
Folktro och olika väsen 

  

Art form Drama 

Teaching 

points 

Läroplansmål: 

Kursplanen i svenska 

Tala, lyssna och samtala 

o Att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer.  

o Berättande i olika kulturer, under olika tider 

och för skilda syften.  

Berättande texter och sakprosatexter 

o Berättande texter och poetiska texter för barn 

från olika tider och skilda delar av världen.  

o Texter i form av rim, ramsor, sånger, 

bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, 

sagor och myter. Berättande och poetiska 

texter som belyser människors upplevelser 

och erfarenheter.  

Från kursplanen i religion: 

o Människor har i alla tider och alla samhällen 

försökt att förstå och förklara sina 

levnadsvillkor och de sociala sammanhang 

som de ingår i. 

Mål för dramaövningarna: 

o I drama övningarna får eleverna arbeta både 

kroppsligt, tanke och känslomässigt. 

o Dom får utveckla sin inlevelse och 

improvisationsförmåga för att  kunna 

uttrycka sej med kroppen för att samspela 

och kommunicera  och känna sej trygg med 

det i gruppen. 



  

Aims 
 Att få kunskap om äldre tiders naturvetenskap för 

att förstå och förklara fenomen i naturen  

 Att få lära sig om myter som handlar om människan 

och naturen  

 Få mer kunskap om fem olika väsen, troll, tomten, 

vätten, jätte och älva. 

 Mål för dramaövningarna: 

 Att använda dom 5 elementen= dom pedagogiska 

verktygen ,TID, KRAFT, KROPP, RUM, GRUPP 

Duration 
8 timmar 

30-45 min om varje väsen i klassrummet.  

4 timmar till dramaövningar. 

The teaching 

procedure 

(activites) 1 

 Introduktion, om arbetsområdet. 

 Arbetar med ett väsen åt gången. Troll, tomtar, vätten, 

jätte och älva. Arbetar lika med varje väsen. 

 Film, http://urskola.se/Produkter?q=mytologerna. Här 

finns filmer om alla väsen. 

 Läsa texter om troll, tomtar, vättar, jätte och älva. Vi har 

bla läst Jack och bönstjälken. 

 Vi har pratat om den lokala sägnen om Jättarna Bock, 

Starkotter och Önne. Finns att läsa bla på 

https://ninni1960.wordpress.com/ymse/en-sagen-fran-

alfta/. Där finns också bilder på konstverken om de 

jättarna. 

 Måla bild, vi färglägger bilder eller målar egna. 

 Dramaövningar 

The teaching 

procedure 

(activites) 2 

 Utdrag ur dramadagboken: an ni 

gissa vem jag föreställer nu???  

Med hjälp av enbart 

ansiktsuttryck ser dom direkt att 

dom har fått ett troll i sin 

samlings ring, det är mycket 

skratt o stoj, o barnen härmar 

efter. 

 

http://urskola.se/Produkter?q=mytologerna
https://ninni1960.wordpress.com/ymse/en-sagen-fran-alfta/
https://ninni1960.wordpress.com/ymse/en-sagen-fran-alfta/


The teaching 

procedure 

(activites) 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomten är lite svårare att gestalta, jag frågar om dom vet 

hur en tomte kan se ut … 

Barnen har direkt förslag på blyga, tysta, misstänksam, 

smygande.     

Nu använder vi hela vår kropp, hur ser man  då att det är ett 

troll??? 

Först känner vi hur det växer ut en svans därbak, vi börjar 

gå omkring i rummet. 

Jag hör att dom gärna vill ”mumla” o ”gruffa”…Alla 

barnen är ivriga  o vara troll… 

Jag pratar om kraften, hur rör sej ett troll? Alla är eniga att 

det hörs mycket när ett troll går. 

Alla klampar runt…. 

Hur ser man att det är en tomte???? 

Nu ser jag tydligt hur barnen försöker krympa ihop, dom är 

försiktiga, jag leder vägen fram till ett grötfat, å tro mej ,alla 

barnen såg fatet med gröten, o vi smyger försiktigt så ingen 

människa ska upptäcka oss tomtar, stannar upp, ser oss 

oroligt omkring…. 

