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MEDIEKARTANS KÄNNARE
VERKSAMHETSMODELL FÖR UNDER 8-ÅRINGARS MEDIEFOSTRAN

HURDANA KÄNSLOR VÄCKER MEDIER? Varför
kan en filmscen som en tycker är spännande verka
skrämmande för en annan? Vad gör ett spel roligt
eller en reklam rörande? Hur kan man själv skapa
medieinnehåll som skrämmer eller glädjer?

VERKSAMHETSMODELLEN
INNEHÅLLER FÖLJANDE AVSNITT:
1) KÄNSLOR I RÖRELSE
2) VAD ALLT INNEBÄR MEDIA?
3) VAD KÄNNS I MEDIA?
4) VI GÖR SJÄLV

KÄNSLOR SPELAR EN STOR ROLL i mediekulturen.
Vi skrattar, rörs, blir uttråkade och arga när vi har att
göra med olika medieinnehåll, -enheter och -situationer. Fastän en del mediemeddelanden har som
syfte att väcka vissa känslor, är medieinnehåll alltid
tvetydigt och människor reagerar på det på sitt eget
sätt. En människa som förstår medier kan identifiera
metoder som vädjar till känslor och är medveten om
känslornas betydelse också i sina egna handlingar.

VARJE AVSNITT innehåller flera övningar, av vilka du kan
välja och anpassa lämplig aktivitet för din egen grupp.
TILL VERKSAMHETSMODELLEN HÖR affischen
Mediekartans kännare, som går att skriva ut separat.
På den får vi följa äventyr med Hipsu och Lenne, som
har vuxit upp på en rymdfarkost. De undersöker som
bäst rymdstationer som de hittat och behöver barnens
hjälp på varje station. Ramberättelsen hittar du i denna anvisning skriven i turkos färg. Fortsätt med hjälp
av berättelsen från ett avsnitt eller en övning till den
nästa. Affischen kan senare även användas som ett
brädspel (se bilaga 1).

MATERIALET FÖR MEDIEKARTANS KÄNNARE
innehåller information, verksamhetsmodellen och
övningar för småbarns mediefostran. Utgångspunkterna för verksamhetsmodellen är barnets egen
erfarenhet och mediekulturen. Målet är att man ska
utveckla sin mediekunskap samt lära sig identifiera
och bli medveten om känslor som media väcker och
deras påverkningsmetoder även genom att skapa
eget medieinnehåll.

Verksamhetsmodellen Mediekartans kännare har
producerats som ett samarbete mellan Nationella
audiovisuella institutet, Konkurrens- och konsumentverket, Mediakasvatuskeskus Metka, Sällskapet för mediefostran och Utbildningsstyrelsen för
Mediakunskapsveckan 2016.

VERKSAMHETSMODELLEN HÄNFÖR SIG i enlighet
med grunderna i planen för förskola och barnomsorg
speciellt till innehållsområdena för estetisk och etisk
orientering. I förskole- och nybörjarundervisningen
förstärker övningarna barnens kunnande särskilt i
tolkningen av olika medier och kunnande som hänför sig till informations- och kommunikationsteknik
samt i frågor som rör etisk fostran.

Öppna den färgade stjärnkartan
Öppna den svartvita stjärnkartan
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1 KÄNSLOR I RÖRELSE
I det här avsnittet är syftet att sätta igång fantasin och tankarna samt
kartlägga hur många olika känslor vi stöter på varje dag. Känslorna granskas med hjälp av olika rörelseövningar, uppgifter och tankelekar. Du kan
välja en eller flera av uppgifterna.

