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FÖRORD 

Berättelser för barn kan vara alldeles underbara. De kan hjälpa barn att ta till sig grundläggande 

uppförandkoder och inse skillnaden mellan gott och ont, de förmedlar en tro på att det goda kommer 

att segra tillslut (och att det onda straffas). Dessutom övar barnen sig i att lyssna, kommunicera och 

känna empati för andra människor.  

Målet för MultiLib-projektet att förstå andra nationaliteter genom berättelser för och av barn. MultiLib-

biblioteket, med dess lärarhandledning och aktivitetsbok, gör det möjligt för lärare och elever i 

grundskolan, både de med lokal och de med invandrarbakgrund, att: 

 utveckla en känsla av social inkludering,  

 förbättra förståelsen för andra kulturer, 

 göra barn från etniska minoriteter, särskilt från nyanlända invandrarfamiljer, stolta över att dela 
med sig av sin kultur och sitt språk och att lära sig om och av andras, 

 förvärva färdigheter som kommer att bidra till deras framtida yrkesliv på en arbetsmarknad, som i 
allt högre grad kräver multikulturell kunskap, rörlighet, språkkunskaper och IKT-kompetenser, 
samt att  

 glädjas åt gemensamma, kreativa och roliga pedagogiska aktiviteter samtidigt som läslust, 
läsförståelse, språkkunskaper och konstnärliga färdigheter ökar. 

Inom projektet har vi skapat ett flerspråkigt onlinebibliotek, med 12 böcker på 6 europeiska språk 

(tjeckiska, svenska, engelska, franska, grekiska och turkiska) och 12 böcker på 6 språk som talas av 

de immigranter som kommer till Europa idag. Sammantaget 156 illustrerade barnböcker, åtföljda av en 

bok med aktiviteter, inriktade på kreativt arbete med berättelser för barn samt en handbok för 

pedagoger. E-bokformatet kompletteras med ljudversioner av böckerna, såväl på modersmålet som 

på engelska. 

Aktivitetsboken innehåller 24 olika aktiviteter som utgår från de historier som berättas i böckerna. 

Med det material som färdigställts inom projektets ram kommer lärare i grundskolorna att kunna 

utveckla känslan för social integration, förbättra interkulturell förståelse och stödja sina elevers stolthet 

över sitt ursprung och sin kultur. Man kommer att kunna utveckla kompetenser som är viktiga för 

elevernas framtida yrkesliv samtidigt som man har glädje av aktiviteter som främjar gemenskap, 

kreativitet och arbetsglädje. 

Aktivitetsboken åtföljs av en lärarhandledning, som innehåller såväl lektionsplaner som 

utvärderingsverktyg och vars syfte är att hjälpa lärarna att  

 hitta fler sätt att arbeta kontinuerligt med inkludering,   

 utnyttja mångkulturella och flerspråkiga erfarenheter,  

 främja läslust samt att  

 använda sig inte bara av ord, utan också av olika konstarter i undervisningen.  

Det växande antalet multietniska klasser ställer nya krav på lärare i grundskolan. Här erbjuds lärarna 

verktyg, som hjälper till att övervinna dessa problem. Tonvikten i materialet ligger på att skapa 

acceptans och uppskattning av kulturella olikheter, men också en stolthet över det egna ursprunget 

och dess traditioner. Vi är tacksamma för den hjälp vi har fått av alla lärare och utbildare för att 

utveckla dessa aktiviteter. 

Lärarhandledningen är tillgänglig i gratis onlineversioner på svenska, tjeckiska, turkiska, grekiska, 

franska och engelska.  

För mer information om projektet, dess resultat och dess partners, se vår hemsida: 

www.multilibproject.eu. För aktuell information kan du också följa oss på vår Facebook: 

www.facebook.com/multilib. 
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INTRODUKTION TILL AKTIVITETERNA 

Alla aktiviteter har testats under två perioder. De har anpassats efter kommentarer och förslag från 

utövare, som arbetar både i förskolor och i grundskolor i sex olika länder. Det finns aktiviteter för 

specifika åldersgrupper. Alla aktiviteter du använder bör dock anpassas till dig, din situation och de 

barn du jobbar med. Några av aktiviteterna kanske inte tilltalar dig eller passar din arbetssituation. 

Tänk på att 

1. läsa igenom aktiviteten noggrant i förväg, 
2. förbereda lokalen och den nödvändiga materielen, 
3. följa anvisningarna, 
4. noga gå igenom aktiviteten med gruppen, 
5. vara försiktig vid livliga aktiviteter/övningar, 
6. se till att barnen förstår syftet med aktiviteten samt att 
7. du är fri att anpassa aktiviteten till den specifika gruppens behov. 

Aktiviteterna omfattar förståelse, kreativt uttryck, reflektion, uppgiftsbaserat lärande, samspelsträning 
samt användandet av konstformer som musik, dans, bild och digitalt berättande. Aktiviteterna är 
riktade till både inhemska och nyanlända elever. 

Aktiviteterna är sammanställda enligt ett system som även används i Lärarhandledningen. 

HUR AKTIVITETERNA ÄR BESKRIVNA OCH STRUKTURERADE 

1. NUMMER OCH TITEL – aktivitetens nummer och titel.  

 

2. ÅLDERSGRUPP – den åldersgrupp som aktiviteten passar bäst för (kan variera från 

grupp till grupp). 
 

3. EXTRA UTRYMME – antyder att aktiviteten kan behöva just extra utrymme.  

 

4. METAKOMPETENSER – definierar kompetenser som, enligt META-projektet1, gör att 

barn och ungdomar kan dra nytta av interkulturell utbildning genom konst. 
 

5. NYCKELORD – en sammanfattning av aktivitetens innehåll och syfte. 

 

6. MÅL – förväntad effekt av aktiviteten.  

 

7. TID – en uppskattning av den tid som aktiviteten tar i anspråk (beror också på 

gruppstorlek och åldersgrupp). 
 

8. MATERIAL – en lista på material och resurser som aktiviteten kräver.  

 

9. ARBETSGÅNG – instruktioner för att genomföra aktiviteten. 

 

10. FRÅGOR FÖR REFLEKTION – förslag på frågor som hjälper barn och elever att dels 

förstå syftet med verksamheten och dels reflektera över sina egna insatser. 
 

11. VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? – inspirationskälla för den aktivitet som beskrivs.  

                                                
1
 Minorities Education through Art. 54564662-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD 
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 AKTIVITETSINDEX 

  

NR TITEL METAKOMPETENSER NYCKELORD 
FRÅN 

ÅR 
TILL 
ÅR 

+ STOR 
LOKAL 

1 SAGORÖRA 
Kreativitet, kommunikation, 

individuellt och kollektiv 
ansvar, läsförståelse 

Rollspel, känslomässig 
intelligens, olikheter, 

multikulturell medvetenhet, 
grupparbete 

7 10 + 

2 GISSA SAGAN 
Kreativitet, kommunikation, 

förståelse/acceptans, läslust, 
läsförståelse 

Konst, grupparbete, 
rollspel, känslomässig 
intelligens, olikheter, 

multikulturell medvetenhet 

5 8 + 

3 
RITA EN OKÄND 

SAGOFIGUR 

Kreativitet, konstnärligt uttryck, 
självkänsla och 

självförtroende, motstånd, 
multikulturell medvetenhet 

Lyssna, konst, förståelse, 
uttryck, empati, roligt 

5 8  

4 
ALTERNATIVA 

SLUT 

Kreativitet, kommunikation, 
motstånd, ledarskap, empati, 

individuellt och kollektiv ansvar 

Improvisation, eftertanke, 
uttryck, koncentration 

7 10  

5 
ANIMERA EN 

SAGA 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, engagemang, 
empati och kreativitet 

Grupparbete, 
programmering, digitalt 

berättande, känslomässig 
intelligens 

9 12 + 

6 
DRAMATISERA 

EN SAGA 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, engagemang, 
individuellt och kollektivt 

ansvar, empati, ledarskap, 
självkänsla och självförtroende 

och kreativitet 

Grupparbete, 
dramatisering, uttryck, 

känslomässig intelligens 
 

6 12 + 

7 
SJUNG EN 

SAGA 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, empati, 
ledarskap, självkänsla och 

självförtroende, motståndskraft 
och kreativitet 

Poesi, musik, sång, uttryck, 
känslomässig intelligens 

6 12 + 

8 
GÖR OM EN 

SAGA 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, engagemang, 
inkludering, empati, 

motståndskraft, ledarskap, och 
kreativitet 

Skapande skrivande, 
uttryck, språkinlärning 

8 12 + 

9 
GÖR EN E-

BOOK 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, och kreativitet 

Skapande, konstnärligt 
uttryck, kommunikation 

8 12  

10 
GÖR EN 

MUSIKVIDEO 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, och kreativitet 

Skapande, konstnärligt 
uttryck, traditionell musik 

8 12  

11 
ARBETA MED 

EN KONSTNÄR 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation och kreativitet 

Skapande, uttryck, 
konstnärliga uttryck 

8 12  

12 SKRIV EN DIKT 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

multikulturell medvetenhet, 
kommunikation och kreativitet 

Skapande, uttryck, 
skrivande multikulturell 
medvetenhet, kreativitet 

6 12  

13 
MÅLA EN 

REGNBÅGE 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, inkludering 
och kreativitet 

Inkludering, konstnärligt 
uttryck, självförståelse 

7 10  
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NR TITEL METAKOMPETENSER NYCKELORD 
FRÅN 

ÅR 
TILL 
ÅR 

+ STOR 
LOKAL 

14 
UR EN ANNAN 

SYNVINKEL 

Empati, konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

hängivenhet, individuellt och 
kollektivt ansvar, 

kommunikation, inkludering, 
kreativitet, läskunnighet och 

kärlek till läsning. 

