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Konivuori, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

VUXnA kan sällan låta bli att vara förvånade och 
också i bland förfärade över den mängd  leksaker 
som dagens barn omges av. ändå är det ju de vux-
na som skaffar leksakerna eller ger lov åt barnen 
att skaffa dem. är vi kanske rädda att barnen inte 
skall godkännas av andra barn om de inte har de 
senaste ”statusleksakerna”? Vart har leksakerna 
som ärvts från ett äldre syskon tagit vägen, saker 
som har värde annars också än endast som lekred-
skap? Hur är det med utbudet på loppmarknader 
och antikvariat? För att svara på den här frågan 
krävs det mycket begrundan och självrannsakan 
av oss vuxna.
Trots att ansvaret för barnens leksaker och möj-
ligheter till lek ligger hos de vuxna är det ändå 
också på plats att barnen själva ibland funderar 
över leksakernas betydelse och varför de vill skaf-
fa sig nya leksaker.
den här skriften ”Grönt drama i leksakslandet” in-
nehåller två dramaberättelser, med vilkas hjälp 
man tex i daghemmet tillsammans med barnen 

Till läsaren

det har en ett miljöfostrande mål och 
tema.

det är en deltagande teaterform, där alla 
deltagande deltar i dramat. Man har inte 
någon publik.

det är en interaktiv grupp-prosess.

i grönt drama ingår att deltagarna blir 
förbluffade, användningen av reflekte-
rande arbetsmetoder och att prova på 
nya handlingsmönster. Vid miljöfost-
ran för små barn ingår en händelse som 
väcker barnens intresse, aktivitet som 

anknyter sig till frågeställningen och 
någon förenande länk till det egna livet.

Man utnyttjar teaterkonstens grundele-
ment, lekar, praktisk verksamhet och del-
tagarnas inlevelseförmåga.

det man lär sig genom grönt drama 
beror också på deltagarnas tidigare erfa-
renheter och deras kunskapsnivå.

Grönt drama är inte en konstform. 
Huvudsaken är inte estetik eller att pro-
ducera konst endast att behandla olika 
miljöfrågor.

kan behandla frågor om konsumtion och anskaf-
fande av nya saker. Programmen lämpar sig också 
för arbete i andra barngrupper. dramatillfällena 
utgörs av två helheter, som vardera är ca en timme 
långa. däremellan kan man behandla frågorna 
med hjälp av lekarna som ingår i programmet. 
Som bilaga finns det också några  målarbilder.
det här häftet har sammanställts som en del av 
projektet Uusi Elämä- Uus Elu, vilket var ett gemen-
samt projekt för Huvudstadsregionens Återan-
vändningscentral och Taaskasutuskeskus i Tallinn. 
Projektets mål var att främja måttfull konsumtion 
och återanvändning. Projektet fick understöd från 
Europeiska områdesutvecklingsfonden
Ett varmt tack till de daghem, som deltog i det 
praktiska utformandet av dramaprogrammen. 
Tack också till Jaana Hiltunen, som kommenterade 
materialet och speciellt dramaprogrammen.

ALLA TiLLÖnSKAS GiVAndE STUndER MEd 
GRÖnT dRAMA!

Grönt drama  
är miljöfostran som använder sig av dramametoder

och vars ändamål är att förändra människors 
handlingsmönster- så att miljöbelastningen minskar
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5 Grönt drama 

GRÖnT dRAMA  är en allmän benämning på en verk-
samhet vid vilken element av självuttryckande och tea-
ter används som metod för att behandla miljöfrågor och 
för att deltagarna skall få en möjlighet att begrunda sin 
uppfattning om olika miljöfrågor. Grönt drama har mil-
jöfostrande mål. inom grönt drama arbetet behandlar 
man något miljötema med hjälp av teaterns metoder 
(tex rollspel) och genom olika praktiska övningar. Målet 
för grönt drama är få till stånd en förändring i männis-
kors handlingsmönster. 

dramat binder samman verkligheten och fantasins 
värld. dramats grundelement är roller, metaforer, spän-
ningar, konflikter, tiden, dramautrymmet och drama-
turgin. delområdena inom dramat är teater, terapi och 
dramafostran. dramafostran omfattar teaterverksam-
het med fostrande och pedagogiska mål, utveckling av 

1.Vad är grönt drama?

deltagarnas personlighet, samt undervisning och upp-
fostran med användning av dramametoder 

Grönt drama baseras på gemensam verksamhet och på 
deltagande. det innebär inte att man ser på en teater-
föreställning och inte ens att man skapar teater, utan 
arbete i grupp, skapande av en gemensam berättelse 
och ett gemensamt synsätt, samt också att var och en 
har möjlighet att självrannsaka sina åsikter och tankar.

Vid grönt drama program för små barn använder man 
sig ofta av historieberättande, och programmen i det 
här häftet bygger också på det. Vartdera programmet 
innehåller en historia med dess centrala händelser. 
Gemensamt med barnen väcker man historien till liv. 
Kort sagt är det här fråga om verksamhetsfyllda sagos-
tunder som baserar sig på fantasi.

 Drama
Fost-
ran och 
undervis-
ning

Tea-
ter-

konst

Terapi
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MiLJÖFOSTRAn FÖR BARn  använder sagor, lekar och 
äventyr som metoder. Allt detta möjliggörs i grönt 
drama. därtill får man också träna sig i att använda sin 
kropp som uttrycksmedel. Faktadelen bör vara något 
som berikar lekarna, absolut inte huvudsaken vid dra-
matllfället. nuförtiden då en allt viktigare del av fostran 
är att lära ut hållbara levnadsvanor kan det  vara  skäl 
att behandla också rätt skrämmande miljöteman med 
barnen. Problem bör alltid presenteras för barnen på ett 
begripligt sätt, och man bör framhäva hur var och en 
själv kan påverka problemet. det är också skäl att kont-
rollera att barnen har förstått saken rätt. Man bör inte i 
onödan skrämma barnen, men det är ändå skäl att hålla 
sig till sanningen. Skräp i naturen har till exempel ham-
nat dit för att nonchalanta människor har kastat dem, 
inte för att någon i misstag tappat dem.

Berättelser

Berättelser, historier och sagor ger upplevelser, glädje 
och spänning i barnens liv. Berättelserna gör barnet 
redo att möta de vuxnas värld. Med hjälp av berättelser 
kan man fundera över olika  angelägna frågor. Många 
berättelser ger inte några färdiga lösningar. Berättelsen 
bör dock oftast ha en klar uppbyggnad. det skall finnas 
en början, en mellandel och ett slut. Berättelsen är en 
helhet, som berättar mycket men kanske lämnar många 
frågor öppna. Berättelserna bör ge rum för de egna tan-
karna och fantasin. 

Barn behöver berättelser och sagor för sin inre mog-
nad. Berättelserna stärker känslolivet och utvecklar fan-
tasin, den viktigaste förutsättningen  för ett skapande 
tänkande.. Man kan också tillägga inslag av fakta i berät-
telserna. Barn kan rätt väl skilja på fantasi och verklighet. 
därför går det bra att flytta verkliga element till fanta-
sins värld, där det till exempel förekommer djur som kan 
prata. Ofta är det också effektivare att presentera fakta 
inbakade i en berättelse än att bara föreläsa. då man 
däremot  tar litet avstånd från vardagens verklighet ska-
par man möjligheter att behandla frågorna på lämpligt 
sätt (var och en tar åt sig frågor som känns väsentliga) 
och så skapas en grund för ny problemlösning. 

Berättelserna livar upp miljöfostran och genom dem är 
det möjligt att bekanta sig med frågor, som man inte 
annars så konkret skulle ha möjlighet att möta. Berät-

telserna ger också stimulans för barnens egna roll- och 
teaterlekar.

Rolleken

Leken utvecklas och förändras då barnen utvecklas. Rol-
lekarna kommer i allmänhet naturligt med i lekåldern 
(3-6 år). Rollekarna har olika stadier och leken börjar ofta 
mycket oförmärkt. det kan till exempel hända att barnet 
sätter på sig sin systers rock och inbillar sig då att det 
också är systern. Barnet kan därvid urskilja några karak-
teristiska drag hos en person, och kan då också sätta sig 
in denna persons roll. Genom att anta en roll förändras 
barnets eget förhållande till omgivningen. 

Senare kommer  mycket bestämda regler in i barnens 
rollekar (regel -lekåldern). Förhållandena mellan olika 
roller blir  mera invecklade och berättelsen och hän-
delserna i berättelserna blir det mest väsentliga. Min-
dre barn använder gärna rekvisita i sina lekar, men i 
större barns rollekar är inte utrustningen mera så vik-
tig. i förskoleåldern utvecklas rollekarna till och med 
mot regelrätt teaterlek. men leken är dock viktigare än 
teatertekniken. Som verksamhet är det här mycket nära 
prosessdrama. Prosessdrama och grönt drama är dock 
ledd dramalek, som syftar till ett mål. Vuxna har här en 
viktig roll som ledare och planerare av dramaleken. 

då man planerar  dramaprogram och olika övningar 
som ingår i dem bör man hålla i minnet vilken utveck-
lingsfas barnen befinner sig i. Barn i förskoleåldern för-
mår spontant och på en kort tid skapa olika föreställnin-
gar. Mindre barn nöjer sig oftast med gruppverksamhet 
och att inta olika roller.

