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Med siktet inställt på en hållbar framtid 

På Ljungsbackens förskola har vi under året arbetat med projektet Natur och 

Teknik. Anledningen till att vi valde denna rubrik är för att intresset och behovet 

för hållbar utveckling har ökat. Både pedagoger och barn har siktet inställt på en 

hållbar framtid vilket har lett till detta års projekttitel ”Natur och Teknik – 

Ekologisk känslighet via de digitala verktygen”. Det ligger helt rätt i tiden och det 

märks att barnen är medvetna och engagerade för att ta hand om vår omgivning. 

  

Vi som förskola har arbetat projekterande några år och det har gett oss nya insikter 

om hur barn lär och hur barn med hjälp av olika uttrycksformer i projektet hittar sin 

ingång till att lära. Utifrån tidigare års erfarenheter har årets projekt fördjupats via 

olika uttrycksformer. Det projekterande arbetssättet för Ljungsbackens förskola 

innebär att barnens intresse och frågor leder utforskandet framåt. 

 

Vi kan med stolthet se hur barnen har arbetat och uttryckt detaljer kring ekologisk 

känslighet. Barnen uttrycker bland annat;  

”Jag måste måla regn för att tussilago behöver vatten”. 

”Så suger de upp med rotarna och så hamnar det någonstans i trädet.” 

”Träd suger också vatten, trädet tar upp det i sin kropp, utan rötter kan det inte 

leva eller växa”. 

”De kommer växa ända upp till rymden och bli maränger”.  

 

Detta visar på deras kunnande, nyfikenhet och 

kunskapsutveckling. Detta visar även på barnens härliga fantasi 

som är en del som läroplanen lyfter upp som förskolan ska 

arbeta med.  
 

I följande projektsammanställning får ni följa varje hemvists 

berättelser kring utvalda delar av deras projekterande under 

året.  

 

 

                 Med önskan om en insiktsfull läsning.  

 

/  Bitr. Rektor &  

 Pedagogista 
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Projektsyfte 
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Stenen 

östens berättelse 

Vi började med att dela barnen i projektgrupper efter ålder. Vi valde att kalla 

projektgrupperna för Myrorna och Ekorrarna. Ekorrarna består av Stenens äldsta 

barn och Myrorna består av Stenens och Stubbens yngsta barn. Vi gjorde denna 

delning för att kunna ge barnen utmaningar efter ålder. Båda grupperna har fått 

möjlighet att besöka skogen varje vecka, vilket har följts upp av en aktivitet där 

skogsbesöket har legat som en grund. Vårdnadshavarna har haft möjlighet att följa 

projektet under hösten på Delta, som är vår digitala lärplattform, genom bilder och 

text. Detta för att barnen ska ha möjlighet att tillsammans med vårdnadshavarna 

kunna återkoppla sina upplevelser på förskolan i hemmet.  

Myrorna startade sitt projekt genom att gå till skogen där pedagogerna observerade 

vad som fångade barnens intresse. Barnens hade fokus på att utforska terrängen 

med hela kroppen och alla sina sinnen. Barnen klättrade i diken och på stubbar. 

Kottar och svampar fascinerade 

också. Pedagogerna 

uppmärksammade att barnen var 

lite avvaktande till en början. 

Efter några skogsbesök blev 

barnen mer bekväma med 

skogen och då vågade barnen utforska och upptäcka mer på egen hand. Det var först 

då det blev tydligt vad som fångade barnens intresse. Barnen ville gärna visa 

varandra vad de hittat och pedagogerna satte ord på detta.  

Barnens hade fokus på att utforska 

terrängen med hela kroppen och alla sina 

sinnen. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mypmp.net%2F2017%2F10%2F26%2F12-tips-for-following-the-ant-trail%2F&psig=AOvVaw0FKFvWclLqx7TaCcAI_Mxf&ust=1593684932311000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjmkZTpq-oCFQAAAAAdAAAAABAl
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mypmp.net%2F2017%2F10%2F26%2F12-tips-for-following-the-ant-trail%2F&psig=AOvVaw0FKFvWclLqx7TaCcAI_Mxf&ust=1593684932311000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjmkZTpq-oCFQAAAAAdAAAAABAl
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Myrorna har vid sina 

skogsbesök tagit med sig 

material från skogen tillbaka, 

t.ex. kottar, löv och pinnar, för 

att fortsätta utforskandet på 

förskolan. Pedagogerna har 

tagit bilder och filmat under 

skogsbesöken för att 

tillsammans med barnen senare 

reflektera över vad de upplevt. 

Myrorna har skapat en 

gemensam målning där barnen 

använde skogsmaterialet som 

penslar. 

 

Barnen har utforskat med alla 

sina sinnen genom att känna, 

lukta, se, smaka och höra 

hur de olika materialen låter mot olika underlag. De visade mycket intresse och stor 

glädje av att rulla skogsmaterialet vilket tog oss vidare i projektet och vi arbetade 

vidare med verbet rulla. Barnen har fått rulla olika skogsmaterial på olika underlag 

både inom- och utomhus. Pedagogerna och barnen har tillsammans jämfört hur fort 

olika material rullar på olika underlag.  

Pedagogerna har observerat att barnen även rullar mycket i leken. De rullar 

både sig själva och varandra nedför kullen. De rullar även bollar och 

bilar i vattenbanan ute på gården och inomhus på våra lutande plan. Play do degen 

är också ett populärt material att rulla, både för hand och genom rör, på lutande 

plan.  

 

Pedagogerna har observerat att 

barnen även rullar mycket i leken 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mypmp.net%2F2017%2F10%2F26%2F12-tips-for-following-the-ant-trail%2F&psig=AOvVaw0FKFvWclLqx7TaCcAI_Mxf&ust=1593684932311000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjmkZTpq-oCFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mypmp.net%2F2017%2F10%2F26%2F12-tips-for-following-the-ant-trail%2F&psig=AOvVaw0FKFvWclLqx7TaCcAI_Mxf&ust=1593684932311000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjmkZTpq-oCFQAAAAAdAAAAABAl
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korrarna startade sitt projekt genom att göra en tankekarta tillsammans. 

Frågeställningen var: Vad tänker ni på när ni hör ordet skogen?  

 

 

 

Barn och pedagoger hjälptes åt att tänka tillsammans. Vid första skogsbesöket var 

det alla svampar som var i fokus. Barnen fick ta kort på det som intresserade dem. 

 

Vid Ekorrarnas kommande 

besök i skogen var det 

fortsatt mycket fokus på 

svampar i alla dess 

storlekar och färger. 

Barnen såg svampar vart 

de än gick och ville stanna 

och utforska dem. De 

reflekterade över att 

svamparna kändes olika, 

torra-fuktiga-kalla. 

Tillsammans tog vi med 

olika svampar tillbaka till 

Vad tänker ni när ni hör ordet skog? 
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förskolan för att där kunna utforska närmare med hjälp av förstoringsglas. De 

utforskade med sina sinnen och fick fundera och reflektera över svamparna.  

 

Vi har återkopplat till vår tankekarta när vi 

reflekterat efter skogsbesöken och utifrån det gått 

vidare med olika uppdrag vid varje skogsbesök. 

För att introducera nya uppdraget har vi använt 

oss av UR-filmer om trollet Skrutt som upptäcker 

olika saker i skogen.  

Vi har samlat olika material som vi sedan tagit 

med tillbaka och utforskat på olika sätt. Vi har 

följt årstidsväxlingar i naturen genom att följa en 

björk i vår närmiljö. 

Till våra skogsupplevelser har vi kopplat 

skapande aktiviteter, t.ex. lera, målning med olika tekniker, rullat och limmat 

silkespapper.  

 

I vår hall har vi utformat en 

dokumentationshörna med projektets 

syfte och där vi har materialet från 

skogen, bilder som barnen tagit och 

alster som vi skapat. Detta har lett 

till många samtal och reflektioner mellan både barn, vårdnadshavare och 

pedagoger. 

 

       

De reflekterade över att svamparna kändes 

olika, torra-fuktiga-kalla 
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Genom att barnen har fått utforska skogsmaterial på flera olika sätt har alla barn 

getts möjlighet till att få upplevelser kring detta (hundraspråkligheten).  

Vi har sett vad som intresserat barnen vid skogsbesöken och tagit tillvara på det 

genom att ta med material tillbaka till förskolan som vi fördjupat oss i på olika sätt. 

Barnen har förutom att de fått en utökad kunskap om naturen även utvecklat ett 

större intresse och nyfikenhet för vår närmiljö. 

 

Projektet är kopplat till dessa mål från läroplanen:  

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,  

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,  

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt 

att förstå sin omvärld,  

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, 

tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, 

rörelse, sång, musik och dans, 

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om 

och samtala om naturvetenskap och teknik, 

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen” (LpFö18, s.13-14). 

 

årens berättelse  

Vi startade upp efter jul med att förändra gruppindelning eftersom vi 

fick ett stadsbidrag för minskade barngrupper. Vi delade Stenen i blå 

och röd grupp och dessa grupper har vi använt oss av när vi arbetat 

med projektet. Båda grupperna består av barn i åldrarna 1–4 år. 

Under hösten var det viktigt för barnen att plocka med sig material från skogen 

tillbaka till förskolan som de sedan fortsatte att utforska där. Då vi såg ett större 

intresse för kottarna valde vi att starta denna terminen med fokus på kottar. För att 

skapa en inriktning skrevs följande fokusfrågor att återkomma till: 

 

• Hur kan barnens intresse för kottar leda oss vidare i projektet? 

• Vad blir de nyfikna på? 

• Vad gör barnen med kottarna? 

• Hur kan de digitala verktygen förstärka barnens upplevelse av naturen? 

 

För att återuppta projektet och fokusera på kottarna började vi med att gå till skogen 

där barnen fick uppgiften att samla kottar under flera tillfällen. Efter hand 

uppmärksammade barnen kottarnas olikheter och satte ord på stor och liten när de 
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plockade kottar. De tyckte det var viktigt att plocka många kottar och fylla sin egen 

påse. De samarbetade också och delade med sig av kottarna till de barn som inte att 

fått så många i sin påse. De såg att kottarna växte högt upp på träd och funderade 

över hur de skulle kunna nå dem. Vid senare skogsbesök hade en gran blåst ner och 

plötsligt kunde vi nå kottarna. För att synliggöra vilket trädkottarna kom ifrån 

plockade vi också med oss en gran- och en tall kvist till förskolan.  

 

Tillbaka på förskolan valde vi att lägga alla kottarna tillsammans för att barnen 

tyckte att kottarna var allas. De placerades ut i alla våra olika lekmiljöer där de 

lockade till lek och utforskande. Kottarna blev mat i rolleken och byggmaterial i 

byggen. De lades på matborden för att locka till spontana samtal. Kottarna och 

kvistarna placerade också på vårt dokumentationsbord i hallen. Det blev en 

mötesplats där barnen utforskade och reflekterade tillsammans. 

