FANTASIFABRIKEN
Skapa och berätta med barn 3-5 år
36 workshoppar med tips och idéer
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Litteraturhuset Trampolin har under 2016-2020 arbetat med och utvecklat
Fantasifabriken en kostnadsfri öppen verksamhet med olika workshoppar
för barn 3-5 år med fokus på skapande och berättande.
Under den här tiden har vi haft flera trogna besökare som kommit
punktligt varje vecka och även barn och vuxna som deltagit vid enstaka
tillfällen när det passat. Under dessa två timmar har våra lokaler varit fyllda
av kreativa barn och vuxna från Sandviken och från närliggande kommuner.
Även barn från andra platser i landet har hittat till vår verksamhet vilket vi
är glada och stolta över.
Under en utvärdering våren 2019 fick de vuxna beskriva hur de upplevt
verksamheten och om de sett någon utveckling hos sina barn under tiden
de besökt Fantasifabriken. Här är några exempel på de vuxnas upplevelse.
* Barnen hade utvecklats både språkligt och motoriskt.
* Intresset för att skapa/pyssla hade ökat hos barnen och de vuxna.
* De lånade fler böcker på biblioteket.
* Barnen hade utvecklat sin förmåga att kommunicera
och samspela med andra barn.
* Både barn och vuxna hade fått nya vänner.
* Fantasifabriken var en plats de längtade till.
Det finaste omdömet vi kunde få var att så många längtade till oss varje fredag
och många önskade också en fortsättning på Fantasifabriken efter 5-års ålder
vilket bekräftade att Fantasifabriken verkligen hade varit barnens plats.
Vi upplever att konceptet har varit väldigt lyckat och nu vill vi sprida det vidare
till bibliotekarier, pedagoger och andra som arbetar med barn och kultur.
Med den här handledningen vill vi uppmuntra till att läsa och skapa tillsammans
och kanske startar ni er egen fantasifabrik på biblioteket eller förskolan.
I handledningen ges förslag på olika workshoppar kopplat till böcker
och teman. I metodfilmerna som ligger på Litteraturhuset Trampolins
YouTubekanal visar vi mer ingående hur det går att arbeta med drama, rörelse,
ipads och olika appar. Där finns även flera filmer skapade av barn som vi också
hänvisar till i de olika workshopparna och tanken är att du som läsare ska kunna
plocka det som verkar intressant och förhoppningsvis få nya idéer och inspiration.
På litteraturhusbloggen finns fler boktips och workshoppar att läsa om.
Lycka till med att utforska bilderböcker och dess världar tillsammans
med barnen och glöm inte att ha så roligt ni bara kan under resan!
Litteraturhuset Trampolin, februari 2021
		

Fantasifabrikens syfte och mål
Fantasifabrikens syfte är att genom högläsning, drama, musik, skapande och digitala verktyg
stötta barnens läs- och språkutveckling. Med hjälp av olika teman och estetiska uttryck lockar
vi fram barnens egna berättelser. Det är viktigt att barn tidigt i livet får ta del av böcker och kultur och i Fantasifabriken utgår vi från barnens önskemål och världar, där leken är central och
upptäckarlusten oerhört viktig. I Fantasifabriken har Litteraturhuset Trampolin samarbetat med
Sandvikens bibliotek och kulturskola för att kunna erbjuda barnen en helhetsupplevelse utifrån
alla våra kompetenser. Vårt mål har varit att välkomna barnen till en inbjudande och kreativ
miljö där varje barn blir sedd. Litteraturhusets Trampolins lokaler är anpassade för att skapa
och berätta, framtagna tillsammans med barn och unga i en omfattande designprocess, ledd av
barnkulturdesignern Eva-Johanna Isestig. Trampolin består av tre rum inspirerade av Reggio
Emilia-pedagogiken. Berättarrummet är anpassat för lek och drama, i CaféKöket kan vi samlas
och umgås och i Studion skapar vi med olika material och tekniker.
Rummen binds ihop av ett korridorsgalleri där vi har möjlighet att visa upp och ställa ut det
barnen har skapat.
Vi tror på det lustfyllda lärandet och när barnen kommer till oss vill vi att det ska var roligt,
spännande och samtidigt tryggt. Genom olika ritualer som barnen känner igen skapar vi trygghet och där emellan kan vad som helst hända. Vid varje tillfälle utgår vi från ett specifikt tema
som är kopplat till en bilderbok. Vi sjunger, rör oss, dramatiserar, samtalar och reflekterar
tillsammans med barnen. För att alla barn ska kunna se tydligt och hänga med i högläsningen
projiceras boken på väggen och det går att peka och prata om det som händer i bilderna samtidigt som vi läser ur boken. Vid varje tillfälle går temat som en röd tråd genom hela workshoppen från samlingen till skapandet där vi arbetar med olika material och tekniker till den fria
leken. Fantasifabrikens teman kan vara allt möjligt för att det ska passa många, och vi fångar in
barnens intressen genom samtal och observationer men även genom att de aktivt får vara med
att välja terminens teman.
Bilderboken är en fantastisk lärobok som både utvecklar barnets språk samtidigt som vi får resa
tillsammans i fantasin. Förutom själva läsupplevelsen kan en bok vara ett sätt att nå ut med ett
specifikt budskap eller om barnen har blivit extra intresserade av något och vill lära sig mer om
ämnet. Det kan handla om hur man är en bra kompis eller kanske det var något som fångade
barnens intresse på utflykten till skogen.. Är barnen delaktiga före, under och efter läsningen
blir det också lättare att förstå innehållet i böckerna och det är viktigt att fånga upp barnens
funderingar och låta alla komma till tals. Genom att se varje barn och lyssna på vad de vill säga
visar vi att deras åsikter, tankar och funderingar är viktiga och att det inte finns något rätt eller
fel. Bilderböcker är också en ypperlig ingång till att lära sig mer om barnkonventionen och dess
artiklar som blev svensk lag den 1 januari 2020. Det finns så många böcker och ibland kan det
vara svårt att veta vilken bok som passar i ett specifikt sammanhang. På Litteraturhuset Trampolin har vi lyxen att ha ett tätt samarbete med barnbibliotekarierna som hjälper oss i urvalet
av bra böcker och vi skriver regelbundet på vår blogg om böcker och olika workshoppar för att
dela med oss av våra erfarenheter eller idéer.

Det finns många intressanta sidor i sociala medier där bibliotekarier, pedagoger och andra
litteraturintresserade tipsar om olika böcker och här får man leta sig fram för att hitta sina
favoriter. Ett säkert kort är annars Kulturrådets barn- och ungdomsbokskatalog som kan
vara ett värdefullt redskap liksom deras rapport Med läsning som mål. Rapporten är skriven av forskaren Jonas Andersson och är en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder,
som bygger på svensk och internationell forskning. I rapporten skriver han bland annat
om att det råder konsensus bland forskare att hemmiljön är av stor vikt för det yngre barnets språkutveckling. ”Föräldrars engagemang i hemmet som är särskilt viktigt för barns
utveckling under tidig barndom och får betydande konsekvenser för såväl språkliga och
kognitiva förmågor som läsintresset och motivation” (s.30)
Ett av våra mål på Fantasifabriken är att få barn och vuxna att låna hem fler böcker och det
har vi uppmuntrat genom ett bokträd där vi placerat olika böcker för utlåning på de teman
vi utgått ifrån. Ett barn vill kanske läsa högläsningsboken ännu en gång hemma eller är så
intresserad av ämnet så barnet vill låna fler böcker på samma tema. I vår utvärdering framgick det att det var många barn och vuxna som stannade kvar en stund på biblioteket för
att låna böcker efter aktiviteten och att intresset för böcker och skapande hade ökat. Carina
Fast är lågstadielärare, fil.dr i pedagogik och författare som undervisat förskollärare och
lärare om barns läs- och skrivutveckling samt i muntligt berättande. Hennes bok Literacy- i
familj, förskola och skola har haft stor betydelse för Litteraturhuset Trampolin och hon har
även bidragit med sin kunskap i vår egen bok Trampolinmodellen - ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling skriven av Karin Forsgren Anderung och Elin
Folkesson.
Enligt Carina Fast är människorna runt barnen mycket betydelsefulla för barnens skriftspråkliga utveckling eftersom det är i interaktionen med andra som ett barn lär sig.
Enligt literacy-begreppet pågår ett ständigt lärande och att det är viktigt att uppmuntra
barns intressen och livsvärldar som är en väg till skriftspråket. Lärandet sker från att vi föds
och alla de barn vi möter har sin unika literacy-historia. Alla bär de med sig sina individuella språkliga, sociala och kulturella erfarenheter så som i en symbolisk ryggsäck. I vår
verksamhet vill vi ge barnen förutsättningar och möjligheter att visa upp och använda de
kunskaperna och uppmuntra till eget berättande utifrån böckernas världar.
I Fantasifabriken använder vi oss av olika estetiska uttryck för att uveckla språket våra
utgångspunkter är literacy och det multimodala lärandet. Tillsammans skapar vi egna
multimodala berättelser där vi blandar drama, bild, form, film, foto, ljud, musik och skrift.
Didaktikforskaren Susanne Kjällander som varit med och tagit fram styrdokument för förskolan, menar att digitala verktyg är inkluderande och trots bristande språkkunskaper och
motoriska svårigheter kan barnen använda sig av lärplattor i sitt skapande. Hon menar att
det är viktigt med digital kompetens och att det inte handlar om att enbart sätta en lärplatta
i händerna på barnen för att se vad som händer, utan det är viktigt att ta till vara på barnens
intiativ men att det behöver didaktiskt designas av en pedagog. På Fantasifabriken använder vi oss av ipads och olika appar för att skapa filmer eller böcker tillsammans och genom
de digitala verktygen levandegör vi det barnen skapat. Det är häftigt när toarullsmonstret
plötsligt får liv genom en app eller när vi fotograferar det barnen har skapat och varje barns
del slutligen blir till en film.