Humor, olika åsikter, 
kreativitet. 

 
7 12  

15 ORDPUSSEL 

Kommunikation, 
engagemang, inkludering, 
individuellt och kollektivt 
ansvar, motståndskraft, 

konstnärligt uttryck, kärlek till 
läsning, mångkulturell 

medvetenhet och 
interkulturell kommunikation. 

Samarbete, dramatisering, 
kommunikation, 

konstnärligt uttryck 
 

7 12  

16 SKATTLETNING 

Kommunikation, 
engagemang, inkludering, 
individuellt och kollektivt 

ansvar och motståndskraft 

Inkludering, samarbete, 
problemlösning, 
kommunikation 

7 12  

17 
GÖR EN 
AFFISCH 

Konstnärligt uttryck, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, kreativitet 
och multikulturell 

medvetenhet 

Skapande, uttryck, 
teckning, lyssnande, 

samarbete 
7 10  

18 GISSA SAGAN 

Kreativitet, empati, 
förståelse/acceptans, 

kommunikation, självkänsla 
och självförtroende, 
läsförståelse, läslust 

Koncentration, 
sagoberättande, fantasi, 

empati, uttryck, 
7 10  

19 GISSA ORDET 

Inkludering 
förståelse/acceptans, 
kreativitet, motstånd 

kommunikation, läsförståelse 

Lyssna, koncentration, 
fantasi, kommunikation, 

språkkänsla 
7 10  

20 SJUNGA ORD 
Multikulturell medvetenhet, 

inkludering 
kreativitet, konstnärligt uttryck 

Främmande språks ljud, 
lyssna och sjunga, 

improvisation 
7 10  

21 
VÅR 

FANTASTISKA 
DANS 

Multikulturell medvetenhet, 
läslust, inkludering, 

kreativitet, konstnärligt uttryck 

Lära genom dans, 
stimulera lärande om olika 

kulturer 
7 10  

22 VISKLEKEN 
Multikulturell och multispråklig 

medvetenhet 

Främmande språks ljud, ha 
roligt och lära, stimulera 
lärande om olika kulturer 

7 10  

23 
HUR SPRÅK 

SER UT 
Multikulturell och multispråklig 

medvetenhet 
Främmande språks 

karaktär, ha roligt och lära 
7 10  

24 ROLLSPEL 

Förståelse/acceptans, 
kommunikation, 

engagemang, empati, 
kreativitet 

Drama, stereotyper, sagor, 
bilder 

7 10  

25 LIKHETER Förståelse/acceptans 
Tolkning, språk, acceptans, 

igenkännande, 
värdesättande 

7 10  

26 
20-

ORDSDIKTER 
Kreativitet, engagemang 

Ömsesidigt lärande 
förnyelse, ledarskap 

7 10  

27 VISUALISERING Kreativitet, inkludering 
Förståelse, olikheter, 

stereotyper, visualisering, 
bilder 

7 12  

28 
KLAPPA 

HÄNDERNA 

Förståelse /acceptans, 
kommunikation, 

motståndskraft, empati 
 

Lyssna, koncentration, 
reaktion, språkutveckling 

4 6 + 
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1 SAGORÖRA  

METAKOMPETENSER 

Kreativitet, kommunikation, individuellt och kollektiv ansvar, läsförståelse 

NYCKELORD 

Rollspel, känslomässig intelligens, olikheter, multikulturell medvetenhet, grupparbete  

MÅL  

 Att presentera olika rollkaraktärer från olika kulturella bakgrunder för elever 

 Att stimulera barns fantasi 

 Att träna uppmärksamheten 

TID 

30-40 minuter  

MATERIAL 

1. Kort med sagofigurer (t.ex. en dvärg, ett troll, en kung, en häxa, osv.), antingen 
färdigtryckta eller tillverkade för bara detta tillfälle 

2. Pennor och papper 

ARBETSGÅNG 

1. Läraren delar eleverna i grupper om 4-6. 
2. Varje barn tar ett kort i leken (en varg, en häxa, en prinsessa kan finnas i samma grupp). 
3. Om eleverna inte förstår vilken slags figur de har på sitt kort kan de be läraren förklara.  
4. Eleverna i gruppen försöker tillsammans hitta på en historia om de sagofigurer de har 

fått.  
5. Läraren går runt, observerar gruppernas arbete och ingriper om det är någon oenighet 

mellan eleverna eller om bara ett barn arbetar och de andra inte bidrar/får bidra. 
6. När gruppernas sagor är färdiga (efter 20-25 minuter) presenterar barnen dem för en 

"jury" och för de andra eleverna. 
7. Alternativt kan eleverna agera/visa sagan för de andra (eller kombinera; en del av sagan 

läses av berättaren och vissa valda scener spelas upp av de andra). 
8. Juryn bedömer historierna och delar ut priser (Oscars, Guldbjörnen, Kristallen osv.). 

Både enskilda ansträngningar och kollektiv produktion kan belönas (huvudroll/biroll, 
man/kvinna). 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Var det svårt att kombinera era olika figurer till en gemensam saga? Vad var svårt? Vad 
fungerade? Vad var roligt?  

2. Förstod de rollfigurer som du fick? Var det svårt att föreställa sig deras beteende i 
berättelsen? 

3. Fanns det någon ledare i din grupp? Hjälpte alla till att hitta på sagan? 
4. Fick du en sagofigur som du inte kände till? Hur det var att arbeta med en sån figur? 

 

 Aktivitet för uppemot 30 barn 

 Alternativt kan eleverna först ta ett kort och sen delas in i grupper 

 Alternativt kan de visa upp några delar av sin saga 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

Hranostaj.cz – Sbírka nejen skautských her. On-line: https://www.hranostaj.cz 

https://www.hranostaj.cz/
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2 GISSA SAGAN 

METAKOMPETENSER 

Kreativitet, kommunikation, förståelse/acceptans, läslust och läsförståelse, multikulturell 
medvetenhet 

NYCKELORD 

Konst, grupparbete, rollspel, känslomässig intelligens, olikheter, multikulturell medvetenhet 

MÅL  

 Att stödja barns kreativitet och förmåga att uttrycka sina idéer i bild 

 Att träna på att lyssna på berättelser 

 Att stödja fantasin 

TID 

10-15 minuter 

MATERIAL 

Papper, penna och kritor  
(Barnbok) 

ARBETSGÅNG 

1. En berättare väljer ut en klassisk berättelse för barn (det kan vara en från MultiLib-
biblioteket eller en annan välkänd saga). 

2. Barnen delas in i två grupper. 
3. Den ena gruppen, A, lämnar klassrummet. 
4. Den andra gruppen, B, stannar och lyssnar på sagan. 
5. Samtidigt som de lyssnar ritar barnen i B-gruppen några av de föremål som finns i sagan 

(föremålen ska inte vara alltför enkla att känna igen/gissa). 
6. När sagan är färdigläst kommer grupp A tillbaka till klassrummet och varje elev sätter sig 

bredvid någon i B-gruppen. 
7. Barn från A-gruppen försöker gissa vilken historia som hade berättats för B-gruppen 
8. Den första som gissar rätt är vinnare. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

 Ingen reflektion behövs.  

 Aktivitet för upp emot 20 barn. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

Hranostaj.cz – Sbírka nejen skautských her. On-line: https://www.hranostaj.cz 
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3 RITA EN OKÄND SAGOFIGUR  

METAKOMPETENSER 

Kreativitet, konstnärligt uttryck, självkänsla och självförtroende, motstånd, multikulturell 
medvetenhet  

NYCKELORD 

Lyssna, konst, förståelse, uttryck, empati, roligt 

MÅL  

 Att stödja barns kreativitet och förmåga att uttrycka tankar i bild 

 Att öva upp konsten att lyssna 

 Att stödja barns fantasi 

TID 

15 minuter 

MATERIAL 

Papper och penna/kritor  
(Barnbok) 

ARBETSGÅNG 

1. Barnen sätter sig runt berättaren. 
2. Berättaren läser en berättelse från en annan kultur/ett annat geografiskt område. 
3. När en rollkaraktär, som är typisk för andra kulturer (eller på andra sätt är okänd för eleverna; 

troll, sultan osv.), framträder i berättelsen ber berättaren barnen att komma ihåg denna figur. 
4. När berättelsen är färdig gör varje barn en teckning av den rollfigur som de inte kände igen. 
5. Barnen visar sedan sina teckningar och samtalar om bilden/figuren. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

1. Finns det någon annan sagofigur som liknar denna? 
2. Hur kom det sig att du ritade figuren på det här sättet? Tänkte du på hur figuren såg ut, hur den 

uppträdde varifrån den kom eller något annat?  
3. Upptäckte du några nya egenskaper hos denna rollfigur? 
4. Berättade din rollfigur något mer om den kultur som hen kom ifrån? 

 Aktivitet för upp till 20 barn 

 Alternativt kan barnen samarbeta i små grupper och samtala om figurerna innan de ritar dem 

 Alternativt kan eleverna rita ovanliga platser (oaser, karavanleder, fjordar osv.) 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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4 ALTERNATIVA SLUT  

METAKOMPETENSER 

Kreativitet, kommunikation, motstånd, ledarskap, empati, individuellt och kollektiv ansvar  

NYCKELORD 

Improvisation, eftertanke, uttryck, koncentration  

MÅL   

 Att öka förmågan att improvisera med nya figurer i gamla sagoteman 

 Att bli bättre på att kommunicera och känna empati 

TID 

10-15 minuter 

MATERIAL 

Kort med rollfigurer 
(Barnbok) 

ARBETSGÅNG 

1. Eleverna sitter runt sagoberättaren. 
2. Berättaren läser första delen av sagan. 
3. En av eleverna drar ett slumpmässigt rollfigurskort och ger detta till berättaren. 
4. Berättaren visar kortet för eleverna och “bjuder in” den nya figuren i berättelsen. (T.ex. ”Plötsligt 

delade sig buskarna och en dvärg stod i gläntan, mellan Rödluvan och vargen.”) 
5. När en ny karaktär förts in i berättelsen börjar eleverna fundera på fortsättningen. 
6. Gruppen fortsätter på den nya historien; varje barn berättar bara med 1 mening och ger sedan 

ordet till nästa tills alla medlemmar i gruppen har sagt sina meningar. Varje barn måste alltså 
reagera på det som tidigare har berättats. 

