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Om Skottes Musikteater
Skottes Musikteater är en fri teatergrupp sedan 40 år tillbaka. De har Spegeln i Gävle
som hemmascen och turnerar kontinuerligt över hela landet med olika produktioner för
både barn och vuxna. Deras varma, känslomässiga berättelser är fulla av överraskande
vändningar och berättas med stor musikalitet, teatralitet och lust.
Om föreställningen Grisen som vill få det bättre
En musikalisk berättarföreställning om grisen som vill få det bättre, ja varför inte så
bra som bara en kunglig gris kan ha det? Grisen, som heter Jönsson, rymmer från sin
gyttjepöl på gården för att söka lyckan. Jönssons möten med andra blir både lyckosamma, spännande och faktiskt rent av livshotande. När det uppstår kluriga eller
läskiga situationer får barnen/publiken, genom röstning, påverka vad Jönsson kan
göra för att ta sig vidare. Skottes musikteater lät sig inspireras av en norsk folksaga
inför denna del ett i projektet Sagoslingan. Alla tre pjäserna i projektet bygger på
folksagor och inbjuder till att barnen påverkar handlingen.
Om Litteraturhuset Trampolin
Litteraturhuset Trampolin ligger i Sandviken och arbetar med att stärka barn och ungas
läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande.
Trampolin erbjuder litteraturprojekt och skapande berättarworkshoppar i förskola, skola
och för barn och unga på fritiden, samt sprider sina metoder och arbetssätt till en vuxen
målgrupp genom fortbildningar, pedagogiskt material och på sin blogg
www.litteraturhusbloggen.se.

HANDLEDNINGEN

Nu har ni sett Skottes härliga föreställning om Grisen som ville få det bättre.
I samarbete med Skottes Musikteater har Litteraturhuset Trampolin tagit fram en
handledning med inspiration från föreställningen med koppling till förskolans och
grundskolans läroplan. Med handledningen vill Trampolin uppmuntra till att läsa
och skapa tillsammans med barnen och ge förslag på olika workshoppar som
involverar estetiska uttryck som bild, drama, musik, rörelse, lek och digitala
verktyg.
Det finns många grisar från böckernas och filmernas värld som vi bara älskar.
Griseknoen, Nasse, Babe och nu vår nye favorit Grisen Jönsson som till och med är
en kunglig gris. Skottes musikteater blev inspirerade av en norsk folksaga och när
vi på Trampolin fick se föreställningen blev vi också väldigt inspirerade till att
fantisera vidare kring Grisen Jönsson och hans familj.
Varje workshop inleds med en kort berättelse för att sätta igång barnens fantasi och
engagemang. Efter inledningen beskrivs varje aktivitet ingående med text och bilder
och materialet är utformat så det går att anpassa workshopparna efter barnens ålder.
Framförallt vill vi att det ska vara en lustfylld handledning där du som pedagog ska
kunna plocka det som passar din undervisning i ämnen som bild, svenska, musik,
biologi, matematik och teknik.
Läsning och högläsning är en mycket viktig del i ett barns språkutveckling och i
handledningen finns en boklista fylld av godbitar med skönlitterära böcker kopplade
till temat. Med det här materialet hoppas vi kunna inspirera er till att själva skapa,
berätta, dramatisera och leka vidare på förskolan och i skolan.

Baron Piggy von Knorring

KUNGLIGA GRISPORTRÄTT

Grisen Jönsson fick många kultingar med sin sugga Svea
och numera har de en stor och fin familj med ett gigantiskt
släktträd. Som sig bör har alla i släkten fina titlar och långa
och lite krångliga namn. En adlig grisfamilj kräver inte bara
ståtliga namn utan också en stia med en viss kunglig glans.
Bonden Persson tapetserade därför väggarna i stian med
överblivna tapeter från bostadshusets senaste renovering,
ja, för sisådär 30 år sedan.
Sedan spikade han upp ramar av gamla bräder varvat med de
han fyndat på loppis. Alla med sin egen form och färg.
Rasande fint blev det,men något fattades.
Alla ramar gapar så ödsligt tomma.
Ja just det! Porträtten!
Den kungliga grisfamiljen måste ju ha pampiga grisporträtt
men hur ska de gå tillväga? Kanske en griskonstnär!
Men var på landsbygden ska de hitta en konstnär som är expert
på kungliga grisporträtt. Jönsson och bonden funderade en lång
stund tills Grisen Jönsson kom på en briljant idé.
Nu vet jag! Barnen såklart!
Barnen är de bästa konstnärerna så de får uppdraget att skapa
grisporträtt till oss.
Vill ni hjälpa Grisen Jönsson och hans familj ?
Så bra! Då är det dags att skapa kungliga grisporträtt?