Barnet kan ses som ett träd där det behövs ett rikt rotsystem för att ge näring till trädets
stam och krona. Genom att stärka rötterna med berättande, högläsning, bilder, lek med
språket, musik, film, datorer och eget ritande och skrivande, ger vi barnet en bra grund inför
framtiden och möjlighet att bli ett prunkande träd.
I leken kan barnet bearbeta sina upplevelser och enligt Carina Fast leker barn berättelser de
har hört.” Barn som ofta får lyssna på berättelser, lästa eller muntligt berättade, återkopplar
till sin egen verksamhet ofta till motiv, ordval, och enskilda företeelser i dessa berättelser.
Barn skapar också berättelser helt själva”.
(Fast 2015:71)
På Fantasifabriken uppmuntrar vi barnen till att hitta lösningar utifrån deras önskemål och
utformar workshopparna så att alla kan skapa det som passar dem. Ett exempel är att bygga
världar tillsammans där alla barn kan bidra med något som de gillar och i fantasin finns inga
gränser. I exempelvis djungelvärlden kan det både finnas vilda djur, rymdgubbar och traktorer. Världen kan bli början på många berättelser, för vad händer när rymdgubben landar
i djungeln eller vad gör zebran som har fastnat i träsket. I bland har vuxna informerat oss
om att deras barn inte alls gillar det här med att pyssla så de vet inte hur det ska gå. Då är vi
tydliga med att berätta att allt är helt frivilligt och barnen är inte där för att prestera och vill
de istället leka eller vila en stund går det också bra. Trots de vuxnas farhågor har vi upptäckt
att alla barn har varit med i Studion och skapat. Det tror vi beror på den sociala gemenskapen, det tillåtande och kreativa klimatet och att vi utgår från barnens intressen och förmågor.
Många barn väljer att skapa en stund och sedan lockar leken i Berättarummet medan andra
barn gärna spenderar hela sin tid i Studion. Det är helt enkelt härligt att skapa och berätta
tillsammans vilket många av våra besökare har upptäckt. Andra exempel från verksamheten
är under samlingen där vi läser och sjunger. Ett barn som deltagit varje vecka har alltid suttit
tyst i sin pappas knä och aldrig rört på munnen under själva sångmomentet. En dag under
lekstunden kom barnet fram till en av pedagogerna och frågade när Emil skulle komma.
Emil? undrade pedagogen som samtidigt funderade på om det var något barn som brukade
komma till Fantasifabriken. ”Nej! Emil i Lönneberga såklart! ”svarade barnet. Det visade sig
att Astrid Lindgrens karaktär Emil i Lönneberga var barnets stora idol och hemma läste de
böckerna och tittade på filmerna. När vi sedan hade en festlig sommaravslutning spelade och
sjöng vi sånger från Emil i Lönneberga och då lyste barnet upp och sjöng glatt med i texten
vilket tydligt visar på vikten av att lyssna på barnet och utgå från dess specifika intressen.
Det finns många sätt att stärka barnet på och ett sätt är att låta barnet få vara expert, vilket
de många gånger är. Flera gånger har vi haft tema dinosaurier vilket är ett populärt ämne
för många barn och under samlingen fick ett av barnen med just specialintresset dinosaurier
hjälpa pedagogen att uttala svåra namn som Coelophysis och Brachiosaurus. Namn är viktiga för barn och är en ingång till skriftspråket när de intresserar sig för olika ämnen, leksaker,
artister och figurer från bland annat populärkulturen. Framförallt är deras egna namn extra
viktiga och vi börjar alltid med att skriva namnlappar för att varje barn ska bli sedd och för
att vi ska kunna tilltala barnet med dess namn. Även här får barnen visa sig som experter när
de får ljuda eller skriva sitt eget namn.
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Litteraturhuset Trampolins egna literacy-träd där grunden är bilderboken och högläsning och
de estetiska uttrycken som vi använder oss av i verksamheten.
Genom att se och lyssna på barnen, och ge dem inflytande över valen av teman, blir barnen tagna på
allvar. Varje barn känner sig delaktiga i verksamheten vilket är en viktig komponent för att de ska
uppleva att det är deras plats. De vuxna måste besitta en barnkompetens och särskild kunskap om
barnen dvs. barnperspektivet och vara noga med att ta in barnets perspektiv i verksamheten i form av
åsikter och önskemål utifrån deras ålder, mognad och person vilket är ett ständigt utvecklingsarbete.
Att Fantasifabriken är en lustfylld verksamhet som inspirerat barn och vuxna har vi flera gånger fått
kvitto på genom obervationer, samtal och enkäter. Fantasifabriken är också en pedagogisk verksamhet som utgår från förskolans läroplan och uppdrag, och flera förskolegrupper från närområdet
har regelbundet besökt verksamheten. På Trampolin är vi glada att pedagoger i förskolan uppskattat
verksamheten och blivit inspirerade att arbeta vidare på sina arbetsplatser. Vi vill förmedla att alla
kan skapa utifrån sina egna förutsättningar. Litteraturhuset Trampolin har favören att ha inspirerande
och anpassade lokaler för att skapa och berätta, men våra metoder kan användas och anpassas i stort
sett på alla platser och det är egentligen bara viljan och kreativiteten som sätter gränser.
Vår förhoppning är att det här materialet ska inspirera till skapande och berättande i olika sammanhang där lekfulla barn får utforska sin fantasi.

Utdrag från förskolans uppdrag och mål i Lpfö 18:
För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och
bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor.
Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik,
kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.
Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor
vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara
deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning
och samtala om litteratur och andra texter.
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera
kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta
och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång,
musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa
genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande
både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.
2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen.
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
- självständighet och tillit till sin egen förmåga,
- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
- fantasi och föreställningsförmåga
- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar
och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång,
musik och dans,
- sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse
för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala
kulturlivet

SKAPA DIN EGEN FANTASIFABRIK
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Färgglada overaller som
signalerar färg, form och lek!
Overallerna visar tydligt för våra besökare vilka som jobbar på Trampolin och
signalerar att något skojigt är på gång
att hända. Vi färgade vita overaller med
knalliga färger och de både skyddar våra
kläder och är praktiska med sina många
fickor. Overallerna kan med enkla attribut som öron och hattar förvandla oss
till olika djur eller figurer. För att komma in på fabriken får barnen ”stämpla
in” och det är vårt första möte där vi
hälsar på alla. Att ”stämpla in” passar i
konceptet och är ett sätt för oss att veta
hur många besökare vi har haft under
workshoppen. På stämpelkortet får
barnen stämpla in sig med en stor stämpel. När man är instämplad får barnen
sedan berätta vad de heter och alla får en
namnlapp att fästa någonstans på kroppen. Det är viktigt att vi ser alla barn
och det gör vi genom att kunna deras
namn, här är namnlappar till stor hjälp.

Samlingen
Vi börjar med en gemensam samling och en
hälsningssång. Barnen får gärna sätta sig på
den stora runda sagomattan men vill någon
hellre sitta i en vuxens knä går det också bra.
Det ska vara en mysig stund där alla känner
sig bekväma. Tillsammans högläser vi en
bilderbok som är kopplad till dagens tema och
på väggen projicerar vi boken så att alla barn i
gruppen kan se illustrationerna. Det är viktigt
att läsa boken med inlevelse och prata kring
det som sker i boken och ibland förstärker vi
temat med drama eller föremål. Vid varje tillfälle sjunger vi sånger och ofta dansar vi eller
gör rörelser.
Skapande
Efter samlingen försöker vi skapa en spännande övergång till Studion där vi skapar utifrån
dagens tema. Vi ställer alltid en fråga som
sätter i gång skapandet och öppnar upp kreativiteten. På det stora bordet dukar vi upp med
lustfyllda material och visar tre exempel. Att
visa tre exempel gör att barnen förstår att de
kan göra som de vill. Visar vi endast ett exempel kan det uppfattas som att det är så det ska
se ut . Vi vill såklart att barnen ska göra som
de själva vill och skapa fritt. Med våra ipads
gör vi ofta filmer eller e-böcker. Det är spännande att se de skapade föremålen få liv.
Leken
När barnen skapat klart får de leka
vidare i vårt Berättarrum. Det är roligt när vi
ser att leken fortsätter på temat och vi kan uppmuntra det genom föremål, kojor, leksaker och
utklädningskläder.
Extra roligt är det när vi ser att de använder
sina skapade föremål i leken.
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BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Astrid gillar och magnetpins
Artikel 12 i barnkonventionen säger att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som
berör det och för oss är det viktigt att tänka in barns delaktighet och inflytande när vi planerar vår
verksamhet. I Fantasifabriken har barnen fått vara med att bestämma olika teman och här berättar vi om två olika sätt som vi testat. Vid första tillfället för terminen började vi med att läsa boken
”Spyflugan Astrid gillar” av Maria Jönsson. Spyflugan Astrid gillar allt möjligt som röda saker som
jordgubbssylt och ketchup och bruna mjuka saker som nallebjörnar och bajs. Det är en perfekt bok att
utgå ifrån när man ska prata med de yngre barnen om vad de tycker om. Efter att vi läst boken gick
vi in i Studion där barnen fick börja med att tillverka en egen nyckelring med spegel med hjälp av en
pinmaskin. Nyckelringen fick de dekorera som de ville och sedan ta med sig hem. Att göra en pin går
ganska fort så det går att göra flera på kort tid. Får barnen ta med sig något hem är det också lättare
att motivera dem att lämna kvar saker de skapat i Trampolins korridorsgalleri. Barnen blev uppmanade att titta sig i spegeln och fråga sig själva vad de gillar och sedan fick de göra en önskemagnet
som visade vad de tycker om. Vi hade ställt upp massor av olika faktaböcker med ämnen som hästar,
rymden, fordon, lego, dinosaurier m.m. På borden låg olika material som silkespapper, klistermärken,
tidningar, paljetter och fjädrar. Klistermärken är tacksamt att använda när man gör pins och här gäller
det att ha ett brett och varierat utbud att välja mellan. När barnen var klara med sina önskemagneter
var det dags att sätta dem i bokträdet i korridoren.

Bokträdet är gjort av metall så det går att sätta fast magneter direkt på trädet. De barn som ville fick
gå och hämta böcker i biblioteket och placera dem på hyllorna i trädet. Här var det viktigt att gå runt
och fråga barnen om varför de valt en speciell bok eller vad de gjort på sina magneter. Det inte är
alltid så att vi vuxna tolkar de barnen gjort på det sättet de har tänkt och ibland kan det vara svårt att
se vad det föreställer när en treåring har tecknat en figur. Det är viktigt att ställa frågor och att vara
intresserad. Ett exempel var när ett barn hade valt en bok som heter Nu ska här bli andra bullar. Här
tog vi för givet att barnet gillade bullar men så var inte fallet. Barnet hade valt boken för det fanns en
katt på omslaget och tittar man riktigt noga på bilden så ser vi att där ligger det faktiskt en liten katt
på en kudde, vilket hade gått oss obemärkt förbi.
Det är viktigt att fråga även när vi tror oss veta svaret.
När barnen gått hem för dagen sammanställde vi önskemålen och fördelade dem under terminen. En
del teman kunde slås ihop som vilda djur i djungeln och nallar med lucia fick bli ”lussenallar”. Med
lite fantasi går det att baka ihop det mesta. Inför varje tillfälle ställde vi upp böcker på trädet som
passade till dagens tema och vi märkte att flera barn blev intresserade och de rusade snabbt fram till
trädet för att spana in alla böcker. Att de hade fått vara med själva och valt tema bidrog till intresset,
och de kunde läsa på schemat vilken vecka deras tema skulle komma. Vi märkte också att fler barn
lånade böcker med sig hem eller att de blev sittande under trädet med en bok. Under bokträdet har vi
skapat en mysig plats med en mjuk matta och en sittkudde.
TIPS! Skapa ett eget önsketräd med några färgglada kvistar i en kruka eller varför inte ett helt
träd inomhus. På Trampolin har vi två svartmålade träd som vi annvänder ofta. I träden kan
det hänga skapade föremål, böcker, ljuslingor m.m. Låt barnen dekorera önsketrädet med
sina önskningar. Gör enkla hängen av kartong, klistermärken m.m.

Bilderböcker och teman
Det vi märkte efter ett tag var att vi ibland hade svårt att hitta bra bilderböcker kopplade till de
teman barnen valt. För oss på Litteraturhuset Trampolin är det viktigt att det är böcker med varierat
innehåll av olika författare och illustratörer, böcker från andra länder och böcker som framförallt
lämpar sig för högläsning med en större grupp barn. Vi vill också ha möjlighet att presentera både
äldre och nyare böcker i en bra blandning. Det är alltså flera parametrar vi ska ta hänsyn till, och
hur skulle vi då lösa detta så barnen ändå hade inflytande över valen av teman. Då kom idén att vi
valde ut böckerna först utifrån vår specialkompetens och sedan fick barnen vara med att välja teman
utifrån böckerna.
Barnen fick vid första tillfället gå som en tipsrunda där vi placerat lappar med utvalda bilderböcker
och förslag på tre olika teman kopplade till de olika böckerna. Barnen fick gå rundan tillsammans
med en vuxen och med sig fick de en pappersmugg för att samla teman. Vid varje fråga fanns det
tre skålar med bilder på tre olika teman och barnen fick välja en av bilderna och lägga i sin pappersmugg. När de gått hela rundan samlade vi in muggarna och när barnen gått hem för dagen kunde vi sortera lapparna och räkna vilka teman som fått mest röster. Sedan sammanställde vi resultaten
som vi redovisade med affischer bredvid bokträdet. Alla barn och vuxna kunde se vilka teman som
fått mest röster och blivit valda. Barnen fick helt enkelt vara med i en demokratisk process där vi
följde majoritetens önskningar.