Grönt drama är en lämplig metod att behandla olika mil-
jöproblem med små barn, ty  dramaprogrammen passar 
väl in i barnens egna lekar. i dramat förflyttar man sig till 
en annan plats och intar någon annans roll varvid man 
lever sig in i händelserna som om de skulle vara sanna. 
Man bör dock komma ihåg att de ledda dramaprogram-
men inte får ta plats av barnens egna lekar. Leken slu-
tar vara lek då den blir ett undervisningstillfälle. Grönt 
drama är trots att den bygger på användningen av fan-
tasi ändå en ledd verksamhet, jämfört med barnens fria 
lekar. Vid sidan av fri lek har också ledd lek sin plats, och 
sådan lek kan tex vara grönt drama.

       2.Leken, berättelser och grönt drama
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7 Grönt drama 

VERKSAMHETEn  som används inom grönt drama bla. 
Lekar, övningar och små föreställningar är oftast lätta  
att få i gång. Eventuella svårigheter beror ofta på oklar 
handledning. Ju mindre barn det är fråga om, desto vik-
tigare är det att reglerna är ytterst klara.

det är inte värt att ta åt sig att leda grönt drama pro-
gram eller enskilda dramaövningar om metoderna 
känns främmande för ledaren. Barnen märker nog om 
inte ledaren själv lever sig in i programmet, och där-
vid blir barnens förmåga at koncentrera sig på ämnet 
lidande.

Här presenteras kort några arbetsmetoder som används 
inom grönt drama. Alla arbetsmetoderna har inte 
använts i de dramaprogram som finns med i det här häf-
tet, men de ger ytterligare synpunkter på grönt drama 
och man kan prova dem i andra sammanhang.

Rollarbete
Rollarbetet är dramaverksamhetens viktigaste arbets-
metod och den används också inom berättelserna i 
Grönt drama i Leksakslandet. i rolleken sätter man sig 
in i någons roll, man blir till exempel Leksakshunden 
Tatu och man verkar som rollfiguren skulle ha gjort i 
olika situationer.

Att anta en roll är en bra metod att öka sitt synsätt. På så 
sätt kan man sätta sig in i sin egen  och andras värld. då 
man har tagit en roll är det tryggt att säga saker, upp-
leva och gestalta sådant som man inte inte annars skulle 
uppleva i verkligheten. i grönt drama är rollarbetet inte 
det samma som inom teaterkonst, utan verkar som ett 
bra arbetsmetod för inlärning.

det finns olika nivåer inom rollarbete. Man kan ha en roll 
bara en kort stund eller under hela dramaprogrammet. 
Rollen kan också växla under dramaprogrammets gång. 
Barn  byter ofta roll under sina spontana lekar, därför är 
det inte problematiskt att snabbt inta en ny roll under 
dramaprogrammet. Barn i skolåldern kan däremot upp-
leva osäkerhet då rollerna byts ofta

improviserade föreställningar
Man kan sammanställa improviserade föreställningar i 
smågrupper. Föreställningarna kan till exempel handla 
om hur rollpersonerna skulle verka i olika påhittade situ-

ationer, eller mera allmänt kanske man improviserar om 
vad som kommer att hända härnäst. Man övar inte in 
föreställningarna, men man kan planera dem tillsam-
mans. Framställningssättet kan förutom traditionellt 
skådespelande vara pantomim, så som till exempel i 
programmen i detta häfte. Man kan leda planering-
en genom att ge färdiga repliker eller andra styrande 
element. Man förevisar föreställningarna för övriga i 
gruppen. i grönt drama är budskapet och innehåll det 
viktigaste. Vid behov kan ledaren först diskutera med 
smågrupperna om innehållet och först därefter be dem 
koncentrera sig på att göra en föreställning.

En ritad roll     

deltagarna skapar tillsammans en rollfigur genom att 
rita och skriva upp de viktigaste kännetecknen för figu-
ren (tex namn, kön, ålder,intressen, arbete mm). Med 
små barn kan det vara bra att ledaren ritar och anteck-
nar saker som man tillsammans kommit överens om på 
ett papper så att alla kan se det. Rollfiguren som man 
skapat kan man sedan använda  vidare i rollarbetet.

Ledarens roll 

den som  leder dramaprogrammen  kan föra händel-
serna framåt genom att ta  på sig ledarens roll i en del 
av eller hela programmet. Om ledaren redan har tagit 
berättarens roll bör han eller hon hålla sig till den rollen 
och avvika endast då det gäller att ge  anvisningar för 
olika  lekar mm.

En rörlig maskin/staty
En av deltagarna ställer sig i mitten av utrymmet och 
börjar göra en rörelse och ljud som han hittar på. de 
övriga deltagarna ansluter sig i tur och ordning till den 
plats de önskar för at bli en del av maskinen/statyn och 
börjar göra sin egen rörelse och sitt eget ljud. På detta 
sätt uppkommer det en enhetlig gemensam maskin. 
Om man vill kan man också demontera maskinen. Var 
och en lämnar då i tur och ordning sin plats i maskinen.

Lekar
Lekar är en utmärkt metod att behandla olika saker med 
små barn. Som arbetsmetod är leken bekant och trygg 
och man kan lätt få med olika små roll- och rörelseöv-
ningar. Man kan också modifiera bekanta lekar så att de 
stöder ämnet man behandlar.

3. Arbetsmetoder som används 
inom  grönt drama
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Programpakets 
uppbyggnad

Grönt drama i leksakslandet är uppbyggt kring två  ca 
en timme långa dramaprogram, som lämpar sig för 
barn i förskoleåldern. Programmet innehåller en berät-
telse och händelserna i berättelsen fördjupas genom 
olika lekar och sysselsättningar. På detta sätt kan alla 
få möjlighet att delta i berättelsen och påverka lös-
ningarna. därtill innehåller materialet lekar som kan 
användas emellan de olika programmen. i en del av 
lekarna förekommer varelser från berättelserna, andra 
lekar behandlar problem och lösningar som tagits upp 
i programmen.

Ledarens roll
det är mycket viktigt att ledaren själv är intresserad och 
ivrig. ledaren skall ha mod att pröva nya lösningar och 
ha förmåga att leva sig in i berättelsen. i ett grön drama 
program som bygger på berättande är ledarens roll att 
under hela programmet verka in ifrån gruppen som 
berättare. Samtidigt bör ledaren se till att dramapro-
grammet framskrider som det skall och ledaren upprätt-
håller också deltagarnas intresse. 

i programmen finns det delar, som bygger på att leda-
ren skall leva sig in i berättelsen och mimiskt och med 
rörelser uttrycka händelserna, tex. då man med teleskop 
tittar på Leksakslandet. Sådana rörelser ger liv åt berät-
telserna och gör dem mer konkreta. Samtidigt ger då 
ledaren lov åt deltagarna att själva göra samma rörelser.

Ledaren bör också hålla koll på tidtabellen och se till 
att säkerheten upprätthålls. då man arbetar med små 
barn bör man komma ihåg att de gärna tar kontakt med 
varandra och ofta rör sig nära varandra. då små barn 
blir ivriga kan det lätt hända små olyckor, dock sällan 
något allvarligt.

Om barngruppen är främmande för dramaledaren, är 
det viktigt att gruppens ordinarie ledare är med för 
att kunna ingripa i olika händelser. den egna ledaren 
kan också efteråt behandla händelserna ytterligare, 
samt svara på frågor som dramaprogrammet väckte. 
den egna ledarens kännedom av barnen i gruppen är 
oändligt viktig och med dennes hjälp kan man få dra-
maprogrammet att framskrida. ibland kan det vara svårt 
att uppfatta vad alla barn säger, och i gruppen kan det 
finnas något barn som inte över huvud taget kan sitta 
ned annat än i en trygg famn. Barngruppens egen ledare 
vet i allmänhet hur man skall klara av sådana situationer 
och ansvaret ligger i sista hand på barngruppens ledare.

 4. Råd för praktiskt genom-
    frande av dramaprogrammen
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9 Grönt drama 

Berättandet
Grunderna för berättandet

Berättande är något helt annat än att läsa upp en his-
toria. idealiskt är det om ledaren kan berätta historien 
med egna ord och inte läsa upp berättelsen från ett pap-
per. det här kan låta svårt, och visst är det krävande men 
bara man lär sig konsten att berätta historier märker 
man att man själv också blir mera inspirerad av detta 
samt att berättandet är mycket mera medryckande  för 
åhörarna och deltagarna än om man bara läser upp en 
text. Om man bara en gång skall leda ett grönt drama 
program är det kanske inte lönt att lära sig allt utantill, 
men för den som håller flera dramaprogram lönar det 
sig absolut att lära sig berättelserna.