Fotografera barnen och lägg på ett grisfilter med appen Animal Face.

VILKET GRISPORTRÄTT GÖR DU?
Skapa släktporträtt åt Grisen Jönsson med foto och collage.
Detta behövs:
En ipad eller mobil.
Skrivare med A3 papper, tuschpennor, sax, lim, limpistol,
guldpapper, garn, tyg, knappar, mönstrade papper, tårtpapper,
dekorband, washitejp, klistermärken, glitter m.m.
Färgade papper eller kartong till ramar.
Ev. fyra tärningar för att välja grisnamn.
Så här gör du:
Börja med att ladda ner appen Animal Face på en mobil eller ipad.
Använd kameran i appen och fotografera ett barn i taget mot
en vägg, draperi, eller gardin.
Välj grisfiltret och placera det över barnets ansikte.
Kom ihåg att spara bilden innan det är dags att fotografera nästa barn.
Skriv sedan ut alla foton på A3 papper.
Klipp och klistra med olika material och skapa kungliga grisporträtt med
tjusiga kläder, medaljer, kronor, tiaror och hattar.
Gör gärna egna ramar av kartong eller färgat papper och sätt slutligen upp
alla porträtt på väggen. Skapa roliga namn med hjälp av tabellen på nästa
sida och gör namnskyltar till porträtten.

KUNG FÖR
EN DAG!

Lady Bubba Griselius

Tänk om du var kung för
en dag! Vad skulle du
bestämma då?
Kanske något som gör
det bättre på förskolan,
skolan eller hemma.

Lord Benny Sv

inborst

VAD HETER JÖNSSONS SLÄKTING?
Nu är det dags att hitta på ett passande namn till ditt porträtt.
Använd gärna tabellen med de tokiga och krångliga
grisnamnen eller hitta på helt egna.
Slå fyra tärningar. Addera ihop talen.
ex. 1 + 1 + 1 + 1= 4
Sök i första kolumnen efter talet du fick fram.
Skriv ner titeln som finns i rutan.
Siffran 4 = Hertig
Slå fyra tärningar. Addera ihop talen.
ex. 3 + 2 + 1 + 4= 10
Sök i andra kolumnen efter talet du fick fram.
Skriv ner förnamnet som finns i rutan.
Siffran 10 = Rosa
Slå fyra tärningar. Addera ihop talen.
ex. 6 + 5 + 6 + 6 = 23
Sök i tredje kolumnen efter talet du fick fram.
Skriv ner efternamnet som finns i rutan.
Siffran 23 = Silversvål

SKRIV ELLER BERÄTTA!
Nu har ni skapat olika griskaraktärer och de kan vara
början på en spännande berättelse. Utgå från porträtten och
berätta historier för varandra eller skriv korta berättelser om
de kungliga grisarna. Skapa ett stort släktträd.
* Vad heter grisen?
* Hur gammal är grisen?
* Var bor grisen?
* Vad tycker grisen om att göra?
* Vad gillar grisen att äta?
* Vad önskar grisen?

GRISEN HETER:

____________

______________

Titel

Förnamn		 Efternamn

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Titel:
Hertig
Hertiginna
Dame
Sir
Greve
Grevinna
Baron
Baronessa
Furste
Furstinna
Prins
Prinsessa
Kung
Drottning
Monsieur
Lady
Madame
Lord
Miss
Herr
Fru

________________________

Förnamn:
Fritte
Piggy
Babe
Doris
Pysse
Nasse
Rosa
Pinky
Bubba
Nalle
Cookie
Daisy
Noppe
Lusse
Noffan
Dolly
Benny
Bullen
Mugsy
Gizmo
Raffe

Efternamn:
von Knorring
Griselius
af Schnitzel
Karré
Baconsparre
von Nöffing
von Tryne
Skinksson
von Sylta
Svinborst
von Kulting
Fläskkotlett
von Korvring
Bratwurst
af Sugga
von Stia
de la Stroganöff
Späckstierna
af Marsipan
Silversvål
de la Svinto

VARNING!
Tre farliga grisar på rymmen

Det finns en gren av Jönssons släktträd som valt brottets bana.
Vad heter dessa galtar? Vilket brott har de begått och hur gick
det till när de rymde från fängelset?