GÖR EN SPÄNNANDE LÅDA

En fantasifull låda att samlas kring!
När vi åker ut med Fantasifabriken på turné har vi en spännande låda med oss.
I lådan packar vi ner bilderböcker, kläder och föremål som passar till temat i boken.
På bilden ser ni hur det såg ut när är vi besökte förskolor med litteraturprojektet
Prick och Fläck i rymden. I lådan finns det även plats för enkelt material för skapande.
Skapa en egen Fantasifabrikslåda att samlas kring när ni ska högläsa, sjunga och skapa
tillsammans. Upptäck lådan tillsammans med barnen och kanske ni har en speciell ramsa
eller ljud för att få upp lådan. Vi lovar att den kommer att väcka nyfikenhet och intresse
för innehållet.
Så här kan du göra om du vill skapa en egen fantasifabrikslåda.

Måla en låda
En enkel trä- eller papperslåda kan förvandlas med lite färg och form.
Vi grundmålade lådan först med några
lager magnetfärg. Det gör att det går att
placera bilder med magneter på insidan av
locket eller utsidan av lådan.
När magnetfärgen torkat målade vi
mönstret med akrylfärger.
Glänta på dörren
På lådan limmade vi sedan fast en liten
trädörr och när man gläntar på dörren ser
man stjärnor som ger en ledtråd om vilket
tema vi ska arbeta med.
Vill man byta tema ofta kan man sätta dit
en bild med lite häftmassa som lätt går att
bytas ut.
Loppisfynd
Ta en tur till loppis eller inventera
lådorna där hemma. Gamla köksredskap eller skrot kan bli en spännande
fantasifabrik. Vi hittade en plasttratt,
konservburk, sil, petflaska, visp,
en cykeltuta och ett sudd med formen
av en glödlampa. Borra, skruva och
limma fast föremålen ovanpå lådan.
Tänk på att föremålen inte får vara för
tunga eller vassa så de skadar barnen.
Färgglada bokstäver
Vi limmade fast träbokstäver i olika färger
och när vi är tillsammans med barnen
ljudar vi fram F-A-N-T-A-S-I-F-A-B-R-IK-E-N. Nu är lådan klar och dags att fylla
den med böcker och äventyr.
LYCKA TILL!

MATERIAL

Vi använder oss av många olika material och samlar på oss eller köper in vissa produkter som
behövs till en specifik workshop. I Studion finns flera arbetsbord som gör det lätt att möblera om
till grupper eller långbord. Vid borden står färgranna stolar till barnen men det finns även tillgång
till babystolar och vuxenstolar när det behövs. I Studion finns två diskbänkar som underlättar när
vi är många och en av diskbänkarna är höj- och sänkbar. Vaxdukarna på bordet skyddar mot
repor och smuts och för att skydda barnens kläder används förkläden. Materialet är sorterat i
genomskinliga plastlådor placerade på hyllor vilket gör det lätt att se vad som finns. Material:
- Ritpapper A4 och A3
- Färgade papper A4 , A3 och A2
- Falskartong
- Silkespapper
- Mönstrade papper och tårtpapper
- Saxar, limstift, blyertspennor,
pennvässare, linjaler, stansar och sudd
- Skärkniv och underlägg
- Färger och penslar
- Tuschpennor, kritor, färgpennor
- Limpistol, häftapparat, tejp
- Lufttorkande lera, modell-lera
- Pärlor, glitter och fjädrar		
- Pinnar, kottar, korkar och träbitar

- Papptallrikar och muggar
- Piprensare, flirtkulor, pom-pombollar
- Plast- och klisterögon
- Garn, snören, band och knappar
- Tidningar och gamla böcker
- Mjölkkartonger, flingpaket, toarullar,
äggkartonger m.m.
- Ståltråd och resårband
- Trähjul, sugrör och blompinnar
- Glasspinnar och tandpetare
- Bomull, ull
- Tygbitar , tygremsor och tyll
- Tapeter och spännpapper på rulle
- Byggmajs

BÄSTA TIPSEN!
Bli en skrotsamlare och spara på
allt möjligt som kartonger och
skräp.Ta en promenad med barnen
i skogen eller på stranden för att
samla naturmaterial.

Fyll lådor med färgglatt material
och duka fram generöst.
Det väcker skaparlusten hos barnen!

Limpistolen är ett måste i Studion!
Det mesta går att skapa med en
limpistol och det håller väldigt
bra. OBS! Den blir väldigt het
så det är bara de vuxna som får
använda den. Låt barnen visa och
peka var sakerna ska placeras.

Förbered lätta bollar av hushållspapper och tapetklister.
Låt bollarna torka ordentligt.
Använd bollarna i olik workshoppar ex. skapa djur,
ansikten, glassar, snölyktor m.m.

Byggmajs är ett fantastiskt byggmaterial som limmas ihop med
vatten och samtidigt är det
barnsäkert eftersom det smälter i
munnen. Bästa valet för de yngsta!

BÄSTA TIPSEN!
Levandegör det barnen skapat
genom att göra en stopmotionfilm med en mobil eller ipad.

Gör ett enkelt stativ med
blompinnar och ett par
pärmar eller stapla några
böcker som stöd.

För att skydda barnen när
vi lägger ut bilder i sociala
medier är vi noga med att
inte visa deras ansikten.
Det går att använda masker
och andra attiraljer eller
varför inte fotografera ryggen
som vi gjorde när vi hade
Pelle Svanslös tema och
alla barnen var katter.

Häng upp ett grönt tyg
när ni ska fotografera eller
filma med greenscreen.
Häng tyget mot en vägg,
bokhylla eller på en klädställning. Kom ihåg att inte
ha gröna kläder eller saker
eftersom färgen grönt försvinner.

DIGITALA VERKTYG
Genom att använda digitala verktyg som ipads levandegör vi det barnen har skapat genom
att göra en bok eller film tillsammans. Det enda som behövs för att göra en film i stopmotion är en ipad/mobil och ett stativ. Låt alla barn göra var sin sekvens där varje del tillsammans blir en film. Det är viktigt att barnen får se råmaterialet/filmen efter de skapat så de
får en direkt återkoppling, och de kommer garanterat att vilja se den om och om igen. När
barnen gått hem kan man sedan i lugn och ro finputsa på detaljerna som att lägga på text,
ljud och musik så det blir en riktig film som kan visas upp i olika sammanhang. Ett tips är
att använda sig av greenscreen där barnens föremål kan hamna i olika världar. Här nedanför
tipsar vi om de appar vi använder oss mest av och är du osäker på hur du ska göra finns det
många instruktionsfilmer på nätet.

iMotion använder vi när vi gör filmer i stopmotion tillsammans med barnen. Fäst en padda på stativ ovanför
bordet. Ett färgat papper eller en målad bakgrund kan bli
en fin kuliss. Låt sedan barnet flytta (med lite hjälp av en
vuxen) sitt skapade föremål i små steg framåt.

När vi fotograferat barnens alster eller gjort en stopmotionfilm redigerar vi i iMovie. Där går det att klippa
filmen och lägga på text, ljud, musik, filter m.m.
Det är roligt att låta barnen bestämma ljudeffekterna
åt sina skapade föremål.

Green Screen by Do Ink är en rolig och användbar app!
Genom att lägga 2-3 olika lager kan vi förflytta oss vart
vi vill i fantasin. Appen är inte gratis men det är användbara pengar och ett måste för den som gillar att arbeta
med film och foto.

Book Creator är en app som vi använder när vi gör
böcker tillsammans med barnen Vi fotograferar av deras
föremål och skriver ner eller spelar in det som de berättar
och vips har vi en läcker bok. Det går att skriva ut boken
eller spara den som en e-bok

36

workshoppar
Tips och idéer med drama, bild och
musik utifrån bilderböcker och olika teman.
Fyll din egen fantasifabrik med spännande
material och utforska berättelsernas magiska
värld tillsammans med barnen och olika
estetiska uttryckssätt. Inspirationsfilmerna
som nämns finns att se på Litteraturhuset
Trampolins kanal på YouTube.
Spellista med förslag på sånger till
workshopparna hittar du på Spotify
Fantasifabriken 36 sånger

1

FANTASIFULLA FABRIKER

Vad är en fabrik? Vad gör man på en fabrik? Hur låter en fabrik?
Under samlingen läser vi i boken Fabriken av Eon Elise och vi får reda på massor av spännande
fakta om fabriker. Hur får man egentligen in tandkrämen i tuben och hur gör man godis?
Boken Olssons pastejer av Peter Cohen är en härlig bok som även den passar till temat eller
varför inte den roliga boken om Bajskorvsfabriken av Marja Baseler.
VAD TILLVERKAS I VÅR FANTASIFABRIKSLÅDA EGENTLIGEN?

Vi knackade i lådan, drog i några spakar och tutade med tutan. Sakta öppnade vi locket och där hittade vi ett föremål, en banan. Aha! Kan det vara en bananfabrik.
Hur jobbar man i en bananfabrik? Här gör vi rörelser tillsammans, kanske skalar vi
bananerna på fabriken?
Igen tutar vi i tutan och drar i några spakar och öppnar lådan och vips. En badanka! Aha!
En badanksfabrik. Hur låter det i en bandanksfabrik?
Plask! Plask! Kvack! Kvack!

!Se metodfilmen Vad bubblar ur din skorsten?

VAD FINNS I
DIN FABRIK?

Bygg en egen fantasifabrik.
Använd kartonger, toarullar,
färgade och mönstrade papper,
sugrör, bomull m.m. Blanda
olika material som kan passa.
Namnge fabriken med siffror
och bokstäver i papper
eller trä.

Använd en ipad och gör
ett bildspel i iMovie.
Fotografera av barnens fabriker
och låt dem välja ett ljud som
passar. Se barnens film Fantasifabriker på Fantasifabriken på
YouTube där barnen valt ljud
till sina skapade föremål.
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PÅHITTIGA PÅLÄGG

Vi startade samlingen med att läsa högt ur den roliga boken Kocken och kungen av
Julia Donaldson. Boken handlar om en matglad kung som är väldigt noga med vad som
serveras. Tänk om man var en kung! Vad skulle man äta då?
Korv och potatismos? Pizza? Kebab? Eller mackor!
Gillar ni mackor? Vad brukar ni äta för pålägg på era mackor?
Vi hittade på en ramsa tillsammans.
Mackor är bra,
det är inte illa.
Mackan kan ha,
allt som man gillar
LIMPMACKOR! KNÄCKEBRÖDSMACKOR! TUNNBRÖDSMACKOR!
Ja det finns många olika mackor men jag undrar vad mackorna själva skulle vilja ha
som pålägg om de fick välja...

! Vad säger mackan? Se filmen gjord med appen AnimateAnything.

VAD FINNS PÅ
MACKAN?

Lägg en knäckebrödsmacka
och en tekaka i kopiatorn och
förstora dem något.Limma fast
det kopierade pappret på en bit
hårdkartong och klipp ut.
Låt barnen och rita och leta efter
fantasifulla och knasiga pålägg
som limmas fast på
kartongmackan.

TIPS!
FYLL EN LÅDA
MED JORD OCH GRÄV
UPP SPÄNNANDE
PÅLÄGG
Vad säger din macka?
Fotografera mackorna och låt
barnen berätta. Prova gärna
gratisappen AnimateAnything.
I appen kan saker börja prata
och få liv. Fortsätt temat och
lyssna på Mera macka,
sa Pulvret på Spotify.
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REGNBÅGSSKATTEN

I fantasifabrikslådan ligger dagens bok som är Rolf letar guld av Rune Fleischer.
När vi läst klart boken upptäcker vi att det ligger något på golvet.
FÄRGDROPPAR! Färgdropparna är gjorda av utspridd byggmajs i olika färger men det går
lika bra att göra bollar av silkespapper, stora pärlor eller utklippta droppar i färgat papper.
Varifrån kommer alla färgdropparna? Från en färgburk eller är det kanske en konstnär
som stänkt med sin pensel? Eller är det regnbågen?
Är det regnbågen som tappat färgdropparna?
Vad händer om vi följer färgdropparna?
Tillsammans samlar vi droppar i olika färger och vem vet, kanske leder de till en spännande skatt.
Slutligen hamnar vi i Studion där det finns en stor regnbåge på väggen med en text som vi läser
högt tillsammans och nedanför ligger en vacker skatt av glittrande stenar.
Drömmar slår in vid regbågens slut.
Vad har du för dröm och hur ser din skatt ut?

