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Med Vår by kan barna utforske verden rundt seg og oppdage hva det vil si å være 
en del av et samfunn. Byggekortene er laget for å inspirere til åpen bygging,  
og ideene nedenfor oppmuntrer barna til å ta i bruk settet på ulike måter.

* Bruk settet til å rollespille. Be barna om å 
bygge steder som enkelte ikke setter pris 
på å besøke (for eksempel et legekontor, 
frisørsalong eller en barberer), og be dem 
om å diskutere resonnementet sitt. Be dem 
om å bruke figurer til å rollespille ukomfor-
table situasjoner i disse omgivelsene, og 
be dem komme med forslag til hvordan 
opplevelsene kan bli litt mer behagelige.

* Bruk settet til å undervise i samfunns-
verdier. Forklar for barna at enkelte byer 
har landemerker som statuer, fontener 
eller spesielle bygninger. Disse landemer-
kene tjener som en påminnelse om viktige 
hendelser, historiske personer og verdier. 
Be dem om å diskutere verdiene de mener 
er viktige, og la dem bygge et landemerke 
som representerer disse verdiene.

* Bruk settet til å undervise om samfunn. 
Spør barna om bestemte områder i en 
by. Be dem om å diskutere de ulike 
stedene og menneskene som jobber på 
og besøker disse stedene. Be barna om 
å bygge stedene og bruke figurer til å 
spille ulike roller.

* Bruk settet for problemløsing. Del 
ut byggekortene til barna. Beskriv et 
scenario, og be dem om å holde opp 
kortene hvis de mener at kortet deres 
inneholder en løsning. Du kan for 
eksempel si at noe er ødelagt, og be  
dem vise stedene der en reparerer ting. 
Barna kan også bygge disse stedene.

* Bruk settet til å utforske samarbeid og 
deler av en helhet som konsept. Snakk 
om de ulike rommene eller delene av 
en bygning eller et sted. En park har for 
eksempel ulike områder: en lekeplass,  
et piknikbord og toaletter. Be barna om 
å bygge forskjellige områder og deretter 
legge dem sammen for å forme en helhet. 

5 ideer:

Læringsverdier  for førskolen:
- Forstå relasjoner- Rollespill
- Roller og ansvarsområder 

Tips til lærere
De åtte byggekortene kan brukes til 

å skape åtte ulike modeller samtidig. 

Barna kan velge hvilken side av kortet de 

ønsker å bruke. Modellene på begge sidene 

av hvert kort bruker flesteparten av de 

samme klossene. 

Ordliste for barn:
• samfunn
• ansvar
• rolle

• dyreklinikk
• bilverksted
• sykehus

Tips
Laminer byggekortene for 
å gjøre dem mer holdbare.
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