KNORRAR PÅ RYMMEN

Om att sätta knorr på tillvaron eller var du vill!
En dag när de små griskultingarna lekt som vanligt på
ladugårdsbacken hittade de en dörr som de aldrig öppnat tidigare.
Skulle de våga göra det nu? De små grisarna var busiga och gillade
spännande äventyr och de var alldeles för nyfikna för att låta bli.
Vad kunde finnas på andra sidan dörren? Kanske fanns det en liten
hönsgård därinne, ved för vintern eller en galen ko.
Försiktigt gläntade de på dörren och smög in i det lilla rummet som
till deras besvikelse först såg ut att vara helt tomt. Det här var ju
inte alls roligt, men precis när de skulle skutta ut i solljuset igen
ropade lggy, den minsta lilla kultingen.
“Titta där på väggen, en rutig gris”.
På väggen hängde en stor tavla med en gris med massor av linjer
som gick kors och tvärs. Jutta som var äldst och redan hade börjat
skolan läste högt för sina grissyskon ”karré, kotlettrad, filé, skinka.”
Vad skulle de här betyda? De måste fråga pappa.
När Grisen Jönsson hörde barnens rop och skrik kom han rusandes
över gårdsplanen.“Pappa, pappa” ropade Kultingarna,
“kom ska du få se vad vi har hittat”. Jönsson undrade oroligt vad
det var hans små gullegrisar hade råkat på, han tänkte att det
måste vara något farligt eftersom de skrek som stuckna grisar.
Men när han fick syn på den stora gristavlan brast han ut i skratt.
Grisbarnen tittade förvånat på sin far.

”Nu barn, ska vi leka!” grymtade han.
”Leka, hur då? “Undrade Gronkie?
“Titta på tavlan och se om det är något som saknas? “
Barnen tittade länge och väl innan de kom på vad som saknades.
“Just det! Grisen har ingen knorr!”
Knorren hade ramlat ner och låg på golvet i en liten hög av halm och gamla
spindelben.
Nu fick barnen, en i taget, en halsduk knuten för ögonen. Efter att de snurrat så de nästan blev lite yra och väldigt vingliga, fick de en efter en prova
att sätta fast knorren på den rutiga grisens bakdel. Men det var lättare sagt
än gjort.
När Iggy var klar hade hon lyckats fästa knorren på grisens ben, Gronkie
satte knorren på kotlettraden, Jutta prickade självaste fläskfilén, och när
det var grisen Jönssons tur lyckades han placera knorren rätt på trynet.
Kultingarna tjöt av skratt.
“Jaså, det är här mina kelgrisar håller hus, jag har letat efter er överallt.”
Det var mamma Svea som kommit in i rummet utan att någon vare sig sett
eller hört när hon gjorde entré. “Men så hörde jag skrattet,” fortsatte hon
“och då förstod jag att det var hit ni hade gått. Men så roligt ni har, jag
vill också vara med.”
“Javisst”, sa pappa.” Gronkie, du fixar halsduken för mammas ögon och
ser till att hon inte tjuvkikar, och Jutta du får snurra mamma riktigt
ordentligt.”
“Pappa, pappa vad ska jag göra, jag vill också hjälpa till.” Det var lilla
Iggy som ännu inte fått någon uppgift.
“Du, lilla Iggy” sa pappa.” Du får den stora äran att lämna över knorren
till din mor!” Då upptäckte de nåt mycket märkligt, Knorren var borta. Hur
de än letade så kunde de inte hitta den. För ingen av dem hade lagt märke
till när knorren lämnade uthuset för att rymma sin väg. Den hade rymt för
att sätta knorr på sin egen tillvaro. Grymt va?
Vart tror du att knorren finns nu?