HUR SER DIN
SKATT UT?

Använd tvättade stenar
i olika storlekar och måla dem
med hobbyfärg eller akrylfärg.
Häll glitter i färgen innan den torkat.
Gör gärna en fin skattkista av en
skokartong som ni fyller med
skatten. Lek skattjakt!

									
											
Fortsätt att måla regnbågar
		

i härliga färger. Låt barnen
berätta en liten historia om regnbågsskatten. Är det någon som
								
bor på regnbågen? Är det någon
som hittar skatten?
Vad händer då?
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BUSIGA BOKSTÖD

Under samlingen berättar vi för barnen att det hade var väldigt stökigt på Trampolin
och något måste ha hänt under natten. När personalen kom dit på morgonen så hade saften
runnit ut i kylskåpet, det låg böcker huller om buller på golvet och leksaker låg på nya platser
i Berättarrummet. Allt var väldigt mystiskt! Vad kunde ha hänt?
Är det någon som bor i bokhyllan? Är det den som ställer till oreda?
Plötsligt dyker det upp tre olika bokstöd bakom bokhyllan som är sura över att deras favoritböcker inte finns på hyllan. Godismonstret tycker att det bara ska vara smaskiga böcker i hyllan,
sådana som handlar om godis och kakor. Trollet vill ha böcker som är riktigt läskiga och
enhörningen älskar sagor, gärna sagor med lyckliga slut.
Men visst är det väl bra att det finns många olika böcker så det finns någon som passar alla?
Vad gillar barnen?
Enhörningar, troll, godismonster, fotbollsälskare eller kanin? Vem filurar i din bokhylla?

VEM FILURAR
I
BOKHYLLAN?

Använd tomma cornflakespaket och gör dem till personliga tidskriftssamlare och roliga
bokstöd. Använd mönstrade papper, ögon, pälstyg, fjädrar,
munnnar m.fl.
Klipp och klistra!

Placera ut bokstöden
där de passar. Kanske i någon
hylla på biblioteket, förskolan
eller hemma. Låt barnen fotografera och visa vart bokstödet
har hamnat eller låt bokstöden
prata med hjälp av appen
AnimateAnything.
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TANT BRUN, TANT GRÖN & TANT GREDELIN

När Elsa Beskows tanter fyllde 100 år ville vi uppmärksamma dem genom ett kalas!
Böckerna om Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin lämpar sig inte alltid för högläsning i
en större barngrupp eftersom det är en hel del text, men genom att göra en liten dramatisering
under samlingen kunde barnen få stifta bekantskap med karaktärerna. På väggen visade vi en
av Elsa Beskows fina illustrationer från boken om Tant Bruns födelsedag.
I vår fria tolkning av boken firades Tant Brun rejält av Tant Grön och Tant Gredelin och även
Herr Blå kom på besök. Att inte Petter och Lotta kunde komma gjorde inte så mycket eftersom
det var så många andra barn hemma hos tanterna. Pudeln Prick och katten Esmeralda fick gestaltas av två mjukisdjur.
Med musik, pepparkakor och saft i kaffekoppar blev det ett riktigt kalas. Vi sjöng klassiska
barnvisor av Alice Tegnér som levde under samma tidsera. Såklart sjöng vi även en födelsedagsvisa för födelsedagsbarnet som fick ett paket av tanterna. Och vad fanns det i paketet?
Jo, en fin brun sjal! Och Tant Brun blev så glad!

VILKEN FÄRG
HAR DIN TANT?

Fira Tant Bruns födelsedag!
Bjud barnen på ett kafferep tillsammans med Tant Brun, Tant Grön
och Tant Gredelin. Lägg en gammal
spetsgardin som duk på bordet och
servera saft i kaffekoppar. Sjung
klassiska visor av Alice Tegner
som ex. Sockerbagaren.

TIPS! TORKA FÄRGEN SNABBT
MED EN HÅRBLÅS!
Skapa egna tanter
(och herrar) med hjälp av
plastglas på fot.Vänd glaset upp
och ner så blir det en fin kjol.
Med flirtkulor, piprensare, silkespapper, tyg, garn, tårtpapper,
plasögon, pärlor, skapar vi
tjusiga damer i alla
möjliga färger.
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HELA HAVET STORMAR

Efter vi läst boken Stormvalen och lilla Noa av Benji Davies skapar vi ett dramatiskt äventyr
på havet. Vi börjar med att styra skeppet och sjunga tillsammans visan En kulen natt samtidigt
som vi gör rörelser till sången.
Från golvet plockar vi upp blå skira tyger som sveper fram i luften som havets mjuka vågor.
Men plötsligt börjar det blåsa upp! Rörelserna blir större och hetsigare, samtidigt som vinden
viner. Tänk om det blir storm ute på det vida havet och vi inte hittar hem.
SKEPP OHOJ! Vi håller utkik efter land och plötsligt ser vi ett ljusken långt borta i fjärran.
Vi styr mot ljuset som visar sig vara en fyr. PHU! Vilken tur att det finns fyrar så man hittar
hem igen.
En av ledarna i barngruppen står en bit ifrån och blinkar med en ficklampa och när alla små
skutor har tagit sig fram till den trygga platsen så övergår vi till den skapande delen.

VEM LYSER
UPP DIN
FYR?
TIPS!
FRÅGA EN
REKLAMBYRÅ
OM SPILLBITAR
AV VINYLFILM

Skapa en fyr genom att
att stapla två muggar ovanpå
varandra. Använd plastglas och
pappermuggar, vinylfilm, folieformar, toarullar, washitejp,
klistermärken, papper i olika
färger och byggmajs.

Skapa stämning!
Måla ett blått hav på ett
stort papper och placera ut
stenar som öar. Placera ut era
fyrar. Släck ner i rummet och
tänd era fyrar med batteridrivna
värmeljus. Läs boken igen
och mys!
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FOLK PÅ FANTASIVÄGEN

		

I huset där jag bor är Lena Sjöbergs fina bok på vers.
I boken får vi följa med hem till olika personer och se hur de har det.
Under samlingen funderar vi på hur en familj kan se ut och
TÄNK ATT VI KAN BO SÅ LIKA MEN ÄNDÅ SÅ OLIKA!
Vi spånar tillsammans!
Det finns stora familjer med många barn och vuxna, och små familjer där alla har var sitt rum.
Det finns familjer med en mamma eller en pappa och familjer med flera pappor eller mammor.
Det finns de som bor helt ensamma och de som har husdjur.
Det finns de som gillar krukväxter och de som hellre har plastblommor.
Det finns de som gillar stickning och det finns de som har idolaffischer på väggarna.
Det finns de som flyttat från ett annat land och det finns de som är födda i Hudiksvall.
Det finns de som gillar köttgryta med ris och de som bara äter grönsaker.
VISST ÄR DET SPÄNNANDE OCH TÄNK ATT SÅ MÅNGA KAN BO I SAMMA HUS!
Vilka är dom och känner de varandra?
Vem bor på 1:a våningen? Vem bor på 2:a våningen och vem bor allra högst upp?
Hitta på små berättelser! Lek och dramatisera tillsammans om vilka som bor på Fantasivägen.

VILKA BOR
PÅ
FANTASIVÄGEN?

			
			
			

Bygg ett höghus av stora
kartonger, ex. flyttkartonger.
Måla fasader och placera några
mindre kartonger i huset som
lägenheter. Låt barnen inreda
lägenheterna med möbler,
mattor, tavlor och figurer.

Låt barnen göra fönster,
balkonger och andra detaljer
med glasspinnar, papper, kartong,
piprensare och tyg. Hjälp barnen
att limma fast fönstren på husfasaden med en limpistol.
Här kan det behövas en
skarvsladd!
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SMÅKRYP PÅ GULDBAGGEGALAN

Till den här workshoppen fann vi inspiration ur boken Djuren i skogen av Sarah Shepard
och under samlingen pratade vi om småkryp. Tänk att det finns så många olika slags
djur i skogen. Det finns stora djur som björnar, älgar och rävar, men tittar man riktigt noga
så finns det många små djur, insekter som skalbaggar, spindlar och flugor.
MEN VAD ÄR DET FÖR SNÖRVLANDE VI HÖR FRÅN ÄNGEN?
Bland prästkragar och vallmo sitter Zum och Surr och nyser.
De två småkrypen är nämligen pollenallergiska!
De är så besvikna att de missar årets Guldbaggegala där de hoppats på festligheter
och fina priser. Nu behöver de få hjälp att skapa sig en egen gala.

!Se metodfilmen Småkryp på Guldbaggegalan.

TIPS!
LÅT INSEKTERNA KRYPA
I EN GRÄSMATTA
GJORD AV EN GRÖN
RYAMATTA

VILKET KRYP
GÖR DU?

Förbered genom att
klippa eller skära av bottnar på
PET-flaskor. Låt barnen välja mellan
stora och små flaskbottnar.
Ställ flaskbotten på en bit kartong
och rita runt.med en blyertspenna. Klipp sedan ut cirkeln.

Fyll kroppen innan den
limmas ihop. Limma fast
glitter på kartongen eller fyll
plastbotten med ex. pärlor eller
konfetti. Skapa olika insekter med
plastögon, piprensare, sugrör,
tandpetare, pom-pombollar,
plastfilm till vingar m.m.
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DET SPÖKAR!

Något som är superskoj är att få bli rädd... ja lite lagom rädd.
En bok som passar bra och som är så där lagom otäck är En mörk hemsk historia av Ruth
Brown. Under samlingen började vi läsa boken men stoppade läsningen när vi kom fram till
en mörk hemsk port. Tillsammans fantiserade vi om vad som kunde finnas bakom dörren till
spökhuset. Vi gjorde egna ruskiga spökfilmer och spökhus i kartong.
Titta på vår metodfilm som visar hur vi arbetat med temat och hur det kan gå till att göra en
spökfilm som både blir lite läskig och rolig. I metodfilmen visar vi hur det går att arbeta med
appen Green Screen by Do Ink.

!Lär dig att använda greenscreen med metodfilmen Vilket spöke gör du?

VEM SPÖKAR
I DITT SPÖKHUS?

Skapa spökhus, zombiehus,
häxhus, mumiehus m.fl. Använd
olika kartonger, toarullar,
silkespapper, piprensare, vadd,
målarfärg, färgatpapper och
andra pysselmaterial.

Få hjälp av en vuxen
att skära ut fönster och
dekorera med silkespapper.
Placera ett batteridrivet värmeljus
eller en ljusslinga i huset för att
skapa stämning. Gör en egen
spökfilm om vad som händer i
spökhusen. Se hur du kan
göra i vår metodfilm.
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PRILLIGA PLANETER

Tänk om det finns liv på någon annan planet! Vilka bor där? Hur ser de ut?
Vad heter planeten de bor på? Titta så många stjärnor! Där är en stjärnbild som heter draken.
Tänk om man var en drake som kunde flyga bland stjärnor och planeter. Visst vore det häftigt!
Vi bildar en drake! En vuxen går först och är drakens huvud och barnen bildar kroppen genom
att hålla i den som står framför. Det kan komma att svaja rejält i rymden så det är även bra om en
vuxen går allra sist. Ur högtalarna strömmar rymdmusik och vi börjar en resa över himlavalvet
bland stjärnor, planeter, kometer, meteroiter och svarta hål.
Hänger ni med? Håll i er nu! Vi måste väja för många planeter. Pass upp! Ducka! Där kom en
komet väldigt nära. Akta! Ett svart hål! Bäst vi gör en stor båge så vi inte trillar i hålet.
WOW! Vilket stjärnfall! Vi blir bländade.Vi måste blunda. Men vad är det för planet vi ser där
långt borta? Den ser så spännande och vacker ut. Aha! Det är ju jorden! Vi gör några cirklar över
Sverige och där ser vi platsen vi befinner oss på, och ett fönster står öppet på förskolan/biblioteket. Vi flyger in och landar mjukt på golvet. Där ligger vi en liten stund och lyssnar på musiken
innan det är dags att börja skapa egna fantastifulla planeter.
Vill man starta eller avsluta samlingen med en bok passar Här är vi: saker du bör veta för att leva
på jorden av Oliver Jeffers. Duka gärna upp med olika faktaböcker om rymden.