7. Berättaren sammanfattar den nya utvecklingen av berättelsen (t.ex. ”dvärgen skyddade 
Rödluvan från att bli uppäten av vargen, men vargen följer efter Rödluvan och väntar på nästa 
tillfälle…”). 

8. Ett ytterligare kort kan användas, med ännu en rollfigur och sagan berättas en gång till av 
eleverna.  

9. Nu vänder läraren turordningen mellan eleverna så att den sista börjar och den första avslutar 
historien.) 

10. När barnen kommer till slutet av berättelsen, är sagan klar.  

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Var det svårt att föreställa sig en annan rollfigur i berättelsen? 
2. Gillade du att reagera snabbt på vad som hänt när det blev din tur? Var det svårt? 
3. Ändrades rollfigurernas personligheter under lekens gång, så att god blev ond, stark blev svag, 

modig blev feg osv.? 
4. Kan du nu föreställa dig andra slut på berättelsen? 

Aktivitet för uppemot 10 elever (eller fler, men i så fall indelade i grupper om 10) 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

Once Upon a Time – a collaborative card play (www.atlas-games.com) 
 

  

http://www.atlas-games.com/
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5 ANIMERA EN SAGA  

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, engagemang, empati och kreativitet 

NYCKELORD 

Grupparbete, programmering, digitalt berättande, känslomässig intelligens 

MÅL 

 Att kunna identifiera rollfigurer och tema i en berättelse 

 Att ge liv åt rollfigurer genom digitalt berättande 

 Att stimulera elevers fantasi 

 Att stimulera digitalt deltagande 

TID 

90-120 minuter, lämpligen uppdelade i 2-3 tillfällen  

MATERIAL 

1. En plattform/mjukvara för digitalt berättande, t.ex. Scratch eller Tynker. 
2. En berättelse som har valts och presenterats för eleverna. 
3. Illustrationer förberedda av läraren eller tagna från den valda berättelsen; rollfigurer och 

bakgrundsbilder. 

ARBETSGÅNG 

1. Läraren delar eleverna i grupper. Varje grupp väljer en rollfigur i berättelsen. 
2. Läraren presenterar den digitala miljön för barnen och förklarar hur den kan användas för att 

skapa sprites2  som representerar rollfigurerna i en berättelse. 
3. Varje grupp utgår från förberedda sprites för att skapa en egen sprite i plattformen.  
4. Varje grupp funderar på hur den egna rollfiguren känner sig och gör sin sprite mer levande 

genom att skapa lämpliga rörelser och ljud som uttrycker känslor. 
5. Grupperna samlas och bestämmer sig för den animerade berättelsens tema. De kan antingen 

använda den ursprungliga historien eller göra en egen version 
6. Läraren hjälper eleverna att lägga in sina sprites i den digitala miljön. 
7. Med utgångspunkt i det tema som valts skapar eleverna lämpliga bakgrunder och delar in 

historien i separata scener. 
8. Eleverna delas nu in i nya mindre grupper som ska arbeta med respektive scen. I varje ny grupp 

bör det finnas elever som har skapat just den sprite som ska användas (se punkt 2-4). 
9. Grupperna använder sig av spriteskaparens/nas kunskaper om rollfiguren när de sätter ihop sin 

scen.  
10. Grupperna samlas för att, med hjälp av läraren, sätta ihop scenerna till hela den animerade 

historien. 
11. Läraren lägger upp berättelsen på webben så att den kan spridas till föräldrar, andra elever och 

lärare. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Upptäckte du nya saker om berättelsen rollfigurer, deras beteenden och egenskaper? 
2. Gillar du kombinationen av dels vanligt berättande med bilder och dels med datorer/i-Pad? 
3. Hur organiserade ni arbetet i gruppen? Vilka olika uppgifter hade ni?  

                                                
2
 Sprite (datorgrafik) – en datorgrafisk komponent som kan flyttas runt på skärmen oberoende av 

annan grafik 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sprite_(datorgrafik)
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4. Vad lärde du dig om programmering och digital animeringsteknik? 

 Aktivitet för upp till 30 barn 

 Den färdiga berättelsen kan presenteras för föräldrar, andra elever, lärare och andra vid ett 
särskilt tillfälle då eleverna får berätta hur de skapat berättelsen. 

 De illustrationer som används för att skapa sprites och scenbakgrunder bygger på deras 
förståelse av historien och kan förberedas av eleverna själva i förväg. De kan använda olika 
material för att göra dessa illustrationer och sedan skanna dem. 

 Istället för att skapa illustrationer kan barnen skapa 3-D-modeller med hjälp av playdoh eller 
annat lämpligt material. I så fall kan den animerade berättelsen utvecklas med Stop Motion 
animeringsteknik. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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6 DRAMATISERA EN SAGA  

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, engagemang, individuellt och kollektivt 
ansvar, empati, ledarskap, självmedvetenhet och självförtroende och kreativitet 

NYCKELORD 

Grupparbete, dramatisering, uttryck, känslomässig intelligens 

MÅL  

 Att identifiera roller och handling i en historia 

 Att ge liv åt rollfigurer med hjälp av kroppsliga uttryck och rörelse inom en dramabaserad 
ram 

 Att stimulera barns fantasi 

 Att utveckla empati och kommunikationsförmåga 

TID 

40-60 minuter, vid 1-3 tillfällen 

MATERIAL 

En lämplig lokal för drama och improvisation  

ARBETSGÅNG 

1. Läraren presenterar den berättelse som ska dramatiseras. 
2. Eleverna diskuterar hur historien kan dramatiseras (särskilt viktigt om berättelsen ursprungligen 

inte skrivits i dialogform). 
3. Varje elev tilldelas en av rollerna i berättelsen. Om rollfigurerna är färre än antalet elever kan 

flera elever ha samma roll och delta i separata scener. 
4. Eleverna delar upp historien i scener och bestämmer vilken elev som ska delta i vilken scen och 

i vilken roll. 
5. Läraren fungerar som berättare och introducerar varje scen och de elever som har valts för just 

den scenen gör en kort improvisation. 
6. Efter avslutad dramatisering kan eleverna diskutera vad som fungerade bra och mindre bra i 

deras egna och kamraternas improvisationer; med hänsyn till historiens innehåll, varje rollfigurs 
egenskaper och det huvudbudskap som berättelsen har. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

7. Upptäckte du nya saker om berättelsens huvudpersoner, deras beteenden och egenskaper? 
8. Var det svårt att använda kroppen, ansiktet och/eller rösten för att ge liv åt den rollfigur du fick? 
9. Hur valde ni kläder och andra tillbehör för att bli mer övertygande i din roll? 

 Aktivitet för upp till 20 barn 

 Om improvisationerna filmas kan eleverna se sin dramatisering och få hjälp med att reflektera 
över sin insats. 

 Processen kan utmynna i en pjäs som kan presenteras offentligt. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib
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7 SJUNG EN SAGA  

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, empati, ledarskap, 
självmedvetenhet och självförtroende, spänst och kreativitet 

NYCKELORD 

Poesi, musik, sång, uttryck, känslomässig intelligens 

MÅL  

 Att utveckla språkkunskaper för ett personligt uttryck 

 Att omvandla en historia till en sång 

 Att stimulera barns fantasi 

TID 

30-45 minuter 

MATERIAL 

Inget särskilt material behövs.  

ARBETSGÅNG 

1. Läraren presenterar den berättelse som ska användas. 
2. Elever och lärare diskuterar hur historien kan användas för att skapa en sång. Läraren 

kan ge exempel på versmönster för att sätta igång elevernas fantasi. 
3. Eleverna enas om sångens struktur, längd och genre. De kan välja en sång som de 

redan känner till. 
4. Eleverna skapar sången med hjälp av läraren. 
5. Om ingen känd sång har valts gör eleverna improvisationer som utmynnar i en sång. 
6. Eleverna sjunger sången tillsammans med sin lärare. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

1. Upptäckte du nya saker om berättelsens huvudpersoner, deras beteenden och 
egenskaper? 

2. Var det svårt att följa sångens struktur/rytm/melodi? 
3. Hur valde/skapade ni melodier som stämde överens med berättelsens tema? 

 Aktivitet för upp till 20 barn 

 Om slutversionen av sången spelas in kan eleverna utveckla arbetet ytterligare och 
skapa ett bildspel eller en film tillsammans med berättelsens illustrationer. 
Filmen/bildspelet kan läggas upp på Youtube. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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8 GÖR OM EN SAGA  

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, engagemang, inkludering, empati, 
spänst, ledarskap, och kreativitet 

NYCKELORD 

Skapande skrivande, uttryck, språkinlärning 

MÅL 

 Att utveckla språkkunskaper för ett personligt uttryck 

 Att omvandla en gammal berättelse till en ny. 

