
 

 

  

   

  

  

  

  

Medarrangörer: Umevatoriet, Naturskolan, Västerbottens museum och ABF. 

Give me five 2015-2016 
Folkbiblioteken i Umeå bjuder in förskolan till samarbete kring 

bilderboken En stackars liten haj av Mårten Sandén och Per 

Gustavsson. 

Tillsammans med femåringarna i förskolan djupdyker vi i 

bilderboken under detta läsår. 

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 livskvalitets-

höjande upplevelse och pedagogiskt redskap är utgångspunkten för 

verksamheten.  

 Varje år väljer biblioteken en bok att fördjupa sig i under läsåret. Årets bilderbok 

är En stackars liten haj med text av Mårten Sanden och illustrationer av Per 

Gustavsson. 

Anmäl din förskola 

Hör av dig till ditt närmaste bibliotek om du vill veta mer om Give me five eller 

anmäla din femårsgrupp. Biblioteket bjuder in till Sagostund, där barnen får lyssna till 

berättelsen och leka bilderboken. Du får också med dig ett exemplar av boken i gåva. 

Umeå stadsbibliotek katarina.markstrom@umea.se 

Bokbussen  anna.lindstrom.2@umea.se 

Ersbodabiblioteket monica.pettersson@umea.se 

Grubbebiblioteket annika.edlund@umea.se 

Holmsunds bibliotek ulrika.wikman@umea.se 

Hörnefors bibliotek johan.sundlof@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 

 



 
En stackars liten haj  

Årets Give me five bok av Mårten Sandén och Per Gustavsson. 

Bilderboken En stackars liten haj bjuder på ett spännande och surrealistiskt äventyr, 

sammanbundet av fantasifulla bilder och poetiska undertoner. Berättelsen tar 

avstamp i ett flertal teman, såväl känslor som rädsla, mod, saknad, tillhörighet som 

frågor kring hajar, vatten, rymdvarelser och vad som händer på natten. 

Förslag på ingångar och arbetssätt 

Genus och känslor 

Här tillåts en liten pojke vara rädd, ängslig och omhändertagande. Den lilla hajens 

utsatthet för tankarna till det som pågår i vår vardag just nu, flyktingar, saknad, 

främlingskap.  

Diskutera och gestalta rädslor – var sitter rädslan, hur känns den, hur ser den ut? 

Kan alla vara rädda? Både flickor och pojkar? Är vuxna rädda? Hur är man modig? 

Måla, diskutera, lyssna på musik – finns det rädd eller modig musik?  

Natur, teknik och samhälle 

Ta reda på mer om hajar, livet i havet och vattnets kretslopp. Gör exempelvis 

vattenexperiment, lek vattenlek, dramalek kring vattnets kretslopp, måla och skapa 

akvarium, fiskar och hajfenor. Lyssna på musik och dansa vatten, ordna en hajfest. 

Att ha vatten som en del av sitt yrke – gör studiebesök på badhus, vattenverk, 

brandstation – träffa de människor som jobbar här. Hur fungerar pumpar, brunnar, 

vattentorn, avlopp? Bygg vattenledningar av sugrör, bygg dammar och 

fördämningar. Finns det hemliga rör i marken?  

Natten – varför blir det natt? Vilka är vakna på natten, djur som jagar och människor 

som jobbar? Gå ut och titta på natten, måla nattbilder, undersök hur färger 

förändras i mörker.  

Fantasi 

I berättelsens bakgrund finns en rad märkliga varelser – vilka är dessa? Är det 

rymdvarelser? Vad har de för sig? Skapa rymdvarelser i lera, måla rymdvarelser, lek 

rymdvarelser – att röra sig och låta konstigt. Ordna en UFO-fest? 

 

Kalender för aktiviteter inom Give me five 

För femåringarna 

November-februari. Sagostunder utifrån bilderboken En stackars liten haj för 

femårsgrupperna på ditt bibliotek. 

15-21 februari 2016. Flerspråkiga sagostunder på biblioteken under 

modersmålsveckan, med En stackars liten haj på många olika språk. 

Våren 2016. Tre femårsgrupper har möjlighet att arbeta tematiskt med En stackars 

liten haj i samarbete med Naturskolan. Anmälan senast 15 december till 

www.umea.se/naturskolan.  

Måndag 9 maj-fredag 13 maj kl 9.00–11.00 eller kl 12.00–14.00.  

Vattenexperiment på Umevatoriet. Anmälan senast 25 april till 

marianne.eik@umevatoriet.se. 

För pedagoger och vuxna inom Give me five 

Onsdag 13 januari kl 13.30–15.00. Finns det hajar i reningsverket?  

Studiebesök på UMEVA med Naturskolan. Anmälan senast 8 januari 2016 till 

www.umea.se/naturskolan.  

Tisdag 19 januari kl 8.15–10.45 och onsdag 20 januari kl 13.00 -15.30.  

Skuggteater-workshop med Vävens konst-och dramapedagoger. Anmälan senast 14 

januari till maja.holmqvist@umea.se.  

Onsdag 3 februari kl 8.30–10.30 och torsdag 4 februari kl 8.30–10.30.  

Berättarworkshop - En stackars liten haj med Ingela Wall, Västerbottens museum. 

Anmälan senast 27 januari till ingela.wall@vbm.se.  

Tisdag 16 februari kl 8.30–10.30. Vatten ute och inne – Vatten är livsviktigt – 

hajaru? Vatten i alla former med Naturskolan. Anmälan senast 9 februari till 

www.umea.se/naturskolan. 

För alla 

Fredag 27 maj kl 10-13. Sagofesten med författarbesök och utställning med 

barnens egna verk på Västerbottens museum. En dag fylld med aktiviteter utifrån 

bilderboken En stackars liten haj, av Mårten Sandén och Per Gustavsson. 

 