Barnen utforskade kottarna genom att plocka isär dem. Vi använde oss även av det 

digitala ägget för att kunna se delarna på närmare håll. Vi samtalade om kottarnas 

olika färger och former.  

 

 

Efter hand uppmärksammade barnen 

kottarnas olikheter och satte ord på stor och 

liten när de plockade kottar 
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De använde kottarnas olika delar som verktyg i lera och upptäckte då att det blev 

olika mönster beroende på vilken del av kotten de använde. Kottarna målades och 

hängdes i mobiler både i fönstren och i hallen. Vi lade en tallkotte, en grankotte och 

en kotte som en ekorre hade ätit på i olika glasburkar som vi placerade på 

dokumentationsbordet. 

 

Barnen utforskade kottarnas ljud och upptäckte att de lät olika beroende på hur de 

drog dem mot varandra. En del kottar gick sönder lättare än andra, det var de 

gamla kottarna. De nya kottarna var mer hållbara. Vi lyssnade på olika musik och 

använde kottarna som instrument till.  

Barnen lyssnade och spelade olika fort beroende på musiken. De spelade med full 

koncentration och lyssnade på musiken. De härmade och tittade på varandras 

rörelser. Vi provade också att sjunga själva och spela på kottarna. 

 

Barnen fick beskriva hur de upplevde kottarna när de tittade och kände på dem. 

Följande ord/begrepp använde de:  

Grankotte: känns bra, stickig, torr, den kommer från en gran, den är avlång, sitter 

uppe i granen, brun färg och har fjäll.  

Tallkotte: liten, rund, känns bra, stickig, har fjäll, fjällen sitter hårt.  
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De fick även beskriva hur de upplevde dem när vi spelade och sjöng. Vi spelade 

och sjöng i olika takt, barnen tyckte det lät högt, fjällen åkte av och det blev 

skräpigt. 

Eftersom kottarna fanns i våra olika lekmiljöer och barnen visade intresse för att 

snickra och bygga så blev det naturligt för dem att kottarna blev verktyg. De 

hamrade och slipade. De byggde möbler och byggde om hemma. De benämnde 

både med verb och substantiv. De behövde skruvmejsel, hammare och såg och 

fångade in snickarljuden. Kottarna användes också som penslar eftersom möblerna 

behövde målas. De använde begrepp som fint, fult, laga, torka. Barnen använde sin 

kunskap och relaterade till den i fantasin. 

 

Vi tittade på riktiga verktyg, några i taget, benämnde dem, pratade om hur man 

använder dem. Vi lekte Kims lek med skruv, spik, hammare, skruvmejsel och 

tång.  

 

 

Vi tillförde verktyg i plast utom- och inomhus eftersom intresset för verktyg och  

snickeri var väldigt stort hos barnen. Vi började med att introducera dem och deras 

användningsområde. Barnen var mycket entusiastiska och testade verktygen på 

olika saker och material som ledde till att det blev olika ljud. Vi samtalade om att 

de olika verktygen lät olika. Barnen fascinerades av de olika ljuden, attraktivast var 

ljudet från hammaren. Vi utökade snickarleken inomhus med lösa brädor och träd 

kubbar och det nya materialet ledde till stor kreativitet och de använde sin 

erfarenhet av snickeri och fantasin flödade. 

 

Barnen använde sin kunskap och relaterade 

till den i fantasin. 



 

13 

Byggprojektet som varit på vår gård har lett till många samtal och reflektioner 

mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Barnen känner igen verktygen och 

dess ljud. De använder verktygens rätta namn och begrepp. 

 

Vi kan se att vårt projekt kottar-verktyg har gett barnen en bredare kunskap och 

utökat deras språk/ordförråd. En ökad glädje för skapande och ett växande intresse 

för utforskande både analogt och via digitala verktyg.   

 

äslyftet 

Läslyftet är en fortbildning som pedagogerna gått under året som består av flera 

olika moduler där varje modul innehåller en text, en aktivitet och diskussioner 

mellan pedagoger. En av modulerna i Läslyftet har handlat om teknik i 

barnlitteraturen. Vi har använt oss av två olika böcker där syftet var att möta 

varandra då de bodde på öar. 

Vi introducerade böckerna genom att läsa en bit in i dem och sedan fick barnen 

fundera på problemet tillsammans, i detta fallet hur de skulle kunna nå varandra när 

de bodde på var sin ö och hur pappa skulle ta sig hem till jul från ett land långt 

borta. 

 Barnens teorier var, Båt, hoppa, skridskor när det är vinter och halkigt, simma, gå 

på vattnet, husbåt och bygga en bro var förslagen till den ena boken och till den 

andra var förslagen: tåg, åka buss, cykla, sparkcykel, flygplan, åka vagn och rida 

häst. Barnen diskuterade vilket fordon som var snabbast och visste att polisen, 

brandbilen och ambulansen körde snabbast. Begreppen som användes var långsam, 

snabb och fort. 

Nästa tillfälle så projicerades boken på väggen med hjälp av dokumentkameran. 

Barnen fick återberätta inledningen och sedan läste vi klart så de fick reda på hur 

de löste det i böckerna. De fick skapa en bro tillsammans samt sina egna fordon i 

lera som de sedan fick måla. Vi samtalade om att broar och fordon måste vara 

hållbara för att fungera så de testade olika lösningar för att få hållbara resultat med 

leran.  

Vid skogsbesök byggde vi en bro över ett dike. Tillsammans använde de sig av 

långa pinnar och lade som en bro. Inomhus projicerade vi upp en bild ur boken och 

barnen fick använda byggmaterial för att skapa en bro. De testade olika sätt och 

material för att få en den hållbar. Vid båda aktiviterna har de varit mycket samspelta 

och hittat lösningar tillsammans genom bra samarbete och tagit hjälp av sina 

kunskaper och erfarenheter. 

De testade olika sätt och material för att få 

en den hållbar. 
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Eken -  

östens berättelse 

Vår ingång var att lära känna varandra. Vi startade med att barnen fick presentera 

sig själva för varandra. Det har fortsatt under hela terminen. Vi kunde ofta se att 

barnen gick fram till sina presentationer pekade, de berättade spontant för 

varandra. Det blev ingången för att barnen 

skulle få lära känna 

varandra. 

 

Vi fortsatte med att gå med barnen till skogen och fota det barnen blivit nyfikna på 

och sedan tagit med material till förskolan. Barnen fotograferade motiv som de 

själva valt i skogen. I skogen har barnen utforskat höjd och djup, de har stått/suttit 

på stubbar och hoppat ner på marken. De sökte motoriska utmaningar, i skogen 

fanns det ett dike som var en självklarhet att gå ner i bara för att kämpa sig upp 

igen. För de allra yngsta i gruppen har det varit en utmaning bara att vara i skogen 

och ta sig fram på plan mark bland pinnar och rötter. I slutet av höstterminen märkte 

vi att de barn som till en början inte var lika bekväma i skogen från hade lättare för 

att leka och utforska. 

Barnen har 

uppmärksammat och 

fascinerats av de djur 

de upptäckt i skogen. 

Vi har tittat på djuren 

i luppar för att se deras 

detaljer.  För varje 

gång vi har använt 

lupparna blir det 

enklare för barnen att 

titta i dem på ”rätt 

sätt”. Vi har filmat 

djur med iPaden och 

kollat på filmen på 

förskolan. Vid något 

Barnen går fram till sina presentationer ofta 

och pekar och berättar spontant för 

varandra 
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tillfälle har vi tagit med djur/insekter tillbaka till förskolan för att måla av eller 

studera lite extra.   

Med projektorns hjälp har barnen fått se bilder/film från skogen och flera barn har 

fått en upplevelse av det som kanske bara ett fåtal upplevde på riktigt. 

 

n nära titt på insekter och kryp 

Vid ett tillfälle hittade barnen en snäcka och snigel i skogen som togs med till 

förskolan. Djuren fick krypa på ett vitt papper och vi pratade om hur de såg ut, att 

snäckan har ett skal men inte snigeln.  

Barnen ritade egna snäckor, de målade svarta konturer med tusch och sen färglade 

de med färgpennor. Ett barn upplevde att hen inte kunde måla en snäcka och fick 

då hjälp av en pedagog. Efter att de målat tillsammans ville hen måla en egen snäcka 

och gjorde det jättebra.  

Vid ett annat tillfälle hittade vi en skalbagge i skogen som vi tog med till förskolan 

för att studera vidare och för att ta reda på vad det var för art. Vi tittade i en 

insektsbok tillsammans med barnen och hittade en skalbagge som hette jordlöpare 

som såg ut som den vi hade hittat. Barnen målade av jordlöparen, vi diskuterade 

vilka färger vi skulle använda. Vi målade med svarta och lila färgpennor.  

Vi märkte att det är enklare för barnen att skapa eget om de har en bild eller annat 

verk att utgå ifrån.   
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jädrar och målning 

Vid en promenad i skogen hittade några barn en hel hög med fjädrar. Barnen hade 

många funderingar kring varför fjädrarna låg där och vad som hade hänt. Vi tog 

med fjädrarna till förskolan och använde dem när vi målade. Vi uppmärksammade 

att när barnen använde fjädrarna så fanns det inga givna regler för hur de skulle 

användas så några målade med fjäderns mjuka del medan några använde den hårda. 

Fjädrarna såg ut att  

ha tillhört en skata så vi satte upp en bild på en skata tillsammans med barnens 

målningar.  

tt luka och känna på mossa 

Tidigt i höstas hittade barnen mjuk skön mossa i skogen. De kände mycket på den 

och luktade på den. Vi tog med lite mossa till förskolan och vi pedagoger fundera 

på vad vi kunde göra med den. Vi 

bestämde oss för att kavla ut lera 

tillsammans med barnen och 

sedan fick de trycka fast mossan i 

den. Barnen luktade på leran och 

Vi märkte att när barnen använde 

fjädrarna så fanns det inga givna regler 

för hur de skulle användas så några 

målade med fjäderns mjuka del medan 

några använde den hårda. 

Barnen luktade på leran och mossan och sa 

att det luktade jord! De ville lägga 

lermossan i kuben för där bor det djur och 

djur gillar jord resonerade barnen. 
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mossan och sa att det luktade jord! De ville lägga lermossan i kuben för där bor det 

djur och djur gillar jord resonerade barnen.   

 

Barnens utforskande startade inte när vi kommer till skogen utan började så fort 

vi gick utanför dörren på förskolan. Vår promenad till skogen (eller lekplatsen) 

tog ibland långt tid då barnen stannar för att undersöka allt från stenar till 

gatubrunnar. En favorit var att hoppa i stora och små vattenpölar. När det varit 

minusgrader har vi kunnat utforska isen som bildas på vattenpölarna. Ibland var det 

ett helt istäcke på vattenpölen och ibland har det flutit isbitar i vattnet. 

