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De tre idéerna nedan anknyter till sagan 
om bockarna Bruse, men du kan välja 
vilken berättelse du vill!

* Uppmuntra barnen att bygga den scen 
de anser är viktigast eller intressantast i 
sagan och förklara varför. Du kan också 
be barnen att bygga scenen igen ur en 
annan karaktärs perspektiv, till exempel 
skurkens.

* Hjälp barnen att återberätta hela sagan 
genom att bygga början, mitten och slutet. 
Be barnen att återberätta sagan när de 
har byggt färdigt. Du kan skriva ner den, 
läsa upp den för dem och fråga om det 
är något de vill lägga till.

* Uppmuntra barnen att bygga ett 
alternativt slut på sagan. Låt dem berätta 
och förklara hur deras slut skiljer sig 

från det ursprungliga slutet och hur det 
påverkar karaktärerna.

* För en större utmaning kan du bygga 
början och slutet på sagan och be barnen 
att beskriva och bygga det som händer i 
mitten. Du kan också utelämna början eller 
slutet istället för mitten.

* Uppmuntra barnen att bygga en scen 
från sagan. Byt sedan ut bakgrunden mot 
en som föreställer yttre rymden. Uppmuntra 
barnen att anpassa sina modeller efter 
den nya bakgrunden. Fråga barnen hur 
förändringen påverkar karaktärerna och 
händelseutvecklingen. Du kan också prova 
att använda andra bakgrunder.

5 idéer:

Setet Berättelser kan också 
användas för att återberätta sakprosa. 

Be eleverna att bygga en till 
tre detaljer från texten. 

Bakgrundskorten är lämpliga för 
naturvetenskapliga ämnen som 

väder, djur och olika miljöer.

Tips45005 
Min första berättelse
Fem idéer för att återberätta fi ktiva berättelser
Ålder: 3–5  *  För 2–4 barn

Du hittar 
fler liknande 
aktiviteter 

pao

Inlärningsomraoden*  Kognitiv utveckling  – minnas och strukturera händelser* Spraokutveckling  – återberätta med hjälp av beskrivande språk
*  Kreativ utveckling  – anpassa berättelser


