen?

Våtmarker 
Hur stor yta av Sveriges täcks av våtmark? 
Ge exempel på olika sorters våtmarker. Vad karaktäriserar dem? 
Vad är ett fattigkärr och vad är ett rikkärr?  
Varför behövs våtmarker? 

Hur har man sett på våtmarker historiskt?
Vad har hänt med våtmarkerna sedan den industriella revolutionen och 
våtmarkerna fick en större ekonomisk betydelse? 
Varför skyddar man våtmarker idag?  
Hur påverkar klimathotet våtmarker? 

Upplevelsen  
Vad såg du på kärret?
Hur upplevde du kärret? 
Vad fanns det för växter på kärret?  
Såg du några djur, insekter eller fåglar? 
Hur var det att ligga på mossen? 

Ljudresan på MP3- spelaren
Vad minns du från ljudinspelningen som du lyssnade på genom MP3- spelaren?
Hur var det att lyssna på ljuden på kärret?  
Vilka olika ljud kunde du höra?



Dansarna
Vad fanns det för aktörer/dansare i projektet? 
Vilka olika roller hade de?
Vad hade de för kostym? Var det vanliga kläder eller fantasikostymer?
Varför hade de valt dessa kläder?

Om gruppen Arena Baubo

Arena Baubo är en fri scenkonstgrupp som arbetar med teater och dans. Gruppen 
grundades 2006 som en polyfon arena för scenkonst och normkreativitet 
genomsyrar alla projekt.  
 
Arena Baubo har arbetat tvärkonstnärligt genom åren och använt sig av format 
som föreställningar, samtal och seminarium för att skapa nya impulser, idéer och 
möten. Gruppen har genom åren skapat ett 15-tal föreställningar som 
presenterats runtom i Sverige samt utomlands. Arena Baubo skapar föreställningar 
både för barn och vuxna. 

Lycka till önskar ensemblen 
Katja, Per och Tomas