Historieberättandet har några viktiga grunder som hör 
ihop med grön drama verksamhet. dessa har att göra 
med upprätthållandet av intensiteten hos gruppen 
och med ledarens eget handlande. då man berättar en 
berättelse med egna ord kan man följa åhörarnas reak-
tioner och inlevelseförmåga. Tillfället kan utvecklas till 
en dialog, så att berättaren svarar på åhörarnas frågor. 
Berättaren kan väcka intresse, bygga upp spänningar 
och skapa verksamhet på ett helt annat sätt än om han 
eller hon hade suttit med näsan i boken. då berättaren 
märker hur åhörarna rycks med av berättelsen, får han 
eller hon också själv inspiration av det.

då vi till exempel berättar vad som hänt under dagen 
för någon, eller då vi alltså berättar en historia, kommu-
nicerar vi inte endast med prat. i allmänhet använder 
vi också miner och gester. detta skulle vara viktigt att 
ta med också i Grönt drama berättelserna. Berättarens 
inlevelse väcker också reaktioner och aktivitet hos åhö-
rarna. då man berättar en berättelse kan man ofta till sin 
egen överraskning konstatera att man gör många saker 
som händer i historien. det här uppmuntrar också åhö-
rarna att reagera på historierna med miner och rörelser. 
På så sätt kan berättaren till och med utan att egentli-
gen avse det på ett utmärkt sätt stöda dramapedago-
gikens mål att stärka barnens förmåga att uttrycka sig.

då man berättar en historia kan man också hela tiden 
följa med och påverka hur dramaprogrammet framskri-
der. det viktigaste är att berättandet varje gång föder 
historien på nytt, upprätthåller intensiteten och berätta-
rens intresse för dramatillfället. då man berättar en his-
toria kan man inte samtidigt fundera på kvällens meny, 
utan man måste intensivt koncentrera sig på vad som 
händer i dramautrymmet.
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Tips för historieberättandet.

Prova först att berätta en historia för en liten publik. 
Berätta någon tokig händelse som hänt för en bekant. 
det är en historia som du redan känner så att du vet 
vad som är viktigt i den. Försök att se den historien som 
bilder och berätta därvid det som du ser och det du 
känner. 

då du skall berätta berättelserna från det här Grönt 
drama häftet är det bäst att du först lär dig Framtiden 
är hotad i leksakslandet ordentligt innan du övergår till 
historien om Leksakshunden Tatu. 

det viktigaste är att berättaren lär sig huvudpunkterna 
i berättelsen så att man kan berätta dem med egna ord. 
det är inte så viktigt att komma i håg detaljerna rätt, 
de har ändå inte så stor betydelse för helheten. i slutet 
av det här häftet finns det sammanfattat de viktigaste 
punkterna i dramaäventyren. Med hjälp av dem kan var 
och en göra upp egna minneslistor. 

Samtidigt som du övar händelserna i dramaprogram-
men är det bra att öva en lämplig mimik. Man kan till 
exempel knyta näven, lyfta pekfingret och viska Shss, 
då man vill få barnen så tysta att de kan höra på his-
torien osv. det kan vara bra att lägga till olika rörelser 
och mimik i minneslistan, liksom också kompletterande 
frågor.

Förberedelser
den praktiska tillämpningen av programmet innebär på 
samma sätt som andra handledningstillfällen vissa prak-
tiska förberedelser. Till dessa hör till exempel praktiska 
frågor angående deltagargruppen, tidtabellen, utrym-
met och material som behövs.

Programmet

det är viktigt att ledaren i huvudsak känner program-
mets uppbyggnad, samt att ledaren hela tiden vet hur 
berättelsen skall framskrida. det här ger ledaren säker-
het och han eller hon kan koncentrera sig på berättelsen 
och händelserna och på att upprätthålla stämningen. 
det kan dock vara bra att ledaren har med sig sina egna 
anteckningar för att stöda minnet.

Tidtabellen

då man åtar sig att leda ett dramaprogram med en 
främmande grupp är det viktigt att man tar reda på 
tidtabellen och att man påpekar att det kan vara svårt 
att helt exakt ange hur lång tid programmet kommer 
att ta. Gruppens dynamik kan till exempel påverka hur 
lång tid programmet tar. det är dock skäl att uppge en 
planerad tid för programmet.

1. Läs själv igenom sagan några gånger (inte 
högt)

2  Fundera på vad sagan handlar om

3. Tänk dig sagans miljö, eller var sagan utspelar 
sig.

4. Fundera på vem som är huvudpersoner i 
berättelsen och hur den ser ut.

5. Vilka händelser är centrala i berättelsen?

6. Vad är det viktigaste åhörarna bör uppfatta.

7. Läs igenom sagan på nytt och stärk  din upp-
fattning om berättelsen.

8. det kan vara bra att vid behov skriva upp hän-
delserna i berättelsen för att stöda minnet.

9. Berätta historien för dig själv, ditt barn eller för 
en vän. då man berättar borde man hela tiden 
se händelserna i berättelsen som bilder och så 
berättar man med egna ord det man ser.

10. det kan vara bra att skriva upp en ungefärlig 
tid på några ställen i programmet. På sätt är det 
lättare att hålla tidtabellen och så kan man vid 
behov justera tidtabellen.
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i daghem finns det i allmänhet en klocka på väggen, 
med vilkens hjälp man diskret kan följa tidens gång. 
det kan vara bra att ändå ta med en armbandsklocka 
eller dylikt. En mobiltelefon är inte så bra som klocka 
för då fästes barnens uppmärksamhet lätt på telefo-
nen. Man kan plötsligt få en livlig diskussion om olika 
bakgrundsbilder och ringsignaler. En mobiltelefon kan 
också minska berättarens förmåga att koncentrera sig.

Förhandsinformation

Grönt drama i leksakslandet förutsätter inte några för-
handsförberedelser med gruppen. Mellan de båda 
dramatillfällena lönar det sig att friska upp minnet till 
exempel med hjälp av olika lekar. Om det är fråga om 
en gästande ledare är det mycket viktigt att på förhand 
informera de ordinarie ledarna vad dramaleken går 
ut på. På så sätt kan de egna ledarna också informera 
barnen vad det är fråga om. därvid kan man minska 
missuppfattningar som till exempel att dramatillfället 
innebär att man skall se på en teaterföreställning. det 
är ändå inte så nödvändigt att utförligt förklara för bar-
nen vad man skall göra, för man måste ändå gå igenom 
frågorna  före dramaprogrammet.

Gruppen

Man bör ta reda på gruppens storlek på förhand. i ett 
daghem kan gruppen plötsligt bli mycket mindre om 
någon sjukdomsepidemi slår till. det är dock bäst att 
reservera material så att det räcker för en maximal 
grupp. Ett program som baserar sig på berättande av 
en berättelse med tillhörande lekar påverkas inte så 
mycket av gruppens storlek som ett dramaprogram 
avsett för äldre barn. En för stor grupp  leder ändå ofta 
till att det blir oroligt. den idealiska gruppen är oftast 
att man håller sig till daghemmets egen gruppsamman-
sättning.

Om dramaledaren inte är bekant med barngruppen 
från förut är det skäl att ta reda på om det är något i 
gruppen som ledaren bör beakta. Beaktansvärda saker 
kan till exempel vara att något barn har en bristfällig 
språkkunskap, eller att man redan tidigare har behand-
lat temat på något sätt.

Utrymmet

För dramaprogrammen i Grönt drama i Leksakslan-
det lämpar sig daghemmets lekrum eller gymnastikut-
rymme bra. det väsentliga är, att man kan leka fritt i 
utrymmet, och att eventuella möbler är lätta att flytta. 
det är trevligt om man kan sitta på golvet eller på låga 

stolar. Ledaren borde också sitta på samma sätt. På så 
sätt behöver barnen inte titta uppåt mot ledaren. Om 
man sitter på samma nivå är det också lättare för barnen 
att ta kontakt med den som leder dramatillfället. Leda-
ren bör se till att hon eller han kan se alla barnen och att 
alla barnen kan se ledaren. det är till exempel bra om 
barnen sitter i en halvcirkel. därtill är det bra att se till att 
man får vara i fred i utrymmet. Andra får inte komma in i 
rummet för att titta på eller avbryta verksamheten. det 
skall inte vara insyn i dramarummet från andra utrym-
men, och det kan vara bra att dra gardinerna för fönst-
ren. det är viktigt att alla helt skall få koncentrera sig på 
dramaprogrammet.

På förhand är det bra att försäkra sig om att man kan 
komma ca en kvart  före programmet börjar så att man 
kan bekanta sig med utrymmet och dess möjligheter, 
förbereda programmet och ställa i ordning sittplatser.

Material 

det behövs inget annat material för programmen i Grönt 
drama programmen än ledarens egna anteckningar  och 
eventuell rekvisita, tex berättarens mantel. i det senare 
programmet behövs det ett brev med bön om hjälp och 
tidningspapper, som symboliserar leksaker.