 Att stimulera barns fantasi 

TID 

60-120 minuter, uppdelade på två tillfällen 

MATERIAL 

1. Kort som presenterar och förklarar hur man kan göra om en berättelse: 
a. Ändra början/mitten/slutet 
b. Ändra tid/plats/kulturellt sammanhang 
c. Ändra rollkaraktärerna 
d. Introducera nya roller I berättelsen (kanske från andra berättelser) 
e. Byt ut rollkaraktärer (kanske från andra berättelser) 
f. Fortsätt historien bortom slutet eller innan den börjar; skapa en uppföljare 
g. Kombinera med andra historier (erbjud ett multikulturellt universum!) 

2. Klisterlappar 

ARBETSGÅNG 

LEKTION A1 

1. Eleverna föreslår och väljer en historia som de gillar och vill skapa en egen version av. 
2. Läraren presenterar sätt att omskapa berättelsen med hjälp av specialkorten. 
3. Eleverna bestämmer vilket/a sätt (vanligtvis 1-3) de vill använda (alt. drar ett av specialkorten 

och låter slumpen avgöra). De valda korten sätts upp på en vägg. 
4. Läraren uppmanar till brainstorming för att ge varje elev möjlighet att med hjälp av de valda 

korten föreslå idéer till den nya historien. Alla idéer antecknas på klisterlappar så att alla kan se 
dem; varje barn skriver sin idé på en klisterlapp, presenterar den och fäster den på väggen 
under motsvarande kort/kategori valt i steg 3. 

5. Läraren hjälper eleverna att kombinera klisterlapparna till 5-6 förslag på hur berättelsen kan 
göras om. Liknande klisterlappar kan kombineras till ett förslag. 

LEKTION B 

1. Eleverna organiseras i grupper på 2-4 som skapar en egen version av berättelsen. 
2. Grupperna presenterar sina berättelser. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Upptäckte du nya saker om berättelsens huvudpersoner, deras beteenden och egenskaper?  
2. Vilket var den ursprungliga berättelsens tema och hur förändrades detta I den omarbetade 

versionen? 
3. Hur organiserade ni arbetet I gruppen? Vilka roller fick gruppmedlemmarna? 
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 Aktivitet för upp till 12 barn 

 De berättelser som skapats under tillfälle 2 kan användas för ytterligare aktiviteter (d.v.s. de kan 
animeras, dramatiseras o.s.v.). 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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9 GÖR EN E-BOK 

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, och kreativitet 

NYCKELORD 

Skapande, konstnärligt uttryck, kommunikation 

MÅL 

 Att designa och tillverka föremål med olika material med lämplig utrustning. 

 Att använda berättelser som inspirationskälla och modell för elevernas egna idéer och 
kreativitet. (Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmen, 2011: 202) 

TID 

3-4 lektioner om 45-60 minuter. 

MATERIAL 

1. Olika material och verktyg som finns tillgängliga i slöjd- eller bildsalen,  
2. Dator och kamera eller i-Pad,  
3. Ett program för att skapa e-böcker. 

ARBETSGÅNG 

LEKTION A 

1. Eleverna väljer och läser 4 berättelser från MultiLib-biblioteket. 
2. Eleverna väljer 2 eller 3 rollfigurer vardera 

LEKTION B 

1. Eleverna ska nu skapa dessa figurer under slöjd- eller bildlektionen. 
2. Figurerna behöver inte se ut på samma sätt som i berättelsen, men de bör ha samma 

personlighet. 

LEKTION C-D 

1. Eleverna delas in i grupper om 3. 
2. Tillsammans gör gruppen en berättelse med sina egna rollfigurer. 
3. Gruppen tar bilder av sina figurer som passar in i deras egen berättelse.  
4. Gruppen sammanställer bilderna och gör en e-bok på datorn eller i-Paden. 
5. Varje grupp presenterar sin historia för klasskamraterna. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Är det möjligt att skapa en ny rollfigur med samma personlighet? 
2. Tror du att en figur måste vara annorlunda om den kommer från ett annat land? Varför? 
3. Kanske innehåller din berättelse figurer från olika länder. Påverkar det din egen berättelse?  
4. Har du hört en liknande berättelse förut? Vad handlade den om? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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10 GÖR EN MUSIKVIDEO 

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, och kreativitet 

NYCKELORD 

Skapande, konstnärligt uttryck, traditionell musik 

MÅL  

 Att analysera och diskutera musikaliska uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 
sammanhang. 

 Att förstå musikens effekt på människor i olika sammanhang, fysiskt och känslomässigt  

 Att använda musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan 
interagera. 

 Att förmedla kunskap om klassisk musik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och med 
olika musikaliska egenskaper. (Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmen, 2011: 
95) 

TID 

60-90 minuter  

MATERIAL 

Dator, internet och ett dataprogram som Movie Maker.  

ARBETSGÅNG 

1. Eleverna delas in i grupper om 3.  
2. Läraren presenterar sätt att göra om berättelsen med hjälp av specialkorten. 
3. Eleverna väljer 3 berättelser från MultiLib-biblioteket. 
4. Eleverna använder internet för att söka efter traditionell och populär musik från de länder som 

berättelserna kommer ifrån. 
5. Tillsammans väljer eleverna musik som presenterar de olika länderna och sätter sen ihop 

musiken med bilderna från berättelserna i ett program som Movie Maker. 
6. Eleverna kan pröva med olika musik till berättelserna. 
7. Varje grupp presenterar sin historia/musik/film för sina klasskamrater. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Hur påverkar musiken berättelserna? 
2. Finns det några olikheter mellan musiken från olika länder? 
3. Finns det några likheter i musiken? 
4. Hur organiserade ni arbetet i gruppen? 
5. Var det lätt att hitta musik från de länder ni valde? 
6. Kan man säga att en speciell typ av musik kan presentera ett land? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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11 ARBETA MED EN KONSTNÄR 

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståels/acceptans, kommunikation och kreativitet 

NYCKELORD 

Skapande, uttryck, konstnärliga uttryck 

MÅL  

 Att framställa berättande bilder, t.ex. illustrationer för berättelseböcker och text. 

 Att lära sig ord och termer för att tolka, skriva och diskutera bilders design och innehåll. 
(Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011: 23) 

TID 

90 minuter + tid att färdigställa bilderna och ordna en utställning 

MATERIAL 

En inbjuden konstnär samt papper, pennor och färger. 

ARBETSGÅNG  

1. Bjud in en konstnär och låt hen presentera sig själv. 
2. Eleverna väljer en berättelse i MultiLib-biblioteket. 
3. Eleverna läser (men visar inte berättelsens bilder) för konstnären. 
4. Konstnären tolkar historien och gör några nya bilder medan eleverna tittar på. (Hur 

många bilder beror på berättelsens omfattning.) 
5. Konstnären berättar för eleverna hur hen arbetar/tänker när hen skapar konst. 
6. Varje elev väljer en del av berättelsen för att skapa sin egen bild. Denna uppgift kan 

behöva ytterligare en lektion. 
7. Sätt upp konstnärens och elevernas bilder på väggen.  
8. Bjud in andra klasser till vernissage. Spela musik och bjud på något att dricka. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

1. Har konstnären tolkat berättelsen på samma sätt som historiens ursprungliga konstnär? 
2. Vad var likadant? Vad var annorlunda? 
3. Tror du att bilderna skulle se annorlunda ut om artisten kom från ett annat land? 
4. Vad tror du påverkar hur vi tolkar berättelser? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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12 SKRIV EN DIKT 

METAKOMPETENS 

Konstnärligt uttryck, förståels/acceptans, multikulturell medvetenhet, kommunikation och 
kreativitet 

NYCKELORD 

Skapande, uttryck, skrivande, multikulturell medvetenhet och kreativitet 

MÅL 

 Att uttrycka sig och kommunicera i tal och skrift. 

 Att förvärva kunskaper om berättande och poetiska texter för barn från olika tider och från 
olika delar av världen. (Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011: 212) 

TID 

60-90 minuter  

MATERIAL 

Dator eller penna och papper. 

ARBETSGÅNG. 

1. Eleverna väljer och läser 3 berättelser från MultiLib-biblioteket. 
2. Var och en av eleverna skriver ner 12 ord de tänker på när de läser berättelserna. 
3. Tillsammans med läraren väljer eleverna gemensamt 10 av orden och skriver dem på 

tavlan. 
4. Klassen skriver en dikt som innehåller dessa 10 ord, tillsammans på tavlan. 
5. Varje elev skriver en egen dikt (eller fler) som innehåller de 12 ord hen själv valde. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Får vi alla samma associationer när vi läser berättelser? 
2. Vad tror du påverkar innehållet i en dikt? 
3. Finns det några gränser för vad vi kan skriva i en dikt? 
4. På vilket sätt kan vi säga att dikter är ett sätt att uttrycka sig? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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13 MÅLA EN REGNBÅGE 

METAKOMPETENSER 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, inkludering och kreativitet 

NYCKELORD 

Inkludering och självförståelse  

MÅL  

 Att skapa en gemensam inlärningsmiljö för eleverna 

 Att uppmuntra eleverna att förstå andras synvinkel när denna skiljer sig från den egna 

 Att hjälpa eleverna att, genom konstnärlig verksamhet, förstå andras uttryck, känslor och 
attityder. 

 Att förbättra självförståelsen 

 Att stimulera barns fantasi 

TID 

45-90 minuter uppdelade på två tillfällen 

MATERIAL 

Papper och kritor 

ARBETSGÅNG. 

1. Eleverna tänker på några personlighetsdrag som de gillar hos varje rollfigur i berättelsen, 
t.ex. rolig, omtänksam, ärlig, vänlig, hjälpsam osv. 

2. Varje elev målar en regnbåge i sina favoritfärger och skriver orden för de uppskattade 
personliga egenskaperna inuti regnbågens olika färger. 

3. Eleverna delas in ii grupper om 2-4. Varje elev visar sin regnbåge för de andra i gruppen 
och förklarar orden och deras placering i regnbågen. 