 

 

arnens nyfikenhet på snö 

En morgon kom ett barn in med lite snö i handen och ville lägga på sin hylla. Vi 

erbjöd barnet en skål att lägga snön i istället. Hen tog med skålen in på hemvisten 

och körde den i en vagn under hela förmiddagen. Vi frågade några gånger hur det 

gick med snön och ifall det hände något i skålen och hen kände i skålen med jämna 

mellanrum. För barnet var utforskandet och närheten till snön avgörande för att se 

och förstå vad som hände med snön när den kom inomhus.  
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aturhörna inomhus  

Inne på vår hemvist hade vi en ”kub av trä” som barnen kunnat leka och utforska 

kring naturen. Miljön i vår kub följde årstiderna ute. Under den gångna terminen 

har vi tillfört och tagit bort material allt eftersom och utifrån vad som är aktuellt i 

barngruppen. Det har hela tiden funnits djur i kuben, insekter och större djur. Vi 

tog med pinnar från skogen som vi satte upp som en vägg, vi la in en stubbe och vi 

har hängt upp och lagt dit tyg. Där har funnits naturmaterial ihop med 

förstoringsglas och luppar.  

 

 

Vi har under hösten sett en nyfikenhet hos barnen, de ställer frågor kring mycket i 

vår miljö. Vi tar ofta fram iPaden och letar efter svar tillsammans med barnen. Vi 

låter barnen fundera och komma med egna teorier, tankar och funderingar som vi 

provar tillsammans.  

 

 

årens berättelse  

kens fokusfrågor 

Hur fångar vi in barnens intresse och tankar och följer upp dem? 

Hur kan vi stötta barnen i att utveckla fotograferandet av naturen? 

Hur kan vi ge barnen möjlighet att få utveckla sig genom att uttrycka sig via lera? 

 

resentationer 

Barnens egna presentationer har varit ett bra sätt att dela med sig till varandra om 

sina liv. De har presenterat och efter har presentationerna satts upp vid en 

dokumentationsvägg. Den platsen har blivit viktig för alla barn. De stod ofta där i 

olika konstellationer, oavsett ålder eller kön. De pekade, pratade, 

kommunicerade kring sina olika bilder. Vi såg en kommunikation med både ord, 
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skoj, kroppsspråk, bildstöd och teckenstöd. Vi satte upp en karta över Götene i 

anslutning till barnens presentationer. Där har vi märkt ut var barnen och 

pedagogerna bor och var vi hittar olika saker i vårt samhälle. För att kunna märka 

ut var barnen bor cyklade vi tillsammans och barnen fick visa vart de bodde och ta 

kort på sina hus. Barnen kunde peka och förklara vägen via olika hus de känner till 

och en gångtunnel alldeles intill förskolan. Kartan på hemvisten är väldigt 

uppskattad av barnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skogen 

Barnen har tittat via lupparna på små djur i naturen och på olika material, att titta 

på djur via webb-ägget har varit svårt då de rört sig snabbt. Vi ser att barnen visat 

med hela kroppen och säger -ahh och rör 

sig, när de ser fåglar eller andra djur som 

rör sig. De har fascinerats av myrorna när 

de rört sig och skrattat åt dem. De hittar 

myror inne och bär dem till oss, -hur kan vi 

hjälpa myran så den kommer ut? Barnen 

har klivit rakt in i naturen, lyft på stenar, 

letat och hittat olika små kryp. Vi har sett 

en upptäckarglädje! Vi hittade en död fågel 

i skogen. Fågeln var blodig och utan huvud.  

Barnen pratade om vad som hänt, skulle 

den lära sig flyga och ramlade ner, det var 

Barnen pratade om vad som hänt, 

skulle den lära sig flyga och 

ramlade ner, det var för högt! 
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för högt. Barnen 

trodde att mamman 

hade släppt sitt barn 

och att den inte 

kunde flyga och 

därför hade 

kraschat och dött 

där. Vi var i skogen 

och ett barn hittade 

en mask, ett barn sa; 

den är nog hungrig.  

 

På förskolan tittade 

vi på masken igen i 

iPaden och sen 

målade vi maskar 

(och annat vi sett i 

skogen) och gjorde maskar i lera.  

Vi provade att kombinera tusch, vattenfärg och lera.  Vi ser att de har lärt sig mer 

och mer om hur de kan använda ipaden, projiceringen, luppar och ägget.  
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kapande verksamhet – lera och fåglar 

Leran var populär att arbeta med. I början kände de på leran, men nu sätter de ihop 

leran. Den blev olika saker. Barnen har gjort hela Götene, de satte lera på 

inspirationsbilderna. De pratade medan de satte på leran på bilderna. Ett barn 

skapade en domherre, bilden på domherren blev inspirationen. Barnen har lagt tid 

på att avbilda näbben när de skapar fåglar. Ett barn la lera på bilden på fågeln, en 

liten bit i taget trycktes fast. Några barn från en annan avdelning har varit och visat 

sina fåglar de gjort i lera. De visade och talade om hur man kunde göra. Efter det 

har barnen fortsatt att göra fåglar i lera med dessa fåglar och bilder som inspiration. 

Några byggde in 

lerverktyg i sina 

fåglar. Vi 

lyssnade på fåglar 

när vi gick till 

skogen och när vi 

var i skogen. 

Barnen har gjort 

oss 

uppmärksamma 

på när de hör 

fåglar. Några barn 

lyssnade på ”Lilla 

vinterboken” 
(URplay) där det 

bl.a. berättades 

om flyttfåglar. Ett 

barn undrade 

”varför flyttar 

fåglarna?” 
Vi har tittat på små och stora fåglar på film. Ett barn försöker härma fågelljudet. 

De lyssnade på fakta. De fascinerades av det som de sa på filmen. De funderar om 

vintern; varför är inte fåglarna här på vintern, man hör inte dem. Vi märker att 

barnen lyssnat mycket på fåglarna ute både på gården, i lekparken och i skogen. De 

har lånat material från andra hemvister. De lekte med fåglarna. Barnen målade på 

plastfolie som vi spände upp mellan två träd, vi satte fast bilder på fåglar som 

inspiration i plasten. Det var spännande och nytt för barnen, de provade att måla 

och slå med penseln för att lyssna på ljudet som uppstod i plasten.  

 

 

varför flyttar fåglarna?”. De funderar om 

vintern; varför är inte fåglarna här på 

vintern, man hör inte dem. 
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Vi satte upp qr-koder i våra miljöer och introducerade dem för barnen, fågelsång, 

sånger och sagor. Det var särskilt ett barn som bad om att få lyssna på ljuden, det 

verkar vara ljuden i sig 

som är intressanta. Vi 

tillförde även fåglar i 

kuben utomhus. Läsandet 

har hela tiden varit viktigt 

för barnen, de kom med 

en bok och ville läsa den. 

Vissa böcker har varit 

mer viktiga för barnen. 

När vi satt oss och läst för 

ett barn kommer de andra 

barnen och vill lyssna 

med. De var nyfikna på 

böckerna med tecken, de 

härmar tecknen.  

 

ygg 

Vi har under terminen tillfört mer material i de olika miljöerna. Vi valde att ta bort 

hemvrån som fanns på Eken och ersatte den med nyinköpt ljusbord och 

byggmaterial. Vi ser en utveckling i hur barnen använder det nya materialet och att 

de bygger mer avancerade saker med tiden. Vi har projicerat bilder på väggen i 

vårt nya byggrum (även på andra ställen i våra miljöer) som inspiration i leken.  

Vi har jobbat med att barnen inte ska flytta materialet från sina miljöer utan 

utmanat barnen att använda nytt material som de inte riktigt känner till på de av 

oss bestämda plasterna.  

Att bygga på många olika sätt har varit genomgående under terminen. Barnen 

bygger på olika sätt på olika ställen. I början fick de material som de inte visste hur 

man kunde bygga med, de använde det och byggde enbart torn. Senare när de 
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bygger blandar de och tillför olika material. De benämner det de bygger och väljer 

att bygga på olika platser.  

En dag växte sagan om de tre grisarna fram när de byggde, de skapade alla tre husen 

intill varandra. Man såg tydligt att det fanns en historia kring det de bygger. De tar 

med djur och figurer in i sina byggen. Några barn byggde hela Götene med hus och 

en fontän, ett barn tog ett litet flygplan och flög över ”Götene”. Barnen fotade det 

som de byggde och satt upp dem som inspirationsbilder. De stod och diskuterar 

kring bilderna, sen startade de med att bygga upp det de ser på bilderna och 

utvecklar det sen vidare.  
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Stubben-  

nledning  

Vi pedagoger på hemvisten stubben började hösten med att dela barnen i 

projektgrupper efter ålder. Projektgrupperna valde vi att kalla för Myrorna och 

Hararna. Hararna består av Stubbens äldsta barn och Myrorna består av Stubbens 

och Stenens yngsta barn. Vi gjorde denna delning för att kunna ge barnen 

utmaningar efter ålder. Båda grupperna har fått möjlighet att besöka skogen varje 

vecka, vilket har följts upp av en aktivitet där skogsbesöket har legat som en grund. 

Under besöken i skogen har vi pedagoger i båda grupperna påtalat vikten av att vi 

ska vara rädda om naturen och däribland alla svampar. 

 

Föräldrarna har haft möjlighet att kunna följa projektet under hösten på delta, som 

är Götene kommuns digitala lärplattform, genom bilder och text. Syftet med detta 

är att barnen med föräldrarnas hjälp ska kunna återkoppla sina upplevelser på 

förskolan i hemmet. För att synliggöra skogen även i inomhusmiljön har hela 

Stubben en genomsam skogsväggsdokumentation. Denna vägg har under hösten 

fyllts på med barnens upplevelser, upptäckter och egna dokumentationer i form 

av bilder och föremål.  

 

yrorna  

Myrorna startade sitt projekt genom att gå till skogen där pedagogerna observerade 

vad som fångade barnens intresse. Barnen hade fokus på att utforska terrängen med 

hela kroppen och sinnena. Barnen klättrade i diken och på stubbar. Kottar och 

svampar fascinerade också. Pedagogerna uppmärksammade att barnen var lite 

avvaktande till en början. Efter några skogsbesök blev barnen mer bekväma med 

skogen och vågade då utforska och 

upptäcka mer på egen hand. Det 

var först då det blev tydligt vad 

som fångade barnens intresse. 

Barnen ville gärna visa varandra 

vad de hittat och pedagogerna 

satte ord på detta. 

