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Fritidsaktivitet    

 

Handdockor och dockteater  

– från docka till pjäs 

Beskrivning och mål 

Tema:  Från handdocka till pjäs. Skapa handdockor och teaterscen, spela egen pjäs.   

Tillverkning av handdockor av olika material såsom tyg, snöre, plast.  
Skapa karaktären, tänka på dockans utseende. 
Skapa tillsammans teaterscen av kartong, tyg, trä, måla scenen med vattenfärg.   
Göra studiebesök på dockteater i Stockholm. 
Skriva dialoger till dockorna tillsammans med andra.  
Spela upp den färdiga pjäsen som filmas. 

 

 

 

Exempel på färdigheter som tränas 
 
Eleven utvecklar sin förmåga att skapa och använda sin fantasi. 
Eleven medverkar i grupp och lär sig samarbeta. 
Eleven planerar och avslutar sin skapande verksamhet. 
Eleven skriver dialog tillsammans med andra.  
Eleven använder Chromebook och delad dokument som verktyg och hjälpmedel. 
Eleven förstår teatern i samhället, besök i dockteater i Kulturhuset i Stockholm,  

 

 

 

Lgr 11 
Slöjd:  …utveckla kunskaper i olika hantverk och förmågan  att arbeta med olika material och uttrycksformer..   

planera.. Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. 

Bild: …bildframställning, verktyg för måleri, plana och formbara material, element som bygger upp en bild: 

färg, form, linje, yta samt för-och bakgrund. 

Svenska:  … berättande texter.. texters budskap, uppbyggnad och innehåll.. muntliga presentationer.. hjälp-

medel som kan stödja presentationen. Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall 

och ords nyanser. 
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Utvärdering 

Vad gick bra? 

Skapa dockor av tyg och flanell tillsammans gick generellt bra. För dockorna användes en mall från nätet. De 

flesta fick en färdigklippt docka, några fick klippa sin egen enligt mönster. Eleverna använde sin fantasi i att 

skapa sin figur, det blev mest prinsessor, men även sagofigurer som drakar, nallar/riddare och häxor. 

Sy dockor med enkla stygn gick ganska bra. Eleverna fick använda enkla kaststygn eller tråckla och fick sedan 

hjälp av pedagogen med att förstärka sömmen med maskin. För kläderna ritade några skisser men det blev 

svårare att kunna skapa kläderna lika fina som i planerna.  

 

Samarbetet under skapandeprocessen fungerade bra på det sättet att flera barn blev involverade i arbete med 

en och samma docka. Om en elev inte ville fortsätta med sin docka, tog en annan över.  Några ville dock göra 

allt själva. 

 

Flera barn deltog i skapande och målande av teaterscen. Det uppstod dock litet oklarheter vem som skulle 

måla vilken del av slottet som scenen föreställer. 

 

På grund av tidsbrist mot slutet av terminen fick bara elever från år 3 skriva sina korta dialoger i två små grup-

per. Skrivandet gick bra och eleverna kunde använda sin fantasi tillsammans. Arbete med delat dokument i 

Chromebook gick bra, likaså repetition och filmning. 

Vad kan förbättras? 

Processen började litet för sent under terminen även om planeringen var klar tidigt.  Detta innebar att alla 

eleverna inte hann vara med i skrivandet av dialoger. För eleverna i trean kunde man använda tiden för sam-

verkan i klassen och på det sättet kunde man nå målet. 

Att spela dockteater till elever i förskolan gick inte, föreställningen var inte färdig.  Att kunna spela dockteater 

till publik kräver mycket tid och är en stor utmaning som man ska ta i akt. 

Vi fick ändra strategin så att pjäsen filmades i korta avsnitt med iPad istället. Det går att filma senare på som-

marlovsfritids med de barn som inte hunnit spela med sina dockor. Av korta filmsnuttar kan man fortfarande 

skapa en större film. 

Nästa steg kan vara att i visar filmen till andra barn på sommarlovsfritids eller i början på nästa termin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