Under programmets gång
Presentation och spelregler

Ledaren berättar först vem han eller hon är och vad det 
är fråga om. i det här skedet lönar det sig  redan att 
anta berättarens roll, men det är viktigt att ledaren pre-
senterar sig med sitt eget namn. Man berättar därefter 
närmare om drama som metod och går igenom spel-
reglerna.

Till exempel: Mitt namn är Heli och jag är här för att 
berätta den här historien för er. I dag skall jag berätta 
en historia om ett land som ligger långt härifrån och 
om invånarna i det landet. Den här berättelsen är ändå 
inte bara en berättelse utan det ingår också många 
uppgifter och lekar i den. De här uppgifterna skall vi 
göra tillsammans. I en del av uppgifterna ingår också 
litet skådespel. Vet ni vad skådespel är för något? 
Kanske ni själva har deltagit i någon teateruppsätt-
ning? I den här teatern finns det inte någon publik, 
utan vi gör det här dramat för oss själva, och det är inte 
alls något farligt, utan bara rolig lek. Då vi är så många 
med här är det bäst att alla ber om ordet om de vill 
säga någonting. Är alla färdiga för vårt dramaäventyr?
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Programmet innehåller punkter då man frågar barnen 
om lösningar på olika problem. Ledaren bör komma 
ihåg, att ge alla barn möjlighet att svara. Om någon 
förestår en lösning, som inte riktigt passar in, är det vik-
tigt att man inte avvisar förslaget, utan i stället uppma-
nar barnet att se på problemet från en annan synpunkt 
så att den aktuella frågan kan lösas. Små och ivriga barn 
glömmer lätt bort  vad de egentligen hade tänkt säga. 
Man kan låta dem fundera litet. Efter en stund är det 
bäst att låta någon annan svara, och uppmana den som 
glömde sitt svar att svara senare. 

Om någon fråga väcker mycket diskussion, eller om 
något begrepp är oklart (till exempel vad återanvänd-
ningscentralen är) lönar det sig att använda en stund 
för att utreda det. 

i en del grupper kan det också gå så att bara några hela 
tiden pratar. då är det bäst att fråga om någon annan 
skulle vilja berätta något. 

Barnen kan också komma på frågor mitt under berät-
telsens gång. Man borde ta dessa frågor i beaktande. 
Oftast är det ändå bäst att fortsätta till en lämplig punkt 
och sedan ta upp frågan om den ännu är aktuell. i bland 
händer det att frågeställaren har glömt sin fråga, spe-
ciellt ifall det var fråga om att bara få ”säga någonting”. 
i bland kan det vara bra att man själv ställer en fråga för 
att ta reda på om barnen förstått allt, (tex. vilken sorts 
låda Barbi var instängd i.)

Grupparbete

Små barn är i allmänhet inte ännu vana vid att arbeta i 
smågrupper. i förskoleåldern kan barnen däremot i all-
mänhet rätt så bra delta i grupparbete. det kan vara 
bra att öva grupparbete med barnen, Barnen kan själva 
välja sin gruppsammansättning, eller så kan man man 
låta gruppens vanliga ledare indela grupperna. då 
grupperna arbetar, här till exempel förbereder sin pan-
tomimföreställning kan det vara bra att följa med grup-
pens arbete och fråga om det går bra. Barn som är yngre 
än förskoleåldern kan ha svårt att klara av att göra pan-
tomimen i grupper. 

Lekarna i Leksakslandets äventyr kräver ofta olika sorts 
gruppindelning trots att de inte innebär speciellt grup-
parbete. det här kan göras så att man låter deltagarna 
bestämma vilka roller de vill ha. Barnen förstår nog bra, 
att alla inte kan vara samma person och i allmänhet går 
det lätt att bestämma rollfördelning och gruppindelning. 

då man arbetar i smågrupper är en idealisk gruppstor-
lek tre till fyra personer, då kan alla göra en roll om de 
vill. Grupper om sex personer är oftast för stora. i det 
här programmets dramaövningar gör man främst pan-
tomimföreställningar och det också främst med barn 
som närmar sig skolåldern. 

Man bär också komma ihåg att man inte bör uppmana 
små barn att de till exempel skall dela sig i grupper om 
fem barn. Man skall inte räkna med att barnen själva 
klarar av detta. Alla kan exempelvis inte räkna.

Efter programmet
Efter programmet bör man ännu ge deltagarna en möj-
lighet att diskutera berättelsen och ställa frågor som pro-
grammet väckt. därefter är det skäl att städa utrymmet 
så som man kommit överens om. Eget material städas 
bort och lånat material återställs till sina rätta platser. 

Efter programmet är det också bra att diskutera med 
gruppens ledare om hur stämningen var under pro-
grammet och om en möjlig fortsättning. För att vidare 
arbete med  ämnet kan man kopiera olika uppgifter, 
som kan användas i gruppen.

Källor:
Helenius 1993. Leikin kehitys varhaislapsuu-
dessa. Kirjayhtymä.

Helenius, Jäälinoja & Sormunen 2000. Sesam! 
Avaimia esiopetuksen draamapedagogiikkaan. 
Atena Kustannus Oy.

Heinälä, Jantunen, Kalpio, Pakarinen 1996. 
Sadun merkitys lapselle. Kirjassa Anna lap-
sen leikkiä, kirja leikistä ja lapsilähtöisyydestä. 
Toim. Jantunen & Rönnberg. Atena Kustan-
nus Oy.

Hiltunen & Konivuori 2005. Vihreä draama - 
draaman keinoin kestäviin elämäntapoihin. 
Kustantajat Sarmala Oy, Rakennusalan Kus-
tantajat RAK.

Varhaiskasvattajan ympäristöopas 1991. Työ-
ryhmä Kurttio. et al. Työväen Sivistysliitto.
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         5. Leksakslandets framtid är hotad

MÅL:  Att fundera på varför man skaffar leksaker, hur man leker med och behandlar de 
leksaker man har, samt om det är nödvändigt att hela tiden skaffa sig nya leksaker.

HUVUdMÅLGRUPP: 5-6 åringar.

GRUPPSTORLEK: Barnens vanliga dagis- eller klubbgrupp.

TidSÅTGÅnG: Ca en timme

KRAV PÅ UTRyMME OCH MATERiAL: daghemsgruppens vanliga lekutrymme eller en 
gymnastiksal lämpar sig bra. 

ERFAREnHETER OCH AnnAT ATT LäGGA MäRKE TiLL: En del av dramalekarna fungerar 
på olika sätt med sexåringar än med yngre barn. Texten inkluderar också anmärkningar 
om hur programmet kan anpassas för mindre barn.

Konivuori, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
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2. Viktiga leksaker i ring- viktiga leksaker 

Man står i ring. Var och en funderar en stund vilken 
som är den viktigaste leksaken man har. då var och 
en har funderat ut sin viktiga leksak går man igen 
dem så att varje barn i tur och ordning berättar om 
sin leksak och intar den ställning som leksaken bru-
kar ha och visar någon eventuell rörelse eller ljud 
som hör till leksaken

det är bäst att ledaren först presenterar sin egen 
leksak. då är det lättare för barnen  att berätta om 
sin. Man kan till exempel ha en John Blund docka 
som slänger sömnpulver.

3. Historien-problem och utgångspunkt

Dessa och de andra invånarna i Leksakslandet 
bor där nöjda ända tills de en dag märker att det 
bara blir fler och fler leksaker i Leksakslandet.” Så 
konstigt” tänker leksakerna, ”inte var det ju menin-
gen att vi skulle bli så här många. Vem kan behöva 
så här mycket leksaker? Nå snart blir det väl som 
vanligt igen”.

Men nej. Det behövdes hela tiden bara fler och 
fler leksaker, och i Leksakslandet blir det trångt 
då de växande leksakerna blev så många. Allt fler 
leksaker flyttade i väg till människorna, och ibland 
hann inte ens leksaken växa färdigt till en hållbar 
och fin leksak innan den måste flytta från Leksaks-
landet. Livet som tidigare hade varit så lugnt och 
trevligt blev plötsligt stressigt. Dessutom var det 
trångt och otrevligt. Leksakerna hade också börjat 
gräla med varandra. Ofta blev det brist på något 
material, och det värsta var att de fina och hållbara 
leksakerna inte längre blev så hållbara. Dessutom 
var det oroande att de råvaror, som leksakerna 
tillverkas av hela tiden minskade

Något måste nu göras och det snabbt ansåg Lek-
sakslandets invånare. Därför bildade man en rädd-
ningspatrull med uppgift att bege sig till människor-
nas värld för att ta reda på varför det hela tiden 
behövs mera leksaker. Patrullen från Leksakslan-
det kom till människornas värld och där började 
man genast leta efter  hus, där det fanns barn och 
därmed också mycket leksaker. Man kunde väl 

BARnEn KOMMER TiLL dRAMAUTRyMMET  oftast under 
ledning av någon i daghemmets personal. då är det bra 
om berättaren redan färdigt sitter i utrymmet. Kom på 
förhand överens med daghemmets personal hur bar-
nen skall sitta. Gruppen kan ha någon vedertagen sit-
tordning, därför är det bäst att personalen avgör hur 
man sitter. det väsentliga är att du kan se allesammans, 
och att alla barnen kan se dig, att ingen behöver sitta 
bakom någon annan, samt att alla har plats att röra sig 
också då de sitter ned.