Pedagogerna uppmärksammade att barnen 

var lite avvaktande till en början. Efter 

några skogsbesök blev barnen mer bekväma 

med skogen och vågade då utforska och 

upptäcka mer på egen hand 
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Myrorna har vid sina skogsbesök tagit med sig 

skogsmaterial till förskolan för kunnat utforska 

materialet vidare på förskolan. Pedagogerna har 

även tagit bilder/filmat under skogsbesöken för 

att tillbaka på förskolan kunna titta på det 

tillsammans för att barnen ska kunna reflektera 

kring skogsbesöket. Med skogsmaterialet har 

myrorna skapat en gemensam målning där barnen 

använde skogsmaterialet som penslar. Barnen har 

även utforskat skogsmaterialet med sina sinnen 

som att känna, lukta, se, smaka och höra hur 

olika 

skogsmaterial 

låter mot olika 

underlag. Det var 

roligt att kasta 

och rulla 

skogsmaterialet 

vilket tog oss 

vidare i projektet. Då barnen visade mycket intresse 

för att rulla blev det fokus på verbet rulla. Barnen 

har fått rulla olika skogsmaterial på olika underlag 

både inom- och utomhus. Pedagogerna och barnen 
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har tillsammans jämfört hur fort olika material rullar på olika underlag.  

 

Pedagogerna har observerat att barnen även 

rullar mycket i leken, de rullar både sig 

själva och varandra nedför kullen, de rullar 

bollar och bilar i vattenbanan ute på 

gården. Play do degen är också ett populärt 

material att rulla, både för hand och genom 

rör, på lutande plan.  

 

ararna  

Hararna startade sitt projekt genom att göra 

en mind-mapp tillsammans, 

frågeställningen var: Vad finns det i 

skogen? Barnen och vi pedagoger hjälptes 

åt att komma på vad som finns där.  

 

Vid första besöket i skogen var alla 

barn nära oss pedagoger i 

utforskandet och sökte bekräftelse 

från oss. De tyckte allt var 

intressant och utforskade med nyfikenhet i grupp. Barnen intresserade sig för alla 

svampar de hittade och de 

ville gärna visa varandra. Vi 

fick syn på en groda som också 

fångade deras intresse. Under 

de första veckor i skogen såg vi 

många olika sorters djur som 

fångade barnens intresse. Vi 

såg att barnen blev mer vana 

med att vara i skogen och gick 

allt längre ifrån oss pedagoger 

under deras utforskande. Efter 

ett par skogsbesök gjorde vi en 

ny mind mapp av vad vi har sett 

i skogen, för att på så sätt få 

fram vad barnen har 

uppmärksammat. Denna 

gång kom barnen själva på vad 

vi sett. Det var framför allt 

De tyckte allt var intressant och utforskade 

med nyfikenhet i grupp. 
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svampar som barnen 

uppmärksammat under våra 

skogsbesök. Deras intresse för 

svampar gjorde att det var det 

vi ville fokusera på. 

Hararnas kommande besök i 

skogen var det fortsatt mycket 

fokus på svampar i alla dess 

storlekar och färger. Barnen 

såg svampar vart de än gick 

och tog gärna kort på dessa. 

Barnen hade då tillgång till en 

iPad som de själva fick 

använda. Röksvampar var 

extra spännande att utforska.  

Tillsammans tog vi med lite 

olika svampar tillbaka till 

förskolan för att där kunna 

utforska närmare hur de såg ut, 

med hatt och fot. Efter att vi har 

projicerat upp bilder på svampar 

och tittat på hur olika svampar är uppbyggda, beslutade vi i samråd med barnen 

att vi skulle skapa svampar. Vi pedagoger erbjöd olika sorters tekniker för att 

återskapa svampar vi sett i skogen. Vi diskuterade vilka färger svamparna hade 

och det var dessa färger som sedan erbjöds vid skapandet.  

 

Vi såg redan från första skogsbesöket att barnen 

tyckte om att klättra på stubbar och klättra 

över stora nerfallna träd i jakten på svampar. 

Det var även de motoriska utmaningarna som 

fångade barnens intresse när vi var på förskolan. 

Barnen ville gärna dansa till musik, bygga 

hinderbana eller hoppa både ifrån stolar och bänkar 

inomhus. Barnens stora intresse att röra på sig under 

större delen av dagen gjorde att vi valde att ändra 

fokus från svampar till rörelse. Detta gjorde att vi fick 

ett projekt som 

genomsyrade 

hela veckan både 

när vi var inomhus, utomhus 

och i skogen. Vi prata om att vi kan röra 

oss på olika sätt. Barnen beskrev olika 

Barnen såg svampar vart de än gick och tog 

gärna kort på dessa. 

Först diskuterade vi hur just detta 

djur rörde sig, hur många ben djuret 

har och hur vi skulle kunna härma det. 
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rörelseverb utifrån sina erfarenheter. De fick prova på att röra sig som olika djur. 

Först diskuterade vi hur just detta djur rörde sig, hur många ben djuret har och hur 

vi skulle kunna härma det. Vi har använt oss av ett rörelsealfabet för att på så sätt 

utmana barnen att röra sig på fler olika sätt. Rörelsealfabetet är ett alfabet där varje 

bokstav har en rörelse som kopplas till bokstaven. Vi har byggt hinderbana 

tillsammans med barnen både på gården och i skogen.  

 

Under hösten är det barnens intresse som fört projektet framåt samt ändrat fokus. 

Under skogsbesöken samt under tiden på förskolan i inomhus- och utomhusmiljön 

har vi sett vad som intresserat barnen. Myrornas intresse för att rulla har genomsyrat 

hela hösten. Medan hararnas intresse för svampar svalnade under hösten och deras 

intresse att röra på sig blev än mer tydligare. Därför blev det självklart att fokusera 

på rörelse istället.  

 

Det skogsmaterial vi tagit med tillbaka till förskolan har barnen fått möjlighet att 

utforska på flera sätt och på så sätt getts möjlighet att få upplevelser kring skogen 

på olika sätt. Vi har kunnat fördjupa oss kring skogens material både under 

besöken i skogen samt på förskolan inomhus. Under hösten har barnen fått erfara 

hundraspråkligheten genom att de har fått skapa på olika sätt och med olika 

material. Alla våra aktiviteter har lett till att barnen under hösten har fått en utökad 

kunskap om naturen samt utvecklat ett större intresse och nyfikenhet för vår 

närmiljö. Under hösten har vi pedagoger sett en skillnad i barnens sett att vara i 

skogen. De är mer rädda om naturen och påminner även varandra om att de ska vara 

rädda om exempelvis svamparna vi ser.  

 

Under projektets gång har vi arbetat med dessa mål från läroplanen för förskolan:  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,  

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,  

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt 

att förstå sin omvärld,  

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen” (Läroplan 2018, s.13-

14). 

De är mer rädda om naturen och påminner 

även varandra om att de ska vara rädda om 

exempelvis svamparna vi ser. 
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årens berättelse  

Vårterminen började med att vi gjorde en förändring i barngrupperna och 

delade barnen i ”Stubben Röd” och ”Stubben Blå”, där det var blandade åldrar 

1-4 år. Denna delning gjorde att vi fick tänka till hur vi skulle fortsätta med höstens 

inriktning på projektet. Vi pedagoger kände att vi kunde koppla samman Hararnas 

intresse för rörelse och Myrornas intresse för rulla. Under de första veckorna i de 

nya grupperna hade vi lite olika aktiviteter med fokus på rörelse, där även bollarna 

ingick. Ganska snart var det fokus på bollars rörelse.  

 

Även under våren har vi varit i skogen eller på utflykt varje vecka. Under besöken 

där har vi pedagoger i båda grupperna påtalat vikten av att vi ska vara rädda om 

naturen, att inte skräpa ner, vara varsam mot växter och djur. Även barnen 

påminner varandra om hur man beter sig i skogen och de kommer gärna till oss 

pedagoger för att visa det som fångar deras intresse för stunden. Vi har sett att 

barnens aktsamhet mot naturen har ökat under våren ju mer tid vi tillbringat där. 

I stort sätt varje vecka har vi haft med bollar till skogen eller på våra utflykter.  

ikta fokus 

I början av vårterminen skrev vi pedagoger två fokusfrågor till projektet: Hur 

utforskar barnen naturen i relation till rörelse? Och ”Vad i rörelsen fångar 

barnens intresse?”. Vi valde i början att fokusera på att bygga hinderbanor och 

att rulla på olika sätt. Under de första veckorna i de nya grupperna provade vi flera 

olika aktiviteter där fokus låg på rörelse. För att koppla tillbaka till höstens arbete 

fortsatte vi med rörelsealfabetet som är ett alfabet där varje bokstav har en rörelse 

som kopplas till bokstaven. Vi fortsatte även med att rulla bollar, bygga hinderbanor 

etcetera Inför ett av våra första 

skogsbesök ställde vi frågan: 

”Kan skogen röra sig?”. Barnen 

hade många tankar kring detta. 

Några barn tänkte att det inte 

fanns rörelse i skogen, en annan 

var säker på att det fanns rörelse i 

skogen och en tredje tittade ut 

genom fönstret och berättade att träden rörde sig. Vi gick till skogen för att 

undersöka barnens teorier och barnen tittade upp mot trädtopparna och upptäckte 

att träden rör sig, ”nästan som att de gungar” som ett barn uttryckte det. 

Även barnen påminner varandra om hur 

man beter sig i skogen och de kommer gärna 

till oss pedagoger för att visa det som fångar 

deras intresse för stunden. 

Några barn tänkte att det inte fanns rörelse i 

skogen, en annan var säker på att det fanns 

rörelse i skogen och en tredje tittade ut 

genom fönstret och berättade att träden 

rörde sig 
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Efter att vi pedagoger observerat 

barnens lek ute på gården såg vi att 

barnen gärna tog fram bollarna och 

använde dem på olika sätt. Detta 

gjorde att vi pedagoger föreslog för 

barnen att vi skulle ta med bollar 

på vår utflykt. Barnen ville gärna 

gå till viadukten och dess slänter i 

närområdet där de utforskade hur 

bollarna rullade nerför. Det var 

inte alltid lätt för barnen att få med 

sig sin boll uppför de branta 

slänterna, utan många gånger 

rullade bollen ner innan barnen 

kommit upp. Barnen konstaterade 

att bollen åkte ner och följde efter 

för att hämta upp bollen igen. Vi 

pedagoger såg att barnen då höll 

hårdare i bollen och lyckades då 

komma enda upp. Barnen provade 

även att rulla sig själva ner för 

slänten och fort gick det. Det var 

också spännande att rulla i rampen 

vid Folkets park för att det lät högt 

när barnen sprang upp- och nerför 

rampen då de försökte springa 

ikapp bollen på vägen ner. Den 

första gången vi var där ville barnen helst 

sparka bollen ner. Efter några besök kunde vi 

se att barnen anammat rullandet på så sätt att 

barnen både stod upp och satt ner för att rulla 

bollen ner med hjälp av händerna. Under 

första utflykten med bollarna gick vi också till 

skogen för att se om det gick att använda bollen 

där. Under de första besöken vid dessa platser 

var barnen fokuserade på sin boll och 

utforskade på egen hand. Efter några besök 

kunde vi se att barnen allt mer visade varandra 

Under de första besöken vid dessa platser 

var barnen fokuserade på sin boll och 

utforskade på egen hand. Efter några besök 

kunde vi se att barnen allt mer visade 

varandra och utforskade tillsammans. 
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och utforskade tillsammans. Till 

dessa ställen har vi återkommit flera 

gånger under våren på barnens 

initiativ.  