4. Eleverna kan sätta upp sina regnbågar på väggen i klassrummet. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Varför är en regnbåge så vacker? 
2. Hur kan vi göra en vacker regnbåge? (Locka fram svaret att alla färger krävs för att göra 

en vacker regnbåge liksom att alla slags människor behövs för att skapa en vacker 
värld.) 

3. Hur kan vi skapa en vacker värld? 

 Passar även för stora grupper 

 Välj en berättelse med många rollfigurer. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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14 UR EN ANNAN SYNVINKEL 

METAKOMPETENS 

Empati, konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, hängivenhet, individuellt och kollektivt 
ansvar, kommunikation, inkludering, kreativitet, läskunnighet och kärlek till läsning. 

NYCKELORD 

Humor, olika åsikter, kreativitet. 

MÅL  

 Att skapa en inlärningsmiljö som präglas av samarbete 

 Att uppmuntra eleverna att förstå andras synvinkel när den skiljer sig från den egna 

 Att hjälpa eleverna att, genom konstnärlig verksamhet, tolka andras uttryck, känslor och 
attityder genom konstnärlig verksamhet 

 Att hjälpa eleverna att känna igen hur olika känslor yttrar sig 

 Att stärka elevernas förmåga att skapa nytt 

 Att stimulera barns fantasi 

TID 

40-60 minuter fördelade på två tillfällen 

MATERIAL 

1. Fem eller sex kopior av en berättelse. 
2. Papper och pennor 

ARBETSGÅNG 

1. Läraren väljer en historia, eventuellt en traditionell. 
2. Eleverna delas in i grupper om 4-6 och läser den ursprungliga versionen av berättelsen. 
3. Grupperna väljer var sin rollfigur i berättelsen och skriver om historien (kanske en kortare 

version) ur den rollfigurens synvinkel. Alternativt kan eleverna skapa ett avsnitt som äger 
rum en tid efter den ursprungliga berättelsens slut. 

4. Varje grupp berättar sin version av berättelsen för klassen. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vem är berättare i er version? 
2. Hur tror ni att de andra rollfigurerna känner sig? 
3. Hur skulle historien vara om en annan figur berättade samma historia 

 

 Passar gruppstorlekar om uppemot 30 elever. 

 Förklara för eleverna att en berättelse som görs om på detta sätt gärna får vara rolig med 
en oväntad vändning.  

 Välj en historia som innehåller många inbördes olika rollkaraktärer. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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15 GRAMMATIKPUSSEL 

METAKOMPETENS 

Kommunikation, engagemang, inkludering, individuellt och kollektivt ansvar, motståndskraft, 
konstnärligt uttryck, kärlek till läsning, mångkulturell medvetenhet och interkulturell 
kommunikation. 

NYCKELORD 

Samarbete, dramatisering, kommunikation, konstnärligt uttryck 

MÅL  

 Att skapa en samarbetsinriktad inlärningsmiljö  

 Att stimulera barns fantasi 

 Att hjälpa och uppmuntra elever att förmedla en rad olika känslor och förbättra 
kommunikationen med hjälp av kroppsspråk och röst. 

 Att behålla traditionen att läsa högt en historia levande 

TID 

60-90 minuter fördelade på två tillfällen 

MATERIAL 

Papper och pennor 

ARBETSGÅNG 

LEKTION A 

1. Dela in klassen i tre eller fyra lika stora grupper och placera dem i en cirkel.  
2. Fördela olika grammatiska delar av språket mellan grupperna; en grupp antecknar 

substantiv, en annan adjektiv och en tredje verb osv.  
3. Läs en berättelse högt på ett sätt som fascinerar eleverna; dramatisera historien med ditt 

kroppsspråk och din röst. Du kan ändra din tonhöjd, volym och takt för att förmedla en 
mängd olika känslor, för att t.ex. markera sorg kan du tala långsamt och med låg röst. 

4. Innan du läser berättelsen högt, be grupperna att, medan de lyssnar på historien, 
anteckna alla ord som motsvarar deras kategori ord. 

5. Berätta för grupperna att de alla ska bli experter på sin del av språket och för att göra det 
måste de samarbeta. De ska göra en gemensam lista med alla ord som var och en har 
antecknat (10-15 minuter). 

LEKTION B.  

1. Dela in eleverna i tre eller fyra nya grupper så att alla typer av ord finns representerade i 
varje ny grupp; grupp 1 ska ha substantiv, adjektiv och adverb, verb, prepositions, 
konjunktioner osv. 

2. Be grupperna skriva om den historia som de lyssnat på med hjälp av listan med 
tillgängliga ord 

3. Varje grupp läser sin version av berättelsen högt och dramatiserar berättelsen med 
kroppsspråk och röst. Gruppen delar upp sin historia i sektioner så att varje elev i 
gruppen har möjlighet att läsa högt och dramatisera. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

1. Tyckte du om att lyssna på en berättelse? 
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2. När lyssnade du sist på en berättelse? Vem berättade/läste den historien? Vad handlade 
den om? 

3. Tycker du om att läsa en berättelse högt?  
4. Hur kan vi dramatisera berättelsen? 

Pussel är ledordet i denna aktivitet. Du kan anpassa aktiviteten och dela in/pussla ihop andra 
saker. Beroende på vilken historia du väljer kan du be grupper notera olika kulturella element 
i berättelsen, till exempel: 

 Föremål 

 Legender 

 Roliga historier 

 Ritualer, riter, ceremonier, fester 

 Tro, antaganden 

 Attityder 

 Platser 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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16 SKATTJAKT 

METAKOMPETENSER 

Kommunikation, engagemang, inkludering, individuellt och kollektivt ansvar, motståndskraft 

NYCKELORD 

Inkludering, samarbete, problemlösning, kommunikation 

MÅL  

 Att skapa ett positivt samarbetsklimat  

 Att stimulera elevernas fantasi 

 Att uppmuntra elevernas kreativitet och förmåga att se olika lösningar på problem. 

TID 

60-90 minuter uppdelade på två tillfällen 

MATERIAL 

Papper, sax och lim 

ARBETSGÅNG 

LEKTION A  

1. Dela klassen i två stora grupper (eventuellt grupper om 5 eller 6). 
2. Ge varje grupp en egen historia. 
3. Be grupperna att klippa historien i sektioner eller scener och klistra in varje avsnitt på en 

separat sida eller på ett kort. Ge varje grupp en egen färg. 
4. Var och en av grupperna gömmer korten i klassrummet. De andra eleverna får inte se på. 

Om du har en stor grupp kan du genomföra skattejakten i hela skolan, där det finns gott 
om plats att springa mellan platser och stå och läsa ledtrådar. 

5. Varje grupp förbereder en skattkarta/eller ledtrådar som visar den exakta platsen där vart 
och ett av korten/sidorna är gömda.  

LEKTION B 

När grupperna har hittat de andras berättelse genom att följa ledtrådarna/skattkartan har de 
funnit “skatten”. Segraren måste ha lagt korten/sidorna i rätt ordning.   

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

1. Vet du vad en skattjakt är? 
2. Har du deltagit i någon skattjakt? 
3. Gillar du att delta i skattjakter? 
4. Vad behövs för en skattjakt? 
5. Hur lyckas man i en skattjakt? 

 Lämplig för mindre elevgrupper (för att minimera kaos).  

 Samtida historier kan vara mest lämpliga, för att det ska bli lättare för eleverna att få 
berättelsen i rätt ordning.  

 Du kan skräddarsy leken efter barnens ålder och förmåga. Om dina elever är för små för 
att skriva ledtrådar kan du som lärare skriva dem. Du måste se till att ledtrådarna är 
svåra så att de innebär en utmaning, men inte så svåra så barnen blir frustrerade. Ett 
exempel för en grupp sjuåringar kan vara: Om du är hungrig, går du först och letar lite 
mat. 
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VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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17 GÖR EN AFFISCH 

METAKOMPETENSER 

Konstnärligt uttryck, förståelse/acceptans, kommunikation, kreativitet och 
multikulturell medvetenhet 

NYCKELORD 

Skapande, uttryck, teckning, lyssnande, samarbete 

MÅL  

Att hjälpa elever att  

 kunna uttrycka sig, kommunicera och samarbeta I vardagligt arbete, 

 förstå en berättelse, identifiera huvudkaraktärerna och fånga berättelsens atmosfär i en 
bild och att 

 utveckla förståelse för olika kulturella miljöer och sammanhang i konst. 

TID 

60-90 minuter  

MATERIAL 

Papper, penna, kritor, gamla affischer/internet.  

ARBETSGÅNG 

1. Läraren visar eleverna några gamla affischer (film, teater, etc.) och förklarar affischens 
funktion. Det ska vara en gammal affisch med ett starkt grafiskt element, som innehåller 
alla huvudpersoner och fångar stämningen eller det grundläggande temat i den 
berättelse som den annonserar. 

2. Sen förklarar läraren de grundläggande egenskaperna hos affischen. Den ska innehålla 
historiens namn med stora bokstäver och alla huvudpersoner samt fånga stämningen 
eller den grundläggande intrigen i berättelsen.  
 På en affisch om t.ex. Rödluvan och vargen borde det finnas en liten flicka, en varg, en 
mormor samt en bakgrund med skog och några hus. Men det ska inte vara ett direktiv 
("gör det så här"), snarare en inspiration för eleverna. 

3. Eleverna delas sen in i grupper om 4-5 elever och grupperna lyssnar på/läser olika 
historier, antingen MultiLib-böcker eller några andra. Det är bra att jobba med berättelser 
från olika kulturmiljöer. 

4. Var och en av grupperna börjar arbeta på den affisch som ska förmedla historien. Arbetet 
börjar med en diskussion om hur affischen ska se ut. 