VART RYMDE KNORREN?
Sätta knorr på grisen:
Gör som Jönsson och hans kultingar, lek leken Sätt knorr på grisen.
Använd en ögonbindel, en bild på en gris (helst utan knorr) och en bit häftmassa. Gör en knorr av ex. papper, piprensare eller presentsnöre.Ta på ögonbindeln, snurra och försök sedan sätta knorren på grisrumpan. Vem kommer
närmast?
Gör en e-bok:
Skapa en e-bok med en ipad och apparna Book Creator och Green Screen
By Do Ink. Börja med att fotografera av knorren som ni lekt med mot ett grönt
papper. Låt barnen välja mellan olika gratisbilder från www.pixabay.se.
Öppna appen Green Screen By Do Ink och lägg fotot med knorren på den
valda bilden från Pixabay. Låt barnen placera knorren var de vill i bilden och
skriv ner det barnen berättar. De äldre barnen kan skriva själva och testa att
göra en egen e-bok. Skriv gärna ut ett exemplar av boken så att den som vill
kan bläddra i den när andan faller på. Vi lovar att den kommer locka fram
många skratt!

Grisens knorr stack i
väg och...

Skapa en gris med grundformer. Två cirklar och fyra trianglar.

VILKEN KNORR GÖR DU?
Fingerramsa:
Håll upp handen och vifta med ett finger i taget.
Den här lilla grisen går till torget
Den här lilla grisen stannar hemma.
Den här lilla grisen får sylt och kaka.
Den här lilla grisen får också smaka.
Och den här lilla grisen säger ouii, ouii, ouii
Skapa egna knorrar:
Använd en liten rund papperstallrik som grisens bakdel. Klä in den med silkespapper eller omslagspapper. Klipp ut en cirkel och fyra trianglar i färgat
papper. Två trianglar till bakbenen och två något mindre till öron. Limma fast
de olika delarna på baksidan av papptallriken. Dekorera grisens bakdel och
skapa en rolig knorr med piprensare och pärlor. Fäst grisens knorr genom
att göra ett hål i papperstallriken och trä igenom knorren.
Sätt upp bilderna på väggen.

Tre små grisar med ståtliga knorrar.

Foto: Anna Karlsson

TRE SMÅ GRISAR
&
HÅRTORKSVARGEN

Grisen Jönssons kultingar är riktigt vilda trots att de är
helt vanliga tamgrisar! De älskar att busa och leka hela
dagarna. Inte förrän solen börjat gå ner faller en efter en ihop
till en hög på stallbacken. När även Pinky den mest vilda av
dem alla faller ihop, lyfter Jönsson och Svea in dem försiktigt
till den trygga stian. Nu är alla så trötta och behöver vila.
Kultingarna kryper upp vid Jönsson och Sveas mjuka och
varma kroppar och de bökar runt en stund tills alla har hittat
den perfekta sovställningen. När alla har kommit till ro viskar
Svea.
- Är det någon liten kulting som vill höra en godnattsaga?
- Ja! Svarar alla kultingarna snabbt, för de älskar sagor.
Då börjar Svea berätta sagan om de tre små grisarna och den
otäcka vargen. Den handlar om tre små grisar som bygger var
sitt hus för att skydda sig för vargen som vill äta upp dem.
När vargen kommer blåser och frustar han på deras små hus.
Ja det är en GRYMT spännande saga!
Undrar hur ska det gå för de tre små grisarna?
Vågar ni höra den?

Sagan om de tre små grisarna och hårtorksvargen med Sandvikens folkbibliotek.

VILKET HUS GÖR DU?
Börja med att titta på filmen Tre små grisar och hårtorksvargen.

Filmen finns att se på Sandvikens folkbiblioteks kanal på YouTube.
Skapa nya fantasifulla hus till grisarna! Det kan vara kanelbullehus,
molnhus, regnbågshus, plåthus m.fl.
Till detta behövs:
En hårtork, mjölkpaket, mönstrade papper, limstift, limpistol, sax,
hobbykniv, linjal och olika dekorationer. Obs! Hobbykniven får endast
användas av en vuxen. En limpistol är bra för att limmas fast tyngre
dekorationer som knappar, pinnar m.m. men tänk på att den blir mycket het.
Gör så här:
Klä om mjölkpaketet med papper. Be en vuxen om hjälp med att skära ut
fönster och dörrar. Dekorera huset med olika material, rita och måla.
Ställ sedan upp husen på en rad och ta fram hårtorksvargen för att prova
vilka hus som håller bäst när vargen blåser på dem. Gör en egen hårtorksvarg
med ett par klisterögon och öron av kartong eller filt.
Gör en egen dockteater:
Blev ni inspirerade att göra en egen dockteater eller film? Välj en annan saga
och skapa en dockteater med mjukisdjur, leksaksfigurer eller skapa egna handdockor av gamla strumpor. Bygg upp en enkel scen lik den på filmen med en
bakgrundsbild och ett tyg över ett bord eller byrå. Ett barn kan vara berättare
medan en eller flera flera sköter det som händer bakom och på scenen.