Vi har också under våren cyklat 

flera gånger till Skateparken och 

dess ramper där. Efter att mest ha 

rullat bollarna neråt testade barnen 

de sista gångerna att rulla bollarna 

uppför. De kom då på att det är 

lättare att få upp bollen genom att 

sparka.  

 

           

 

antasiförmåga och grovmotorik 

Vi har under våra utflykter sett att barnen har använt sin fantasiförmåga på olika 

vis. Barnen använde bollarna genom att kasta dem högt upp i luften, kastade bollen 

och försökte träffa ett träd, använde bollen som trummor samt sätta bollen mot en 

liten gren för att pumpa bollen. Bollen har då varit ett verktyg att utforska naturen 

med. Barnen har även följt stigarna i skogen med hjälp av att rulla bollen. De har 

rullat bollen ner- och uppför dikena. I samband med att barnen följde bollens 

rörelse ner- och uppför dikena har de fått sätta känslan i kroppen. Känslan av att 

det går snabbare nerför och att de får kämpa lite mer för att ta sig uppför dikena. 

Barnen har balanserat bollar och sig själva på stubbar. Ett av barnen kom på att de 

kunde ställa sig på stubbar och sparka bollen högt upp i luften. Några av kompisarna 

testade också detta. Under våra skogsbesök har det även varit populärt att klättra 

över alla stockar och försöka rulla bollarna på stockarna.  

 

Under skogsbesöken och utflykterna har barnens grovmotorik även utmanats 

genom bland annat den kuperade terrängen, branta slänter, genom att balansera 

på stockar och pinnar samt klättra upp på stubbar och över stora stockar. Barnen 

har tagit sig fram själva, med hjälp av en kompis eller en pedagog. De uttryckte att 

det var skillnad på olika underlag och att underlagen har påverkats av vädret, 

exempelvis har stockarna varit hala efter regn.  

Ett av barnen kom på att de kunde ställa sig 

på stubbar och sparka bollen högt upp i 

luften. Några av kompisarna testade också 

detta. 
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Några gånger under våra skogsbesök har vi 

pedagoger utmanat barnen genom ett 

skogsmemory. Vi gömde bollarna, barnen 

fick likadana laminerade bollar som de 

sedan letade efter och parade ihop med sin 

boll. Barnen var fokuserade på att hitta sin 

boll, vissa bollar var lättare att hitta än 

andra. När några barn hittat sin boll erbjöd 

de sin hjälp till sina kompisar för att hitta 

deras bollar, ett härligt samspel uppstod 

barnen emellan.  

 

lika utforskande av bollar 

Vi har inte enbart arbetat med projektet i 

utomhusmiljön utan även i innemiljön. Som 

en fortsättning på höstens rullande på olika 

underlag har vi även under våren rullat olika saker på olika underlag. Vi började att 

rulla bollar på golvet, lutande plan som är som en ramp av trä, tavellister, rör och 

byggklossar. Barnen erbjöds flera bollar av olika material och storlekar. De testade 

hur de olika bollarna rullade och upptäckte att de inte rullade likadant genom att 

släppa alla bollar nerför rampen. Innan barnen släppte iväg bollarna fick de 

fundera på vilken boll 

som de trodde skulle 

rulla längst/kortast och 

varför de trodde det. Vi 

fick uppmärksamma att 

våra teorier inte stämde 

överens med 

verkligheten. Barnen har 

under utforskandet i 

innemiljön provat att 

balansera bollarna på 

tavellisterna och rören. 

De har också provat att 

stoppa bollarna i både ett 

litet och stort rör och 

upptäckte att inte alla 

bollar fick plats utan 

några var för stora. Det 

har varit viktigt för 

barnen att visa för oss 

pedagoger deras 



 

34 

upptäckter och då kunde vi hjälpa dem att sätta ord på vad som hände.  

 

Under våren har vi några gånger gjort kulmålningar, det vill säga rullat en glaskula 

på ett papper med färg som låg i en låda. Kanterna på lådan hindrade kulan att rulla 

iväg, men hur skulle man göra för 

att få kulan att rulla genom färgen. 

Barnen provade sig fram och 

hittade lite olika tekniker för att 

få kulan dit de ville. Något barn 

vippade lådan, ett annat barn 

skakade lådan och en tredje följde 

lådans vippning med hela kroppen. Vi pedagoger kunde följa barnens lärprocess 

från den första gången vi provade till efter ett par gånger. Barnen kom på att det var 

lättare att ta lite mindre färgklickar och större glaskula för att det skulle bli lättare 

att få glaskulan i rullning. För att barnen skulle få öva på sig att samarbeta fick de 

prova på att göra en gemensam kulmålning med en större låda och boll istället för 

en glaskula. Barnen samtalade om hur de skulle vippa lådan så att bollen rullade 

igenom färgen, ”Hur ska jag få bollen genom den blåa?”.  

 

Efter att ha rullat olika bollar på olika underlag några veckor fortsatte vi att rulla på 

olika underlag men tog nu in annat material, så som pinnar, kottar, stenar och 

lera. Barnen har själva skapa bollar av lera som de sedan fått prova om de kunde 

rulla nerför ett lutande plan. Barnen upptäckte att 

var inte leran formad som en boll gick det inte att 

rulla. Det blev tydligt att barnen behövde fler ord 

för att uttrycka hur leran tog sig ner. Ett barn sa att 

den ”kanade” ner och då gav en pedagog barnen 

ytterligare ett ord ”gled”. Dessa ord har vi 

pedagoger hört att barnen återkommit till i sina 

beskrivningar under våren.  

Under ett av våra skogsbesök tog vi med oss material från skogen för att se om det 

gick att rulla tallkottar, grankottar, pinnar och stenar. I vårt utforskande 

upptäckte barnen att grankotten rullade snett. Genom samtal och flera rullningar 

 

Något barn vippade lådan, ett annat barn 

skakade lådan och en tredje följde lådans 

vippning med hela kroppen. 

Barnen upptäckte att var 

inte leran formad som en 

boll gick det inte att rulla. 
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kunde vi konstatera att grankottens smala del styrde åt vilket håll kotten rullade. 

Hur stenarna rullade berodde på dess form vilket barnen också konstaterade. 

Pinnarna däremot rullade enbart med hjälp och stannade fort, därför valde barnen 

att rulla andra saker.  

För att utforska bollarna ännu mer än att enbart rulla dem har vi även testat hur de 

studsar och låter. För att barnen lättare skulle kunna beskriva hur de studsar och 

låter fick barnen samtidigt som vi studsade bollarna även hoppa i takt till studsen, 

för att på så sätt uppleva studsen med kroppen. Pingisbollen som studsade många 

gånger fast tyst tyckte barnen var jobbigt att härma, de satte sig ner och pustade. 

Däremot jongleringsbollen som inte studsade alls utan föll platt ner krävde inte lika 

mycket energi av barnen så de ville härma den igen. Barnen tyckte det var svårt att 

beskriva hur bollarna lät. Första gångerna vi samtalade om hur bollarna låter 

uttryckte barnen ord som ”mjukt” och ”hårt”. Efter några gånger kom de på andra 

beskrivningar om hur de lät, ”bipp, bipp, bipp”, ”duns” och ”dunk” om bollarna.   

 

När barnen på eget initiativ har utforskat bollarna med hjälp av de olika materialen 

som nämnts ovan har barnen provat många av de olika delarna vi arbetat med under 

våren. Vi har sett att barnen vet vilka tekniker de ska använda för att få en boll i 

rullning och de nämner hur bollarna studsar och låter. Vi hör att barnen mer 

medvetet väljer vilket begrepp de ska använda vid olika situationer, exempelvis 

kana, glida, studsa och rulla. Under våren har vi pedagoger tillsammans med barnen 

utforskat naturen med hjälp av bollar och med våra kroppar. Säger vi nu att vi ska 

gå till skogen jublar barnen ”JA!”. Denna glädje känner även vi pedagoger då 

naturen är en fantastisk lärmiljö för oss. Då vi har sett att barnens omtanke mot 

naturen har ökat under våren ju mer tid vi tillbringat där hoppas vi att de är på väg 

att utveckla sin ekologiska känslighet.  

 

Under projektets gång har vi förutom höstens läroplansmål även arbetat med dessa 

mål från läroplanen för förskolan: 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och 

förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma 

regler, 

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

• fantasi och föreställningsförmåga, 

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, 

tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, 

rörelse, sång, musik och dans, 

• förståelse för hur människans olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 

utveckling” (Läroplan 2018, s.13-14). 
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Granen – 

ppstart  

Vi började hösten med att inskola 

7 barn. Under inskolningen 

fördelade vi pedagoger oss hos 

barnen och lärde känna miljöerna 

tillsammans med barnen. När vi 

undersökte kuben försökte 

barnen sätta det som hängde där i 

rörelse. Vi såg att barnen var 

fascinerade av det så vi hämtade 

en fläkt (som vi hjälptes åt att 

sätta ihop) för att få ännu mera 

rörelser.  

Vi gjorde iordning kuben så att de 

kunde få uppleva vinden genom 

att ligga och se hur saker blåser 

via fläkten. En del barn provade, 

medan andra mer tittade. Vi såg 

en stor fascination hos barnen 

när fläkten blåste på det som 

hängde i kuben. De fascineras av 

rörelsen som blir när vinden blåser. Ett barn var även rädd för ljudet från vinden. 

När vi upptäckte detta bestämde vi oss för att arbeta vidare med vind och blåst. Vid 

en samling pratade vi om vinden och bad barnen att lyssna efter vinden när vi 

kommer ut på gården. Några av barnen började fundera och sa ”det kan man 

faktiskt inte”, ett annat barn sa ”men det blåser ju inte” och ett barn sa ”vi får 

gå ut och lyssna”. Vi bestämde oss för att ta ut såpbubblor och låta barnen 

undersöka dem. De blåste, fångade och de yngsta barnen smakade på bubblor som 

då sprack. Barnen tyckte det var svårt att blåsa bubblor så pedagogerna stöttade 

dem genom att blåsa med såpbubbelringarna. Vi märkte att barnen tyckte om att 

utforska bubblorna men fick dem inte att reflektera över varför de blåste iväg i 

vinden. Ett annat steg i vårt utforskande av blåsten var när vi fick el-cyklar till 

förskolan. Vi har tagit flera cykelturer och låtit barnen känna vinden i ansiktet. 