5. Barnen börjar med en grov pennskiss av affischen. Varje barn kan antingen göra sin 
egen del av affischen eller så kan de samarbeta om utformningen, så att bara en av dem 
arbetar med penna men genomför de andras idéer. 

6. När grundskissen är klar börjar alla barn att arbeta med kritor, målar med färg och gör 
skarpa konturer på affischen. 

7. När alla grupper har förberett sina affischer, presenterar de dem för de andra. De 
förklarar först vad historien handlar om och presenterar sedan affischen. 

8. Läraren och eleverna bedömer affischen och kan ev. belöna de bästa. 
9. Alla affischer kan sedan presenteras på klassens anslagstavla eller fotograferas och 

presenteras på skolans webbsida med namnen på skaparna. 
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FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

1. Innehöll er affisch alla rollfigurer i berättelsen? Om inte, varför inte? 
2. Försökte ni fånga en viss scen i berättelsen eller valde ni en övergripande atmosfär? 

Varför? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

MultiLib 
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18 GISSA SAGAN 

METAKOMPETENSER 

Kreativitet, empati,  
förståelse/acceptans, 
kommunikation, självkänsla och självförtroende, läsförståelse, läslust  

NYCKELORD 

Koncentration, sagoberättande, fantasi, empati, uttryck 

MÅL  

Att hjälpa elever att  

 kunna uttrycka sig, kommunicera och samarbeta I vardagligt arbete, 

 förbättra koncentrationsförmåga och analytiska färdigheter genom att analysera 
illustrationer och försöka dechiffrera den historia som ligger bakom dem,  

 utveckla improvisationsförmåga och empati genom att reagera på förslag från andra barn 
och synkronisera sina idéer med de egna samt att 

 utveckla en uppskattning av andra kulturer och miljöer 

TID 

15-20 minuter  

MATERIAL 

Illustrationer från MultiLib-biblioteket (eller andra barnboksillustrationer).  

ARBETSGÅNG 

1. Läraren visar illustrationer från en av berättelserna i MultiLibs online-bibliotek (alternativt 
kan en annan historia med tillräckliga många illustrationer användas). 

2. Eleverna börjar analysera vad som kan ha hänt i sagan, d.v.s. vilket är sagans tema? 
3. Läraren kan hjälpa dem med att strukturera historien med hjälp av frågor som:  

Vem finns på bilden? Är det en god eller ond rollfigur? Vad har hänt på nästa bild? Hur 
kunde det hända? Osv. 

4. Eleverna försöker formulera en saga som passar till bilderna; läraren (eller ett barn) 
skriver ner historien. 

5. När berättelsen är färdig läser läraren historien för klassen. 
6. Sen introducerar läraren den ursprungliga berättelse som hör till bilderna. 
7. Eleverna jämför sin version av berättelsen med den ursprungliga. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  

1. Hur bestämde ni vilka rollfigurer som är viktigast i berättelsen? 
2. Hur är rollfigurerna i er berättelse? Vad fick er att tro att de är på det viset? (t.ex. onda, 

goda, kloka, dumma, själviska, altruistiska etc.) 
3. La ni till några fler roller i sagan? Varför och vilken är deras uppgift? 
4. Förstod du hur det såg ut runt huvudpersonerna? 
5. Har du några problem med några rollfigurers handlande? Hur löste ni det? 
6. Berättade historien något nytt om olika kulturer/miljöer? Vad? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

Inspirerad av EuroLib project (Become an Illustrator, What Could Be The Story About?) 
Utvecklat MultiLib 
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19 GISSA ORDET 

METAKOMPETENSER 

Inkludering, förståelse/acceptans, kreativitet, motstånd, kommunikation, läsförståelse  

NYCKELORD 

Lyssna, koncentration, fantasi, kommunikation, språkkänsla 

MÅL  

 Att förbättra koncentrationsförmåga och språkanalytiska färdigheter 

 Att fördjupa känslan för främmande språk genom att försöka avslöja ord i texten   

 Att gissa ordets betydelse genom att lyssna på den omgivande texten.  

TID 

15-20 minuter 

MATERIAL 

MultiLib-bibliotekets ljudfiler. 

ARBETSGÅNG 

1. Läraren berättar för eleverna att de ska lyssna på en saga på ett språk som de inte kan. 
2. Läraren väljer ett eller flera ord i berättelsen och skriver det på tavlan. 
3. Eleverna ska försöka läsa orden. När de har försökt lyssnar de på orden i ljudfilen 
4. Därefter lyssnar klassen på hela sagan igen, men nu ska de visa om de känner igen 

orden. När de gör det ska de räcka upp handen. Läraren kan även be dem känna igen 
flera ord. De ska i så fall göra olika tecken för olika ord, t.ex. för ord 1 - räcka upp 
handen, ord 2 - stå upp osv., så fort de hör ett ord som de känner igen. 

5. Sagan spelas sedan upp och alla barn försöker göra rätt rörelse/r när de tror att de har 
hört något av de valda orden. 

6. Läraren stoppar uppspelningen varje gång ordet sägs, eller någon gör en rörelse, och 
frågar vilket ord som hördes. 

7. När de har lyssnat på hela sagan återvänder läraren till orden på tavlan och frågar 
eleverna vad de tror att orden kan betyda. 

8. Eleverna försöker lista ut ordens mening. Läraren kan läsa korta utdrag ur sagan på 
elevernas modersmål eller på annat språk för att hjälpa till. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Var det enkelt för dig att lista ut vad orden i sagan betydde? Vilka var svåra och vilka var 
lätta? Varför? 

2. Kan du gissa vad alla ord betyder? Har du några tips? 
3. Hur lät det språk du just lyssnat på? Kan du upprepa något ord på det språket? Vad tror 

du att det kan betyda? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

Inspirerad av aktiviteterna i  EuroLib project (What Could Be The Story About?) 
Developed by MultiLib 
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20 SJUNGA ORD 

METAKOMPETENSER 

Multikulturell medvetenhet, inkludering, kreativitet, konstnärligt uttryck 

NYCKELORD 

Främmande språks ljud, lyssna och sjunga, improvisation 

MÅL  

 Att skapa flerspråkig medvetenhet och att 

 erhålla musikaliska färdigheter 

TID 

Lektion 1: 25 min 
Lektion 2: 15 min 
Lektion 3: 30 min 

MATERIAL 

MultiLib-biblioteket, MultiLib ljudfiler. 

ARBETSGÅNG 

Lektion 1 

1. Läraren visar på en jordglob eller världskarta alla länder från vilka sagorna i MultiLib-
biblioteket är hämtade. 

2. Läraren spelar upp ljudfilen i en MultiLib-saga på originalspråket utan att berätta vilket 
land sagan kommer ifrån. Eleverna ska gissa från vilket land sagan kommer. 

3. Läraren spelar upp ljudfilen från en annan historia och eleverna gissar ännu en gång från 
vilket land sagan kommer. De fortsätter gissa tills någon kommer på det rätta svaret. 

4. Minst fem olika ljudfiler ska spelas upp. 

Lektion 2 

1. Läraren väljer en saga och läser den svenska översättningen högt, så att eleverna 
känner till innehållet. Läraren visar även illustrationerna under läsningens gång. 

2. Läraren spelar upp några av sagans ord på originalspråket (inte mer än tre ord) och 
berättar för eleverna vad de betyder.  

3. Läraren ber eleverna att upprepa dessa ord på originalspråket 

Lektion 3 

1. Läraren använder samma ord på originalspråket och sjunger dem på en känd melodi 
(t.ex. Broder Jakob). Därefter sjunger hela klassen orden tillsammans.  

2. När elever och lärare tycker att sången duger delar läraren klassen i två grupper. 
3. De två grupperna bildar två cirklar, en yttre och en inre. 
4. Eleverna i den inre cirkeln sjunger låten mjukt (d.v.s. Broder Jakob med de främmande 

orden), medan barnen i den yttre cirkeln följer låten genom att klappa händerna i takt och 
genom att göra någon form av rytmiskt ljud med kroppen. 

5. Eleverna byter sen plats, de som satt i den inre cirkeln sätter sig ytterst och vice versa. 
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FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Var ljuden på det främmande språket väldigt annorlunda än på svenska, eller var det 
liknande ljud? 

2. Hur tror du att människor som talar detta språk ser ut? 
3. Tror du att svenska kanske låter konstigt för dem? 
4. Tänk dig ett barn som talar detta främmande språk och som kommer för att bo i Sverige. 

Vad kan vi göra för att hjälpa honom/henne att anpassa sig till en plats där människor 
pratar ett främmande språk? 

5. Var det svårt eller lätt att lyssna på de andra barnen som sjöng i cirklarna? Gillade du att 
vara en del av musikensemblen? 

 

 Under lektion 1 spelar du ljudfilerna i sagorna i c:a 50 sekunder (om du inte har väldigt 
gott om tid.) 

 Om du har elever med en kulturell bakgrund som finns representerad i MultiLib-
biblioteket, så använd sagor från just den kulturen. 

 Låt eleverna ha roligt åt det annorlunda språket, eftersom detta kan vara en bra 
erfarenhet, men förklara också för dem att vi måste respektera alla språk. Även svenska 
låter roligt för dem som talar andra språk! 

 När barn uttalar främmande ord, förvänta dig inte att de kommer att upprepa det exakt. 
De behöver bara komma så nära som möjligt. Vi strävar bara efter att skapa 
medvetenhet om ett språk, vi lär inte ut det. 

 Under lektion 3 uppmuntras eleverna att vara kreativa och producera ljud genom att 
använda sin kropp (klappar, visslingar, fotstamp…). 

 En aktivitet för upp till 30 barn 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD?  

