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Hej pedagog! 
Detta är ett material som du kan använda dig av efter att du tillsammans med en barn-
grupp sett föreställningen Jag gillar Siv. Välj och vraka bland de övningar vi tipsar om, ni 
känner barnen i er verksamhet bäst och vet vad som passar och fungerar bra för dem! 
Syftet med materialet är att ge en förlängd reflektion och bearbetning av teaterupplevel-
sen. Till varje övning finns kopplingar till Lgr.22.  
Mycket nöje! 
/Malin Byman, dramapedagog Dalateatern

MINNAS TILLSAMMANS
Instruktion: Samlas i ring på stolar. Be eleverna fundera 2o2 eller i helgrupp. Informera om 
att det inte finns några rätta eller fel svar. Vi pratar om vad vi minns och om våra upplevel-
ser och tolkningar. Allas tolkningar är rätt! Det finns lika många tolkningar som det finns 
personer i rummet. 

VAD HÄNDE…

• I foajén - innan vi gick in till scenen? Hur såg det ut? Hur luktade det? Vem träffade vi 
där?Något särskilt du minns? Varför?

• Föreställningen - Vad handlade pjäsen om? Något särskilt som hände som du kom-
mer ihåg mest? Varför?

• Efter föreställningen - Vad fick ni göra efteråt? Något särskilt du minns? Varför?

UR LGR.22: Svenska - Tala, lyssna och samtala:
Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunska-
per och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.”



DET MAGISKA TROLLSPÖET  ”JAG VILL SE...” 

UR LGR.22: Skapande och estetiska uttrycksformer: 
”Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.”

INSTRUKTION

• Skjut undan stolarna och be alla ställa sig upp och stå i en ring.

• Du har ett magiskt trollspö och när du säger att du vill se något och viftar med det så 
förvandlas alla till det du vill se.

• Säg: ”Om jag säger Jag vill se…lejon, då förvandlas alla till ett lejon som står helt 
stilla som en staty” Visa gärna själv exempel på hur det kan se ut när du förvandlas 
till ett lejon som står stilla som en staty.

• Sätt i gång ljud och rörelse- Om du vill kan du, med en signal (ex. en plinga) sätta i 
gång statyerna så de kan röra på sig och låta/göra ljud. När du ”plingar” en gång till 
står alla helt stilla och tysta igen.

• Börja gärna med att förvandla alla till olika djur, föremål och känslor för att värma 
upp. Sen kan ni gå vidare till nästa punkt.

• Nu kan du säga scener/händelser ur föreställningen. Plocka gärna de saker som 
barnen sagt att de minns. Exempelvis säger du; ”Jag vill se när Vivi och Siv busar med 
varandra precis i början av föreställningen.”

• Varje elev väljer själv något de minns från den scenen som de ska ”förtrollas” till. De 
kan alltså bli Siv eller Vivi eller något av instrumenten eller staketet som de springer 
bakom.

• Gå runt och fråga några om vad de har förvandlats till.

• Sätt gärna i gång ljud och rörelse även här.



FYRA STOLAR - KOMPISAR

UR LGR.22: 

- Förskoleklass 

Syfte: 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna 
tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Språk och kommunikation: 

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 
områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttran-
den kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

- Åk. 1-3 

Samhällskunskap 

Att leva tillsammans

Samtal och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till 
exempelkamratskap, könsroller och döden.

- Svenska 

Tala, lyssna och samtala: 

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, 
kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.”



INSTRUKTION

• Se till att ha en tom golvyta.

• Placera fyra stolar i en rad på mitten av golvet. Från ena sidan till den andra sidan.

• Stolarna heter:

-  Längst bort till höger = JA!
-  Näst längst bort till höger = NJA (Ja, men…)
-  Näst längst bort till vänster = NJE (Nej, men…)
-  Längst bort till vänster = NEJ!

(Skriv gärna JA!, NJA, NJE, NEJ! på lappar och lägg på stolarna)

• Berätta för eleverna att du kommer läsa några meningar och du vill att de ställer sig 
vid den stol som bäst stämmer överens med vad de tycker om meningarna som du 
läser.

• Ge en exempelmening så alla är med på hur det fungerar: CHOKLADBOLLAR ÄR 
GOTT!

MENINGAR TILL ÖVNINGEN: FYRA STOLAR – KOMPISAR

(Ställ gärna öppna frågor efter varje mening – Ex. Varför är det så? På vilket sätt…? Hur? När 
är det så? Påminn eleverna om att det inte finns några rätta svar, de ska svara vad de själva 
tycker just nu och just här.)

• VIVI OCH SIV HADE ROLIGT TILLSAMMANS
• VIVI VILLE HA SIV BARA FÖR SIG SJÄLV
• SUSANNE FICK VARA MED
• DET KAN VARA JOBBIGT MED KOMPISAR
• DET ÄR ROLIGT ATT LEKA MÅNGA SAMTIDIGT



GÖR EN KOMPISTEATER

UR LGR.22: 

- Förskoleklass 

Syfte:
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika
estetiska uttrycksformer. 

Språk och kommunikation:
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttra
den kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer: 

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

INSTRUKTION

• Dela in gruppen i grupper om tre
• Berätta för grupperna att dom ska få göra en egen teaterföreställning. Dom ska få rol-

ler av dig men först måste de bestämma vem som är 1, 2 & 3. Alla i den lilla gruppen 
får en varsin siffra.

• Berätta sedan att:
 – 3= bästa kompis med 2
 – 2= bästa kompis med 3. Men har precis lärt känna en ny kompis också som är 1.
 – 1= ny på förskolan/skolan. Känner 2 litegrann

• Låt grupperna bestämma var deras teater ska utspela sig någonstans (i matsalen, ute 
på rasten, hemma hos någon av dem).

• Låt grupperna bestämma namn till sina roller.
• Grupperna får också bestämma vad som ska sägas i deras teater. Men detta ska fin-

nas med i allas föreställningar:

 – ROLIG LEK MELLAN DE TVÅ BÄSTA KOMPISARNA
 – ETT BRÅK
 – ETT SAMTAL DÄR DOM SOM BRÅKAT BLIR SAMS IGEN
 – ROLIG LEK MED ALLA TRE TILLSAMMANS

• Påminn alla om att dom ska låtsas vara de här tre kompisarna, det är inte på riktigt, 
de ska inte använda sina riktiga namn. Alla spelar teater och låtsas tillsammans!

• Se till att alla i gruppen får prova alla roller minst en gång var. Alltså att de byter  
roller med varandra. Så alla får prova vara en av bästisarna och alla får prova vara 
den ”nya”.

• Sen kan ni ha uppspel för varandra, eller i alla fall de som vill visa upp kan få göra 
det.



GÖR ÖVNINGEN I PROGRAMBLADET
Efter föreställningen fick alla med sig ett programblad. I programbladet finns en övning 
kring känslor kopplat till vänskap. Gör gärna den också!

/Malin Byman - dramapedagog Dalateatern
malin.byman@dalateatern.se / 023- 777 621

Hoppas ni får en rolig 
stund tillsammans!

Hör av er om ni har några frågor
Kring föreställningen eller denna 

samtalshandledning!