Förslag på några roliga sagor
De tre gräsliga små grisarna
av Liz Pichon
Använd din fantasi men var
försiktig med vad du önskar dig!
av Nicola O’Byrne
Bockarna Bruse på badhuset
av Björn Rørvik & Gry Moursund
Blinda Rödluvan och vargen
av Xu Han
När prinsessor går på äventyr
av Per Gustavsson

Foto: Anna Karlsson
Skapa en egen hårtorksvarg som pustar och
frustar på grisarnas hus.
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KOCKAR & KASTRULLER

Nog kan Grisen Jönsson skratta högt och leka med sina kultingar
för numera är han lycklig och fri, ja precis som vi.
Att han lyckats smita från den kungliga kocken var en bedrift
och det var inte många grisar som hade lyckats med det konststycket.
Nu slapp han vara orolig och rädd för att han själv, Svea
eller kultingarna skulle bli sylta, gryta eller korv. Efter en stunds
funderande bestämde sig Jönsson för att undervisa kultingarna om
grisarnas grymtande historia och vad det egentligen var för skylt de
hade hittat i ladugården. ”Skyltar som den har funnits på många platser”
började Jönsson och kultingarna lyssnade uppmärksamt när han
berättade om den gången han rymde från kungen, kocken och den stora
puttrande grytan i slottet. Jönssons önskan är att alla grisar i världen
ska slippa vara rädda för att hamna på någon kungs middagstallrik och
genom att berätta sin historia hoppas han att det aldrig ska ske igen.
I slottet hade man fått tänka om efter den pinsamma incidenten med
grisen som rymde. Snabbt hade ryktet spridit sig och många hade
skojat om kocken och kungen som jagat grisen Jönsson i det stora
slottet. Ja allt var så pinsamt så kungen hade förbjudit kocken att han
inte på några vilkor hädanefter fick laga några rätter med kött.
På väggen hängde en bild av en stor gris och kocken läste högt för sig själv.
1.kind 2.karré 3.revbensspjäll 4. picnicbog 5.kotlettrad 6.fläsksida
7. fläskfilé 8. rostbiff 9.fransyska 10.skinka....som är så gott, snyftade
kocken. I ilska rev han ner sin fina styckningsplansch och
slängde den i soporna. Han tålde inte att se den eftersom den påminde
honom om alla goda maträtter som han aldrig mer skulle laga.

Vi räddar planschen från soporna och gör ett pussel!
Skriv ut bilden med grisen på ett lite stadigare papper eller
limma upp bilden på en bit kartong. Klipp ut de olika delarna.
Pussla ihop grisen i ordningen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

VAD FINNS PÅ KUNGENS MENY?
Kocken och kungen hade tänkt äta upp Grisen Jönsson men som
tur var lyckades han rymma från den puttrande grytan.
Kocken har svårt att hitta på nya maträtter till kungen som inte
innehåller kött så nu behöver han din hjälp så han inte förlorar
jobbet som kunglig hovkock. Hjälp kocken att skapa en ny meny.
Skriv in de maträtter du gillar.
Roa er kungligt!
Skapa en gemensam meny och förbered en glansfull fest tillsammans.
Duka långbord och gör det riktigt fint. Skapa egna kungakronor av papper
och gamla tapeter. Dekorera med glitterlim och paljetter.
Klä ut er och ställ till med ett kungligt party, med en del spektakel.
Dansa loss till musik med ”The King” och ”Queen B”. Ja vilka är de?
Eller varför inte skapa en egen kastrullorkester med ljuv skrammelmusik.

		
		Duka till fest och gör en egen fantasifull meny.

