
Exempel på konkreta undervisningsaktiviteter 
 

Gamla folksagor 

Pedagogerna har bland annat arbetat med gamla folksagor*. De har berättat, läst och  

dramatiserat berättelserna tillsammans med barnen.  

Pedagogerna har utmanats i att berätta fritt och använda sig av estetiska uttrycksformer  

för att gestalta karaktärer och känslor. De har diskuterar och reflekterat kring vad som gör  

att dessa folksagor fortfarande, efter 200 år, kan fascinera och skapa magi i en barngrupp. 

Barnen har utvecklat sitt berättande och sin förståelse för sagors uppbyggnad. De har  

fått förståelse för nutid och dåtid, begrepp, ord med mera. De har även utmanats inom  

normer och värden.  

   

Bilderna visar hur barnen skapat kring begreppen i visan ”Imse, vimse spindel”, där barnen 

undersökt: ner faller regnet, upp stiger solen. 

Undersöker och förändrar läsmiljön                           

Tillsammans med barnen har pedagogerna utvecklat förskolans pedagogiska inne- och  

utemiljö för att stimulera barnens intresse för skriftspråket. Syftet är att väcka funderingar  

om hur pedagoger kan förmedla läsglädje i barngrupperna och vara läsande förebilder.  

 



Bildpromenader 

Pedagogerna har utmanats i att gå bildpromenader, där de fört dialogiska och  

sokratiska samtal med barnen. Barn och pedagoger har både ” fräschat upp”  

gamla kunskaper och fått nya. Pedagogerna har fått bekräftelse på att de bedriver  

en kvalitativ utbildning. 

Läser andra böcker nu mot tidigare 

Barnen har fått ta med sig böcker hemifrån och pedagogerna har tittat på vilka  

ämnen de rörde. Det har ökat intresset för nya ämnen och nya böcker. Det kan  

gälla till exempel olika familjekonstellationer, barn i andra länder, barn och döden.  

Pedagogerna väljer böcker mer medvetet för att vidga barns erfarenheter och  

utmana dem mer i sitt tänkande. Ett tips är att använda sig av Maria Heimers bok  

”Normkreativitet i barn och ungdomslitteraturen”, där hon listat boktitlar kopplat  

till diskrimineringsgrunderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Böcker som barnen själva har tagit med sig till förskolan. Kopior av böckernas framsidor  

sätts upp som bilder. Barnen kan sedan välja om de vill läsa någon av dem eller berätta  

fritt om en bok med stöd av kanske flera bilder. 

Tränar språk digitalt 

Språket tränas även digitalt. Barnen använder ett rutmönster på golvet och en bluebot  

som programmeras till att skriva ord eller namn. Bokstäverna kan bytas ut till bilder eller  

geometriska former. 

 



Nära samarbete med biblioteket 

I Bälingeby ligger biblioteket nära förskolan med öppettider till klockan 20 och  

självscanning. Förskolan lånar mycket böcker under hela året för att barnen ska  

få möjlighet att möta så många olika miljöer och människor som möjligt i  

böckernas värld. Ett par gånger per halvår besöker de biblioteket med barnen.  

Barnen delar också med sig av sina böcker hemifrån som de läser tillsammans  

på förskolan. Det skapar ”ringar på vattnet”.  

 

*Folksagorna blev muntligt överförda, ofta i hundratals år, fram till mitten på  

1800-talet då de nedtecknades av olika sagosamlare. Det finns ingen känd  

upphovsman utan vi är alla ägare till dem och därför är vi alla fria att berätta  

och ändra i dem, till skillnad från konstsagorna som det finns en författare till. 

 

 

 

 

 