Börja med att presentera dig själv och berätta vad dra-
maleken går ut på. Gå också igenom praktiska regler.

1. Historien - intresset väcks 

Någonstans långt borta, ingen vet egentligen var, 
finns det ett konstigt och underligt land. Landet är 
till det yttre ett alldeles vanligt land, men om man 
tittar litet närmare, kanske med ett starkt teleskop, 
kan man se en märklig sak. Landet är helt fullt av 
leksaker. De rör på sig och de pratar med varan-
dra. De sjunger, tillreder mat och sysslar med olika 
vardagssysslor alldeles som du och jag.

Tillsammans tittar gruppen genom teleskopet på 
leksakslandet och leksakerna som bor där.  Berätta-
ren fortsätter med historien.

Det här landet är Leksakslandet. En uppmärksam 
iakttagare lägger ändå märke till något märkligt 
med invånarna i Leksakslandet. Alla leksaker är 
skinande nya, ingen är nött, smutsig, eller ser ens 
på något sätt använd ut. Alla leksakerna är ännu 
unga. De är nya leksaker, som helt säkert ingen 
har lekt med.

Just så är det. Leksakslandet är leksakernas 
urhem. Där växer de upp och där bor de tills de 
blir vuxna och beger sig ut i världen för att flytta till 
olika barn. Livet i Leksakslandet är lugnt och trev-
ligt, och leksakerna trivs mycket bra. Bara när det 
närmar sig jul är det bråttom värre i Leksakslandet. 
Då förbereder sig många leksaker för att flytta hem 
till olika människor. Nya leksaker kommer nämligen 
till i samma takt som de färdiga leksakerna flyttar 
till barnens hem. Efter jul sänker sig lugnet igen 
och livet i Leksakslandet blir som vanligt igen.
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anta att leksakerna som bor hemma hos barnen 
visste något om varför det plötsligt  behövdes så 
mycket mera leksaker.

Patrullen från Leksakslandet klättrade in genom ett 
öppet fönster. De hade valt rätt fönster, för de kom 
rakt in i en barnkammare. Lyckligtvis sov barnen 
just då. Leksakernas ögon vande sig snabbt med 
skymningen i rummet. ”Å hu så hemskt”, stönade 
leksakerna i patrullen till, då den hemska synen 
avslöjades för deras ögon.

4. Huller om buller-de söndriga leksakerna

Barnen intar leksakernas roll och placerar sig huller 
om buller i dramarummet. där håller de sig stilla 
och på sin plats, så som statyer antingen stående, 
sittande eller liggande. Samtidigt fortsätter berät-
telsen, och barnen uppmanas att leva med i histo-
rien och röra sig med den.

Den här synen mötte forskningspatrullen från Lek-
sakslandet. Hela rummet var fullt av tysta leksaker, 
som hade slängts huller om buller. Vad hade hänt 
med leksakernas vanliga glada pladder och pyss-
el? Leksakerna från räddningspatrullen gick när-
mare för att  titta på sina kamrater. Då gick den 
hemska sanningen upp för dem.

Barnen ändrar sin ställning, så att en hand eller ett 
ben är konstigt vriden eller huvudet hänger mm. 
Ledaren går omkring och undersöker vad som är på 
tok med leksakerna (barnen). någon leksak kanske 
själv berättar vad som har gått sönder. då ledaren 
rör de söndriga leksakerna, börjar en del klaga sakta 
och be om hjälp. 

Leksakerna i räddningspatrullen tittar hjälplösa på 
sina kamrater och inser att man måste skaffa hjälp 
till alla leksaker, som hade gått sönder.

5. Reparationsverkstaden- leksakerna repareras 

Vi funderar tillsammans på vad man skulle kunna 
göra för att få leksakerna hela och friska. Vilken sorts 
reparationssätt finns det? Vi väljer olika rörelser, 
som visar olika sätt att reparera, till exempel tvätta 

-man gnider händerna runt varandra, limma -man 
stryker med handen över ytan osv. Varje barn får 
välja ett reparationssätt och den tillhörande rörel-
sen åt sig, och så grundar man en reparationsverk-
stad för trasiga leksaker. 

Barnen delar sig på två led, som är rätt nära varan-
dra så att det mellan leden blir endast en smal gång. 
Varje barn gör sin egen reparationsrörelse. Barnen 
föreställer de trasiga leksakerna och beger sig i tur 
och ordning genom reparationskedjan så att den 
som är sist i leder först hamnar på reparation. Varje 
barn reparerar ”leksaken” på sitt sätt och då ”leksa-
ken” gått genom kedjan är den hel och frisk, och 
intar sin plats i reparationsverkstaden. 

Med mindre barn kan det vara svårt att hålla leden, 
då är det bättre att reparatörerna är i ring och leda-
ren bestämmer vilken ”leksak” som skall repareras. 
den går då in ringen och alla de andra reparerar 
den. då ”leksaken” är färdig tar man in en ny ”leksak” 
för reparation inne i ringen.

6. Berättelsen- vi söker en lösning

Lyckligtvis kan alla leksakerna repareras. Efter att de 
omsorgsfullt tackat sina räddare berättar de repa-
rerade leksakerna vad som hänt. Trots att de blivit  
rätt förfärade av vad som hänt, vill de flesta av dem 
nog stanna kvar i barnkammaren där de bor. Man 
bör bara hitta på någon lösning så att inte det här 
skall upprepas.

Barnen får tillsammans med ledaren fundera hur 
man skall göra så att leksakerna inte längre så ofta 
skulle gå sönder.
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8. Postluckan-rollspels äventyr

Barnen ställer sig på ett led. Ledaren och en hjälp-
ledare (daghemmets personal) bildar en postlucka 
genom att ställa sig mitt emot varandra bredvid tex. 
en soffa och tar varandra i händerna. Barnen kliver 
i tur och ordning genom luckan som de två hand-
paren bildar upp på soffan. därefter hoppar man 

7. Berättelsen- fortsättning, överflödet av leksaker

Leksakerna i räddningspatrullen fortsätter 
bekymrade sin expedition. ”Om barnen är så här 
vårdslösa med sina leksaker förklarar det delvis 
varför det hela tiden behövs så mycket nya lek-
saker, men hela orsaken kan det nog inte ändå 
vara” funderar räddningspatrullen. Man bestäm-
mer sig därför att gå till nästa hus för att se hur 
det står till där. 

Den här gången tar leksakerna sig in genom 
postluckan.

försiktigt ned från soffan. Medan barnen klättrar 
genom postluckan kan man fortsätta berättelsen 
så att intresset upprätthålls trots att barnen måste 
stå och vänta på sin tur.

 Postluckan var nog trång, men lyckligtvis var gol-
vet inte så hårt. På golvet låg det nämligen en hel 
trave med färggranna tidningar. Det var alldeles 
som om någon lagt dem dit för att göra gästernas 
intåg mjukare. Leksakerna började ivrigt under-
söka tidningarna närmare. ”Hjälp, titta här finns ju 
en bild av dig”, ropade Barbi från Räddningspat-
rullen till Robothunden. Och verkligen, i tidningen 
fanns det en bild av Robothunden. Leksakerna var 
förvirrade. Vad skall det här nu betyda?

9. Historien-reklam, nödvändigheten med leksaker

Förbryllade fortsatte leksakerna i expeditionen sin 
färd. Från vardagsrummet hördes det ljud och de 
gick dit för att titta vad som hände där. Där såg 
de en Barbi-docka som dansade inne i en konstig 
låda till takt av musik. Samtidigt hördes det en 
hård röst som pratade över ljudet av musiken och 
Barbin. Rösten i lådan uppmanade åhörarna att  
köpa den där Barbin.

Barbi från räddningsexpeditionen ropade till av 
förfäran. Hon sprang  in och ställde sig mellan 
den där lådan och barnen, som satt i soffan och 
skrek att man måste släppa ut hennes kamrat 
ur  lådan. Om de inte gjorde det så skulle hon bli 
arg på riktigt. Barnen i soffan märkte plötsligt den 
talande Barbin och vände blicken från televisionen 
mot henne. 

De andra leksakerna sprang in i rummet efter 
Barbi, de viftade med reklamtidningarna som de 
hade hittat under postluckan och krävde barnen 
på en förklaring. Barnen tittade förundrade på de 
uppretade leksakerna och försökte förklara för 
dem vad reklamer är för något.

Här är det skäl att med barnen gå igenom vad rek-
lam är för något. Man kan fundera på hurudana rek-
lamer barnen känner till.
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Leksakerna hade svårt att förstå varför man skall 
göra reklam. Borde nu inte var och en annars 
också veta hurudana leksaker de vill ha? ”Vi lek-
saker är inte några engångsprodukter” utropade 
leksakerna förnärmat. 