PUFFY PAINT:
1/2 DL MJÖL
1 TSK BAKPULVER
1 TSK SALT
VATTEN
NÅGRA DROPPAR
KARAMELLFÄRG
Gör Puffy Paint i skålar
och låt barnen välja tre färger.
Häll färgen med en sked på
baksidan av två djupa papptallrikar.
Ställ dem (en i taget) i en mikro
på högsta effekt i 30 sek. Tänk
på att det kan vara olika styrkor
på mikrovågsugnar så gör
gärna en test före.

När färgen puffat
upp och svalnat blir det
spännande kratnar. Limma
fast ögon, hår, munnar, armar,
ben m.m. Lägg en tråd för upphängning mellan tallrikarna innan
de limmas ihop med en limpistol.
Gör en e-bok och låt barnen
berätta om sin planet.

VAD FINNS PÅ
DIN PLANET?
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SPORTIGA PINGVINER

Under samlingen läste vi boken Funnen och vunnen av Oliver Jeffers som handlar
om en liten pojke som försöker hjälpa en pingvin tillbaka till sydpolen. Det är en liten
söt berättelse om vänskap. Här vill vi även tipsa om den animerade filmen som berättar historien så fint.
Det finns många olika sorters pingviner i världen och den största, Kejsarpingvinen
gillar kallt och bor på Antarktis. Där hittar vi även Hakremspingvinen som har som
en cykelhjälm på huvudet och Åsnepingvinen som är en riktig fartdåre och simmar
supersnabbt. Visst finns det många skojiga pingviner!
VI SKAPAR ETT EGET ANTARKTIS TILL VÅRA PINGVINER!
Där kan de leka och ha kul!
De kan simma, åka skidor, åka skridskor och pulka eller bygga snölyktor och igloos.
Ja våra pingviner kan göra vad som helst.

VILKEN PINGVIN
GÖR DU?

Förbered ett vinterlandskap på en träskiva.
I pingvinvärlden finns det
många olika pingviner. Vad gör
dom och hur ser de ut? Använd
äggkartonger, filttyg, toarullar,
plastögon, pom-pombollar, byggmajs, bomull, glasspinnar
m.m.

TIPS!
MÅLA IS MED
VIT FÄRG PÅ
EN PLEXIGLASSKIVA OCH SKÄR
UT EN VAK

Låt barnen placera sina
pingviner i världen.
Hitta på en berättelse
om pingvinerna och gör
en e-bok tillsammans i
Book Creator.
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ULLIGA ÄGG

VA! KLÄCKER FÅR ÄGG?
Näe, det kan väl inte stämma? Det är ju fåglar som kläcker ägg!
Men den här boken heter ju Fåret som kläckte ett ägg?
Det är nog bäst att vi läser den här boken så vi får reda på hur det egentligen står till.
Boken handlar om fåret Lola som har så vacker och fin ull tills den dagen hon måste klippas.
När den nya ullen växer ut igen är den inte alls lika fin som tidigare. Den är yvig och trasslig,
men snart träffar hon en ny vän som tycker att hennes ull är helt underbar.
VARFÖR KLIPPER MAN FÅR?
Vad gör man med ullen?
Genom att spinna ullen går det att göra garn och tråd men det går också att tova ull.
Att tova är både roligt och enkelt och det går att handla färgad eller ofärgad ull från
hobbyaffärer eller slöjdbutiker på nätet.

! Se metodfilmen Tova med Trampolin

VAD FINNS
I ÄGGET?
TIPS!
ANVÄND
ÄGGEN SOM EN
STRESSBOLL
Lägg ullen i tre
tunna lager runt en rund
sten. Lägg stenen i ett nät
och doppa den i en bunke med
varmt vatten och såpa. Gnussa och
gnid tills ullen har tovat ihop sig.
En extra effekt kan vara att tova
in några trådar av ullgarn.
Lägg ägget på tork!

Vad finns i ägget?
Fundera på vad som finns
i äggen! Fotografera äggen
och skriv ner det barnen berättar.
Skriv ut bilderna och gör en
utställning med tovade ägg,
text och bild.
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SNÖDROTTNINGAR & FROSTKUNGAR

Du vet kanske att Disneyfilmen Frost bygger på H.C. Andersens saga Snödrottningen?
Men du kanske inte vet att det även finns en opera som heter Snödrottningen och som också
är inspirerad av sagan med samma namn.
VAD ÄR EN OPERA?
Är det då tanter och farbröder sjunger högt, ja nästan skriker?
Vi kan titta på en film om hur det går till.
Malmö Opera brukar spela Snödrottningen och de har lagt ut korta filmer på YouTube
och sin hemsida om vad som händer bakom kulisserna.
Så spännande!
Ska vi prova att sjunga opera?
JA! Vi tar i från tårna så sjunger vi som operasångare.Vi provar att sjunga vokalerna.
AEIOUYÅÖÄ.
Aaaaaa, Eeeeeeee, Iiiiiiiiiiiiiiiiii, Oooooooo....
Vad brukar en drottning eller kung ha på sig i alla sagor?
En krona!
Ja precis!
Vi måste ju ha kronor så vi kan leka sagan!

VEM ÄR DU
I
VINTERLANDET?

Låt barnen skapa
tjusiga kungakronor av
wellpappsbård eller tapeter.
Dekorera med olika material,
”ädelstenar” och glitter. En fåtölj
kan bli till en kungatron. Häng
upp ett grönt tyg i bakgrunden för
att kunna ändra till en passande
vinterbild med Green Screen.

Fotografera barnen
med sina kungliga kronor!
Med en mask för ansiktet och
med en kunglig mantel blir de
genast mystiska snödrottningar,
frostkungar, isprinsessor m.fl.
Ett tips är att använda gratisbilder
från Pixabay och skapa vintriga
bilder med appen Green
Screen by Do Ink.
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BERÄTTA MED EN MAGISK BÖNA

Under samlingen läser vi boken Castor odlar av Lars Klinting. Castors blommor harvissnat och han kommer på att de ska försöka plantera några vita bönor istället. Illustrationerna i böckerna om Castor är förtjusande och boken är pedagogisk där barnen får
lära sig många nya ord.
Efter att vi läst boken plockade vi fram en liten spännande skinnpung fylld med bönor.
Var det magiska bönor i påsen?
VAD SKULLE HÄNDA OM VI PLANTERADE EN MAGISK BÖNA?
Vad händer när den magiska bönan gror och vilken blomma blir det av bönan?
För att inspirera barnen visade vi och berättade tre exempel på hur den magiska bönan
grodde, växte, och till slut blev en mycket speciell blomma. För att uppmuntra till berättande är bilden vikt i fyra delar som sedan vecklas ut, en del i taget medan man pratar.
Det skapar också en överraskningseffekt som barnen uppskattar och det kan bli en del
skratt. När det var dags gick vi till Studion och barnen fick var sin magisk böna med
mycket växtkraft och sedan skapades fantastiska växter och berättelser.

VILKEN MAGISK
BLOMMA GÖR
DU?

Börja med att limma
fast bönan på ett färgat A4
papper. Vad händer under marken?
Vilken färg har rötterna? Visa genom att rita och klistra fast garn som
rötter. Vik sedan ett färgat A3 papper
i fyra delar och limma fast A4
pappret med bönan på den vikta
längst ner.

Vad händer i den
andra och tredje delen?
Det kan ex. bubbla, glittra,
blixtra, snöa och regna. Rita
och klistra fast olika material som
visar hur det växer och knakar.
Vilken blomma blev det till slut?
Monsterblomma, hjärt- eller
en godisblomma? Låt barnen
veckla ut bilden medan
de berättar.

TIPS!
BÖRJA BERÄTTA
MED MENINGEN,
DEN MAGISKA
BÖNAN GROR...
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SAMLARE

Mamma Mu och Kråkan är två figurer vi känner varmt för. De är skapade av
Jujja och Tomas Wieslander som bodde i Sandvikens kommun när de skrev de första
böckerna. Mamma Mu är eftertänksam och lugn och Kråkan är raka motsatsen, kvick och
otålig. Det finns många böcker att välja mellan och det finns även flera korta filmer på
SVT:s arkiv. Vi föreslår filmen Mamma Mu städar som intro till den här workshoppen.
Kråkan har så mycket saker i sitt kråkbo och när han städar så flyttar han bara
runt sakerna och placerar dem i en ny hög.
VARFÖR HAR KRÅKAN SÅ MYCKET SAKER?
Han kanske plockar upp det människor har slängt i naturen?
Här går det att fördjupa samtalet kring att inte skräpa ner i naturen.
Kråkan är kanske en samlare? Han samlar på allt! Samlar ni på någonting?

VAD SAMLAR
KRÅKAN PÅ?

Förbered genom att
göra ett stort hus av kartong
och pinnar eller låt barnen skapa
sina egna med mjölkkartonger och
pinnar från skogen. Fyll Kråkans
hus med skräp och saker som
barnen gör av modellera och
pysselmaterial.

Skicka post till Kråkan!
Skriv brev eller vykort tillsammans. Kråkan är inte så
bra på att läsa men han kan
nog få hjälp av Mamma Mu.
Kanske får barnen ett brev
tillbaka som kanske handlar
om att plocka skräp eller
samla något utomhus.
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HAR DU SETT ETT MONSTER?

Vi börjar med att läsa boken om Alfons och odjuret av Gunilla Bergström.
Alfons har sååååå dåligt samvete för att han har slagit en som är mindre. Han slog lillkillen och nu har han svårt att sova. Alfons tror att det ligger ett monster under hans säng.
Vad är det som händer? Plötsligt rullar det fram en boll under soffan och tyget som hänger
över soffan rör sig oroväckande. Hjälp! Är det ett monster?
Bakom soffans ryggstöd hoppar plötsligt ett spottmonster fram som spottar och fräser så
barnen börjar att skratta.
Tänk om det kommer ett till monster...VILKET MONSTER KOMMER NU?
Ett fnissmonster? Gurgelmonster? Pruttmonster?
Vi får se!
Så här kan leken gå till och sedan är det dags för barnen att skapa egna knasiga monster.

! Se filmen Har du nånsin sett ett monster?

VILKET MONSTER
GÖR DU OCH
HUR LÅTER DET?
Förbered genom att rita
några enkla monstermallar.
Kopiera mallarna på färgade
papper. Låt barnen klippa ut
mallarna. Klistra och rita!
Limma fast ögon, munnar,
fjädrar, päls- och tygbitar m.m.
Tejpa fast en pinne på baksidan för att hålla i.

Skapa en e-bok med
bild och ljud. Använd
appen Book Creator.
Fotografera ett monster i taget
och låt barnen skapa ljudet.
Fortsätt leken med monstren
bakom soffan. När det är dags
att vila passar det bra att titta
på den roliga e-boken
tillsammans.
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RÖRLIGA ROBOTAR

I Fantasifabrikenlådan ligger det en bok som heter En robot ramlar ner av Ingrid Flygare.
Boken ser spännande ut! Vad är egentligen en robot? En slags maskin.
Vad kan en robot göra då?
Vi läser boken och ser vad den här roboten gör.
Efter vi läst boken upptäcker vi något mer i lådan. Men vad är det här?
I lådan ligger en robotväst med knappar och andra konstiga mojänger.
Om jag hänger den runt halsen vad händer då. Plötsligt blir jag en robot.
Hur låter en robot? HUR GÅR EN ROBOT? Barnen får trycka på knapparna och och
roboten svarar med att göra mekaniska rörelser med armar, ben, huvud m.m.
Kanske roboten kan prata?
Vilken knapp måste man trycka på då? Plötsligt hakar roboten upp sig.
HJÄLP!
Kan någon hitta stoppknappen!
Phu! Det gick bra.
Vågar barnen skapa robotvästar?
För vi vet ju aldrig vad som kan hända när vi trycker på knapparna...