Barnen har då även upptäckt hur vinden blåser i träden, gräset, flaggor och 

lyssnat på vindens ljud i träden. Vi stannade och tittade på vindkraftverket som 

ligger längre bort och barnen pratade om hur det snurrade runt.  
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Vi har byggt upp ett projektrum 

där barnen kan möta blåst. Där har 

vi satt in två fläktar, hängt upp 

fransgardiner och vi hade redan ett 

djungeltema som hängde i taket som 

vi lät vara kvar då barnen kan se hur 

bladen i girlangerna fladdrar i 

vinden. Vi tillförde olika material 

som man kan testa i blåsten av fläktarna, t.ex. ballonger, sjalar, fjädrar, bollar, 

pinnar och stenar. Barnen har själva hämtat olika material och provat om de kan 

flyga iväg av fläktarnas blåst. Barnen har provat de olika materialen på olika platser 

i rummet, långt bort från fläkten och nära fläkten. Även här ser vi att barnen tycker 

det är roligt att utforska blåsten och de olika materialen.  

 

Barnen har målat i mindre grupper samtidigt som de lyssnat på vindljud. Några 

av barnen hade svårt att komma igång med att måla vindens rörelser. De 

satt en lång stund och lyssnade innan de började måla. Pedagogen 

ställde frågor om hur vinden blåser. De flesta barnen svarade att 

vinden blåser runt och målade runt, runt med penseln, ”så här blåser 

vinden” sa något barn. Några barn målade vinden fram och 

tillbaka. Vid ett tillfälle gjorde barnen en gemensamteckning där 

de blåste ut färg med var sitt sugrör. Barnen har även målat 

”bubbelmålning” då de fick blåsa med ett sugrör i färg blandat 

med vatten och diskmedel. De blåste tills bubblorna svämmade över 

och hamnade på papperet. Några barn tyckte det var svårt att blåsa i 

sugröret medan något barn sög i sig det färgade vattnet. De har även fått 

skapa en snögubbe på ett papper som vi stoppat ner i en plastficka, med vita kulor 

som snö, där de genom att blåsa i ett sugrör får kulorna att virvla 

runt som om snögubben står i snöstorm. Ett mycket uppskattat 

pyssel av barnen.  

Barnen har själva hämtat olika material 

och provat om de kan flyga iväg av 

fläktarnas blåst. Barnen har provat de 

olika materialen på olika platser i rummet, 

långt bort från fläkten och nära fläkten. 
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Barnen har fått blåsa på olika sätt på många olika 

material. bland annat har vi använt fläktar, hårfön och 

munnen. De har fått möta lätta och tunga material. till 

exempel bilar, bollar, ballonger, sten, scarf, fjäder, 

metallblommor. De har fått jämföra fläktarnas blåst 

med hårfönens blåst. De konstaterade att hårfönens 

blåst var varmare och att fläktens blåst är kall. 

Barnen 

har även vid flera 

tillfällen använt 

sina munnar 

att blåsa med. 

Bland annat 

när de använt 

sugrör i samband med de olika målningsteknikerna. Vi har även 

använt munnarna för att blåsa olika material till varandra.  

 

Vissa föremål var lättare att blåsa iväg med munnen medan andra var 

svårare. När de blåste på de tyngre föremålen ändrade de riktning med 

kroppen för att komma närmare och mer träffa föremålet med blåsten.  

Vi har vid flera tillfällen tittat tillbaka på vad vi gjort när vi utforskat 

vinden/blåsten bland annat har vi då pratat om att vi tittat på 

vindkraftverket vid en cykeltur. Utifrån detta har barnen målat egna 

vindsnurror. Dessa har barnen provat att blåsa själva på, både med 

sina munnar, fläkten och hårfönen. Vi har även två lite större 

vindsnurror som de gärna provar att blåsa på. De har märkt att de är 

tvungna att blåsa på 

snurran från sidan för att 

blåsten skulle träffa så att den 

började snurra runt. Vindsnurrorna 

snurrade mer när de höll fram dem 

vid fläkten och fönen än när de 

blåste med munnen. De märkte att 

de inte kunde sätta fart på de stora 

vindsnurrorna med sin egen blåst 

även när de hjälptes åt.  

Barnens intresse har hållit i sig under hela höstterminen då de har fått uppleva vind 

och blåst på olika sätt genom bland annat fläktar, målat, tittat på träden, lyssnat på 

vinden utomhus, blåst med munnen, vindsnurror m.m. barnen sätter själva igång 

fläktarna och använder olika material i blåsten, lägger örat intill, trycker på av/på 

knapparna. Genom att vi tillsammans med barnen har reflekterat och tittat på 

bilder och film så har barnen fått en tillbakablick i vad de fått vara med om under 

När de blåste på de tyngre föremålen 

ändrade de riktning med kroppen för att 

komma närmare och mer träffa föremålet 

med blåsten 

De har märkt att de är tvungna att blåsa på 

snurran från sidan för att blåsten skulle 

träffa så att den började snurra runt. 

Vindsnurrorna snurrade mer när de höll 

fram dem vid fläkten och fönen än när de 

blåste med munnen. 
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terminen. Vi ser när vi går till 

skogen att barnen lyssnar efter om 

det blåser, och kollar efter i 

trädtopparna om träden vajar. De 

benämner att det blåser ofta och att 

de även reflekterar över om det är 

kallt, varmt, skönt eller inte. Det lilla barnet som från början reagerade väldigt starkt 

på ljudet av blåst tycker nu att det inte är lika jobbigt utan, är mer fascinerad av det 

och vill prata om det. 

 

Vi har utmanat både oss och barnen till att använda de digitala verktygen. Vi har 

använt mestadels ipaden och projektorn. Vi filmar barnen, när det blåser, naturen, 

vad som händer. Vi tittar på det tillsammans och reflekterar över vad som hände. 

Vi har projekterat på väggarna och låter barnen uppleva blåsten och naturen även 

inomhus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen sätter själva igång fläktarna och 

använder olika material i blåsten, lägger 

örat intill, trycker på av/på knapparna. 
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årens berättelse  

 

För att skapa riktning och fokus för oss pedagoger skapade vi i början av 

vårterminen fokusfrågor. Dessa var:  

 

Hur utforskar och förstår barnen vinden? 

Med vilka uttrycksformer kan vi ge barnen möjligheter att uttrycka sina tankar kring 

vinden? 

Hur utvecklar vi miljöerna och vårt förhållningssätt utifrån barnens intresse för 

vinden? 

 

Under vårterminen arbetar vi vidare med ”vind/blåsa”. Vi ser att barnen har ett 

intresse och funderar vidare kring ämnet. Vindsnurrorna fascinerar barnen mycket 

och de upptäcker bland annat att det uppstår ljud när två snurror slår ihop när de 

snurrar av fläktens vind. Barnen provar sig fram genom att vinkla vindsnurrorna i 

vinden och ser då hur hastigheten 

på snurrorna ändras och helt 

enkelt stannar om de vrider den 

för mycket. Våra största 

vindsnurror har vi vid flera 

tillfällen tagit med ut både på 

gården och när vi gått till skogen, 

cyklat med el-cyklarna och vid 

promenader. Barnen har då sett hur vindsnurrorna sätter fart i vinden och snurrar 

fortare när en starkare vindpust ”virvlar” 

förbi. De provar att stanna snurran med 

handen och märker med glädje att den får 

fart av vinden när de släpper handen från 

snurran. De höjer snurran upp i luften och 

sänker den ner mot marken för att då se att 

den snurrar mindre. Vi ser att barnen 

förstår rörelsen kring vinden och 

vindsnurran. De visar här att de förstår 

riktningens betydelse för att vindsnurran 

skall få fart. Vi har vid flertalet tillfällen 

projicerat upp bilder och filmer på väggen 

där barnen kunnat reflektera tillsammans 

om vad de gör och vad som hände med 

vindsnurrorna.  

 

Vid några tillfällen har vi lagt ner fläkten 

på golvet så att den blåser upp mot taket. 

Vår glada upptäckt var att ballongen höll 

sig kvar i vindvirveln. Vi provade även att 

”kapa” vinden med händerna (vi lade 

händerna över fläkten) då åkte ballongen åt 

Vindsnurrorna fascinerar barnen mycket 

och de upptäcker bland annat att det uppstår 

ljud när två snurror slår ihop när de snurrar 

av fläktens vind. 
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sidan och drogs ner intill 

själva fläkten nära våra 

händer. Vi alla fascinerades 

av att ballongen höll sig 

kvar i virveln. Alla barnen 

provade att placera 

ballongen över fläkten. Vid 

några tillfällen har vi använt 

oss av flera ballonger (3-4 

st) och då sett att alla 

ballongerna höll sig i 

vindvirveln en kort stund. 

Att få något att stiga och sen 

få det till att komma ner igen 

var roligt. Barnen var vid 

dessa tillfällen intresserade 

och berättade vad som 

hände.  

 

”Det var blåsten”. 

”Blåsten kommer från 

fläkten.” 

”Ballongen blåste iväg”. 

De pekar att ballongen 

blåste uppåt. 

”För att blåsten var där 

och så blåste luften upp, så 

blåste den iväg”. 

 

Barnen tycker om att åka på 

utflykt med våra el-cyklar. 

Vid flera tillfällen har vi åkt för att titta på ett vindkraftverk på närmare håll. 

Tillsammans tittar och diskuterar vi vad som får det stora vindkraftverket att snurra. 

Något barn drar parallell med våra vindsnurror som även de får fart av vinden. Vi 

hör barnen benämna 

vindkraftverk under dagarna. 

Vi har sett på kort och filmer 

ifrån våra cykelturer till 

vindkraftverket men även 

bilder och filmer på 

vindkraftverk och 

väderkvarnar på internet. 

Barnen har fått prova på att 

göra egna vindkraftverk utav 

lera. De rullade och gjorde bollar. En del barn formade leran och satte ihop den med 

en kniv, var det ett vindkraftverk de gjorde? De inspirerades av bilder av 

vindkraftverk och även film vi sett på innan.  

 

 

 

Vid flera tillfällen har vi åkt för att titta på ett 

vindkraftverk på närmare håll. Tillsammans tittar 

och diskuterar vi vad som får det stora 

vindkraftverket att snurra. Något barn drar 

parallell med våra vindsnurror som även de får 

fart av vinden 
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Då två pedagoger på vår hemvist 

som gått Läslyftet under året har 

haft uppgifterna som även 

genomsyrat våra aktiviteter på 

Granen. Vi har jobbat med tre 

olika böcker. När vi tittat i 

böckerna har vi använt oss av 

projektor och dokumentkamera 

för att få syn på bilderna i boken. 

Den ena boken handlade om en 

pojke som fick en magisk ballong 

som han flög iväg med.  

 

Denna bok inspirerade oss till att 

fundera över om man verkligen 

kan flyga iväg med en vanlig 

ballong men även till att blåsa 

upp egna ballonger. Barnen 

tyckte det var svårt att blåsa med 

munnen och fick då prova med 

en ballongpump.  