Samtidigt gick det upp för  ett av barnen att lek-
sakerna verkligen kunde tala. Hon greppade tag i 
Barbi med ena handen och i Robothunden med 
den andra. ”Ingen annan har leksaker som kan 
tala på riktigt”, ropade hon stolt och viftade med 
leksakerna i luften.

Medan ledaren berättar gör barnen rörelser från 
berättelsen. Man lyfter upp leksakerna, man ska-
kar dem i luften, man skrapar sig i huvudet, man 
springer. 

Nu blev det fart på leksakerna. Situationen var ju 
allvarlig. Barbi och Robothunden måste befrias. 
Leksakerna tog tag i benen på barnet och killade 
det under fötterna. Barnet började då skratta och 
släppte samtidigt sitt grepp om de två leksakerna. 
Barbi och Robothunden föll ned på den mjuka sof-
fan och sprang snabbt ut ur rummet tätt följda av 
de övriga i expeditionen. Sedan hoppade leksa-
kerna ut från huset  genom ett öppet fönster.

10. Spegelleken - sammanfattning, de egna          
         leksakerna och behovet att skaffa nya lek saker.

Barnen står i den ena ändan av rummet och ledaren 
i den andra ändan. Ledaren frågar frågor som har 
att göra med leksaker och anskaffandet av nya lek-
saker. Om svaret på frågan är ja får man ta ett steg 
framåt. Ledaren står vänd med ryggen mot barnen 
då han eller hon ställer frågan. Efter frågan vänder 
sig ledaren om och då hamnar den eller de som 
ännu rör på sig tillbaka till startpunkten, på samma 
sätt som i spegel-färgleken.

Modellfrågor: Jag tittar på reklamer. Jag har velat 
ha någon leksak som jag sett i reklamen. Jag har 
velat ha en leksak bara därför att min kompis har en 
sådan. Jag har skaffat eller fått begagnade leksaker. 
Jag har själv reparerat leksaker som har gått sönder. 
Jag har gett leksaker, som jag inte mera behöver åt 
andra. Jag leker ibland lekar, som inte kräver några 
leksaker.. Jag har fått leksaker, som jag aldrig använ-
der. Jag har gett eller fått i present något som inte är 
en sak. Jag har varit på en loppmarknad.

11. Berättelsen - lösningen 

Till slut kom då räddningsexpeditionen hem till 
leksakslandet från sin spännande resa. Hemma 
berättade de sedan hur ovarsamt människorna 
behandlar leksakerna och om de konstiga rekla-
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merna, som används för att få människorna att 
skaffa allt mera leksaker. Också sådana barn, som 
redan har mängder av leksaker. borde enligt rek-
lamerna hela tiden få nya saker. Inte konstigt då 
att det blivit trångt i Leksakslandet och att tillverk-
ningmaterialen håller på att minska!

Lyckligtvis fanns det en lösning på det här proble-
met. Om människorna gör reklamer, där det sägs 
att man skall skaffa mera leksaker kan man ju lika 
gärna göra reklamer,, som berättar hur man skall 
få leksakerna att hålla så länge som möjligt, och 
att man inte alls behöver skaffa sig nya leksaker 
för att kunna ha roligt när man leker. 

Därför beslöt man att alla leksaker som flyttar från 
Leksakslandet skall förses med ett ljudband, som 
startar då man trycker leksaken på magen

12. Ljudbandet-egen aktivitet, slutet på berättel 
       sen

Vi funderar tillsammans vilka råd som skall komma 
på ljudbandet. Bandet skall ha fyra råd, dessutom 
skall man hitta på rörelser, som passar ihop med 
råden. Temat för råden kan vara att man skall ta väl 
hand om sina leksaker, att man kan avstå från sina 
leksaker och föra dem till återanvändning, att man 
kan leka också utan leksaker och att man inte behö-
ver några stora mängder leksaker för att ha roligt.

Uppmaningarna kan vara till exempel:
•   Ta väl hand om mig+ rörelse (kram)
•  För  dina gamla leksaker till återanvändning 
+ rörelse (man överräcker en sak till en annan 
person) 
•  det är roligt att leka i snön och i sandlådan + 
rörelse (man rullar en stor snöboll)
•  Jag har många goda lekkamrater + rörelse 
(man håller varandra i handen)

Barn hittar lätt på en mängd förslag för samma sak, 
till exempel släng inte mig i väggen, eller trampa 
inte på mig. det lönar sig att höra på alla förslagen 
och tillsammans komma överens om hur man bäst 
kan uttrycka saken. Först därefter bör man gå vidare 
till nästa fråga. Barn använder ofta ordet inte i bör-
jan av satsen, ofta är det bättre att omskriva upp-
maningen till en positiv form.

när alla ljuden är färdiga kan man prova dem. Man 
trycker sig själv på naveln och säger den första upp-
maningen och gör samtidigt rörelsen som man  
bestämt. därefter trycker man på nytt på naveln 
och säger då följande uppmaning med tillhörande 
rörelse osv. Om man vill kan man bilda en kör  av lju-
den. Man bildar då grupper av barnen. Grupperna 
får sin egen uppmaning  och en tillhörande rörelse. 
då ledaren ger ett tecken åt gruppen att trycka sig 
på naveln, upprepar gruppen rådet och gör rörel-
sen tills dess att turen går till nästa grupp.

Nuförtiden har då alla leksaker som flyttar från 
Leksakslandet  en liten knapp. Om man trycker 
på den kan man höra råden från Leksakslandets 
invånare. Ta väl hand om dina leksaker!
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MÅL: Att fundera på leksakernas betydelse och hur ägande av en mängd saker påver-
kar barnen, samt fundera på hur nödvändigt det är med nya leksaker

HUVUdMÅLGRUPP: 5-6 åringar

GRUPPSTORLEK: Barnens egen daghem- eller klubbgrupp

Tid: ca en timme

REdSKAP OCH UTRyMME:  daghemsgruppens vanliga lekutrymme eller en gymnas-
tiksal lämpar sig väl. Stämningen kan förändras genom en dämpad belysning. Ledaren 
kan ha berättarens rekvisita så som en mantel, en huvudbonad och ett sagoskrin. Bre-
vet som ingår i berättelsen finns med som bilaga så att det kan kopieras.
Tidningspapper behövs som rekvisita i leken ”Leksaksslösare och återanvändare”. Man 
gör hopknycklade pappersbollar . det behövs ungefär dubbelt så många pappersbol-
lar som det finns deltagare. En tidningssida blir till en papparsboll. Brevet som hänför 
sig till historien finns i slutet av programmet

ERFAREnHETER OCH AnnAT ATT nOTERA: En del av dramalekarna fungerar bättre med 
sexåringar än med yngre barn. i programmet har det därför gjorts tilläggsanmärknin-
gar hur programmet kan användas för mindre barn

6. Leksakshunden Tatus nödrop
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i ALLMänHET KOMMER BARnEn  till dramalokalen ledda 
av någon ur daghemmets personal. Historieberättaren 
sitter då färdigt i rummet. det lönar sig att på förhand 
komma överens hur man skall sitta. Gruppen kan ha en 
vedertagen sittordning och då  är det bäst att dagisets 
personal får bestämma hur man sitter. Huvudsaken är 
att den som leder programmet kan se alla, att alla kan 
se ledaren, att ingen behöver sitta bakom någon annan 
och att alla har plats att röra sig också på sin sittplats.

Som introduktion bör du presentera dig själv och berätta 
för barnen vad dramaleken går ut på. det är också bäst 
att gå igenom andra praktiska regler.

1. Berättelsen- för att väcka intresset och      
    öka spänningen

Ljusen släcktes och det smällde i dörren. Leksak-
shunden Tatu blev ensam i tystnaden. Det kändes 
bra efter hela långa dagen med buller och stohej. 
Å andra sidan var det också spöklikt på något sätt. 
”Det beror nog på att jag inte ännu känner den här 
platsen så bra, allting är så främmande” tröstade 
Tatu sig själv.”Nog blir det snart bra”, Tatu hade 
tagits fram ur en brun papplåda och placerats på 
hyllan på morgonen samma dag.

Från sin plats på hyllan hade han god utsikt över 
hela platsen. Den var full av de märkligaste leksa-
ker i alla färger. Konstigt var det att ingen av de 
andra leksakerna hade svarat då Tatu artigt häl-
sade på dem. Tatu blev så till sig av det här att han 
inte vågade göra närmare bekantskap med någon. 
Det värsta var nog ändå att det fanns fem män-
niskor av olika storlek på den här platsen. Män-
niskorna rörde om, lyfte och skakade leksakerna 
ibland ganska hårdhänt.

Tatu förstod inte alls var han hade hamnat, och 
ingen av de andra leksakerna brydde sig om att 
berätta för honom vad det var frågan om.