BAKGRUNDSHISTORIA :
Högt uppe i rymden, långt borta ovanför våra huvuden, reser för tillfället två kompisar omkring utrustade
med rymddräkter. De är Hipsu och Lenne som är födda på en rymdstation som heter Siimu. Barnen är nyfikna och modiga. En vacker dag får deras föräldrar i uppdrag att reparera en liten rymdstation som befinner sig längre bort. Den sänder underliga ljud till hemstationens radio. Hipsu och Lenne bestämmer sig för
att följa med på reparationsresan, för de har inte tidigare varit i den delen av rymden.
Men vad i all sin dar? När familjens lilla reparationsfarkost närmar sig stationen med det underliga ljudet,
finns där inte bara en utan fyra rymdstationer! De är alla olika och har olika färg. Det här måste vi reda ut.
När föräldrarna börjar reparationsjobbet besluter sig Hipsu och Lenne för att undersöka alla stationer. Efter att de bytt om till rymddräkter, som man lätt kan flyga från ett ställe till ett annat med, säger de åt sina
föräldrar att de ska ut på äventyr och återvänder senast när de blir hungriga. De öppnar dörren till den lilla
reparationsfarkosten och styr kosan mot den första rymdstationen framför sig. Efter att ha flugit omkring
en stund i sina rymddräkter anländer Hipsu och Lenne till den första rymdstationen. Stationens väggar
och tak är fodrade med olika sorters lappar, där de står olika ord. Lenne, som redan kan läsa, stavar orden
högt: ”Gläd-je. Räd-sla. Lyc-ka. Spän-ning. Sorg. Hat. Vad är det här”, frågar hon. Kan ni hjälpa Hipsu och
Lenne? Gör följande övningar tillsammans, så kanske Hipsu och Lenne också kommer underfund med vad
det är frågan om.
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ÖVNING:

KÄNSLOSPRIDARE

NI BEHÖVER: Tillräckligt med utrymme för
att röra er med hela gruppen
I den här övningen rör sig barnen så uttryckslöst som
möjligt, utom 1–2 barn som får i uppgift att ”sprida
en känsla” (glädje, sorg eller en annan utvald känsla).
Känslan sprids genom att man rör någon lätt på axeln
och agerar ut och gestikulerar känslan tydligt. Den
”smittade” härmar minerna och gesterna.

ÖVNING:

BILDERNA BERÄTTAR

Sedan tar ”spridaren” tag i den smittades midja och
man fortsätter framåt i rad och sprider känslan till
nästa person. Den senast smittade är alltid först i kön
och den nästa spridaren. Leken slutar när alla barn är
med i raden.

NI BEHÖVER: Dagstidningar eller tidskrifter,
sax (papper eller kartong, häftmassa, om så
önskas)

För större barn kan man göra leken tävlingsbetonad så
att ett av lagen till exempel är glädje och det andra sorg,
och till slut räknar man i vilken rad det finns mera barn

I den här övningen undersöker vi känslotillstånd genom att tolka minerna och kroppsställningarna hos
personer på fotografier. Övningen kan varieras på
flera olika sätt enligt gruppens förmåga och storlek.
Här är några alternativ:

ÖVNING:

A. Be barnen välja och klippa ut olika bilder på
människor ur tidningarna. När alla har klippt ut
minst fem bilder lägger man alla utklippta bilder
mot en ljus bakgrund och granskar dem i lugn
och ro. Be barnen dela in personerna på bilderna i grupper enligt olika känslotillstånd: vem
ser glad ut, ser någon ledsen ut, eller arg eller
rädd? Vilka andra känslotillstånd finns på bilderna? Blev gruppen oense om vilken känsla en
bild föreställer? Vad skulle det kunna bero på?

HUR SER KÄNSLORNA UT?

NI BEHÖVER: Tillräckligt med utrymme för
att fritt röra er med hela gruppen
I den här övningen ska man agera, röra sig och mima
enligt olika känslotillstånd. Med de allra yngsta barnen lönar det sig att välja väldigt tydliga känslor, till
exempel glädje eller sorg, och lägga till känslor enligt
barnens utvecklingsnivå.

B. Pyydä lapsia valitsemaan ja leikkaamaan Be
barnen välja och klippa ut bilder på människor
som uttrycker olika känslor. När alla har klippt
ut 3–5 bilder ber man barnen lägga bilderna i
ordningsföljd enligt känsla, med t.ex. glädje och
sorg i motsatta ändor. När raden är färdig ska ni
diskutera varför någon bild uttrycker glädje och
varför en annan bild får en att tänka på sorg. I
hurdana situationer har ni själv känt likadant
som personerna på bilderna.

Sätt på studsmusik och låt barnen hoppa i takt med
musiken. Pausa musiken mitt i allt och ropa ut en
känsla, enligt vilken man ska hoppa medan musiken
inte spelas.
Stå framför spegeln och undersök och härma olika
känslor. Titta hur ni själva ser ut då ni är ledsna, glada eller till exempel spända.
Ge ett barn en hemlig känsla som han eller hon kan
agera ut åt de andra utan att säga något. Se efter att
de andra inte hör känslan. Ni kan till exempel använda känslosymboler eller viska känslotillståndet. När
man har kommit underfund med den hemliga känslan går turen vidare.

