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Att läsa högt för, eller att lyssna tillsammans
med, barnen i förskolan eller skolan är förknippat med en stunds avkoppling men också med
en vilja att stärka barnens språkliga kompetens.
I berättelsens form möts det bekanta – det
som bekräftar oss och vår bild av världen,
med det obekanta – det som utmanar, väcker
nyfikenhet och ger nya perspektiv.

I serien Småsagor finns båda delar att upptäcka och utforska. Låna gärna boken på
bibliotek, men glöm inte att ta tillvara den
möjlighet som serien Småsagor ger dig att
lyssna aktivt tillsammans med barnen. Kanske upptäcker du nya sidor av berättelsen och
framförallt ger det dig en möjlighet att verkligen fokusera på barnens upplevelse av sagan.
Lyssna gärna på samma saga flera gånger. När
koncentrationen inte längre behövs för att
följa med i vad som ska hända i nästa stund
kan barnen fördjupa sina tankar kring andra
delar av berättelsen – så som ord, karaktärer,
stämning och känslor.
Det finns många aktiviteter för att följa upp
innehållet i Småsagorna. Här får du några förslag som enkelt kan anpassas för att fungera i
just din grupp.
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Vad vet barnen om de vi
möter i berättelsen? Hur
ser de ut? Vad gillar de?
Vad har de för familjer,
vänner, intressen? Vad
tänker, känner och tycker
de? Hjälps åt att hitta ledtrådar i berättelsen!

INNAN NI LYSSNAR
Ibland kan det vara bra att förbereda barnen
innan ni lyssnar. Det kan till exempel handla om
att det finns ord eller sammanhang i berättelsen
som du vet att barnen inte känner till och som är
viktiga för att hänga med i handlingen.

• Samla barnen och fråga:

– Har någon av er hört talas om…?
eller

– Vet ni vad… är för något?
Lyssna och låt barnen berätta vad de vet. Led
samtalet så att du är säker på att alla förstår, men
avsluta ganska snabbt. Annars tänker barnen mer
på vad ni just har talat om än på innehållet i berättelsen.

• Berätta att ni ska lyssna på en saga tillsammans
Är alla redo att lyssna?
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NÄR NI HAR LYSSNAT
Lyssna gärna på samma saga flera gånger. Försök
att inte avbryta eller pausa ofta under er första
lyssning. Det är viktigt att kunna få vila i berättelsen utan att bli avbruten. Om du märker att barnen
är okoncentrerade eller att barnen av olika anledningar inte hänger med är det så klart bättre att
pausa och lyssna klart vid ett annat tillfälle. Fundera på vad det var som gjorde att barnen inte lyssnade. Var de hungriga eller trötta, var det många ord
och begrepp som de inte förstod, blev de störda av
varandra eller av något som hände i rummet?

• Vad känner du?

Vilken känsla har barnen efter att ha lyssnat? Använd känslokort och erbjud alla barn att välja att
sätta ord på den känsla de tar med sig från berättelsen. Undvik att fråga varför de känner som de gör
och vill man inte välja en känsla eller säga något är
det också helt ok.
Gör egna bilder som visar olika känslor eller
sök på ”känslokort” på nätet. Då hittar du många
som är fria att använda.
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Låt barnen använda
känslokort för att
beskrivan känslan de
fick från berättelsen.
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• Vad tänker du på?
Har barnen några frågor om sagan? Stötta dem med
följdfrågor så att de känner att deras tankar och funderingar om sagan är viktiga.

• Rita, måla eller teckna!

Vad minns barnen från sagan ni just har lyssnat på.
Låt barnen skapa egna bilder eller samarbeta kring ett
stort papper. Använd gärna bilderna som stöd för att
återberätta sagan.

• Samla bilder!

Använd tidningar, magasin och tidskrifter och låt
barnen klippa eller riva ut bilder som de associerar
med sagan. Låt dem gärna sitta tillsammans i mindre
grupp och uppmuntra dem att berätta för varandra
vilka bilder de väljer och hur de tänker. Stötta dem i
att hitta ord och begrepp som beskriver de bilder de
väljer. Detta är ett bra tillfälle att träna synonymer –
alltså ord som betyder nästan samma sak. Till exempel
hus, villa, byggnad, stuga, kåk, ruckel eller båt, skepp,
fartyg, skuta.

Klipp eller riv
ut bilder från
tidningar och
magasin!

• Återberätta med bilder som stöd.

Förbered enkla bilder som du lägger fram. Låt barnen
använda bilderna för att minnas delar av berättelsen.
Använd frågor för att hjälpa minnet: Vad hände när…?
Vad gjorde hen då…? Hur såg den ut…? Slösa med
frågeorden: när, var, hur, vem, vad, varför.
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• Har ni tillgång till boken?
Välj ut några få bilder och kopiera dem eller projicera
dem på en vägg. Låt barnen hjälpas åt att berätta vad
som hände innan, under och efter just det uppslaget
eller den bilden.

• Dramatisera!

Lägg fram enkel rekvisita. Roliga hattar, gamla skor, halsband,
halsdukar, väskor och sjalar. Oftast
räcker det för att få igång leken men
om det behövs kan du dela ut några
olika roller eller ge barnen ett par
repliker som kommer ifrån sagan.

• Samtala tillsammans om karaktärerna/personerna
i berättelsen.
Vad vet barnen om dem vi möter i berättelsen? Hur
ser de ut? Vad gillar de? Vad har de för familjer, vänner,
intressen? Vad tänker, känner och tycker de? Hjälps åt
att först hitta ledtrådar i berättelsen för att sedan gå
vidare och fantisera utanför berättelsen. Vad har hänt
innan? Vad händer sedan? Hur kommer det att gå?
Vad gör personerna i sagan nästa vecka? Ställ gärna
frågor som:
•
•
•
•
•
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Vad tror ni personerna i sagan äter till frukost?
Vilka favoritkläder har personen i berättelsen?
Vad tror ni personerna i sagan har för favoritdjur?
När tror du att personerna i berättelsen är glada,
ledsna, arga?
Uppmuntra barnen att förklara hur de tänker när
de svarar. Vad grundar de sina gissningar och fantasier på.

Vad tror ni
personerna i
sagan har för
favoritdjur?
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• Tänk om…
Ja, tänk om något inte hade hänt. Eller tänk om det
hade hänt! Tänk om det hade regnat eller om bussen
inte hade kommit! Vad hade hänt då? Det här passar
att göra när ni har lyssnat flera gånger på samma berättelse. Gör en rad frågor om innehållet i berättelsen
som alla börjar med Tänk om… och låt barnen fantisera om vad som skulle ha kunnat hända.

• Sagopåsen

Samla föremål som går att associera med sagan i en
fin påse. Plocka fram en sak i taget eller låt barnen ta
varsin sak och samtala om sagan utifrån föremålen.

Gör en rad frågor
om innehållet i
berättelsen som
alla börjar med
Tänk om...

• Multimedialt skapande

Det finns en mängd olika appar med funktioner som
kan stimulera viljan och lusten berätta eller återberätta en historia. Många finns i enkla gratis testversioner.
Sök på till exempel Puppet pals, Book creator, Story
creator, Sock puppets, My picture book och hitta någon
som passar att använda hos er.
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