2. Leksaksbutikens ljud- för att upprätthålla  
    intresset

Vi funderar tillsammans över var Tatu hade hamnat 
(leksaksbutiken). därefter funderar vi på hurudana 
ljud det finns i leksaksbutiken då den är öppen, till 
exempel ljud av steg och  plinget från kassamaski-
nen. därefter får var och en välja sig ett ljud. Alla 
framställer sitt eget ljud samtidigt en stund. Leda-
ren ger sedan ett förutbestämt tecken och då tyst-
nar alla som genom ett trollslag.
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3. Historien- utveckling av historien, definie  
     rande av problemet (överflöd av saker)

Man borde snabbt ta sig bort härifrån, funderade 
Tatu. Lyckligtvis hade han fått vara i fred för män-
niskorna och hade fått vila och samla krafter för 
kvällens flykt.

Nu då det hade blivit tyst och butiken hade stängts 
hoppade Tatu ned från hyllan och spriang mot 
dörren i butiken. Tatu skuffade och skuffade, 
nosen blev också helt platt, men dörren gick inte 
att rubba. Förtvivlat sprang Tatu runt i butiken. 
Nog borde det väl åtminstone finnas ett fönster, 
men  nej, ingenstans fanns det någon väg ut. Tatu 
flåsade besviket och ryckte till då han hörde att 
någon svarade honom.

I stillheten hördes Leksaksugglans stadiga röst. 
”Du söker nog i onödan efter en flyktväg. Det finns 
ingen. Vi alla här har i tur och ordning sökt efter en 
väg bort, men ingen har hittat den. Din enda möj-
lighet att komma härifrån helskinnad är att någon 
av de där bullrande människorna köper dig. Så 
om du vill komma härifrån snabbt skall du i mor-
gon se möjligtvis trevlig och levande ut. Då köper 
säkert någon av kunderna dig och tar dig hem för 
att leka med dig”.

Tatu förstod inte riktigt varför den här platsen skulle 
vara nödvändig för att han skulle få ett bra hem. 
Varför kunde han inte bara gå ut och själv hoppa in 
i en trevlig barnkammare? Tatu skulle ha velat fråga 
detta av den kloka ugglan. Ugglan var dock nu all-
deles tyst, och vägrade säga något mera. Tatu var 
åter helt ensam i stillheten och låg och funderade 
på råden som han fått. Då det blev morgon fylldes 
butiken igen av ljud och människor.

Vi gör tillsammans ljudmiljön från tidigare  (barnen 
gör butikens olika ljud)

Tatu försökte följa råden som han fått på natten. 
Han log, och lyckas faktiskt vifta litet på sin svans 
i misstag. Ingen av kunderna verkade dock vara 
intresserad av honom. Plötsligt kom det en man in 
i butiken som gick rakt fram till Tatu och tog honom 
i famnen, vandrade till kassan, växlade några ord 
med kassörskan och stegade ut ur butiken.

Tatu fördes till ett hus, där det fanns två barn, 
en pojke och en flicka, som väntade på mannen. 
Barnen kramade mannen och han gav Tatu åt 
barnen. Barnen ropade av glädje då de såg Tatu 
och kramade honom lyckligt. Tatu var också lyck-
lig. Det gick inte heller så lång tid innan Tatu hade 
lärt sig känna hela huset. Barnen tog honom med 
till alla ställen. De lekte med honom, de klappade 
honom. han fick komma med på utflykter, och i 
bland fick han till och med sova i någon av bar-
nens sängar. Så här skall en riktig leksakshund 
leva suckade Tatu lyckligt.

En dag fick barnen en ny leksak. Robothunden. 
Robothunden kunde vandra, skälla och vifta på 
svansen. Snart hade Robothunden vunnit bar-
nens hjärtan och Tatu blev bortglömd i ett hörn. 
Dag efter dag satt Tatu ensam i hörnet, medan 
Robothunden fick gå ut med barnen, fick vara 
med då de åt och då de lekte.

”Ingen kommer längre ihåg mig”, tänkte Tatu elän-
digt. Tatus dagar var långa och tråkiga, och han 
tillbringade dem närmast med att sova och längta 
till de glada dagarna då barnen lekte med honom. 
Han hade helt slutat att följa med livet i barnkam-
maren och därför ryckte han till då Robothunden 
satt sig bredvid honom och konstaterar:” Oj, det 
finns också andra här”.

”Vad i friden gör Robothunden här i knuten?” 
undrade Tatu.

4. Leksakerna i barnkammaren- förverkli                                                                                                                                        
       gande. de övergivna leksakerna

Barnen indelas i två lika stora lag. i det ena laget är 
barnen leksaksunden Tatu, i det andra Robothun-
den. Ett av barnen får välja att vara någon annan 
leksak (vilken leksak får de andra barnen inte veta). 
Vi funderar tillsammans på hur hunden Tatu och 
Robothunden rör sig och låter. Sedan tar barnen 
sina roller.
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de barn, som är hunden Tatu leker och rör sig i en 
del av rummet , som representerar barnkamma-
ren. de som är Robothunden går däremot åt sidan, 
de sitter tysta och utan att röra sig på hyllan i lek-
saksbutiken. Också det barn, som föreställer den 
okända leksaken går och sätter sig på hyllan i lek-
saksbutiken.

Tatu hundarna leker och har roligt  i ringen. de rör 
sig på alla fyra, viftar på svansen osv. Sedan ger 
ledaren ett tecken. då hamnar Tatu hundarna in i 
ringen, där de får sitta tysta och övergivna.

En ny ring bildas nu kring Tatu-hundarna. Robot-
hundarna har kommit till barnkammaren, och nu 
leker de och har roligt. Plötsligt kommer sedan den 
nya märkvärdiga leksaken med. nu hamnar också 
Robothundarna in i ringen, medan den nya leksa-
ken ensam leker och har roligt runt de andra.

Vad är det som hänt i barnkammaren nu då också 
Robothunden Robo också har hamnat i knuten? Vi 
söker tillsammans efter svaret på den här frågan, 
(ännu en ny leksak har flyttat till barnkammaren).

5. Berättelsen- rop på hjälp, leksakernas       
     betydelse

Barnen har fått en ny leksak, och Robothunden är 
också redan bortglömd. Tatu och Robothunden sit-
ter nu tillsammans bortglömda i en knut.”Det här 
ju nog litet roligare än tidigare, nu har jag också en 
kompis” tänker Tatu, men leksaker är ju inte gjorda 
för att de bara skall sitta i ett hörn av barnkammaren, 
i alla fall inte om de är så här unga. Kanske det skulle 
gå för sig senare, när man är gammal och sönder-
älskad och barnen redan är vuxna”. ”Vi måste göra 
någonting, det här inte ett liv för en leksak. Vi måste 
försöka få hjälp”, funderar Tatu och Robo.

Tatu och Robo tillbringar sedan många dagar då de 
författar ett brev, där de berättar om att de hamnat 
i nöd. Brevet släpper de ned från fönstret och hop-
pas att vinden skall föra det till någon som kan hjälpa. 
Och kan ni tänka er?  När jag kom hit, hittade jag 
brevet här nere på gården.
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6. Räddningsuppdraget-  de övergivna   
    leksakerna, användningen av leksaker, åter- 
    användning och att avstå från                                                                                                                                              
    onödiga saker

Ledaren läser brevet från Tatu och Robo. Tillsam-
mans funderar gruppen på hur man skulle kunna 
hjälpa leksakerna, och hur man skulle kunna 
rädda dem. Det gäller att komma på en lösning, 
som barnen skulle kunna godkänna om historien 
gällde dem själva, alltså inte bara att man skall 
föra bort leksakerna utan att fråga barnen om 
lov. (Acceptabla lösningar kan vara till exempel 
att man klättrar in genom fönstret, eller att man 
lämnar ett meddelande till barnen där man ber att 
leksakerna kan ges åt någon som skulle behöva 
dem bättre).

Barnen delar sig i mindre grupper (maximalt 4-5 
grupper). Varje grupp gör en pantomimföreställ-
ning, som förevisar en lösning på Tatus och Robos 
problem. De andra tittar på och efter varje förevis-
ning går man vid behov tillsammans igenom vad 
som hände i föreställningen.

Till slut sammanfattar ledaren de olika historierna, 
och bildar en helhet av dem.

Med mindre barn kan kan man göra en gemen-
sam föreställning. Ledaren gör då med hjälp av 
barnens olika förslag en helhet, som barnen får 
godkänna. Därefter berättar ledaren historien, 
som alla tillsammans förevisar.

På detta sätt kan barnen sedan rädda Tatu och 
Robothunden, så att de inte behöver sitta över-
givna och samla damm. En extra överraskning 
var att man hittade en hel säck övergivna leksa-
ker i barnkammaren. Alla leksakerna fick sedan 
ett eget hem.