Väl framme vid fatet så sitter vi alla i ring å äter, det går 

fort, vi stannar upp emellan åt o ser oss omkring,,, nää det 

är lugnt, vi fortsätter att äta ytterligare, men plötsligt 

upptäcker jag; 

Hjälp människor på väg!!!!! Vi smyger fort fort fort, det går 

undan. Vi stannar bakom en husknut o kikar fram …puh!!! 

Vi klarade oss, ingen såg oss tomtar… 

Barn i den här åldern är otroligt 

tacksamma att få engagerade i 

sådana fantasi ”lekar”.  

Jag kan bara konstatera att jag i 

en å samma övning använt mej 

av alla dom 5 elementen = dom 

pedagogiska verktygen..TID, 

KRAFT, KROPP, RUM, 

GRUPP,  

 



The teaching 

procedure 

(activites) 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag delar in dem i 2 lag, ett troll lag o ett tomte lag …. 

Jag är jagare och står i mitten. I varje hörn finns ett bo .. 

lagen står i endast ett på man, men ska på angiven signal 

från mej försöka ta sej diagonalt till sitt andra bo utan att bli 

tagen. 

Jag ropar – trollen byter bo!!  Tomtarna byter bo!!!  På 

slutet ropar jag ut alla på samma gång. 

Jag ropar: KOM ALLEHOPA!!!  

Barnen:     SOM VADÅ???? 

Här kan jag blanda hur som helst troll, tomte.  Barnen ska 

ta sej över till andra sidan o visa med kroppen att dom är 

t.ex. troll, men barn tycker ju ofta om att tjuvfuska lite,… 

Med klass 2 hinner jag utveckla leken ytterligare …får jag 

tag i dom då förvandlas dom till en sten…  alternativ jag 

säger: Litet troll, krypande tomte, hoppande älva, smygande 

troll, 

Musik på och  högt tempo, som troll ska du : springa, 

krypa, flyga, gunga, hoppa, snurra  

m.m. mycket stoj o skratt …. 

Jag samlar barnen i en ring o vi kokar en god troll soppa där 

alla barnen får bestämma nånting vi ska stoppa ner i grytan, 

avslutningsvis smakar vi av soppan ….mmm  nästan alla 

trollen tyckte den var god!!!!! 

Jag spelar nu ett stycke: ”Bergakungenssal”, där tempot 

svänger kraftigt från svävande, smygande till bullrande 

högt…Vi lyssnar o försöker gestalta dom olika karaktärerna 

med improvisation o inlevelse efter hur musiken låter. 

Musik på och  högt tempo, snabba byten mellan väsen o 

vad dom ska göra  dansa som en älva, smyg som en tomte, 

klampa som en jätte, m.m. kryp som en vätte osv. 

Alla  dansa vi till Björn J:son Lindh –Brusa högre lilla å.  



 

 
 

The teaching 

procedure 

(activites) 5 

Alla dansar vi som älvor, när jag ropar en kroppsdel stannar 

vi upp o skriver vårt namn  i luften, med t.ex. handen, 

armbågen, näsan, rumpan, huvudet,  

Dom hinner även repetera lek 

från förra gången, men 

nu  delar jag  in dom i 4 lag, 

ett i varje hörn, vi väljer 

tomten, jätten, trollet, älvan 

…. 

Jag är jagare och står i mitten. 

I varje hörn finns ett bo .. 

Jag ropar – älvan o trollet 

byter bo!!  Jätten  o tomten 

byter bo!!!  Fast dom byter bo så behåller dom sin 

ursprungs roll …det som krånglar till är när dom blir tagen 

…då tar jagaren över deras roll o dom själva blir jagare för 

ett tag, på så vis kommer rollerna ändå att ändras i 

slutänden, om man blir tagen vill säga…Uppskattad lek. 

Teaching aids 

(materials) 

 Filmer 

 Olika texter om troll, tomtar, vätte, jätte och älva. 

 Måla bilder  

Expected 

outcomes 

Efter avslutat arbete om varje väsen bör eleverna ha större 

kunskaper om 

 utseende 

 egenskaper 

 onda/goda 

 egenheter 

 Kroppsspråket hos dom olika väsen - hur rör sej  en 

älva? troll? kraften? smidighet?   

Evaluation 
Dramaperioden följdes upp med en musical i maj 2017. 

Resources for 

Teachers 

Dramapedagog 

Lämpligt sätt att visa filmer på. 