GRISKONVENTIONEN

		
		
Griskonventionen- våra fantasifulla artiklar
Artikel 1
En gris – är ett av människans äldsta tamdjur och ska respekteras därefter.
Artikel 2
Alla grisar har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3
Grisens bästa ska beaktas i alla beslut som rör grisar.
Artikel 6
Varje gris har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 7-8
Grisen har rätt till ett namn och en nationalitet.
Artikel 9
Grisen ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det
är för grisens bästa. Grisar som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att
träffa båda två regelbundet.
Artikel 12–15
		
Grisen har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör grisen ska grisen höras och
grisens intresse komma i första rummet. Grisens rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.
Artikel 17
Alla grisar har rätt att ta del av information från massmedia, som syftar till
att främja deras välfärd och utveckling. Massmedia ska därför uppmuntras
att sprida information särskilt riktad till grisar, samarbeta över gränserna,
producera gris-böcker, sprida information på grisens språk samt skydda
grisar mot skadligt innehåll.

Artikel 19
Grisen har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård
eller utnyttjande av andra grisar, bönder eller kungligheter.
Artikel 22
Flykting-grisen har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller
tillsammans med någon annan.
Artikel 24
Grisen har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. Alla
länder ska arbeta för att minska spädgrisdödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga
för grisens hälsa.
Artikel 28–29
Grisen har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda grisen för livet, utveckla respekt för allas rättigheter och fostra i en
anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan djur och människor.
Artikel 30
Grisen, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsgrisar, har rätt till sitt
		
språk, sin kultur och religion.
Artikel 31
Grisen har rätt till lek, vila och fritid.
Artikel 35
Bortförande, försäljning eller handel med grisar ska förhindras.
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BÖCKER OM GRISAR

Didi & Gogo väntar på bussen av Anna Höglund
Det är en gris på dagis av Johanna Thydell och Charlotte Ramel
Greta återvinner av Neville Astley, Mark Baker
De tre små vargarna och den stora stygga grisen av Eugene Trivizas
och Helen Oxenbury
Jamen Benny av Barbro Lindgren och Olaf Landström
Kotten, grisen och lilla vännen av Lena Andersson
Malla handlar av Eva Eriksson
Tre små grisar på semester av Inger Kvillner och Eva Kvillner
Älskade lilla gris av Ulf & Eva Eriksson
Lilla Lena är doktor av Åsa Kasin
Lilla Lena är polis av Åsa Karsin
Vasagrisen: Grisen Lindboms äventyr på regalskeppet Vasa
av Björn Bergenholtz
Birkagrisen: Grisen Linderboms äventyr- på resa mot okänt land
av Björn Bergenholtz
Blomstergrisen: Grisen Lindboms äventyr- med Carl von Linné
av Björn Bergenholtz

Arbeta tematiskt:
Genom ett utforskande och tematiskt arbetssätt går det att väva in flera olika
ämnen i undervisningen och på så sätt fånga upp barnens olika förmågor och
intressen. I skolans uppdrag beskrivs de övergripande perspektiven som ska
finnas med i all undervisning. Det är det historiska-, miljö-, internationellasamt det etiska perspektivet. Utifrån föreställningen och handledningen om
Grisen Jönsson går det att göra nya upptäckter tillsammans med barnen,
och utforska aktuella ämnen som natur och miljö, kost, religion, etiska frågor,
demokrati m.m. Det kan vara spännande att se åt vilket håll barnens spontanitet
och associationer leder och på så sätt ge dem inflytande över sin undervisning.
Med läraren som vägvisare går det utmärkt att spinna vidare på temat och
fördjupa sig i olika ämnen kopplade till läroplanen.
Till höger har vi plockat ut några punkter som vi tror kan passa utifrån det
centrala innehållet gällande förskoleklassen från Skolverkets Läroplan för
grundskolan samt förskoleklass och fritidshemmet.
Har ni använt vår handledning får ni gärna återkoppla till oss och berätta hur
ni använt den och era åsikter om materialet. Gå in på vår hemsida
www.sandviken.se/trampolin och svara på några korta frågor under rubriken
pedagogiskt material. Tack på förhand!

LÄROPLANEN (Lgr11)

Kapitel 3. Förskoleklassen, centralt innehåll
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.
Språk och kommunikation
* Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och
argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel
etiska frågor och vardagliga händelser.
* Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord,
bild och ljud.
* Rim, ramsor och andra ordlekar.
* Digitala verktyg och medier för kommunikation.
Skapande och estetiska uttrycksformer
* Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska
uttrycksformer.
* Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
* Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
* Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
Matematiska resonemang och uttrycksformer
* Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att
ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
Natur, teknik och samhälle
* Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap,
rättvisa och könsroller.
* Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser
under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
* Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap
och tekniker.
* Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
* Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
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