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Instruktioner till sagan 

1. Duka upp söt och syrlig frukt t.ex. bananer och apelsin. 

2. Skriv ut rebusen nedan:  

(Rebus: ät frukten, tomten, be+hö+ver, hjälp)  

3. Hitta ett ljud som smäller ”pang” på t.ex. en ljudapp eller kastrull-

lock. 

4. Skriv ut rebusen nedan:  

(Rebus: tomten, förkyld, inget luktsinne, tomten, be+hö+ver, 

hjälp, mönster) 

5. Förbered kryddor och någonstans där kryddorna ska stå. Para 

ihop med t.ex. rätt lukt, mönster, siffra eller färg. 

6. Kopiera ut bilder på illusioner, bilder som lurar ögat och sätt upp 

eller visa bilderna på projektor. 

7. Gör i ordning några känsellådor med olika saker i. I en låda ska 

det vara något hårigt/lent som påminner om en rens päls. 

8. Ljud av bjällror, riktiga bjällror eller en ljudapp t.ex. ”100´s of butt-

tons & sounds”. Köp appen om ni vill slippa reklam och lägga in 

vissa ljud som favoriter. 

9. Sätt igång en ljudapp på lärplattan t.ex. ”100´s of buttons & 

sounds” och låt barnen få trycka på bilderna och lyssna på kna-

siga ljud. Finns det något ljud som passar till  

tomtefar? 

10. Skriv/rita på en lapp vilket ljud barnen kommer överens om att 

tomtefar ska ha när han är ute och åker I sin släde. 

 

 



 

 

 

Till dig som läser sagan 

Det här är en saga till för att barnen ska uppleva kroppens alla sinnen. 

Smak: äta och jämföra frukt. 

Lukt: lukta på olika kryddor för att ta reda på vilka som luktar lika. 

Syn: illusioner, synvillor. 

Känsel: känsellådor med olika materiel i. 

Hörsel: lyssna på olika ljud. 

 

Läroplan för förskolan: 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt 

språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.  

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv –  

värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en  

generation till nästa.  

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera.  

Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommuni-

kation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,  

 

Lgr 11: 

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika 

sinnen. (Bi) 

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor,  

kunskaper och åsikter.  

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva 

funktioner.  

 

En tidig decembermorgon faller det stora  

snöflingor från himlen och snart är det julafton.  

 

Tomtefar, tomtemor och tomtenissarna har  

mycket att göra innan julafton. De ska förbereda 

julklappar, baka lussebullar och rykta renarna.  

 

De har fullt upp denna decembermånad, men de 

har lovat att vi ska få kika in en liten stund 

hemma hos dem och se vad de håller på med. 

Spännande, eller hur? 



Lyssna! Vad är det som låter?⁸ 

Det låter som att tomtefar är här i närheten och kör 

med sina renar. Vi hoppar ut på två ben och tittar om 

vi kan se tomtefar. Ser ni tomtefar och hans renar? 

 

Vet ni vad jag hörde att en av  

tomtenissarna sa? Att tomtenissarna tycker att  

tomtefar ska byta ljud när han kommer åkande i sin 

släde.  

 

Nu är det en massa bjällror som låter när han  

kommer, men tomtenissarna tycker att tomtefar ska 

bli lite modernare och byta till ett annat ljud.  

Vilket ljud tycker ni ska höras när tomtefar  

kommer åkandes i sin släde?⁹ Meddela tomtefar vad 

ni kommer fram till.¹⁰   

 

Vi får lyssna ordentligt på julafton om tomtefar har 

bytt ljud när han kommer åkande i sin släde. Tänk 

om han har bytt till något av ljuden ni valde. 

 

Nej, nu är det dags för oss att gå hem igen och räkna 

ner dagarna till julafton. Kanske får vi se tomtefar då. 



Som en liten tomtenisse smyger vi fram på tå till 

ytterdörren. Dörren står på glänt, vi knackar på 

och går in.  

 

Titta, där är vardagsrummet. Ett stort rum med en 

stor grön gran i hörnet. Granen lyser vackert och 

det är mycket glitter på den.  

 

I rummet finns också ett bord och på det står 

frukt ¹ uppdukat. Varför då? Är det till oss? På 

bordet ligger det en lapp. Undrar vad det står på 

den? Det är en rebus². Vad betyder det här?  

 

Det verkar som att tomtefar behöver vår hjälp, 

men först vill han att vi ska äta frukt så vi orkar 

hjälpa honom. Det finns söt frukt och syrlig frukt, 

men vilken är vilken? Hur smakar söt frukt? Hur 

smakar syrlig frukt?  

 

Nu har vi fått ny energi så vi kan hjälpa tomtefar, 

men vad vill han ha hjälp med tro. Pang!³  



Vet ni vilka Rudolf, Blixten, Stjärna, Åska, Tindra, 

Komet och Dunder är? 

 

Det är tomtefars renar. De behöver ryktas varje 

dag så att deras päls blir skinande blank och len. 

 

Kom så hoppar vi på ett ben till stallet där  

renarna bor. Just nu är tomtefar ute och kör med 

renarna, så att de är vältränade till julafton och  

orkar köra ut alla paket. 

 

Här har renarna det bra med hö och fina spiltor. 

Där står det en låda, vad står det på den?⁷ 

 

Vågar du stoppa in handen i alla lådor och gissa 

vad som gömmer sig där inne? I vilken låda 

känns det som pälsen på en ren? 



Det låter något från köket. Vi går med älgsteg dit 

och tittar. 

 

Åh nej, vad stökigt det är i köket. Är det tomtefar 

som har stökat till här? Har han letat efter sin  

tomteluva igen? Tomtenissarna kommer inte att bli 

glada om det ser ut så här i köket när de ska baka 

lussekatter.  

 

Titta, där ligger det också en rebus⁴. Vad står det 

på den? 

 

Det är klart att vi hjälper tomtefar att städa upp i 

köket, men hur ska kryddorna stå? Vad är det för 

kryddor? Hur luktar kryddorna?⁵  

 

Puh, nu har vi varit duktiga. Tomtenissarna  

kommer inte märka att det har varit stökigt i köket.  



Tomtenissarna hjälper både tomtemor och  

tomtefar att förbereda julen. De jobbar mycket i 

tomteverkstaden där de tillverkar  

leksaker, kläder, möbler och mycket annat.  

 

Vill ni kika in i tomtens verkstad? Där kan ni se 

vad tomtenissarna tillverkar för saker.  

Tomtenissarna vill inte att ni ska se vad de  

tillverkar för saker i fall det är en julklapp till  

någon ni känner. Därför kommer de att försöka 

lura era ögon så ni ser något annat.  

 

Kom så går vi vidare baklänges till  

tomteverkstaden. Se upp så ni inte snubblar på 

något. 

 

Wow! Vilka häftiga bilder, men vad är det för  

något på bilderna?⁶ Vad tror ni att de tillverkar 

för saker i tomteverkstaden? Vad ser ni? 

 

Ja, jag har då ingen aning om vad tomtenissar-

na tillverkar för julklappar I sin verkstad. 


