
Give me five – vad är det? 

Give me five var ursprungligen ett projekt där Umeå kommuns folkbibliotek bjöd in 

alla femåringar i barnomsorgen och deras vuxna på möten med spännande, farliga, 

roliga och nydanande bilderböcker. Idag ingår Give me five i bibliotekens ordinarie 

verksamhet. 

 

 I mötet med bilderboken aktiveras barnets fem sinnen  

genom berättande, musik, lek, rörelse och skapande.  

 I samarbete mellan bibliotek och förskola ges barnen  

möjlighet att utveckla nya färdigheter och uttryckssätt.  

 Samarbetet utgår ifrån respektive yrkesgrupps kompetens 

och i Give me five ingår gemensam kompetensutveckling 

för att kunna stärka barnen i de olika kulturella uttrycken 

och göra dem delaktiga.  

 Bilderbokens unika funktion som konstnärlig, inspirerande 

och livskvalitetshöjande upplevelse och pedagogiskt  

redskap är utgångspunkten för verksamheten.  

 Varje år väljer biblioteken en bok att fördjupa sig i under 

läsåret. Årets bilderbok är Hugo – elak, blodtörstig och 

JÄTTEFARLIG? av Mia Nilsson. 

 

Vill du veta mer eller anmäla din förskola? 

Hör av dig till ditt närmaste bibliotek och anmäl din femårsgrupp om du vill vara med 

och djupdyka i årets bilderbok eller veta mer om Give me five. Det här är vi som 

jobbar med Give me five på de olika biblioteken. 

Umeå stadsbibliotek   sara.johansson@umea.se, katarina.markstrom@umea.se 

Bokbussen    anna.lindstrom.2@umea.se, stina.lundkvist@umea.se 

Ersbodabiblioteket   aiste.ornataviciute@umea.se 

Grubbebiblioteket   annika.edlund@umea.se 

Holmsunds bibliotek                          ulrika.wikman@umea.se 

Hörnefors bibliotek   josefin.ronngren@umea.se  

Mariehemsbiblioteket   maria.nergard@umea.se 

Obbolas bibliotek                          anna.hultgren@umea.se 

Sävar bibliotek   anna.ohman@umea.se 

Tegsbiblioteket   maria.isberg@umea.se 

Umedalens bibliotek   wiveca.uhlander@umea.se 

Ålidhemsbiblioteket   maria.nordenback@umea.se 

 

Give me five 
Program våren 2015 

mailto:aiste.ornataviciute@umea.se


Hugo – elak, blodtörstig och JÄTTEFARLIG? 

Årets Give me five-bok av Mia Nilsson 

 

Krokodilen Hugo är den stora stjärnan i en resande cirkus. 

De andra cirkusdjuren är avundsjuka och en mörk natt 

knuffar de ut honom från vagnen och Hugo blir lämnad 

ensam kvar i en stor och  främmande skog i norr. Djuren i 

skogen som aldrig har sett en krokodil tror att han är ett 

monster som kommer att äta upp dem om de inte aktar sig. 

Boken handlar om rädsla för det okända, om ensamhet och 

utanförskap, men även om vänskap. Som tur är ordnar sig allt 

så småningom och avslutas med ett hejdundrande kalas. 

 

Att arbeta med Hugo – elak, blodtörstig, och JÄTTEFARLIG? 

Nedan finns förslag på några olika ingångar till boken. Man kan jobba med olika 

estetiska uttryck som dramalek, dans, musik, bild, form och berättande. En annan idé 

är att göra studiebesök i olika miljöer. 

 

 Känslor – Många olika känslor uttrycks i boken; avundsjuka, ensamhet, 

ledsenhet,  vänskap, mod, rädsla och glädje. 

 Miljö – här finns vår norrländska miljö med skog, glesbygd, älv, djur och växter, 

men också den spännande cirkusmiljön och Hugos hemland Australien. 

 Genus – Hugo är en kille som gillar att baka, sticka och städa. Han visar också 

stor omsorg och starka känslor. Hur förväntas vi vara som killar och tjejer? 

 Kalas – Här finns mycket kul att hitta på kring kalas, kafferep, inbjudan, recept, 

baka och duka. 

 Trafik – Det är nära att vildsvinsungarna blir påkörda när de går över vägen. Det 

kan vara en bra ingång till att lära sig lite trafikkunskap. 

 Rörelse, dramalek och musik – Inspireras av cirkusmiljön och gör cirkuskonster, 

dramatisera och lek sagan. Undersök hur känslor kan uttryckas med kropp och 

mimik. Musiksätt berättelsen och känslorna. Inspireras av aboriginernas konst och 

musik. 

 Bild och form – I boken finns mycket mönster och geometriska former att 

upptäcka. Undersök skuggor och siluetter, storlek, färg och form.  

Vad händer inom Give me five våren 2015? 

 

Fortbildning för pedagoger  

Introduktion av Give me five 2015, januari - februari 

Biblioteken introducerar årets Give me five-bok för sina lokala förskolor. 

Inbjudningar skickas av respektive bibliotek. 

 

Hugo i naturen, onsdag 4 februari 

Naturskolan bjuder in till utomhuslekar om djur och natur, samt utbyte av idéer kring 

bilderboken om Hugo. Halva tiden utomhus, kläder för väder. Fika ingår. Anmälan till 

Naturskolans hemsida. – Västerbottens museum kl. 15-17. 

 

Hugo går på Västerbottens museum, måndag 23 mars  

Inspirationstips av Västerbottens museums pedagoger. Fika ingår. Anmälan till 

ingela.wall@vbm.se. – Västerbottens museum kl. 8.30-10.30. 

 

Aktiviteter för femårsgrupper 

Sagostunder på biblioteken 

Ta med din femårsgrupp på sagostund! Biblioteken bjuder in till sagostund där årets 

bok introduceras för barnen. Kontakta ditt bibliotek för att boka tid. 

 

Barnens egen utställning, lördag 11 april – söndag 19 april 

Alla femåringar som vill får ställa ut skapelser som kommit till i arbetet med boken. 

Vernissage för och med förskolebarnen måndag 13 april - fredag 17 april. 

– Multisalen, Väven, plan 4. 

 

Sagofesten! fredag 29 maj 

Sagofest med aktiviteter kopplade till boken, för alla barn i förskoleåldern och deras 

vuxna. – Västerbottens museum, Friluftsmuséet kl. 10.00-13.00. 

 

Förskolans eget arbete med femåringarna 

Biblioteket erbjuder boken, inspiration till personal och barn och några tillfällen när vi 

samlas. Ute i verksamheten kan du som pedagog arbeta med boken utifrån barnens 

frågor och intressen och med en ambitionsnivå anpassad till den egna förskolans 

förutsättningar. 