VILKEN ROBOT
GÖR DU?

Använd två kartongskivor
i A3 format. En till framsidan
på roboten och en till baksidan.
Stansa ut hål, ett i varje hörn upptill på kartongen. Låt barnen göra
en robotväst med färgat papper och
aluminiumfolie. Skapa knappar
och spakar av korkar från
petflaskor, trähjul, sugrör
knappar m.m

Trä i snören i hålen längst
upp och justera så det blir
en bra längd och sitter bra på
barnet. LEK ROBOT!
Vad händer när vi trycker på
knapparna? Här kan det bli
riktigt spännande för vi har
ju ingen aning.
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FARTFYLLDA BILAR

Johan Anderblad har skrivit många böcker om Bojan och olika fordon och vi inleder
med att läsa boken om Bojan och polisbilen.
Vad gör en polis? Vad är trafik?
Vad gör polisen i trafiken?
Vad finns det för olika fordon?
På vilket sätt i trafiken tog sig barnen till Fantasifabriken?
Vi leker trafik! En är polis och ska dirigera bilarna. Börja med att starta bilen. Hur låter bilen när
motorn är igång. Tryck på gasen och kör rakt fram. Kör om. Använd blinkers, tick, tack, tick, tack,
tick, tack. Kör vidare till korsningen. Trafikljusen lyser rött. Stanna! Nu lyser det grönt så du kan
köra vidare. Nu kommer en rondell. Kör i en cirkel. Nä men vad händer nu? Bilen börjar hacka...
du får motorstopp osv. Vill man jobba vidare på temat kan man ex. bjuda in en polis som berättar
om sitt yrke, sjunga trafiklåtar, läsa böcker, titta på filmer eller varför inte bygga en stad med knasiga trafikskyltar. Det finns flera böcker om Bojan och låt gärna barnen ha inflytande över vilken bok
ni ska läsa nästa gång. Låt barnen skapa sina egna fordon och uppmuntra till att göra fantasifulla
bilar, bussar m.fl.

!Se stopmotionfilmen Busiga bilar på Trampolin

VILKET FORDON
GÖR DU?

Leopardbilen, prickiga
långtradaren eller hundlastbilen! Skapa fantasifulla
fordon av kartonger, burkar och toarullar. Få hjulen att snurra genom att
trä en blompinne genom ett avklippt
sugrör och placera hjulen i
ändarna. Limma fast sugrörsdelen under fordonet.

Skapa en stopmotionfilm
tillsammans och låt barnen
köra sina bilar genom att flytta
fram dem små steg. Skapa en
enkel bakgrund och motorväg av
färgade papper eller greenscreen.
Låt bilarna passera varandra
och kanske det blir en och
annan krock!
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FÄRGGLADA FJÄDERFÄN

I Fantasilådan ligger det ett stort blått ägg!
Ska vi se vad som finns i det blå ägget? Ja det är klart!
Titta ett rött ägg som är lite mindre. Ska vi öppna det röda ägget?
Ja det är klart! VA! Ett till ägg! Ett gult!
VAD TROR NI DET FINNS I DET GULA ÄGGET? Ska vi kika?
Nä men! Ännu ett ägg fast mycket mindre än det första. Vi skickar försiktigt runt det
sista ägget så alla barnen får känna på det.
I lådan ligger det även en bok som heter Harriet Höna. Resan hem av Emma Levey.
Den måste vi läsa. Harriet Höna älskar ägg! Hon älskar stora, små och spräckliga och
vad händer när äggen kläcks? Vad behöver vi göra för att vårt lilla ägg ska kläckas?
Låt barnen skapa egna fjäderfän och varför inte bygga ett hönshus av en stor kartong där
barnen kan placera sin hönor. Lägg det lilla ägget i hönshuset och nästa gång ni träffas
kanske det har kläckts...
TIPS! Återanvänd gamla påskägg i olika storlekar som målats med hobbyfärg.
Det sista ägget är ett helt vanligt kokt ägg.

!Se filmen Färgglada fjäderfän skapade av barn på Fantasifabr

iken

HUR LÅTER
DITT FJÄDERFÄ?

Skapa ditt eget fjäderfä
av papptallrikar. Följ tallrikens
form och rita huvud och kropp.
Spara en flik på mitten. Vik ner
fliken på tallrikens baksida så figuren
kan stå av sig själv. Dekorera med
tuschpennor,silkespapper, tårtpapper, fjädrar, filttyg, glitter,
klisterögon m.m.

Fotografera av barnens
figurer och gör ett bildspel
i iMovie. Låt barnen välja ett
valfritt ljud till sitt fjäderfä.
Kanske den låter som en fisk
eller som en tuta. Låt gärna
barnen spela in sitt egna ljud.
Se filmen Instruktioner
ljudeffekter på Youtube.
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I MITT LILLA HUS

Att skapa stora världar är något vi ofta gör och gillar men det är också något fascinerande över
att få skapa smått. I den här workshoppen skapar vi små miniatyrvärldar inspirerade av boken
Knuttes hus av Barbro Lindgren och Emma Adbåge. Vi börjar samlingen med att läsa boken
om Knutte som blir så trött på allt tjat och bestämmer sig för att flytta för att bo själv.
Det är bara det att hans hus snart är fyllt av olika kompisar och han börjar kanske till och med
att längta hem.
Knutte skulle nog ha behövt ett större hus. Eller?
Det finns ett ordspråk som lyder så här, finns det hjärterum så finns det stjärterum.
VAD BETYDER DET EGENTLIGEN?
Hjärterum? Stjärterum? Jo, att om man bara vill så kan alla få plats.
Kanske vi kan någon sång som passar?
Vi sjunger sången I ett hus vid skogen slut och gör rörelser till.
Är du osäker på rörelserna till sången så finns det en bra film med Kompisbandet på YouTube.

VEM BOR
I
DITT HUS?
TIPS!
FÄRGADE
GLASSPINNAR
BLIR FINA STAKET

Med mönstrade
pappersmuggar och papptallrikar går det att skapa gulliga
små hus. Gör en strut av färgat
papper eller tårtpapper till tak eller
använd en muffinsform. Gör en
trädgård runt huset av ex.
silkespapper, bomull, kottar,
tyg, glasspinnar m.m.

Låt barnen berätta vem
eller vilka som bor i huset.
Fotografera och gör en bok i
Book Creator. Fortsätt att leka
genom att ta fram plastdjur och
andra småfigurer och bygg upp
en landsbygd tillsammans.
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VARNING FÖR DINSAURIER!

När Litteraturhuset Trampolin hade 5-årsjubileum firade vi rejält med olika workshoppar.
Dinosaurier är ett ämne som fascinerar många barn och vuxna så vi lät oss bli inspirerade
av Sara Shepards härliga faktaböcker.
Vi började med att bygga upp en förhistorisk värld med dinosaurier i både biblioteket
och i Trampolins lokaler. I biblioteket gjorde vi en dinosaurieskyltning av växter och djur
och världen kröntes med en safari-bilbana. Många barn kom bara för att titta på skyltningen. DINOSAURIER ÄR SÅ SPÄNNANDE!
Inne på Trampolin fanns det stora spår på golvet efter dinosaurier och det var även ett
måttband på golvet som visade hur långa de olika dinosaurierna var. Spåren ledde in till
Studion där kött- och växtgänget drabbade samman och barnen fick skapa egna dinosauriekepsar med hjälp av oss vuxna. Limpistolen gick varm.
På Fantasifabriken läste vi boken Lilla Dino vill bli stor av Helen Rundgren och Amanda
Eriksson. Det är en bok som förmedlar fakta till de yngre barnen genom roliga beskrivningar på hur stora eller långa dinosaurierna var. Efter vi läst boken gjorde vi rörliga
dinosaurier av papptallrikar och pappersklämmor som ni kan se i filmen här nedanför.

! Se filmen Fantasifulla dinosaurier

VILKET GÄNG
TILLHÖR DU?
Låt barnen göra sin
egen dinosauriekeps genom
att rita på den med textilfärgpennor. Limma fast en tuppkam
av tyll och skapa tänder och
ögon av filttyg. Hjälp barnen att
limma fast de olika delarna
med en limpistol.

Bygg Jurassic Park,
en park för era dinosaurier.
Bygg antingen i sandådan ute
eller skapa en sandlåda inomhus.
Fyll världen med växter, stenar,
grottor, floder och sjöar.
Placera en safaribil och skyltar
i parken och slutligen alla
dinosaurier såklart.
Lek och ha skoj!
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DET NAPPAR!

Ju längre upp i vårt land du kommer desto kallare och längre brukar vintrarna vara.
I boken Pimpelfiske skriven av Ann-Helén Laestadius och illustrerad av Jessika Berglund får
vi veta mer om hur det går till att fiska mitt i vintern i Norrland. Den här boken finns även på
minioritetsspråken meänkieli, svensk romani och nordsamiska.
Vi går på fisketur i fantasin.
Brrrr! Visst är det kallt och halt idag? Det har blivit ett tunt islager på vattenpölarna.
Det är kul att spräcka isen med skoklacken för det knastrar så roligt.
Är det kallt tillräckligt länge kan det bildas is på olika vattendrag som sjöar, bäckar. Är det
tillräckligt tjock is på en sjö så går det till och med att gå på den men är isen tunn på något
ställe kan du ramla i en vak och inte komma upp. Därför är det oerhört viktigt att veta att du
aldrig ska gå ut på en is utan en vuxen. Ta upp ISVETT med barnen om hur viktigt det är
att aldrig vara ensam på isen och hur viktigt det är att alltid ha med dig isdubbar och annan
säkerhetsutrustning. Mer information om isvett finns att läsa på Svenska livräddningssällskapets hemsida.
TÄNK ATT DET FINNS FISKAR UNDER DEN TJOCKA ISEN!

VAD ÄR DET
SOM NAPPAR?

Låt barnen börja med
att rita stora fiskar på färgade
papper. Använd gärna kartongmallar som de kan rita runt i fall så
önskas. Rita med tuschpennor och
dekorera med olika pysselmaterial.
Många fiskars fjäll glänser så fint
så det är härligt med glitter eller
glänsande papper. Limma fast
runda magneter som ögon.

När barnen har skapat
klart är det dags att se om
det nappar! På baksidan av en
vaxduk ritade vi ett hål med vatten
och limmade fast bomull som snö
runt hålets kanter. Det går även
att skära ut ett hål ur en kartong.
Använd ett pimpelspö eller en
träpinne. Sätt en magnet
som krok på fiskelinan.
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VILKEN CIRKUS

Vi börjar med att läsa boken Drutten och Plutten leker cirkus av Anna Hansson.
Plutten och Drutten vill bjuda sina vänner på en cirkusföreställning men problemet är att
Drutten har scenskräck. Hur ska det gå med föreställningen!
När vi läst klart boken hör vi plötsligt musik från Berättarrummet.
Vad är det? Det låter som cirkusmusik.
Tillsammans med barnen öppnar vi sakta dörren till nästa rum och där hittar vi ett litet
cirkustält. Vem sitter i tältet? Vi kikar försiktigt in och där sitter en ledsen clown.
Men varför är clownen ledsen? Är det för att clownen inte har någon publik?
Ja, men barnen kan ju hjälpa clownen och vara publik!
Clownen ska trolla men det går inte så bra. När clownen ska trolla fram en vit kanin
ur hatten så visar det sig att det är ett par prickiga kalsonger och när clownen ska trolla bort
sig själv och bli osynlig syns clownen ändå. Allt blir väldigt tokigt och roligt!
TIPS! Ett roligt trick är när clownen tappar hatten på golvet och precis när clownen ska ta
upp den från golvet sparkar clownen till hatten med sina stora skor så den far iväg.
Det går att upprepa flera gånger vilket barnen kommer att uppskatta.
Efter att clownen gjort några cirkuskonster får barnen skapa egna clowner i Studion.

