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Tema 3 - En udda gammal strumpa 

Vi ger den ett nytt liv! 

Syfte 

Att eleverna ska få arbeta med textila tekniker, byggteknik och livskunskap. 

Så här kan man göra 

Det kommer ett brev till klassen med en vädjan om hjälp. Det kan komma 

hoprullat i flaskpost, i ett kuvert med spännande frimärken och stämplar eller med 

luftballong. (Brev till elever finns nedan.) Brevet kommer från vantar och strumpor som 

blivit udda och övergivna. Nu drömmer de alla om ett nytt liv. För det behövs 

fantasi. Och den bästa fantasi som finns det är den som barn har.  

Målformulering 

Hurdan ska min ”Mini” se ut? 

Planering 

Vilket material behövs?  

En låda med kvarglömda udda vantar och strumpor finns kanske att upptäcka i ett 

hörn i klassrummet? Annars kan man be barnen själva ta med udda vantar och 

strumpor hemifrån.(Brev till föräldrarna finnsnedan.) Dessutom kan man behöva ett 

lager med garn, fyllning, knappar, band, nålar, tråd, lim, pärlor och blandat "bling-

bling" 

Vilka verktyg behövs?  

Genomförande - Alla gör sin lilla Mini 

Samla och välj material. 
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Skapa av hjärtans lust.        

Ge Minisarna namn och personlighet och låt eleverna presentera dem för varandra. 

Kanske tar man ett "klasskort" på dem där alla namnen står. 

Bygg ett hem åt Minisarna  

Det kan vara egna lyor eller kollektiva hus.  

- Vad behöver Minisarna i sitt hem? (Funktion)

- Hur ska hemmen se ut? (Design)

- Hur ska det byggas? (Konstruktion)

- Vad behövs för att skapa hemmet? (Material)

Bygg och visa för kompisar och familjer 

Reflektion 

Det är mycket Minisarna inte vet och kan. Det är ju mycket att tänka på när man 

ska vara tillsammans med andra för att alla ska trivas och vilka regler man måste ha 

för att allt ska fungera bra. Allt det måste barnen lära sina Minisar. Det kan man 

prata om på samlingarna. Kanske kan råden till Minisarna också fungera för 

eleverna själva.  
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HJÄLP OSS! 

VI HAR HÖRT ATT JUST NI SOM GÅR I F-KLASSEN ÄR 

OVANLIGT VARMHJÄRTADE OCH ATT NI HAR MASSOR AV 

FANTASI. DÄRFÖR SKRIVER VI TILL JUST ER.  

VI SOM SKRIVER DET HÄR BREVET TILLHÖR ETT SMÅFOLK. 

VI ÄR GJORDA AV UDDA OCH ÖVERGIVNA STRUMPOR OCH 

VANTAR, SOM LÅG I EN KORG FÖR KVARGLÖMDA SAKER.  

VI GRÄT SÅ VI HÖLL PÅ ATT FILTA IHOP. VI SAKNADE 

VÅRA MAKAR OCH MAKOR OCH INGEN BRYDDE SIG OM 

OSS. VI KÄNDE OSS HELT VÄRDELÖSA. 

MEN SÅ KOM DET NÅGRA PÅHITTIGA BARN OCH VUXNA 

MED BARNASINNET KVAR OCH FYLLDE OSS MED NÅGOT 

MJUKT OCH GOTT.  

DE GAV OSS ÖGON ATT SE MED OCH MUN ATT SKRATTA 

MED. VI FICK OCKSÅ HÅR ELLER PANNBAND ELLER 

NÅGOT ANNAT SOM GJORDE OSS TILL RIKTIGA 

PERSONLIGHETER. 

NU ÄR VI SÅ OROLIGAFÖR ALLA ANDRA STACKARS UDDA 

STRUMPOR OCH VANTAR SOM LIGGER SLÄNGDA I KORGAR 



F-klass Tema 3 

4 

OCH LÅDOR OCH SOM DRÖMMER OM ETT NYTT LIV… Å 

DÅ TÄNKTE VI: 

BARNEN I F-KLASSEN SKULLE KUNNA HJÄLPA DEM! 

NI KAN GE DEM ETT NYTT LIV! DET BEHÖVS BARA LITET 

STOPPNING, NÅGRA KNAPPAR, GARN, TYGBITAR, BAND 

OCH MASSOR AV FANTASI! 

VISST KLARA NI DET, ELLER HUR? 

UNDRAR 

Sockragge    Kolala  Strumpa af Silke 

Artist Ko Änkenåd 
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Till dig som har barn i F-klassen 

"Det finns människor som aldrig kan finna vägen till Fantásien och det finns 

människor, som kan göra det, men sen blir kvar där för all framtid. Och sedan finns 

det också några som färdas till Fantásien och sedan återvänder till sin egen värld... 

och det är de som gör båda världarna friska." (Michael Ende)

Udda strumpor sockar och vantar finns i de flesta hem. Det är obegripligt hur det 

kan finnas så många. De hamnar i lådor och garderober där de ligger bortglömda. 

De är överblivna. Det har tråkigt. Ingen bryr sig om dem. Men nu ska det bli 

ändring på den saken! Barnen kommer att ge dem ett nytt liv med hjälp av litet 

fyllning och mycket fantasi. De kommer att skapa ett nytt folk - MINISAR, som är 

ett av många SMÅFOLK som lever i fantasins värld. 

Vi ber dig därför skicka med gamla strumpor, sockar och vantar till skolan om du 

har några liggande. Det gör inget om de är trasiga. Har du dessutom litet knappar, 

några bandstumpar, litet garn till hår eller annat som går att använda för att ge de 

små figurerna karaktär så vore det toppen. MEN har du inget så är det ingen 

katastrof. Då får vi fixa det på annat sätt. 

Med vänlig hälsning 
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Elever och lärare i F-klassen 