C. Välj färdigt ut 3–5 känslotillstånd och be
barnen söka bilder i tidningarna på människor
vars miner och kroppsställningar uttrycker de
utvalda känslorna. Klipp ut bilderna och sortera
dem enligt de olika känslorna.

Diskutera till sist hur övningen kändes och om något
av känslotillstånden var roligare eller svårare att visa
än något annan.
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KUNSKAPSLÅDAN:

KÄNSLOR

Känslor har under en längre tid varit av stort intresse och forskare har utarbetat många olika beskrivningar och klassificeringar av dem. Man kan dock
tänka sig att grundkänslorna är lycka, förvåning, sorg, hat, avsky och rädsla.
Andra känslor kan vara till exempel munterhet, skuld, skam, lättnad, glädje
och kärlek. Människor kan förnimma känslor på olika ställen i kroppen och
man kan också uppleva olika känslor på samma gång. Mera information om
känslor och känslokunskap hittar du till exempel i guiden Tunteesta tunteeseen (på finska), som getts ut av Utbildningsstyrelsen (http://www.edu.fi/
tunteesta_tunteeseen).
Känslor och känslokunskap har en viktig betydelse som stöd för välbefinnande i växelverkan mellan människor. Känslor kan också kommunicera vad vi
behöver och vad vi längtar efter. Känslor är inte direkt negativa eller positiva
till sin karaktär, utan upplevelsen av en känsla kan bero på situationen. Ibland
kan samma situation eller till exempel medieinnehåll väcka många olika sorters känslor. Det är dock inte alltid lätt att känna igen känslor eller klä dem i
ord, och känslokunskap måste övas.
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2 VAD ALLT ÄR MEDIER?
Målsättningen med det här avsnittet är att bekanta sig med barnens egen mediekultur genom att
identifiera olika medieenheter och -innehåll, samt diskutera den egna användningen av media. I
färgläggningsuppgiften ska man namnge olika medieenheter och bli bekant med ordet media samt
med hjälp av egna exempel begrunda hurudant innehåll man får från olika medieenheter. I avsnittets
andra övning ska man söka medier i den egna närmiljön.

ÖVNING:

MONTA MONTA MEDIAA

NI BEHÖVER: Alla får en egen färgläggningsbild Olika media (se bilaga 2) och färgpennor
Hipsu och Lenne har nu lärt sig mycket nytt om känslor, och framför allt att det finns väldigt många
olika sådana. De har just anlänt till den andra rymdstationen, som ser lite annorlunda ut än den första
stationen, som var full av känslor. Mitt i stationen hittar de en hög med olika lustiga manicker. Det är så
skumt på rymdstationen att kompisarna inte urskiljer apparaterna från varandra. Skulle ni kunna vara
vänliga och hjälpa Hipsu och Lenne. Färglägg manickerna de hittat med roliga färger och berätta för
varandra vad manickerna som Hipsu och Lenne hittat heter.

Medan ni färglägger kan ni diskutera om det finns
någon gemensam benämning på manickerna och
apparaterna. Man kan vid behov föra ordet media på
tal genom att berätta att alla apparater som barnen

färglägger kan kallas för media eller medieenheter. Mera information om mediebegreppet hittar ni
i kunskapslådan. Medan barnen färglägger kan ni
fortsätta berättelsen om Hipsu och Lenne:
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Nu börjar manickerna synas och oj vad de blir fina! Hemma hos Hipsu och Lenne på rymdstationen Siimu finns det lite likadana apparater, men de har helt olika namn och de används säkert inte på samma
sätt. Lenne och Hipsu skulle nu vilja höra vad ni använder dessa spännande manicker till.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR FÖR DISKUSSION:
Hurudana saker ser man på TV och vad hör man i radio?
Vad kan en smartmobil användas till?
Och hur är det med en surfplatta?
Vad läser man och tittar på i dagstidningar?

VINK:
BOKEN Internet – så funkar det

ÖVNING:

MEDIAJAKT

ISS i Sverige har producerat guiden
Internet – så funkar det som informerar om internets grundläggande egenskaper och är riktad till daghems- och
lågstadiebarn. KAVI har översatt guiden
på finska. Läs boken tillsammans och
bekanta er med internets hemligheter.
Diskutera till slut vad ni kommer ihåg
från boken och om någonting i boken
väckte ytterligare frågor.

