
BORGÅS UPPDRAGSKALENDER
Multilitteracitet

För uppgifterna står:

Utbildningstjänsterna i Borgå, småbarnspedagogiken, stadsbiblioteket, 
eftermiddagsverksamheten, Borgå naturskola, kultur och fritid

och

Borgå museum

Borgås föräldraföreningar



LUCKA 1

Välj en bokstav och hitta på så många ord som 
möjligt som börjar på den bokstaven.

Hur många ord kom ni på tillsammans?



LUCKA 2

Vad ser du på bilden? 

Använd din fantasi!



LUCKA 3

Pantomim

Visa utan ord och ljud 
vad du gjorde i helgen.



LUCKA 4

Vilka former hittar ni omkring er?



LUCKA 5

Lyssna på musikstycket.

• Vilka tankar väckte musiken i dig? Berätta för en kompis.

• Skriv ner dina tankar. Dela dina tankar med kompisen.

• Rita en bild medan du lyssnar på låten på nytt. Visa bilden 

för någon i gruppen.

https://www.youtube.com/watch?v=WvNv855TkFk


LUCKA 6
Jämför bilderna och ringa in felen
– fem saker saknas från bilden till vänster.

Kan du hitta alla fem?



LUCKA 7

Producera ljud med 
olika föremål och 
material som finns till 
hands.

(Tyst, högt, långsamt, 
snabbt osv.)



LUCKA 8

Klippdikt

Klipp ut en sida med text från en 
tidning eller tidskrift.

Klipp ut 10-20 ord och gör dem till en 
dikt genom att ordna dem på papper. 
Till sist limmar du fast orden.



LUCKA 9

Berätta vad du 
ser på bilden.

Vad finns det för 
ljud på bilden?

Källa: turkulaiset.fi, licens: CC BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


LUCKA 10

Skriv ett brev till en 
viktig person.

(T.ex. mor- och farföräldrar, vänner 
långt borta, gudföräldrar, vänner i 
närheten.)



LUCKA 11

Läs en kort text för 
en kompis, läs den med
olika känslor (t.ex. glad,
sorgsen, rädd, arg,
förvånad.)

Låt kompisen gissa vilka
känslor det handlar om.

Byt roller.



LUCKA 12
Bläddra i en intressant fackbok tillsammans.

Berätta för andra i gruppen vad du lärde dig.



LUCKA 13

Här är en fin flicka
från 1700-talet.

På vilket sätt är hennes
klädsel och frisyr speciella?

Nils Schillmark, Porträtt av Charlotta Ulrika Armfelt



LUCKA 14
Se dig omkring och välj ett föremål.

Föreställ dig nu att saken är magisk.

Hitta på varifrån föremålet kommer eller vem som äger det.

Berätta vad du gör med det magiska föremålet eller vad det 
magiska föremålet gör med dig!



LUCKA 15

Ha en lässtund tillsammans 
med din grupp, din familj 
eller dina vänner.

Bestäm själva hur lång 
lästiden ska vara.



LUCKA 16

Hur mår du idag?

Ta en bild av dig själv.



LUCKA 17

Gör din egen bokryggspoesi.

Plocka fram fem böcker.

Skapa en dikt av boktitlarna 
genom att stapla böckerna 
på varandra.



LUCKA 18
Vilka logor, vägvisare eller skyltar hittar 
du i din omgivning? 

Vad betyder de?



LUCKA 19

Vilka färger kan du finna på bilden?

Vilken är din favoritfärg?

Konstnär: Helga Sonck-Majewski



LUCKA 20

Undersök miner
och gester
tillsammans.

Försök gissa
kompisens
miner.



LUCKA 21

Beskriv ett föremål utan att
berätta vad man gör med
det eller vad delarna heter.

Låt en kompis lyssna på
förklaringen och rita en bild 
av det.

Låt kompisen gissa
vilket föremål det handlar om. 

Byt sedan roller.



LUCKA 22



LUCKA 23
Försök att räkna till 20 tillsammans.

En börjar räkna, och de andra försöker fortsätta räkna så att 
de inte säger siffror samtidigt. 

Om två eller flera säger samma siffra samtidigt, börjar 
räknandet om från början.



LUCKA 24

Klipp av kartong lika stora kort, där barnen ritar olika enkla bilder,
t.ex föremål, platser, personer. De färdiga korten kan plastas.
Alternativt kan ni i stället för att pyssla använda färdiga bildkort.

BERÄTTELSE TILLDSAMMANS MED BARNEN:
Lekens ledare börjar berättelsen med att svänga ett kort som är med
bildsidan nedåt: Det var en gång…( kortets bild). Efter detta vänder
ett barn i taget ett kort och inspirerad av bilden berättar berättelsen
vidare. Fortsätt tills korten är slut.

DE SOM VILL BERÄTTAR:
Placera korten på bordet, bildsidan uppåt. De som vill kan välja fyra
mest inspirerande kort och placera dem framför sig i önskad ordning,
vartefter hen berättar för de andra sin påhittade saga.



LUCKA 25

Läs dikten om Ide-djuret.

Hur kunde detta fantasidjur
se ut?

Rita djuret eller berätta för 
en kompis/vuxen.

Ide-djuret

Se där! Ett ide-djur

som tar en sista tur

innan vinterns långa lur.

Den fyller sig med frukter,

med höstens goda lukter,

ängens skönhet,

gräsets grönhet,

havets brus,

skogens sus.

Men framför allt med ljus.

I sitt ide glad och tjock

det sluter sina ögonlock,

somnar som en stock.

I drömmen skiner solen skönt.

Djuret lyser svagt, svagt grönt.

Källa: Djur som ingen sett utom vi, Ulf Stark & Linda Bondestam, 2016.


