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med fler  

idéer finns  
på

Vår stad bjuder in barn att utforska världen omkring dem och att upptäcka 
vad det innebär att vara en del av ett samhälle. Byggkorten är utformade för 
att inspirera till fritt byggande medan idéerna nedan uppmuntrar barnen att 
utforska nya sätt att använda setet.

* Spela upp situationerna med hjälp av 
setet. Be barnen att bygga platser som 
alla inte tycker om att besöka (t.ex. en 
läkarmottagning eller frisörsalong) och 
diskutera hur de resonerar. Be dem 
att spela upp obekväma situationer i 
miljöerna med hjälp av figurerna, och att 
ge förslag på hur upplevelserna skulle 
kunna bli mer behagliga.

* Använd setet för att lära barnen om 
värderingar i samhället. Förklara att vissa 
städer har landmärken som statyer, 
fontäner eller särskilda byggnader 
som påminner människor om viktiga 
händelser, historiska personer och 
värderingar. Be dem att diskutera vilka 
värderingar de tycker är viktiga och att 
bygga ett landmärke som representerar 
samma värderingar.

* Använd setet för att lära barnen om 
samhällen. Ställ frågor till barnen om de 
områden som finns i staden. Be dem 
att diskutera de olika platserna och de 
människor som arbetar vid och besöker 
platserna. Be barnen att bygga upp 
områdena och att spela olika roller med 
hjälp av figurerna.

* Använd setet för problemlösning. 
Dela ut byggkorten till barnen. Beskriv 
ett scenario och be dem att hålla upp 
sina kort om de tycker att korten visar på 
en lösning. Du kan till exempel tala om 
för dem att något är trasigt och be dem 
att peka ut platser där saker repareras. 
Barnen kan också bygga platserna.

* Använd setet för att utforska samarbete 
och konceptet med delar som bildar en 
helhet. Tala om de olika rummen eller 
delar av en hel byggnad eller plats. Det 
finns till exempel olika områden i en park: 
en lekplats, picknick-bord och toaletter. 
Be barnen att bygga olika områden och 
att sedan sätta samman dem till en helhet. 

5 idéer:

Primära 
inlärningsmål: 
- Förstå relationer- Rollekar
- Roller och ansvar 

Tips till läraren
De åtta byggkorten kan användas för att 

skapa åtta olika modeller samtidigt. Barnen 

kan själva välja vilken sida av kortet de vill 

använda. Modellerna på båda sidor av varje 

kort byggs mestadels med samma klossar. 

Ordlista för barn:
• samhälle
• ansvar
• roll

• djurklinik
• bilverkstad
• sjukhus

Tips
Laminera byggkorten 
så håller de längre.
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