VILKEN CLOWN
GÖR DU?

Fotografera barnen
samtidigt som de håller sina
clownmasker framför ansiktet.
Gör en e-bok tillsammans.
Skriv ner det barnen berättar
om sina clowner.
Lek cirkus!

Skapa clowner av
papptallrikar, pom-pom bollar,
silkespapper, garn, färgat papper
och rita med tuschpennor. Tejpa
fast clownansiktet på en träpinne
så det går att hålla masken framför
ansiktet. Vad heter din clown?
Vad gillar clownen att göra?
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GÅ PÅ LINA

Cirkustemat fortsätter...Vad är en cirkus? Är det någon som har varit på en cirkusföreställning?
Vad hände då? Vi läser Hugo, vilken cirkus! av Mia Nilsson så kanske vi får reda på mer.
Hugo och hans vänner planerar för en praktfull cirkusföreställning i skogen.
De tränar cirkusnummer, poppar pocorn och gör affischer. En liten tystlåten björn drömmer
om att få dansa på lina.
Ska vi balansera på lina som Hugo och björnen?
Ja det gör vi!
Vi hittar en röd lina på golvet som är gjord av tejp. Vi provar att balansera och linan leder oss
från samlingen in till Studion där vi skapar härliga fantasifulla cirkustält.
Och vem vet, kanske det vankas popcorn i rödrandiga
kartonger när alla har skapat klart.

VILKET
CIRKUSTÄLT
GÖR DU?

Skapa färgglada cirkustält!
Klipp till remsor av falskartong
ca. 15 cm höga och ca. 50 cm långa.
Dekorera remsorna med färgade
papper och olika mönster. Rita
detaljer med tuschpennor. Häfta
ihop ändarna så det blir ett runt
cirkustält. Gör ev. ett tak och
måla en bit kartong som
mark och låt torka.

Fortsätt dekorera tältet
med vimplar, pärlor, sugrör,
tårtpapper m.m. Trä pärlorna
på ståltråd för att få stadga.
Vad heter cirkusen? Gör en skylt!
Fortsätt gärna att bygga en värld
runt om cirkusen med figurer
och djur. Lek cirkus med
figurerna och tältet.
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LÅT OSS LUSSA!

Är det lucia i dag? Nej det är lucia om några dagar, men det är väl bra om vi börjar träna på några
sånger redan nu. Eller hur? I Fantasifabrikenlådan ligger det en luciakrona! Vem ska vara lucia?
Vår stora Bamsebjörn vill vara lucia. Titta här en stjärnstrut! Och vem ska bära stjärnstruten?
Kanske vår robot! Och titta här en tomteluva! Den får... gunghästen. Men titta här en CYKELHJÄLM! Ska den också vara med i luciatåget? Okej! Tänk om nån snubblar på den långa vita
särken. Då är det toppenbra med en cykelhjälm.
Vi läser boken Konrad lussar från förlaget Olika som tar upp rätten om att få vara precis hur man
vill sedan SKAPAR VI ETT HÄRLIGT, GALET LUCIATÅG MED PLATS FÖR ALLA!
Dinosaurier, clowner, godisråttor, tomtar och lucior i en härlig blandning.
Måla ett stort pepparkakshus i kartong och låt barnen dekorera dem med vit färg, tårtpapper,
glitter, paljetter m.m. Hjälp barnen att skära/klippa ut fönster och och placera sedan en ljusslinga
eller batteriljus för att skapa en mysig stämning.

VEM GÖR
DU I
LUCIATÅGET?
Gör härliga figurer till
luciatåget av koner i kartong.
Gör luciakronor av piprensare
och tomteluvor av filt eller papper.
Låt barnen använda sin fantasi och
låt dem skapa precis hur de vill.
Alla är välkomna att vara
med i luciatåget!
Skapa ett stämningsfullt
vinterlandskap med pepparkakshuset och luciatåget. Ställ
vinterlandskapet synligt på en
hylla, ett bord eller i ett fönster.
Låt barnen berätta om vilka som
lussar och för vem eller vilka.
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BUSIGA BACILLER

Vi läser boken Vem är sjuk? av Stina Wirsén. Hur blir man förkyld? Vad är virus?
Och vad är egentligen en bacill? Låt barnen skapa egna påhittade baciller.
Vad heter de och vilken sjukdom sprider de? KÄRLEKSSJUKAN? Avundsjukan?
Eller kanske Krokodiltårssjukan?
Ja många tokiga sjukdomar kan det bli!

! Se filmen Busiga baciller

TIPS!
ANVÄND EN
GAMMAL TAPET
SOM BAKGRUND
VID FOTO/FILMNING

VILKEN
BACILL
GÖR DU?

Börja med att klippa
ut en form till bacillen i färgat
papper. Klipp garn från olika
nystan och rulla ihop garnet till
en boll. Lägg garnet på en bit plastfolie eller i en liten plastpåse.
Spänn plasten över garnet och tejpa
på baksidan. Limma fast garnbollen på bakgrundsformen
av papper.

Placera klisterögon
och munnar på figuren eller
rita med vattenfast tuschpenna.
Lägg bacillerna mot en bakgrund
ex. tapet eller måla en passande
bakgrund. Gör en stopmotionfilm med appen iMotion.
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GLASSKIOSK

Vi läser boken Kiosken av Anete Melece. Undrar vad Olga gör just nu?
Riiiiiing! Vem ringer? Jo det är Olga som ringer och hon berättar att alla glassar har tagit
slut. Hon behöver hjälp för kön till kiosken blir bara längre och längre. Olga anropar
Glassakuten och hon önskar en leverans med många roliga och annorlunda glassar och med
olika smaker. Nu får vi rycka in och hjälpa henne!
I GLASSAKUTEN jobbar Ben och Jerry och de har färgglada kepsar på huvudet. De bär
med sig en blå kylbox i plast. De öppnar locket på kylboxen och där i finns olika föremål
som ex. en plastödla, nalle, pizzakartong m.m. Olga vill ju ha annorlunda glassar och
föremålen hjälper oss att sätta igång vår fantasi. Ödleglass, nalleglass, pizzaglass, popcornglass, sagoglass, snögubbsglass eller hundglass, ja många glassar blir det.
Dags att sätta igång för vi har bråttom!

VILKEN
GLASS
GÖR DU?

Vi använde strutar i kartong
som det går att rita eller limma
fast saker på. Är struten stor går det
att fylla den först med lite papper.
Vi hade förberett med bollar i olika
storlekar av hushållspapper och
tapetklister. Bollarna går att klä in
med silkespapper eller måla.
Duka upp med många
olika material.

Dinosaurieglass,
helikopterglass, spottmonsterglass, kaktusglass m.fl.
Förbered ett ställe där ni leker
glasskiosk och turas om att sälja
glass. Klä gärna ut er med olika
hattar m.m. Vilka kunder kommer till kiosken och vad
händer när någon kommer
för att tjuva glassar?

s
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MONSTERTRUCKAR

En bok som vi vill tipsa om är Monstertruckar av Matt Doeden. Den passar bra som ingång
till temat. Det är något häftigt med klumpiga karosser och de gigantiska däcken.
Vi inleder med att titta på en kort YouTubefilm från Monster Jam där monstertruckar tävlar
och hoppar över olika hinder. Bilarna är utsmyckade på många olika sett för att se så häftiga ut
som möjligt.
I filmen Monster Jam 2020 ser en bil ut som en argsint hund med långa öron från taket och en
målad nos där fram och vassa tänder på sidorna. En ljusgrön och svart monstertruck har piratflagga där bak och döskallar på sidorna och en annan ser ut som en punkare med en tuppkam
på taket. MONSTERTRUCKAR KAN FÅ SE UT HUR SOM HELST!
Men de måste ha STORA hjul.

! Se filmen filmen Monstertruckar som vi gjorde tillsammans med barnen

.

VILKEN
MONSTERTRUCK
KÖR DU?

Börja med att skapa ett
underrede till själva karossen
genom att limma ihop ca. 4 st.
glasspinnar. Sätt två glasspinnar
som stöd på baksidan för att hålla
upp konstruktionen. Rita sedan över
delen på ett färgat papper. Dekorera
med ex. eldsflammor och flaggor.
Gör stora hjul av svart kartong
och folieformar som
glänsande fälgar.

Gör en enkel bakgrund
med ett stort färgat papper.
Måla eller klipp ut kullar som
bilarna kan hoppa över. Gör en
film i iMotion och lägg slutligen
på fartfylld musik i iMovie.
Njut av filmen om och om
igen! Wrrrrroooooooom!
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VI BYGGER MED KLOSSAR

Visst är det kul med lego? Efter att lyssnat in olika önskemål från barnen bestämde vi oss för
att göra en legovärld. Det är många som är legofantaster och det är kul att bygga tillsammans.
Vi började med att duka fram generöst med material i olika genomskinliga lådor på borden
och sorterade färger, hjul och figurer i olika lådor. Som inspiration finns det flera olika legoböcker som ex. Bit för bit ABC eller Bit för bit 123 av Ylva Blomqvist.
Barnen fick skapa vad de ville till den gemensamma legovärlden.
På ett lågt bord hade vi lagt ut flera stora legoplattor. När de var färdiga med sitt alster fick de
placera det på plattorna. På ett stativ ställde vi en ipad och barnen flyttade sina legofigurer steg för steg samtidigt som vi fotograferade i appen iMotion. På så sätt växte legovärlden fram. På väggen bakom bordet hade vi hängt upp ett grönt tyg så vi även kunde använda
oss av greenscreen. När alla var klara satte vi ihop filmsnuttarna till en liten film med en gratis
bild från Pixabay i bakgrunden och lite musik. När vi arbetar med barnen är det inte bara
slutresultatet som är det viktiga utan resan dit, men det är såklart extra skojigt att exempelvis
kunna titta på en film som man gjort tillsammans. Det är något speciellt att få se sina skapelser
få liv.

				

!Se filmen Legovärld på YouTube.

HUR
HÖGT KAN
VI BYGGA?
Låt varje barn få en
fyrkantig kartong att dekorera.
Dela mjölkkartonger för att få till
en kub. Lägg fram allt möjligt material som kan inspirera. Det kan vara
bitar av tyg och fuskpäls, pompombollar, målarfärger, klistermärken, stora ögon och munnar,
vinylplast m.m.

Lägg en träskiva på
golvet och börja sedan bygga
ett högt torn. Hur högt kommer
det att bli? Låt barnen ställa sina
klossar där de tycker att de passar.
Nu har ni skapat en skulptur tillsammans och den kan vara
startskottet för att ta reda på
mer om konst och vad
skulptur är för något.
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KANINER PÅ VIFT

En riktig pärla till bok är VAD HAR HÄNT HÄR? av Julia Neuhaus och Till Penzek.
Det här är en bilderbok skriven helt utan text och i stället finns det tolv bilder som berättar
var sin liten historia. Bredvid varje bild finns en QR-kod och när du scannar av QR-koden
med mobilen eller surfplattan öppnas automatiskt en kort animerad film med ljud och musik.
Filmen visar vad som hänt strax före bilden och för att kunna se filmerna behöver du ladda
ner en app för att scanna av en QR-kod. Vi använde oss av gratisappen QR reader.
På Fantasifabriken börjar vi med att studera ett par bilder i boken och fundera över vad vi tror
har hänt. Efter vi funderat och fantiserat klart ser vi på filmerna för att ta reda på hur författaren
har tänkt. Oj så överraskade vi blir! Det är inte alls som vi trodde!
När vi kom fram till bilden med kaninerna gör vi likadant som tidigare och tittar på filmen.
Sedan går vi tillbaka till bilden. Nu vet vi vad som har hänt tidigare men vart är kaninerna på
väg? Kanske till Gran Canaria? säger ett barn.
Det tycker alla är en bra idé! JA! Vi gör en film om kaninerna på Gran Canaria.