NI BEHÖVER: Mediesymbolerna från
föregående övning
I övningen rör sig barnen i den egna gruppens eller
hela daghemmets/förskolans/skolans lokaler. Man
söker vilka apparater man hittar och vilka man inte
hittar. Hittar man apparater som är medieenheter
eller som barnen misstänker är medieenheter, men
som inte syns bland Hipsus och Lennes apparater?
Vad är de och till vad används de?

KUNSKAPSLÅDAN:

MEDIA

Med medier avses i detta material olika medieenheter såsom TV, radio, böcker, tidningar, datorer och smartmobiler samt olika medieinnehåll, som till
exempel TV-program, filmer, fotografier, tidningsartiklar, böcker, webbplatser,
applikationer eller spel. Materialet Mediekartans kännare är också en form av
medieinnehåll. Man kan dock inte alltid tydligt skilja medieenheter och -innehåll från varandra och det är inte alltid heller nödvändigt att göra det. Media
är ändå alltid en del av människors vardag. Vi tillbringar tid tillsammans med
olika medier, vi är i växelverkan med andra människor genom dem, vi upplever
saker, studerar, söker och hittar information om världen via dem.
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3 VAD KÄNNS I MEDIER?
I det här avsnittet kombineras känslor och medier på allvar och vi funderar på varför några saker
som vi ser eller hör via media kan verka roliga, medan andra skrämmer oss och en del gör oss
ledsna. Efter en musikalisk uppvärmningsövning får barnen genom diskussion börja analysera
vilka saker i medier som väcker känslor..

Nu känner Hipsu och Lenne också igen olika medieenheter och manicker. De har just åkt iväg mot den
tredje rymdstationen och medan de håller på landar ser de någonstans ett bländande starkt ljus. När de
är riktigt nära upptäcker de varifrån ljuset kommer och utropar med en mun: TV! De sätter sig tillrätta
framför rutan, ömsom sitter de och ömsom hoppar de upp och ner av iver. På rutan syns alla möjliga
nya varelser, som varken Hipsu eller Lenne har sett tidigare. Plötsligt uppenbarar sig två varelser som
påminner om kattor som springer efter varandra längs en gropig väg och försöker söka skydd före en
enorm regnskur. Åskan börjar mullra och blixten slår till. Lenne börjar skratta och vill se vilken av kattorna som först klarar sig undan urvädret. Hipsu å andra sidan skrattar inte alls, utan vågar knappt titta
hur det går för de springande kattorna. Åskan och blixten gör inte Hipsu alls mindre illa till mods, utan
han skulle hellre sluta ögonen och sätta händerna för öronen! Sedan börjar det plötsligt höras musik
någonstans ifrån och Hipsu blir lättad. Man får ju riktigt lust att dansa! Det är så roligt att man inte
behöver vara rädd längre, tänker Hipsu.
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ÖVNING:

ÖVNING:

NI BEHÖVER: Musiksampel som valts
ut på förhand, och uttrycker olika känslotillstånd. På YouTube-kanalen Enheten
för mediefostran och bildprogram
https://youtu.be/4e5RZAqaR00 hittar
ni en drygt 3 minuter lång musiksammanställning. Ni kan också själv välja hela musikstycken.

Sitt tillsammans i en ring eller så att ni ser varandra.
Övningens mål är att fundera över vilka saker i media
som väcker känslor. Be först om exempel på medieinnehåll som barn känner till: Vilken film tycker ni är
sorglig? Vilken bok är spännande? Vilken video fick dig
att skratta hysteriskt? Ni kan variera olika känslor or
medieenheter så att alla hittar ett exempel.

LÅT MUSIKEN KÄNNAS

VAD GÖR EN GLAD, VAD
KÄNNS SPÄNNANDE?

Fundera härnäst, med hjälp av barnens exempel,
vilka saker gjorde filmen sorglig och vad gjorde boken spännande eller videon rolig. Anpassa frågorna
enligt exemplen som barnen gett. Ni kan hjälpa
barnen genom att fråga dem vilka saker i program i
allmänhet glädjer eller skrämmer dem, eller gör dem
ledsna. Föreställ er också att ni själv skulle göra en
video eller skriva en bok. Hurudana saker gör en bok
sorglig eller spännande? Hur gör man en film eller
video verkligt glad eller riktigt skrämmande? Fundera till sist på om ni kommer på orsaker till varför
filmen som Hipsu och Lenne tittade på väckte olika
känslor hos kompisarna; glädje och munterhet hos
Lenne och spänning hos Hipsu? Vad gjorde TV-programmet både roligt och spännande?

