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LÄRARHANDLEDNING 



HEJ!
Varmt välkommen till Unga Dramaten 
och Får jag vara med?.  
I den här handledningen hittar du material 
för att genom lek och pyssel låta föreställ-
ningen leva vidare på förskolan eller i klass-
rummet. 

Har du frågor om Unga Dramaten: 
ungadramaten@dramaten.se



EN EGEN DOCKTEATER
Att samtala om och bearbeta en konstnärlig upplevelse är barn är experter på, genom lek 

och rörelse, sång och mimik fördjupas upplevelsen och får egna uttryck och händelseför-

lopp. Här har vi samlat Fnök, Gurgel, Viola och Den supersvaga kaninen redo för att pysslas 

till pappersdockor i er alldeles egna dockteater. 

NI BEHÖVER 

✂ SAX

 
🖨 LAMINATOR

///// FEM BLOMSTERPINNAR

STEG FÖR STEG

1. Klipp ut pappersfigurerna längs med den svarta kanten

2. Passa ihop rätt baksida med rätt framsida

3. Laminera figurerna

4. Skär en skåra i blomsterpinnen ca. 2 cm (typiskt bra sak för en vuxen att göra) 

5. Placera din laminerade figur i skåran, med fördel stärk upp båda sidorna med tejp. 

Nu blir det teater!  

Och i en teaterföreställning kan vad som helst hända. 



Har du varit på teater någon gång?

Vad är skillnaden mellan teater och film?

Vad är skillnaden i att uppleva något tillsammans med andra 

än att uppleva det själv?

Hur är det att vara publik på en teater, är det skillnad från till exempel 

att gå på bio?

Vad har du för förväntningar eller farhågor inför besöket? 

Har du varit på teater någon gång?

Vad är skillnaden mellan teater och film?

Vad är skillnaden i att uppleva något tillsammans med andra 

än att uppleva det själv?

Hur är det att vara publik på en teater, är det skillnad från till exempel 

att gå på bio?

Vad har du för förväntningar eller farhågor inför besöket? 
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FÅR JAG 
VARA MED?
Av: Stina Wirsén & Sarah Riedel

Hallå Hallå här ska jag stå

Hallå här ska jag stå

Vadå vadå vi får väll plats båda två?

Jag med, jag med

Alla tre

Vi fyra får vara med

Då åker vi visst vågar vi

Hallå Hallå här ska jag stå

Hallå här ska jag stå

Vadå vadå vi får väll plats båda två?

Jag med, jag med

Alla tre

Vi fyra får vara med

Då åker vi visst vågar vi

Får jag vara med?

Ja!

Får jag vara i fred? 

Ja!

Vill du vara med?

Ja! 

Vill ni vara med?

Är alla med?

Hallå Hallå här ska jag stå

Hallå här ska jag stå

Vadå vadå vi får väll plats båda två?

Jag med, jag med

Alla tre

Vi fyra får vara med

Då åker vi visst vågar vi

Då åker vi visst vågar vi

Då åker vi visst vågar vi

HUR HÖGT 
KAN JAG 
BYGGA?
Av: Stina Wirsén & Sarah Riedel

Hur högt kan jag bygga? 

Hur långt kan jag nå? 

Om jag sätter en planka här

vad händer då?

Jag undrar så mycket

Jag vill veta mer

Vad finns det runt hörnet 

som jag inte ser?

Jag skruvar så här

Då händer nått där

Så spännande spännande allting är

Kanske jag bygger en rymdraket 

Med spakar och motor och

dörr och staket

Om jag bygger en koja med bara ett rum

Och smyger dit upp när kvällen är skum

Då får jag se stjärnorna ensam i natt

Ingen som tjatar så jag blir matt

Om alla är tysta och ingen är där

Hör jag stjärnorna sjunga

Så vackra dom är

På Spotify hittar 
du låtarna ”Får jag vara 

med?” och ”Hur högt kan jag 
bygga?”! Pyssellyssna, sjung 

och dansa med! 