! Se filmen Maskerade kaniner på vift!

HUR ÄR DIN
KANIN
MASKERAD?

Förbered mallar med
kaniner på vanligt ritpapper.
Låt barnen dekorera och måla sin
kanin. Kopiera upp och lägg fram
olika accessoarer att välja bland,
solglasögon, skägg, hattar, väskor
mustascher m.m.
Klipp ut kaninen och klistra fast
den på en grön pappersremsa.

Täck bordet och bakgrunden med gröna papper
eller tyg. Ställ upp en ipad på
ett stativ och filma kaninen när
barnet håller i sin pappersremsa
och rör den försiktigt fram och tillbaka.Välj ett foto som passar och
använd appen Green Screen
by Do Ink. Färdigställ
filmen i iMovie.
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RULLBRÄDOR

Ner, ner, ner, ner för backen ner!
Har ni hört talas om tant Skateboard? Inte? Men då ska jag berätta om en tant som till
och med är äldre än mig. Hon heter Ingegerd och är inte som alla andra tanter.
Hon kan varken laga mat, baka bullar eller sy, som många andra tanter kan, men hon
älskar att åka SKATEBOARD. DET ÄR DET ALLRA ROLIGASTE HON VET!
Många av Ingegerds gamla vänner har dött så en dag ledsnar hon på ensamheten och
ger sig ut på jakt efter nya vänner. Kanske hittar hon en ny vän som också gillar att åka
skateboard.
Vi utgick från boken Tant Skateboard av Lotta Eriksson men valde att berätta boken,
samtidigt som vi visade de härliga bilderna. Tänk att man kan vara så gammal som
Ingegerd och ändå åka skateboard. Undrar då hur liten man kan vara?
Vi tittade på en charmig film på YouTube som heter Wyatt´s Big Day at the Skate Park
som handlar om en liten kille med blöja och napp som också är en fena på skateboard.

VEM ÅKER
PÅ
DIN RULLBRÄDA?

Låt varje barn fundera
över om det finns någon figur
eller mjukisdjur där hemma som
skulle bli glad över att få en rullbräda.
Nalle, dinosaurien eller kanske barbie?
Visa leksaker i olika storlekar så
barnen kan jämföra och tänka ut hur
stora brädorna behöver vara.
Smurfen vill ha en liten bräda
men Råttis behöver
en stor.

Vilken form ska
rullbrädan ha? Kanin vill
kanske att brädan ska se ut
som en morot och Råttis gillar
graffitti. Klipp ut brädor i kartong
och dekorera genom att rita och
klistra. Få hjulen att snurra, se
workshop nr.19. Vilken bräda
rullar längst? Testa med leksaksdjuren och bygg en
liten ramp.
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HEJ VARMKORV!

Hej varmkorv! av Lily Murray är en rolig bok med skojiga illustrationer som vi använt
i flera workshoppar både för barn och vuxna, och det är något med ordet korv som gör
att alla blir på glatt humör! Tillsammans med de yngre barnen sjöng vi under samlingen
sången Blommig falukorv av Hans Alfredsson. Efteråt funderade vi kring vilka olika
sorters korvar det finns. Prinskorv, grynkorv, leverkorv, vegetarisk korv, isterband, ja
många olika sorters korvar finns det!
Vi läste boken Hej varmkorv! men stannade berättelsen precis när korven håller på att
bli uppäten men inser att den kan rulla iväg.
VART RULLAR DIN KORV? Barnen hittade på egna fantasifulla korvar och vi
skapade en liten film med apparna iMotion och Green Screen By Do Ink.
Filmen handlar om barnens korvar som flyr grillen.

!

Se YouTubefilmen Rullande korvar på Fantasifabriken

VART RULLAR
DIN KORV?

Gör roliga korvar av
färgat papper men kom ihåg
att inte använda grönt om ni ska
arbeta med greenscreen. Dekorera
med klisterögon, munnar och rita
detaljer med tuschpennor.
Fotografera korvarna mot ett
grönt papper eller tyg.
Välj en bakgrundsbild
på Pixabay.

NO-lärarkorven fick feeling på lektionen
om rymden och svävade iväg.

Blåbärskorven rullade till skogs
och åt blåbär så läpparna blev blå.

Vart rullar din korv?
Skapa en stop motion film
med iMotion eller ett bildspel
med iMovie. Låt barnen berätta
och skriv ner berättelsen.
Det blir garanterat en film som
lockar till många skratt.
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GLUPSKA GETTER

BARNKONVENTIONEN
Artikel 27:
Alla barn har rätt till, bostad,
kläder, mat och vatten.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Genom att arbeta kring
boken Äta gräs av Sami Said uppmärksammar vi barnkonventionens artikel 27.
Boken utspelar sig i en fattig eritreansk by med dagar av torka, svält och översvämningar.
Imani är konstant hungrig och vi pratar om hur det kan vara i ett fattigt land där det inte finns
mat och det är torka. Kan vi hjälpa till? Hur då?
Ska vi göra en regnlåt? Vi tar fram hinkar, vattenflaskor, paraplyn, vattenkannor, gummistövlar
m.m. som vi använder som instrument. Kanske vi kan hitta på en regnramsa tillsammans? Hur ska
den i så fall gå? När vi spelat klart funderar vi vidare över de busvisslande getterna i boken och hur
viktiga de var för Imani och de andra i byn, även om de inte alla gånger var så snälla.
Är det en grupp förskolebarn kan det vara början till ett större projekt och kanske hittar ni på ett
sätt att samla in pengar för att köpa en get och skänka bort. Det finns flera organisationer
där en insats i en get inte behöver kosta många kronor.
Nu är det dags att skapa och HUR VISSLAR MAN SOM EN GET?

HUR LÅTER
DIN GET?

GLUPSKA
GLADA
GRYMMMA
GULLIGA
GETTER!

Skapa roliga getter
med papptallrikar, garn,
silkespapper, garn och filttyg.
Rita, klipp och klistra!
Låt barnen leka boken och alla
kan vara de busiga getterna.
Vi lär oss att vissla och låta
som en get!
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LUFTBALLONGER

BARNKONVENTIONEN
Artikel 22:
Flyktingbarnet har rätt till
skydd och hjälp om det
kommer ensamt eller
tillsammans med föräldrar
eller annan person.

Genom böcker och skapande kan man närma sig de svåra frågorna och Viveka Sjögrens
fina bilderbok Pojken i taket berör ämnet av att behöva fly från en plats och bosätta sig
på ett nytt ställe. Boken handlar också om att våga öppna upp sitt hem för någon som
känns annorlunda och främmande.
I boken flyttar Sesam som är en östafrikans antilop in till en älgfamilj.
Hur ska de kommunicera och förstå varandra? Varför stänger han dörren och varför
vill inte antiloppojken sova i den nybäddade sängen?
I fantasifabrikenlådan ligger det en luftballong med en liten figur,
är det kanske Sesam?
Tänk om vi skulle flyga iväg i en LUFTBALLONG och hamna på en helt annan plats i
världen.
Hur skulle det vara?
Hur skulle vi göra oss förstådda?
Hur skulle vi vilja bli mottagna?
Tänk om någon plötsligt landade med en luftballong här utanför!
Vad skulle vi göra då?

VART
FLYGER DIN
LUFTBALLONG?
TIPS!
SPARA
NÄTPÅSARNA
FRÅN FRUKT
& GRÖNT

Gör en luftballong av
en julgranskula eller återanvänd bollar från en gammal
ljusslinga. Är kulan genomskinlig
går det att måla den med akrylfärg.
Klipp till en bit nät som du lägger
runt bollen och knyt fast tre snören.
Gör en liten korg av en halv toarulle och ett par sandsäckar av
ex. byggmajs som formas
lätt med lite vatten.

Vem flyger i luftballongen?
Skapa figurer i lufttorkande lera.
Den lufttorkande leran blir lätt när
den torkat och går även att måla.
Häng upp luftballongerna och låt
barnen berätta om sin figur
och vart den är på väg.
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KRITORNA PROTESTERAR!

BARNKONVENTIONEN
Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka
sin mening och åsikter.

Kritorna protesterar av Drew Daywalt är en rolig bok om hur Hugos kritor plötsligt har
fått nog. De är trötta på att alltid behöva färglägga samma gamla saker, så nu har de gått ut
i strejk!
Vad är en strejk? Hur gör man då? Greta Thunberg strejkar. Varför strejkar Greta?
Men titta här! Här ligger massor av kritor och vad står det på lappen?
ALLA KRITOR HAR RÄTT ATT UTTRYCKA SIN MENING OCH SINA ÅSIKTER
/Kritkonventionen artikel 12
Vad betyder det?
Ska vi hjälpa kritorna med att uttrycka sina åsikter?
Ja, vi kan göra ett demonstrationståg!

VAD
PROTESTERAR
DIN
KRITA MOT?
TÖM KRITLÅDAN!
Ofta har vi samlat på oss gamla
trötta kritor i någon låda som bara
ligger och tar plats. Plocka fram
kritorna och låt dem komma till tals.
Limma fast plastögon, armar och
ben av ståltråd eller piprensare,
Gör små skyltar av tandpetare
och kartong.

Hjälp barnen att
skriva kritans budskap på den
lilla skylten och limma fast
den i kritans hand. Ställ upp alla
demonstranter och läs högt deras
budskap. Fortsätt att göra en
gemensam stor bild på spännpapper. Måla slutligen ett
landskap som gör alla
kritor nöjda!
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BARNKONVENTIONEN
Artikel 3:

FARLIGA PLATSER

Barnets bästa ska alltid
komma i första rummet
vid alla åtgärder
som rör barnet.

I boken Gropen av Emma Adbåge får vi verkligen ta del av barnens perspektiv på saker
och ting. Alla barnen älskar gropen som finns bakom gymnastiksalen!
Där trivs barnen för där kan de leka vad som helst, björnmamma, koja, gömställe, kiosk,
ja allt. Men de vuxna gillar inte alls gropen för de tycker den är farlig.
De FÖRBJUDER barnen att leka i gropen eftersom någon kan göra sig illa.
Barnen tycker det är såååå tråkigt men plötsligt har de upptäckt ett nytt ställe, nämligen
kanten. Kanten kan de leka på!
Men då säger de vuxna att kanten är farlig och att de kan trilla ner i gropen.
Så nu är det nog!
Under samlingen funderar vi över boken som vi läst tillsammans.
Kan det vara så att vuxna ibland måste säga till? Vissa saker kan vara farliga.
Kan ni komma på något som är väldigt farligt? Till och med LIVSFARLIGT?
Något som är väldigt bra är att i fantasin kan vi vara på världens farligaste platser,
utan att det är farligt.

VILKEN
FARLIG KOJA
GÖR DU?

En ondskefull giraffkoja är väldigt farlig!

En godisgömma där du kan äta godis
när du vill kan vara en förbjuden plats.

Skapa förbjudna kojor
där det är riktigt farligt.
Zombies, godis, hajar, svärd,
vårflod, krokodiler, fyrverkerier,
trädtoppar, TV-spel eller tjuvgömmor. Använd lådor, askar, toarullar,
tyg, glasspinnar, ståltråd och annat
skaparmaterial. Låt barnen
berätta om sina farliga koja.

Vad händer i kojan?
Fotografera kojan med
en ipad. Öppna appen Green
Screen by Do Ink och sätt igång
filmkameran. Lägg sedan in fotot
på barnets koja. Filma när barnet
berättar och agerar i kojan.
Projicera gärna bilden på
väggen så barnet kan se
sig själv i kojan.
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