Lyssna tillsammans på musikutdragen som till
stämningen är tagna ur olika melodier. Barnen kan
till exempel röra sig eller dansa i takt med musiken
och på så sätt leva sig in i de känslor som musiken
väcker. Lyssna sedan på styckena ännu en gång och
stanna efter varje del för att diskutera hurudana
känslor och känslotillstånd musiken väckte. Vilken
sak fick känslan att väckas? Till sist kan ni också
fundera över vilket av musikstyckena som skulle
passa bäst till TV-programmet med kattorna som
försökte komma undan urvädret, som Hipsu och
Lenne tittade på. Varför?

KUNSKAPSLÅDAN:

MEDIA & KÄNSLOR

Man kan försöka väcka känslor i media på många olika sätt. Orsaken till att en
känsla väcks kan påverkas av till exempel en berättelse, personerna som förekommer i den och deras upplevelser. Känslor kan väckas också på andra sätt,
som till exempel med ljudeffekter, musik, färger, rytm samt människors miner
och gester. Många andra faktorer utöver det egentliga medieinnehållet inverkar
också på att känslor väcks, som till exempel var och när media används, med
vem och hurudana tidigare upplevelser användaren av media har.
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4 VI GÖR SJÄLV
I det här avsnittet får vi prova på att skapa media som väcker känslor. Genom att
själv göra kan barnen på ett praktiskt sätt dra nytta av vad de tidigare hört och lärt
sig i verksamhetsmodellen. Börja avsnittet med en uppvärmningsövning där barnen
får beskriva fem olika känslor med sina egna miner, gester och kroppsställningar. Ni
kan genast börja skapa en egen känsloberättelse.

NI BEHÖVER: Om ni bestämmer er för att dokumentera barnens föreställningar som fotografier eller videon behöver ni kameror (t.ex. pocketkamera eller kameran på en smartmobil
eller surfplatta), möjligen rekvisita för känsloberättelserna, verktyg för att överföra fotona
eller videofilerna samt för uppförandet av känsloberättelserna.
Hipsu och Lenne har lärt sig mycket nytt igen. Ingen är den andra lik och alla upplever och känner saker
på olika sätt. På väg till den fjärde rymdstationen börjar båda kompisarnas magar redan kurra en aning,
för mattiden närmar sig och snart måste de hitta föräldrarna som håller på med reparationerna, så att
resan tillbaka till den egna rymdfarkosten kan börja. När kompisarna kommer till den fjärde rymdstationen hittar de igen nya mediemanicker, den här gången en kamera och en lite mindre apparat som
påminner om en TV. Skulle det här nu kunna vara den där surfplattan? Hipsu kommer ihåg vad man ska
använda apparaten till och börjar ta bilder av Lenne. Lenne tycker att fotograferandet ser roligt ut och
vill också prova. ”Det är ännu min tur!” utbrister Hipsu och börjar fota de andra sakerna som finns på
stationen. Lenne blir så irriterad att hen skuttar fram till Hipsu och försöker ta surfplattan ur händerna
på hen. Ett ögonblick! Vad är det som händer? Kan ni hjälpa till? Hurudana regler kan ni hitta på åt Hipsu och Lenne för att de skall sluta gräla och bli sams igen.
När ni har diskuterat och kommit överens om regler för hur man löser konflikter kan ni fortsätta med övningarna i avsnittet.
Tack så mycket för hjälpen. Det är mycket trevligare att fortsätta resan när man kommer överens!
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ÖVNING:

AVBILDA DEN HÄR KÄNSLAN!

Prova i den här övningen hur man kan dokumentera
känslor och olika känslotillstånd med en kamera.
Avsätt vid behov tid till att öva fotografering.
Välj först fem känslor som barnen visar framför
kameran. Bestäm vad som ska synas i bild: bara
ansiktet, övre kroppen eller hela kroppen. Be barnen
utöver ansiktsuttrycken också fundera på hur man
kan uttrycka känslan med gester och kroppsställningar. Ni kan skapa en bildsamling av fem känslor
för var och en, dela känslor mellan olika barn eller till
exempel ta gruppbilder av varje känsla separat.

ÖVNING:

VI SKAPAR EN EGEN
KÄNSLOBERÄTTELSE

Syftet är att skapa vår egen känsloberättelse som
underhåller, skapar spänning, förvånar eller gör en
ledsen. Berättelsen kan vara riktigt kort och bestå
av en scen, eller den kan göras längre. Ni kan också välja någon bekant berättelse som handlar om
känslor, av vilken ni gör er egen version genom att
fundera på känslor som förekommer i berättelsen
och agera ut dem själv.