 

Ett par barn gav sig inte och fick 

till slut kläm på tekniken för att 

fylla ballongen med sin egen luft 

och var då mycket stolt.  

 

Den andra boken handlade om en pojke som fått en drake. Utifrån denna bok gjorde 

vi en egen drake utav en plastpåse och ett snöre. Tyvärr fungerade inte denna drake 

så bra och vi lyckades inte få den att flyga. Däremot hade vi bättre lycka med en 

”köpt” drake som vi vid flera tillfällen varit ute och flugit med både när det varit 

nästan vindstilla och när det blåst kraftigt. Barnen har konstaterat att det behöver 

blåsa mycket för att få draken att flyga. I boken stod det att ”ju mer pojken sprang 

ju bättre flög draken”, vi har reflekterat över att vi inte behövt springa alls för att få 

denna draken att flyga då det blåst så mycket. Däremot fick vi springa mycket för 

att få den egengjorda draken att flyga men inte lyckats ändå. I boken tappade pojken 

drakens snöre vilket vi pratade om många gånger och påminde varandra om, vi 

måste hålla hårt i snöret till vår drake när den flyger högt upp i den starka 

vinden. Barnen har med glädje flugit med draken.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fkite-flying-in-the-sky-vector-12831277&psig=AOvVaw3u3ZYHDojL8_lz1vuGpFMY&ust=1593672530908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCf5_q6q-oCFQAAAAAdAAAAABBD
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 Den tredje boken var ”Mulle Meck bygger ett flygplan”. Utifrån denna bok har vi 

pratat om ett flygplans olika delar. Barnen har lärt sig flera nya ord och deras 

betydelse. Nu benämner de bl.a. propeller, vingar, motor, flygplanets nos, 

flygplanets kropp. Boken inspirerade oss till att tillverka ett eget flygplan utav 

kartong med en vindsnurra som propeller. Barnen har även målat och tillverkat olika 

flygplan vid flera tillfällen.  

 

Barnen har konstaterat att det behöver blåsa 

mycket för att få draken att flyga. I boken 

stod det att ”ju mer pojken sprang ju bättre 

flög draken”, vi har reflekterat över att vi 

inte behövt springa alls för att få denna 

draken att flyga då det blåst så mycket 
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Vi ser nu när terminen går 

mot sitt slut hur barnen 

uttrycker att det blåser och 

snurrar. Till skillnad från i 

höstas så reflekterar barnen 

kring vad som händer och 

uttrycker det med ord. 

Barnen visar en större 

nyfikenhet över lag, de 

kommer och ställer frågor 

mer nu, de pekar och frågar 

vad det är, de avbryter och 

frågar. De visar ett större 

självförtroende. 

Barnen fascineras av att 

flyga, snurra och blåsa. De 

har förstått att starta, stoppa 

och rikta vind. De fascineras 

av ljudet som uppstår vid 

fläktar och egenskapade ljud 

med hjälp av vind. 

De har börjat sätta ord på och 

förklara varför. De visar 

engagemang och glädje och hjälper varandra. Barnen avbildar via målande, 

leran och kroppsspråk. De har ett tydligare mål med sitt skapande. De förstår hur 

ett flygplan är uppbyggt och att man behöver hjälpmedel för att få vissa saker att 

flyga.  

 

Vi avslutade projektet med ett möte med en luftballong. Piloten berättade för oss 

steg för steg om hur den 

fungerar, barnen fick uppleva 

ballongen både inifrån och 

utifrån. De blev fascinerade av 

att vara inne i ballongen. De 

bara stod och tittade 

förundrat. De fick provsitta 

stolen. Efter har vi hört barnen 

prata om luftballonger, de 

jämför bilder på luftballonger 

kopplat till den ballongen de 

fick möta. De ser och 

uppmärksammar bilder på 

olika luftballonger, vi sjunger 

sången om luftballongen hela 

tiden.  
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Barnen visar en större nyfikenhet över lag, de kommer och ställer 

frågor mer nu, de pekar och frågar vad det är, de avbryter och 

frågar. De visar ett större självförtroende 
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Björken 

 

ppstart 

Innan barnen gick på sommarledighet, fick de med sig ett uppdrag. Till hösten 

skulle de ta med sig ett sommarminne tillbaka till förskolan i form av en bild där 

barnen är i kontakt med naturen. Vi gjorde vårdnadshavarna delaktiga genom att 

skicka ut information där vi även beskrev övergripande mål inför nästa läsårs 

projekt- Ekologisk känslighet via de digitala verktygen.  

 

jörken Gul och Björken Grön 

När läsåret 19/20 började var 

barngruppen indelande i två 

mindre gruppen, Björken Gul 

och Björken Grön. Dessa 

grupper är inte åldersindelade 

utan planerade utifrån de 

förutsättningar vi har. Barnen 

började presenterade sina 

sommarminnen inför varandra 

i de delade barngrupperna.  

Vi projicerade upp deras 

bilder så alla barn skulle få en 

större möjlighet att få ta del av 

det som presenterades. Efter 

presentationen fick 

barngruppen möjlighet att 

ställa frågor till berättaren om 

det som visats och berättats.  

Vi upplevde att barnen 

inledningsvis hade svårt att 

skilja på en fråga och egna upplevelser, berättade och eget tyckande, t.ex. ville 

barnen gärna fylla på med egna berättelser utifrån det barnet presenterat men som 

ofta övergick till något helt annat.  

Vi började då med att fundera och diskutera tillsammans i barngruppen vad en 

fråga är samt vad ett påstående är, för att på så sätt skapa förståelse hos barnen. Vi 
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fortsätter att träna på vad frågor är även i andra situationer, t. ex vid maten – ”Kan 

du skicka mjölken? ” istället för – ”Jag vill ha mjölk.” 

Efter hand märker vi stor skillnad i 

barnens förmåga att reflektera över 

vad som presenterats och att kunna 

ställa relevanta frågor utifrån det de 

hört.  

Efter presentationen fick barnen 

tillfälle att måla sitt sommarminne. Då 

fick barnen möjlighet att välja vilket 

material de ville måla med t.ex. 

vattenfärg eller färgpennor, även lera 

erbjöds till barn som vi upplevde hade 

svårt att uttrycka sig på papper 

(hundraspråkligheten).  

Bildskapandet sattes upp tillsammans 

med en sammanställning av barnens 

berättelse på dokumentationsväggen 

för att skapa ytterligare diskussioner. 

När alla presentationer gjorts tog vi fram bilderna igen för att tillsammans med 

barnen se likheter och olikheter i deras sommarminne för att skapa kategorier. Vi 

pratade med barnen om vad 

begreppet kategori betyder, att 

kategorisering i denna situation är 

att man skapar grupper med det 

som är likadant eller liknande. 

Barnen reflekterade och 

diskuterade 

tillsammans i sina 

grupper. I båda 

grupperna resulterade 

det i att deras 

sommarminnen blev 

till tre kategorier, 

vatten, djur och 

natur/skog.   

 

Då intresset för natur 

och djur är stort hos de 

flesta av våra barn 

(vilket visas tydligt på 

Numera kan vi dessutom se en större 

nyfikenhet och förståelse hos barnen för hur 

vi kan vara i samspel med natur och djur. 
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våra skogsutflykter), samt att barnen hela tiden kunnat återkoppla till sitt eget 

sommarminne, har det varit lätt att engagera barnen i projektarbetet.  

Att vara ute i naturen/skogen upplever vi 

pedagoger, är lika lockande nu som i början av 

läsåret. Numera kan vi dessutom se en större 

nyfikenhet och förståelse hos barnen för hur vi kan 

vara i samspel med natur och djur.  

Barnen har haft stort 

intresse och fokus på 

småkryp och svampar 

vilket gjort att våra 

fasta utflyktsdagar 

ofta spenderats med 

att aktivt undersöka 

vad som gömmer sig 

bakom stock och sten. 

 

tforskande verktyg   

För att stötta barnen i deras 

intresse och utforskande har 

vi tagit med bland annat 

förstoringsglas och luppar 

på våra utflykter för att 

utforska svampar och 

småkryp mer.  

Även webbägg har vid ett 

flertal tillfällen varit med ute 

i barnens upptäckande och 

har gett barnen möjlighet att 

närmare utforska både 

naturlivet men också de 

digitala verktyg som vi 

pedagoger erbjuder dem. 

Webbägg har dessutom 

skapat forum för kollegialt 

lärande då barnen 

tillsammans utforskat och 

behövt varandras tankar och 

idéer för lösa utmaningar så 

som t.ex. skärpa, avstånd 

och placering.  

 

Webbägget har 

dessutom skapat forum 

för kollegialt lärande 

då barnen tillsammans 

utforskat och behövt 

varandras tankar och 

idéer för lösa 

utmaningar så som t.ex. 

skärpa, avstånd och 

placering. 



 

49 

Fler digitala 

verktyg har varit 

till hjälp och 

barnen har bland 

annat fotograferat 

med hjälp av Ipad 

för att pedagogerna 

velat ge barnen 

möjlighet att vara 

producenter istället 

för konsumenter i 

relation till de digitala verktygen.  

Bilderna barnen skapat har sedan projicerats upp och skrivits ut för att skapa 

ytterligare diskussioner och reflektioner. 

Parallellt med utforskandet utomhus har vi inomhus målat och skapat. Bland annat 

skapade vi svampar i lera. Av lersvamparna skapades det svampskogar där vi 

hämtade mossa 

och kottar i 

skogen, där även 

barnen 

tillsammans 

målade en 

bakgrundsbild 

med hjälp av en 

projicerad bild på 

ett stort papper.  

Att måla utifrån 

en projicerad 

bild skapade 

diskussioner och 

funderingar på 

hur man ska 

förhålla sig 

gentemot den 

projicerade 

bilden för att inte 

skapa skuggor 

på pappret.  

Material från 

skogen har även 

plockats med 

tillbaka till 
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förskolan för vidare utforskning 

och då har skuggor och mönster 

skapats med hjälp av OH-

apparat samt att materialet har 

fått en grundligare undersökning 

med lupp och förstoringsglas. 

Till hjälp i barnens 

undersökande har även litteratur 

som faktaböcker om djur och 

natur, affischer med QR-koder, 

affischer med bilder på träd, löv 

och bär och bildstöd funnits nära 

till hands.   

 

årens berättelse  

När vi startade upp vårt projekt igen efter julledigheten var det viktigt för oss 

pedagoger att barnens tankar var det som förde oss vidare. För att finna tillbaka 

till de tankarna gjorde både Björken Gul och Björken Grön en återblick till 

föregående termins händelser. Där landade barnen i de kategorier som de själva 

kunnat utse utifrån deras sommarbilder. För att komma vidare med projektet fick 

barnen i Björken Gul och Björken Grön demokratiskt rösta för vilken av följande 

kategorier - skogen/natur, vatten och djur de först och främst önskade fördjupa 

sig i. Björken Gul lade flest röster på 

skogen/natur och Björken Grön på vatten.  