Skapad för MultiLib (The Mosaic Art And Sound, UK)  
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21 VÅR FANTASTISKA DANS 

METAKOMPETENSER 

Multikulturell medvetenhet, läslust, inkludering, kreativitet, konstnärligt uttryck 

NYCKELORD 

Lära genom dans, stimulera lärande om olika kulturer 

MÅL  

 Att skapa mångkulturell medvetenhet 

 Att utveckla kreativitet och problemlösning genom dans samt att utveckla lagarbete 

TID 

Lektion 1: 30 min 
Lektion 2: 30 min 

MATERIAL 

MultiLib-biblioteket, webbsökningar. 

ARBETSGÅNG 

LEKTION 1 

1. Läraren väljer en saga från MultiLib-biblioteket och läser den högt för barnen samt visar 
illustrationerna. 

2. Läraren berättar för barnen att de ska lägga in en dans i berättelsen. Hen frågar t.ex.  
På vilken punkt i historien kan vi lägga till en dans? Vem skulle kunna dansa? 
Huvudpersonerna eller vem annars? Hur skulle en dans påverka innehållet i sagan? 
Skulle alla bli glada?  

3. Eleverna lyssnar på sina kamraters förslag och enas om en dans som de tycker passar i 
sagan och som de tycker om. 

4. Med lite hjälp från läraren skriver eleverna upp sin "dansande del" i historien: Vem 
dansar? Var? Varför? Vad händer i sagan när dansen pågår? Resultat osv. 

5. Läraren ber eleverna att hitta på sin egen enkla koreografi; de bestämmer de rörelser de 
vill göra och övar sin dans. 

6. En elev läser hela berättelsen högt och lägger till den nya delen med dansen (texten på 
tavlan) vid rätt punkt. När hen läser "dansdelen" dansar alla de andra eleverna enligt den 
överenskomna koreografin. Den elev som läser berättelsen kan dansa med. Efter dansen 
fortsätter eleven att läsa historien till slutet. 

LEKTION 2 

För att slutföra och fördjupa aktiviteten använder läraren och eleverna internet för att leta 
efter dels traditionella danser i det land sagan kommer dels, om man hinner, danser från 
andra länder som finns representerade i MultiLib-biblioteket. Barnen letar rörelser, kläder, 
dansens sociala syfte (särskilda fester, etc.) och andra kännetecken. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vilken del av sagan tyckte du särskilt mycket om? 
2. Blev sagan bättre när ni hade lagt till dansen? Varför? 
3. Gillade ni att skapa en dans tillsammans? Var det lätt att använda allas idéer? 
4. Vill du dansa oftare under lektionerna?  
5. Vad la du märke till när det gäller de traditionella danserna som du hittade på webben? 
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 För att starta dansprocessen kanske du vill använda någon lek, t.ex. 
Eleverna står i en cirkel och lyssnar på medryckande musik. En efter en stiger de in i 
cirkelns mitt och skapar en rörelse med hela eller någon vald del av kroppen. De andra 
härmar denna rörelse. Man fortsätter tills alla har provat att leda en kort rörelse/dans. 

 Låt eleverna fritt få uttrycka sina dansrörelser. 

 Om eleverna inte vet hur de ska koreografera sin dans, börja med en enkel koreografi: 
Om du delar in klassen i grupper kommer varje grupp att röra sig på olika sätt. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD?  

Skipped för MultiLib (The Mosaic Art And Sound, UK  
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22 VISKLEKEN 

METAKOMPETENSER 

Multikulturell och multispråklig medvetenhet 

NYCKELORD 

Främmande språks ljud, ha roligt och lära, stimulera lärande om olika kulturer 

MÅL  

 Att skapa mångkulturell och flerspråkig medvetenhet och att 

 utveckla intresse för forskning. 

 TID 

Lektion1: 20 min 
Lektion 2: 20 min 

MATERIAL 

MultiLib-biblioteket, webbsökningar 

ARBETSGÅNG 

LEKTION 1 

1. Läraren (men inte eleverna) lyssnar på ett ord på ett främmande språk i en ljudfil i 
ljuddelen i MultiLib-biblioteket 

2. Eleverna sitter i en cirkel. 
3. Läraren viskar ordet i en elevs öra. Denne upprepar viskande ordet i nästa elevs öra och 

så vidare tills den elev som sitter sist får ordet och säger det högt. 
4. Läraren säger det ursprungliga ordet högt och/eller låter dem lyssna på ordet i ljudfilen. 
5. Läraren väljer ett annat ord och leken fortsätter, som ovan. 
6. Efter att ha viskat sex eller sju ord, berättar läraren för eleverna från vilka sagor vart och 

ett av de använda orden hade tagits.  
7. Läraren väljer en av dessa sagor och läser den högt på svenska. 

LEKTION 2 

1. Läraren googlar namnet på det land som sagan kommer från och samlar information om 
det: Var hittar man det på kartan? Vilken typ av natur har landet? Vilka personnamn 
används? Osv. 

2. Läraren låter eleverna lyssna på sagan på originalspråket och ber barnen att räcka upp 
handen när de hör de ord som viskades i den första delen av aktiviteten (lektion 1). 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vad tyckte du mest om i berättelsen? Varför? 
2. Vilket land vill du besöka? Varför? 
3. Från vilket land vill du ha en ny vän? 
4. Tror du att det kan vara ett hinder att prata ett annat språk (än det som de flesta i klassen 

pratar) när man vill få nya vänner? Om det är så, hur kan denna svårighet övervinnas? 
 
Verksamheten kan fortsätta med att eleverna gör bilder, individuellt och kollektivt om de 
främmande länderna. 
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VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD?  

Skapad för MultiLib (The Mosaic Art And Sound, UK?  
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23 HUR SPRÅK SER UT 

METAKOMPETENSER 

Multikulturell och multispråklig medvetenhet 

NYCKELORD 

Främmande språks karaktär, ha roligt och lära 

MÅL  

 Att stimulera nyfikenhet för olika språk  

 Att förvärva flerspråklig medvetenhet. 

TID 

40 minuter 

MATERIAL 

MultiLib-biblioteket; PDF-filer med sagornas texter på originalspråket. 

ARBETSGÅNG 

1. Läraren visar en sagotext på dess originalspråk för eleverna. 
2. Läraren ber eleverna att kommentera språkets och bokstävernas utseende. Läraren 

förklarar att det går att känna igen ett språk på hur det ser ut. 
3. Läraren berättar för eleverna vad det visade språket heter och i vilket land det talas.  
4. Läraren visar originaltexterna i andra sagor och ber barnen att jämföra karaktär och 

bokstäver. Läraren berättar vad språken heter och i vilka länder de talas. Läraren 
fortsätter och visar alla originaltexter som ingår i MultiLib-biblioteket, en efter en. 

5. När alla texter har visats och kommenterats visar läraren slumpmässigt en av texterna 
och frågar barnen om de kommer ihåg namnet på just det språket och dess 
ursprungsland. 

6. Eleverna får ett poäng varje gång de kan komma ihåg ett språks namn och i vilket land 
det talas. 

7. Segraren med flest poäng koras till ”språkstjärna”. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vilka bokstäver tyckte du mest om? Varför? 
2. Vill du lyssna på hur sagan låter? 
3. Hur gammalt tror du att ett språk är? 
4. Tror du att ett språk är viktigare än ett annat? Varför? 
5. Vet du hur många olika språk som talas i världen? Och i ditt land? 

Som en fortsättning på aktiviteten kan eleverna använda förstorade bokstäver och textdelar; 
klippa ut dem och skapa ett gemensamt collage som sätts upp i klassrummet. Det skulle 
kunna bestå av ord och teckningar som representerar olika länders kännetecken (dvs. 
snöklädda skogar för Sverige, höga berg för Tibet osv.)  

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

Skapad för MultiLib (The Mosaic Art And Sound , UK) 
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24 ROLLSPEL  

METAKOMPETENSER 

Förståelse/acceptans, kommunikation, engagemang, empati, kreativitet 

NYCKELORD 

Drama, stereotyper, sagor, bilder 

MÅL  

 Att känna igen stereotyper  

 Att agera (låtsas vara) en stereotyp,  

 Att förbättra kommunikationen  

 Att lära sig genom lek. 

TID 

Två lektioner om vardera 45 minuter 

MATERIAL 

MultiLib-biblioteket; PDF-filer med av de valda sagornas bilder och texter. 

ARBETSGÅNG 

1. Denna aktivitet är för en grupp om 10-15 elever. 
2. Läraren och eleverna öppnar MultiLib-biblioteket och går igenom sagorna.  
3. Läraren samtalar med eleverna om olika sagofigurer. 
4. Eleverna väljer några rollfigurer i MultiLib-sagorna som kan betraktas som stereotyper, 

t.ex. drottningen, kungen eller andra lämpliga figurer.  
5. Läraren hjälper eleverna att hitta fler kännetecken hos de utvalda sagofigurerna och 

samtalar om vad dessa representerar. 
6. Läraren ber 5 frivilliga elever att uppträda som en av de valda figurerna i MultiLib-

berättelserna. 
7. De 5 frivilliga eleverna sitter framför klassen och svarar på frågor som om de var den 

figuren. 
8. Läraren ber övriga i klassen att ställa frågor till dessa figurer, en i taget, för att få reda på 

så mycket som möjligt om rollfigurerna. 
9. Läraren uppmanar de frivilliga rollfigurerna att svara som om de vekligen vore den de 

föreställer.  
10. Resten av klassen, de som ställer frågorna, spelar bara sig själva. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vad gjorde du i sagan? 
2. Vad tycker du om de andra sagofigurerna? 
3. Vad tror du kommer hända sen (i sagan)? 
4. Vad tror du kommer att hända din rollfigur i framtiden? 
5. Vad tycker du om det som hände? 

