
Hej!

Detta är ett dramapedagogiskt material för Teater Kojans föreställning ”Dunjacksdrama”.

Materialet innehåller förhandsuppgifter att värma upp med och dramaövningar till att

bearbeta och fördjupa upplevelsen efteråt.

Dunjacksdrama är en interaktiv föreställning där publiken aktivt får delta både med kroppen

och egna idér. De vuxna får gärna stödja barnen i detta och även själv aktivt delta.



ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN

1. Läs med/ för barnen: Brev till åskådaren

Hej!

Vi heter Ida och Kaisa och är skådespelare på Teater Kojan. De är vi som spelar föreställningen
Dunjacksdrama som du snart kommer se. Under teatern kommer vi ibland ställa frågor till dig och
bjuda med dig på olika lekar. Vi tycker det är roligt då du  deltar. kom ihåg att de inte finns några rätt
eller fel svar på våra frågor.

kaisa kommer spela den ivriga detektivhunden ru�e och ida kommer spela den skarpa detektiven
Daniell. Vi ser fram emot att trä�a er!

Fundera tillsammans med barnen: Vad är ett mysterium? Vad är en detektiv?

2. Detektiv smygning (även känd som Spegeln)

Börja leken genom att ställa upp er på rad bakom en linje.

Välj bland er en som är "detektiven”. Hen ställer sig med ryggen till er andra på ca

10 m avstånd, gärna mot en vägg.

Under tiden som “detektiven” är bortvänd från er får ni  “tjuvarna” smyga er

närmare detektiven, men genast då detektiven vänder sig mot er gäller det för er

att stelna till och stå så stilla som möjligt. De av er som “detektiven” anser att rörde

på sig får gå tillbaka till starten bakom sträcket.

3. Känslodetektiven

I föreställningen händer det ett och annat konstigt och detta väcker olika känslor hos

människorna i berättelsen. Fundera nu tillsammans genom denna övning vilka olika känslor

ni känner till.



Titta på bilderna och fundera på vilken känsla Ru�e visar.

Vi har tänkt på; arg, glad,ledsen, skamsen,fundersam, trött



3.1 Gissa känsla

Dela in barnen i två eller flera grupper. Barnen kan sitta på golvet. Berätta att du

kommer viska en känsla till gruppen som de under sin tur skall spela (leka) upp för

de andra. Gruppen som ser på får gissa vilken känsla de visade. Ni kan diskutera

känslan och fundera på situationer dessa känslor kunde uppstå

Förslag på känslor att spela:

- Glad
- uttråkad
- Arg
- Trött
- Kissnödig
- Ledsen
- Ivrig

NU ÄR DET DAGS ATT SE FÖRESTÄLLNINGEN
vi har placerat ut mattor på gården, varsågoda och sätt er på dem!

ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

1. Minnesrunda om föreställningen.

Diskutera tillsammans med gruppen om föreställningen:

Exempel på frågor:

Vad handlade föreställningen om?

Vem fanns med i berättelsen?

Vad hade försvunnit?

Vad hände med stadsborna?

Varför hade detektiv hunden Ruffe stulit sakerna?



Sitt gärna i en ring. Låt var och en av deltagarna blunda och tänka på föreställningen. Be

dem berätta för gruppen om sitt starkaste minne från föreställningen. Här blir det tydligt hur

olika man kan uppfatta samma föreställning. Kom ihåg att påpeka detta innan övningen.

➔ fördjupning denna uppgift:

Rita det starkaste minnet från föreställningen. Om ni vill får ni gärna skicka bilderna eller

foton på dem till oss. Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

2. Vad fattas? minneslek

Barnen får söka fram 5-10 mindre föremål. Ju äldre barn desto fler saker kan ni ha med i

leken. Barnen sitter i en ring på golvet och sakerna placeras i mitten. Visa upp alla föremål

och täck dem sedan med ett lakan eller annan tygbit. Barnen skall blunda och under tiden

skall pedagogen gömma / ta bort en sak. Barnen får  sedan gissa vad som saknas.

Tack för att du ville arbeta med detta material!

Vi blir glada om ni tar kontakt med oss och berättar hur ni har arbetat med materialet, eller vad föreställningen har
väckt för tankar och känslor i er grupp.

Teater Kojan turnerar med flera olika föreställningar
För information om kommande turnér gå in på hemsidan www.teaterkojan.com eller kontakta oss!

Kontakt
Ida Törnroos, 040-7463085
teater.kojan@gmail.com


