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Vargen och kaninen: Tema - vänskap______________________________ 
Saga Dramaövning/Sago

-STOPP 
Tema och 
frågor 

Musik Material 

En varg hittar en skadad 
kanin i floden. Vargen är 
hungrig. Kaninen är rädd. 
”Varför äter du inte upp 
mig?” frågar kaninen. Vargen 
svarar inte utan bär den 
skadade kaninen till sitt bo. 

Gestalta mötet mellan 
vargen och kaninen? 

Ensamhet 
- Hur är det 
att känna sig 
ensam? 
 

Didgeridoo  

Kaninen är skadad, har svårt 
att gå. ”Jag som var så snabb.” 
”Hoppa upp på mig så får du 
se på fart”. Kaninen rider på 
vargens rygg. De blir bästa 
vänner. 

1. Härmningslek. Vad 
gör kaninen och vargen 
som bästa vänner? 
2. Uppgift: En kort 
improvistion om vad 
bästa vänner gör? 

Vänskap 
Glädje 
Lycka 
- Vad gör 
bästa 
vänner? 

1. Torn 
2. Gimme, 
gimme 

 

En gång när de springer är det 
dimma. De kommer ifrån 
varandra. Kaninen blir 
lämnad ensam. Ledsen. 
Gråter. Saknar sin vän. 

Kaninen frågar: Vad 
skall jag göra nu?  

Saknad 
Ensamhet 
Längtan 
- Hur känns 
det att sakna 
någon? 

Didgeridoo Skynke. 

Vinden blåser bort dimman. 
”Varför är du så ledsen?” 
Kaninen berättar vad som 
hänt. ”Ge dig av till ’Den visa 
drottningen’ som vet allting.” 
”Var finns hon?” ”Över havet. 
Genom öknen. Genom 
Viskande skogen”. En grotta. 

1. Åka över havet, 
genom öknen till 
Viskande skogen. 
2. Viskande skogen 
4 varianter 
- Rakt på. 
- Flytta sig på linjen. 
- Flytta sig i rummet. 
- Byta den som viskar. 

Hopp 
Mod 
Lojalitet 
 

1. Vågor + 
Nu har jag 
fått den jag 
vill ha 

 

Kaninen kommer fram till 
grottan. Den går in i grottan. 

1. Smycka drottningen 
2. Alla möter drottn. 
- Var är vargen? 

 1. Russians 
2. Russians 

Tidningar, 
tejp. 

Tillsammans igen.  På vägen 
hem möter de ytterligare en 
varg. ”Får jag följa med” 
frågar den. Kaninen vill inte. 
Vargen säger OK. De slår 
läger. Vargarna pratar, 
skrattar, vill springa, hoppa. 
Kaninen känner sig utanför 
och försöker övertala vargen 
att de skall lämna den nya 
vargen. ”Farlig. Vill äta upp 
mig.” ”Nej”, säger vargen.   

1. 2 stolar. Kaninen. 
Vargen. Vem skulle du 
vilja prata med? Fråga: 
Varför valde du den? 
 
2. Vi träffar en av 
figurerna. Frågor. 

Glädje 
Avundsjuka 
Känna sig 
utanför 
- Hur känns 
det att vara 
utanför? 

  

SLUTET. Kaninen är 
förkrossad. ”Vargen har 
lämnat mig.” Då kommer 
vargarna tillbaka. Vargen 
förklarar att den nya vargen är 
snabbare än vinden. ”Och du 
får åka med.” De springer alla 
tre tillsammans, snabbare och 
snabbare. 

  Pata, pata  

 