Som en fortsättning på denna aktivitet byter barnen roller så att alla i klassen kan bli 
utfrågade. Denna aktivitet kan inspirera till dramatisering av MultiLib-berättelserna.  

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD?   

MultiLib (The International Yehudi Menuhin Foundation, BE) 
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25 LIKHETER 

METAKOMPETENSER 

Förståelse/acceptans 

NYCKELORD 

Tolkning, språk, acceptans, igenkännande, värdesättande 

MÅL  

 Att lära sig se likheter mellan språk 

 Att bryta språkbarriärer 

 Att främja gemensam förståelse  

 Att underlätta acceptansen av andra. 

TID 

45 minuter 

MATERIAL 

MultiLib-biblioteket; ljudfiler och PDF-filer med texter, samt vitt A4-papper, kritor och pennor. 

ARBETSGÅNG 

1. Eleverna arbetar i små grupper. 
2. Läraren visar MultiLib-biblioteket för eleverna 
3. Läraren väljer med hjälp av eleverna en saga och de översatta versionerna av samma 

saga och resonerar med eleverna om vilket land berättelsen kommer från. 
4. När eleverna har identifierat sagans jämför klassen landet som sagan kommer ifrån och 

det land där eleverna faktiskt lever, de språk som talas i de två länderna osv.. 
5. Därefter förklarar läraren de grundläggande spelreglerna för eleverna: De måste läsa och 

titta noggrant på den ursprungliga sagotexten i berättelsen och på dess översättning. De 
ska försöka känna igen och ringa in ord som har samma betydelse på båda språken. 

6. Läraren ger eleverna i vardera gruppen det arbetsmaterial som de behöver. 
7. Elevgrupperna försöker att identifiera så många ord som möjligt på 10 minuter. 
8. Eleverna använder det vita pappret för att skriva upp de ord som de har identifierat i två 

olika kolumner (en kolumn/språk). 
9. När alla grupper är klara läser en elev i varje grupp högt det första främmande ordet och 

dess motsvarighet på det egna språket. De andra eleverna fortsätter (en för varje grupp) 
tills de har presenterat alla valda ordpar. 

10. Övriga elever bedömer, med hjälp av läraren, om orden är korrekta eller inte. 
11. För varje rätt ordpar får gruppen ett poäng. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vad vet du om landet som sagan kommer från? 
2. Har du någonsin varit där? (Vilket är ditt bästa minne? Skulle du vilja besöka landet?) 
3. Har du läst andra sagor från det landet? 
4. Var det lätt att hitta likheter mellan de två olika språken? 
5. Var den här aktiviteten kul? Varför? 
6. Vill du ändra några regler i leken? Vilka? Varför? 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD?   

Skapad för MultiLib (The International Yehudi Menuhin Foundation, BE) 
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26 20-ORDSDIKTER 

METAKOMPETENSER 

Kreativitet, engagemang 

NYCKELORD 

Ömsesidigt lärande förnyelse, ledarskap 

MÅL  

 Att förbättra problemlösningsförmågan 

 Att förbättra skrivförmågan samt att 

 Att främja ledarskap 

TID 

45 minuter 

MATERIAL 

MultiLib-bibliotek; kopior av en MultiLib-saga, sagans ljudfil, pennor och vita skrivpapper 

ARBETSGÅNG 

1. Eleverna arbetar i små grupper. 
2. Läraren väljer en eller två sagor i MultiLib-biblioteket. 
3. Läraren förklarar för aktiviteten för eleverna. De ska noggrant välja ut 20 ord bland dem 

som används i sagotexten och sen använda de valda orden för att skapa en ny dikt. 
4. Läraren läser sagan eller använder sagans ljudfil. 
5. Läraren delar ut kopior på sagotexterna och skrivpapper till varje elevgrupp. 
6. Läraren förklarar för eleverna att de kan använda de tjugo orden så många gånger som 

de vill, men de kan inte använda något annat ord än de 20 valda. 
7. Eleverna börjar arbeta när allt material är utdelat.  
8. Elevgrupperna väljer 20 lämpliga ord; prepositioner, adjektiv och verb från sin text. 
9. När eleverna har valt och skrivit upp de 20 orden ska de försöka skriva en ny dikt. 
10. Denna övning är svår och vinnaren är den grupp som först fått ihop en dikt. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vad behövs för att skapa en dikt? 
2. Vad behöver du för att skapa en mening? 
3. Kan du skriva en dikt utan att använda verb? 
4. Vad vill du berätta om din dikt? 
 
Som en fortsättning på denna aktivitet kan barnen antingen försöka använda ord på ett 
andraspråk och upprepa aktiviteten eller så kan de skriva en saga istället för en dikt. Denna 
övning kan vara användbar vid grammatikundervisning. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD?   

Skapad för MultiLib (The International Yehudi Menuhin Foundation, BE)  
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27 VISUALISERING 

METAKOMPETENSER 

Kreativitet, inkludering 

NYCKELORD 

Förståelse, olikheter, stereotyper, visualisering, bilder 

MÅL  

 Att främja förståelse för olika kulturer 

 Att förvärva medvetenhet om olika kulturer genom bilder  

 Att tänka på en ny värld. 

TID 

40 minuter 

MATERIAL 

MultiLib-bibliotek: PDF-filer med bilder och texter av de valda historierna, ljudfiler av samma 
historier, vitt A4-papper, sax, lim, kritor 

ARBETSGÅNG 

1. Eleverna arbetar i små grupper. 
2. Läraren visar de sagor som samlats in i MultiLib-biblioteket. 
3. Läraren väljer två eller tre sagor beroende på ursprungsland för de barn som deltar i 

denna aktivitet. 
4. Läraren läser sagorna högt eller ber en frivillig elev att läsa berättelserna. Man kan också 

använda ljudfilerna i MultiLib-biblioteket. 
5. Efter att ha läst berättelserna inleder läraren en diskussion i klassen om rollfigurerna i de 

utvalda MultiLib-sagorna. Läraren visar ursprungslandet på en karta och berättar om 
landets kännetecken/kläder. Om någon/några elever i klassen har sitt ursprungsland i det 
land som representeras i sagan kan läraren be eleven/eleverna att ta med några 
representativa bilder eller föremål från sitt land till skolan. 

6. Läraren förklarar för eleverna att de ska använda bilderna från MultiLib-sagorna och 
skapa nya rollfigurer och miljöer. 

7. Läraren delar ut färgkopior av de utvalda sagorna och ber varje grupp att klippa i 
bilderna. 

8. Eleverna kan klippa i bilderna som de vill. 
9. Eleverna övar sig att se, de gör visuella jämförelser, känner igen någon del av kroppen 

eller ett landskap. 
10. Eleverna blandar klippens i ett collage. De kan lägga till saknade delar för att fylla i en ny 

bild och skapa nya rollfigurer och nya miljöer.  
11. Fokus ligger på skapandet av ny rollfigur och nya landskapsbilder. 
12. Läraren ber varje elevgrupp att presentera de nya bilderna och beskriva dem för de 

andra grupperna. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

1. Vilka sagofigurer är representativa för varje vald saga? Varför? 
2. Vilka är de viktigaste kännetecknen för dessa figurer? 
3. Vad tycker du om de andra valda figurerna? 
4. Känner du till någon som liknar de valda sagofigurerna? Vilka är likheterna? 
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5. Beskriv de viktigaste kännetecknen hos den nya sagofiguren. 
6. Vilket språk talar sagofiguren i berättelsen? 
7. Vilket språk talar den nya skapade sagofiguren t? 
8. Kan du härma det nya språket? 
9. Har du någonsin sett ett landskap som det som är avbildat i MultiLib-sagan? 
 
Som en fortsättning på denna aktivitet kan barnen skriva en ny historia som blandar 
rollfigurer och landskap. De kan hitta på nya scenarier som representerar en drömd värld. 
Den nya sagan kan presenteras och/eller illustreras och visas för allmänheten under en 
skolfest. 
 

Som alternativ till denna aktivitet kan barnen skapa bilden av en ny vän och presentera 
honom/henne för kamraterna. Under en sådan aktivitet kan läraren arbeta med 
representation av stereotyper och visualisering av barns känslor. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

Skapad för MultiLib (The International Yehudi Menuhin Foundation, BE)        
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28 KLAPPA HÄNDERNA 

METAKOMPETENSER 

 Förståelse /acceptans, kommunikation, motståndskraft, empati 

NYCKELORD 

 Lyssna, koncentration, reaktion, språkutveckling 

MÅL 

 Att förbättra koncentrationsförmågan och förmågan att lyssna.  

 Att utveckla en förmåga att känna igen vissa ord i en historia 

 Att stödja språklig nyfikenhet och viljan att lära sig nya ord. 

TID 

5 – 10 minuter 

MATERIAL 

Ett kort utdrag från boken där ett ord upprepas flera gånger. 

ARBETSGÅNG 

1. Barnen arbetar i grupp och sitter runt berättaren 
2. Förklara för barnen att de ska klappa händerna varje gång de hör det valda ordet. 
3. Läs historien / dikten / sångtexten och observera om barnen reagerar korrekt och 

positivt. 
 

Exempel: Den tjeckiska sången “Já mám koně” – vi koncentrerar oss på ordet “koně” 
(hästar) 

 
Já mám koně, vraný koně, 
to jsou koně mí! 
Když já jim dám ovsa, 
oni skáčou hopsa! 
Já mám koně, vraný koně, 
to jsou koně mí. 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION 

Ingen specifik reflektion behövs. Om barnen är intresserade kan instruktören arbeta mer med 
meningen med hela texten och det valda ordet. 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD? 

EuroLib – A European Library for Children   
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