Efter övningen kan ni tillsammans titta på fotona
som barnen tagit och fundera om ni fick fram känslorna på bilderna. Fundera på vilka saker och handlingar som gör någon glad eller någon annan ledsen.

Fundera först vilken den huvudsakliga känslan
i berättelsen är: är det till exempel glädje, sorg,
spänning, lycka, hat eller mod. Hitta sedan på vad
som ska hända i berättelsen: vem är med i berättelsen och vad händer dem? När ni kommit på
historien överväg igen känslan: om någon annan
såg föreställningen skulle han eller hon veta vilken
känsla det var frågan om? Vilka metoder skulle
man kunna använda för att uttrycka just den känslan som vi valt?
Känsloberättelserna behöver inte nödvändigtvis
filmas, utan ni kan visa berättelsen genom att
agera ut historien utan att dokumentera den. Det
finns dock den fördelen med foton eller videon att
barnen med hjälp av dem vid senare tillfällen kan
granska bl.a. hur känslorna ser ut när de uttrycker
dem. Som bakgrundsmusik till föreställningen kan
man göra ett ”ljudspår” med de instrument man
hittar på daghemmet eller vid behov använda digitala fritt användbara ljud. På det här sättet kan
barnen öva sig i konsten att producera medier.
Stöd och idéer för barnens egen produktion och
framför allt visuellt berättande hittar du till exempel i verksamhetsmodellen Meidän jutusta tuttu
www.mediataitokoulu.fi/meidanjuttu.
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ÖVNING:

SLUTDISKUSSION

Hipsu och Lenne tyckte det var ganska roligt att avbilda känslor och hitta på berättelser och bäst tyckte
de om historierna som ni berättade. De börjar dock bli
väldigt hungriga nu och tröttheten börjar också krypa
sig på. Just då upptäcker de som tur en liten ljusstråle
som snabbt närmar sig: det måste vara föräldrarnas
reparationsfarkost. De har säkert fått arbetet klart och
kommer nu för att hämta hem Hipsu och Lenne. Dörren
öppnas på glänt och kompisarna svävar in. När de väl
är inne bjuder föräldrarna Hipsu och Lenne allra först på
saft och smörgåsar. Efter det vill de höra allt som hänt
under dagen. ”Nå, ...” börjar Lenne och föräldrarna får ta
del av en lång historia om känslor, olika mediemanicker
och vad Hipsu och Lenne gjorde med dem.
Berätta också ni för varandra hurudana tankar Hipsus och Lennes hjälpande och övningar väckte hos
er: vad var roligt, vad kändes besvärligt, vad annat
kommer ni att tänka på?

KUNSKAPSLÅDAN:

MEDIAPRODUKTION

Olika kunskaper i hur man producerar medier är en naturlig del av att förstå
hur media fungerar. Genom att producera och skapa, till exempel fotografera, göra video, skriva eller spela in får barnen möjlighet att granska, undersöka och dokumentera den egna livsmiljön och människor. Medieproduktion hör på ett naturligt sätt såväl till växelverkan, integration, betoningen
av den egna rösten som skapande verksamhet.
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BILAGA 1
BRÄDSPELET MEDIEKARTANS KÄNNARE
Affischen Mediekartans kännare kan även användas som ett brädspel.
Medan man spelar kan man föra diskussioner om media och känslor som de väcker.
Det är bra att hitta på reglerna till spelet tillsammans med barnen.

SOM ALTERNATIV KAN DU ANVÄNDA NEDANSTÅENDE EXEMPEL PÅ REGLER:
◆◆ Börja på station 1; man behöver tillräckligt mycket fart för att komma igång. Det får man genom att
kasta en 4, 5 eller 6 med tärningen.◆
◆◆ Rutten har korsningar på två ställen. Det är trängsel i korsningen, så om du hamnar i cirkeln före
korsningen måste du stanna och vänta ett tärningskast.
◆◆ På station 2 och 3 kan du ladda mera ström till farkosten och du får ett till kast.
◆◆ Rutten träffar två gånger ett däck som cirklar kring planeten. Däcket snurrar dig tre steg bakåt.
◆◆ Målet är på station 4, och dit kommer du bara med ett jämt tal.
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BILAGA 2: FÄRGLÄGGNINGSUPPGIFT