7. Leksaksslösarna och -återanvändarna- för 
    verkligande, naturresurser och återanvänd- 
    ning.

Barnen är nu arbetare i leksaksfabriken. var och en 
får råvara (tidningssida), av vilken de skall tillverka 
en ny leksak till leksaksbutiken. En leksak kan vara 
en hopskrynklad tidningssida, eller en pappershatt, 
vikt av sidan. Var och en för sin leksak till leksaks-
butiken (mitt på golvet) och berättar vad det är för 
en leksak. i leksaksbutiken finns det redan mycket 
leksaker  (hopskrynklade tidningssidor), som leda-
ren tillverkat.

Gruppen delas på två grupper. den ena gruppen är 
leksaksslösare, som hela tiden bara köper nya lek-
saker, den andra gruppen är leksaksåteranvändare, 
som för leksaksslösarnas övergivna leksaker till Åter-
användningscentralen. i den ena ändan av rummet 
finns leksaksslösarnas hem. Leksaksslösarna för de 
leksaker, som de köpt i butiken till sitt hem. i den 
andra ändan av rummet finns  Återanvändnings-
centralen och dit förs övergivna leksaker från slös-
arnas hem. Var och en får transportera endast en sak 
åt gången. Om de deltagande barnen är litet äldre 
kan man ha flera lag och man kan också utveckla 
mera regler. Man kan till exempel bestämma att 
endast en från vardera laget får röra sig samtidigt. 
Man bör komma ihåg att det ändå inte är fråga om 
någon tävling.

Leken tar slut då leksakerna tar slut i leksaksbuti-
ken. därefter funderar man tillsammans på hur det 
kunde gå på det här sättet. Man kan fundera hur 
man kunde undvika detta i verkligheten. Man kan 
till exempel fundera på om leksakerna kan ta slut 
i leksaksbutiken och vad det i så fall beror på. Vad 
borde man göra? det finns en mängd olika svar på 
den här frågan. Ur resurssynpunkt är det centralt att 
inse att man inte alltid behöver skaffa nya saker från 
butiken. Man kan också köpa begagnade leksaker, 
man kan själv också föra leksaker som man ”vuxit 
ur” till återanvändning. i själva verket behöver man 
ofta inte alls några leksaker då man leker.
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8. Stora nEJ och lilla ja – egna lekar.

Vi står i en vanlig ring. Vi funderar på olika favorit-
lekar. Om man behöver någon leksak för den leken 
går man in i ringen och kurar ihop sig och viskar ja. 
Om man däremot inte behöver leksaker för leken 
gör man ringen så stor man kan och ropar ett run-
gande nEJ.

9. Berättelsen – avslutning.

Efter många om och men hamnade då Tatu 
och Robothunden till Återanvändningscentralen. 
Därifrån avhämtas de dock snart till nya hem. Tatu 
och Robothunden är lyckliga. Det bästa är att de 
har kommit till två barn som är goda vänner och 
därför får Tatu och Robothunden också ofta leka 
tillsammans. Ibland kommer de ihåg hur tråkigt de 
hade då de var övergivna i barnkammaren, och 
då funderar de om det verkligen är nödvändigt att 
barn skall ha så mycket leksaker?
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25 Grönt drama 

Hjälp!

Vi är två leksakshundar. Vi bor i barn-

kammaren en liten bit härifrån. Ingen 

leker med oss längre fast vi är alldeles 

lika fina som tidigare och alldeles hela. 

Vi har så tråkigt. Man hämtar hela tiden 

bara nya leksaker hit och så lämnar de 

oss gamla leksaker så vi bara sitter och 

samlar damm i ett hörn.

Kom och rädda oss

De övergivna leksakerna Tatu och Robo
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   7. Leksakslandets lekar

Lekar som man kan använda mellan de två 
dramatillfällena eller för att fördjupa temat

Leksakslandets erfarenheter 
(Ursprunglig ide: Följ ledaren)

Vi funderar tillsammans på berättelsen och alla funde-
rar för sig på någon händelse eller sak som de tyckte var 
intressant eller som de lade på minnet. 

därefter ställer sig alla upp på led. den som är främst blir 
ledare. Ledaren visar eller gör något från berättelsen, 
som har intresserat honom eller henne. de andra följer 
efter och härmar ledaren. 

Ledaren ställer sig sedan sist i ledet, och den som nu blir 
främst i ledet blir ny ledare. Man fortsätter på detta sätt 
så att alla i tur och ordning varit ledare. 

Om barnen är kapabla till självständigt arbete och inte 
bara tar efter de andra kan med den här leken få fram 
ämnen för senare behandling.

Leksakerna i Leksaksbutiken
(Ursprunglig ide Pompelipossa)

deltagarna tar Leksakshunden Tatus eller Robothun-
dens eller någon annan leksaks roll. Leksakerna leker i 
leksaksbutiken till dess ledaren ropar: ”Leksaksslösaren 
kommer”. då kastar sig alla på golvet ” i gömman”med 
slutna ögon.

Leksaksslösaren har en filt som han eller hon lägger över 
någon” leksak”, och ger de övriga lov att öppna ögo-
nen. de övriga funderar vem som fattas och därefter 
skall man hitta på argument varför  Leksaksslösaren inte 
behöver nya leksaker. därefter lyfts filten av. Leksaks-
slösaren går ut ur rummet och säger ”Leksaksslösaren 
ger sig av”.

Leken fortsätter på samma sätt så länge deltagarna 
ännu är ivriga och man kan hitta på nya orsaker till var-
för Leksaksslösaren inte behöver nya leksaker.
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27 Grönt drama 

Leksaksstatyer
den här leken lämpar sig bra för tillfällen då en del av 
gruppen väntar på de övriga

Statyns tema kan vara:
• En leksak som du skulle vilja ha
• En miljövänlig leksak
• En hållbar leksak
• En leksak som du inte bryr dig om
• En leksak med bra egenskaper
• den viktigaste leksaken
• En söndrig leksak

Leksaksstatyn görs av en liten grupp eller parvis. En eller 
ett par personer står stilla. de är material, som man till-
verkar statyn av. de övriga är planerare i leksaksfabri-
ken.

Leksaksplanerarna modellerar en sådan staty som de 
önskar, tex. en hållbar leksak (minen, ställningar på 
armar och ben osv.). det är viktigt att leksaksplane-
rarna tillsammans planerar leksaken och diskuterar med 
varandra. Leksakstemat kan ges av en vuxen.

då leksaken är färdig, får de övriga komma för att bes-
kåda den. Planerarna demonstrerar leksakens egenska-
per. därvid kan man diskutera leksakens egenskaper. 
är de andra av samma åsikt? Skulle de vilja ha en sådan 
leksak och i så fall varför?

Mera avancerat

Om man vill kan man fortsätta temat genom att till-
sammans fundera på varifrån  materialet till leksakerna  
kommer. Tillsammans kan man göra små föreställning-
ar. ämnet kan vara till exempel oljeborrning, vävning 
av tyg, utvinning av metaller, transport av material 
på en båt eller med långtradare. På så sätt kan man 
demonstrera att leksakerna är framställda av material 
som härstammar från naturen. dessutom kan man fun-
dera på varför man i det första dramaprogrammet var 
rädda för att råmaterialet för leksakerna höll på att ta 
slut.

Vihreä draama_ruotsi.indd   26 27.7.2010   11.35



26 Grönt drama 27 Grönt drama  Grönt drama 27

Konivuori, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

          Centrala delar i dramaprogrammen

Dramaprogrammet Leksakslandets framtid är hotad

1.    Landet där nya leksaker kommer till.
2.    Leksakerna i leksakslandet blir flera i samma takt som barnen får nya saker 
       (den egna viktigaste leksaken).
3.    En konstig situation-det har uppkommit för mycket leksaker i leksakslandet.
4.    Leksakerna hinner inte växa till och bli färdiga och hållbara leksaker.
5.    Materialet som leksakerna tillverkas av börjar minska.
6.    Man skickar en utforskningsexpedition till människornas värld.
7.    de söndriga leksakerna.
8.    Leksakerna repareras.
9.    Leksaker som man inte sköter om.
10.  Leksakskatalogerna i postlådan.
11.  En televisionsreklam om leksaker.
12.  Hemligheten med reklamererna
13.  Statusleksaken- bättre än andras leksaker.
14.  Flykten från barnen tillbaka till Leksakslandet (anskaffandet av egna leksaker).
15.  Sammanfattning, vad beror problemen i Leksakslandet på.
16.  Ett motdrag mot reklamerna, (ett ljudband).

Dramaprogramet : Leksakshunden Tatus nödrop

1.    Leksakshunden Tatu är ensam i leksaksbutiken.
2.    Tatu vet inte var han är eller varför han är där. Han kan inte komma bort.
3.    Tatu köps hem till ett trevligt hem där man leker med honom.
4.    Barnen får en ny leksak, Robothunden.
5.    Tatu överges.
6.    Barnen får igen en ny leksak. nu överges också Robothunden.
7.    Leksakernas roll.
8.    Ett brev med bön om hjälp (de övergivna leksakerna).
9.    Räddningen av Tatu och Robothunden 
       (återanvändning av leksaker, egna lekar).
10.  Leksakshundarna har fått nya hem.
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