
Sagolåda för boken Ellen av Katarina Cruusval 

Ellen är arg, hon vill inte ha på sig sina kläder, men det vill hennes djur. Boken handlar bland 

annat om kläder och djur, om känslor och humör.  

Förslag på innehåll till sagolådan: 

- En docka som går att klä av och på eller Ellen-dockan.

- Kläder till dockan: skor, strumpor, trosor, linne, pantalonger, klänning, kofta, hatt, hårband.

- Små mjuka djur: hund, katt, kanin, gris, elefant, nalle, liten docka.

- Eventuellt en stol som Ellen kan sitta på i början och slutet av sagan.

Samla ihop rekvisita till sagolådan och lägg allt i en låda med lock. Innan du börjar berätta sagan kan 

du läsa en ramsa, ringa i en liten klocka eller använda någon annan signal som anger att sagan ska 

börja. Barnen tycker också att det är spännande att du öppnar locket då sagan börjar. Berätta sedan 

sagan genom att ur lådan efter hand plockar upp den rekvisita du valt. Till sist kan du lägga locket på 

sagolådan och igen läsa en ramsa eller använda något annat som markerar att sagan är slut. De här 

ritualerna blir liksom magiska och ramar in sagostunden. 

Exempel på teman i boken: kläder, djur, känslor och humör. 

Lekar till sagan: 

- Para ihop bildkort på kläder och djur enligt sagans handling. Spela t.ex. memory.

- Rita eller klistra en bild av klädesplagget på ena sidan och djuret på den andra sidan. Försökt

sedan minnas vad som hände i sagan: lägg bilderna på golvet med kläderna uppåt. Peka i tur



och ordning på en bild och fundera på vilket djur som fick det klädesplagget. Kika 

sedan under bilden om ni mindes rätt. Ni kan använda bilder i vår bildbank, som du 
hittar under "Material" och "Bildkort med och utan text".

- Olika klädlekar hittar du i vår lekdatabas, skriv ordet kläder i fritextrutan och tryck på Hämta.

- Skapa bilder ur sagan med tyger. Barnen kan klippa ut tygbitar och limma dem på stadig

kartong. Medan ni håller på finns det plats för samtal kring sagans händelser och innehåll.

Barnen berättar om sina bilder medan du ordagrant skriver ner det. Häng upp bilderna på

väggen i barnens ögonhöjd så att de kan fortsätta berätta för varandra.

- Lek med tyger, t.ex. Lek med tygbitar.

- Sjung sånger och läs ramsor om de olika djuren i sagan, t.ex. Valpen min, Vov, vov sade

hunden, Här ligger min lilla fru katt, Har du sett min lilla katt?, Lille katt, En elefant

balanserade, Jag är en elefant som är så elegant, Jag är en liten kanin, Min far han har tre

brokiga grisar, Morsgrisar är vi allihopa, Björnen sover, Teddybjörnen Fredriksson.

- Samtala om: Varför är Ellen arg? Hur ser du ut när du är arg? När brukar du bli arg? Hur ser

du ut när du är glad? När brukar du bli glad? Varför blev Ellen glad? Använd eventuellt små

speglar och titta på hur ni ser ut när ni är arga och glada. Fortsätt samtalet. Barnen kan

föreslå flera känslor och berätta om egna upplevelser.

- Fyll en kappsäck med kläder i barnstorlek, mjukisdjur samt en docka (som Ellen) och ställ den

lättillgängligt för barnen. När barnen vill kan de själva leka bokens berättelse. Barnen kan

också leka att de själva är Ellen och de olika djuren. Eller så kan du vara Ellen och barnen

hennes djur.

- Läs boken med barnen.
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