   

jörken Grön 

Efter röstningen bestämde vi oss för att skapa en tankekarta tillsammans för att se 

vilka förkunskaper barnen har utifrån vatten, samt vad de kopplar till ordet vatten. 
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Barnen fokuserade mycket på vad man kan göra på stranden t.ex bygga sandslott, 

gräva med 

spadar och 

vilka djur som 

lever i vatten.  

 

Utifrån barnens 

intresse om 

vatten startar vi 

utforskandet 

genom att 

använda våra 

olika sinnen när 

vi upplever 

vatten för att skapa förståelse för 

vad vatten är. Vi har lyssnat på 

vatten i bäcken, vattenfall, regnet 

mot fönsterrutan. Tittat på 

vattendroppar som hänger under 

skyltar, rinner nedför fönsterrutan, 

vågorna som blir i vattenpölar när 

vi hoppat, upptäckt att vatten 

kan ha olika färger beroende på 

vart det finns. Upplevt hur 

vatten känns i vattenpölen, hur 

mossan känns när det regnat 

och luktat på vattnet från 

bäcken, vattenkranen och när 

det regnar med mera. Vi 

reflekterade över det vi gjort 

och diskuterade hur vi skulle gå 

vidare samt vilka 

tillvägagångssätt vi skulle ha 

utifrån hundraspråkligheten. 

Barnen var ivriga att skapa 

eget vatten med hjälp av olika 

tekniker som vattenfärg i olika 

nyanser och silkespapper för att 

skapa vågorna på vattnet, under 

processen fördes många 

diskussioner om hur vattnet 

ser ut och hur man ska gå 

tillväga.  

Vi har tittat på vattendroppar som hänger 

under skyltar, rinner nedför fönsterrutan, 

vågorna som blir i vattenpölar när vi 

hoppat, upptäckt att vatten kan ha olika 

färger beroende på vart det finns. 
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Vid flera tillfällen tog vi 

”vattenpromenader” i närmiljön för att se 

vart man kan hitta vatten då vi även 

samlade in vatten i olika behållare för att 

utforska vidare på förskolan. Barnens 

tidigare erfarenheter har hjälpt dem i 

processerna vilket även bidragit till att 

barngruppen kunnat ta del av de 

kunskaperna.  För att synliggöra barnens 

processer och ge dem en plats att reflektera 

över det som skapats bestämde vi 

pedagoger att tillsammans med barnen 

skapa en miniatyrvärld där barnens alster 

och dokumentation ska samlas och bli en 

plats för diskussioner och inspiration. 

Av en händelse fick ett barn syn på 

vattentornet vid en av våra utflykter, vilket skapade stort intresse i barngruppen. 

För att få svar på barnens många frågor tog vi kontakt med en informationsansvarig. 

Barnens utforskande tog fart och vi återkom till vattentornet vid flertal tillfällen 

för att utforska vidare. Vid ett tillfälle tog vi med papper, blyertspennor och 

suddgummi för att rita av vattentornet, tillbaka på förskolan konstaterade barnen att 

vi skulle behövt gul färgpenna för att ge vattentornets vattenreservoar rätt färg. Vid 

nästa tillfälle kompletterade vi genom att tillföra en gul färgpenna vilket bidrog till 

nytt skapande där ytterligare detaljer uppmärksammades. Vattentornet blev 

”barnens” plats och det var här vi tillbringade våra fasta utflyktsdagar. 

För att ge barnen möjlighet 

att uttrycka sig via 

hundraspråkligheten 

använde vi oss av olika 

uttrycksformer, material 

och metoder. Utifrån 

barnens analogt målade 

bilder använde vi appen 

Sketches för att ge barnen möjlighet att även måla digitalt. Vi skapade vattentorn i 

lera vid ett tillfälle samt med olika återbruksmaterial vid ett annat tillfälle. Under 

skapandeprocessen har barnen stort fokus på att konstruera ett högt torn samt hur 

vattenreservoaren ska konstrueras för att inte tornet ska rasa på grund av dess tyngd. 

 

 

 

Tillbaka på förskolan konstaterade barnen att vi 

skulle behövt gul färgpenna för att ge 

vattentornets vattenreservoar rätt färg. Vid nästa 

tillfälle kompletterade vi genom att tillföra en gul 

färgpenna vilket bidrog till nytt skapande där 

ytterligare detaljer uppmärksammades. 
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Att ge barnen möjlighet att påverka och 

bidra med nytt material skapade nytt 

intresse vilket leder till nya processer. 

Barnen dokumenterade vattentornets 

olika vinklar och detaljer med hjälp av 

en Ipad och tillbaka på förskolan gick vi 

igenom dokumentationen tillsammans, 

vilket skapade diskussioner samt frågor 

och funderingar om vattentornets 

konstruktion och funktion. Vi ser att 

både barnens reflekterande och 

frågornas karaktär har fortsatt 

utvecklats under tiden och har fått ett 

djupare fokus.  

 

Att tillföra och använda relevant litteratur har gett barnen ytterligare kunskap, 

begreppsförståelse samt utvecklad förståelse för hur viktigt vatten är för allt 

levande samt vad som kan hända om vattnet skulle ta slut. Ett projekt som startade 

i upplevelse av vatten och som avslutades i förståelsen för vattentornets 

konstruktion, där det var tydligt att barnens egna reflektioner och diskussioner har 

stöttat dem i sitt eget lärande samt bidragit till att de har fördjupat sina kunskaper 

om vatten i olika sammanhang.  

 

jörken Gul 

Efter röstningen behövde vi starta upp med nya tankar idéer. Valet föll på att skapa 

en tankekarta tillsammans. Barnen började med att berätta om vad som finns i 

skogen till exempel kottar, 

träd, svampar och djur. 

De funderade på vad vi 

skulle göra och hur vi 

skulle göra det. Vilka 

tekniker och metoder vi 

kunde använda oss utav. 

Exempel som måla, rita, 

fotografera, använda lera 

och använda material från 

skogen var några av de 

sakerna som barnen 

uppgav. För att kunna samla 

barnens alster och 
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synliggöra deras processer valde vi pedagoger att tillsammans med barnen skapa 

en miniatyrvärld. Syftet med denna värld var att skapa ett centrum, en 

återsamlingsplats för det som vi tillsammans konstruerat.  

För att skapa denna värld på hemvisten behövde barnen givetvis utforska skogen 

i dess naturliga miljö. Utflykter till skogen med dokumentationsmöjligheter i form 

av i-pad, webbägg och penna/papper skapade förutsättningar för att barnen skulle 

kunna ta med sig en del utav det 

de såg tillbaka in till förskolan.  

Barnen gavs möjlighet att 

fotografera det som för dem var 

viktigt i skogen. På dessa foton 

fastnade även kompisarna och 

pedagogerna likaväl som 

fågelholkarna, stenarna, 

stubbarna och 

träden. Vi 

projicerade 

upp en bild på 

en skog på ett 

stort vitt 

papper inne på 

hemvisten och 

barnen började 

med att skapa 

konturerna för 

att i senare 

skede börja 

färglägga och 

bygga upp vår 

miljö i 3D-

format.  

Under vårterminens gång utvecklas skogen allt 

eftersom barnens tankar och kunskaper kring 

skogens innehåll och betydelse  

vidareutvecklas. Våra fasta utflyktsdagar 

spenderas ofta i skogen och barnens förmåga att se 

det lilla i ett stort sammanhang har fått oss att ofta 

stanna upp och tillsammans reflektera över djur 

och insekter, stormarnas framfart och påverkan 

på den miljö vi vistas i. Barn utmanas i sitt 

Barnen gavs möjlighet att fotografera det 

som för dem var viktigt i skogen. På dessa 

foton fastnade även kompisarna och 

pedagogerna likaväl som fågelholkarna, 

stenarna, stubbarna och träden. 
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skapande och olika material tillförs i 

utvecklingen av vår ”värld”. De skapar träd 

i lera, och när det just den dagen haglar ute 

så tillförs vita prickar i trädens färgsättning.  

Djur i pärlplattor, naturmaterial från 

skogen tas med in och vi utforskar vår 

förmåga att skapa en liknande bild i både 

analogt och digitala format via appen 

Sketches.  

Vi kan se att barnens fokus har skiftat under läsåret, en skog är inte längre bara en 

skog utan att skogen/naturen är en möjlighet till så mycket mer. Barnen kan 

urskilja en liten svamp, hackspetten, ekorrarna och insekten från 

helhetsbilden samt sätta ord på människans påverkan. De plockar allt skräp de 

kan finna och de fascineras av det de lär. Digitala verktyg har blivit en del av deras 

utforskande vardag och de är medvetna om att de svar/den kunskapen ingen av oss 

har här och nu, kan vi få svar på via andra hjälpmedel som t.ex. att googla på i-

paden.  

 

 

Våra fasta utflyktsdagar spenderas 

ofta i skogen och barnens förmåga 

att se det lilla i ett stort 

sammanhang har fått oss att ofta 

stanna upp och tillsammans 

reflektera över djur och insekter, 

stormarnas framfart och 

påverkan på den miljö vi vistas i. 
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Tänk att ett helt läsår 

kan gå så fort! Att vi 

började med barnens 

sommarminnen i 

mötet med naturen till 

att göra en 

djupdykning i skog, 

vatten och djur. 

Barnens fokus ligger 

inte längre på den 

enskilda individens 

bild och görande utan 

numera finns det ett 

större perspektiv. 

Barnen kan se likheter och olikheter i varandras sommarminnen, de kan också 

koppla samma dem och har fått ett fördjupat lärande kring den ekologiska 

känsligheten. Vi kan se en medvetenhet i deras agerade både ute i skog och natur 

samt inne i deras undersökande och utforskande av material. Den kunskap de nu 

anammat delger de gärna av och informerar ofta omgivningen om deras vetande.  

Vi upplever att barnen utvecklat sin förmåga att ställa de ”rätta” frågorna till 

varandra och till pedagogerna för att 

vidareutveckla projektet. Deras förmåga att 

återberätta har utvecklats i samband med våra 

storsamlingar, där Björken Grön och Björken 

Gul samlats tillsammans för att delge varandra 

om sina upplevelser.  

Tack vare dessa samlingar kan vi också se hur 

barnen som tidigare varit lite mer försynt i sin 

framtoning numera aktivt söker efter 

möjligheter att få berätta och delge. De nöjer 

sig inte med det enkla kortfattade svaret utan 

vill gärna ner på detaljnivå. Hela projektet har 

styrts av nyfikenhet, glädje, delaktighet och 

utmaningar. Vi kan se att barnen ägt sitt 

projekt och att de är stolta över vad vi 

åstadkommit.  
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Tallen - 

Under läsårets 19/20 har Ljungsbackens förskola fått statsbidrag till ”mindre 

barngrupper”, detta har gett oss möjligheten att dela den större barngruppen på 

Tallen, 24 barn, i två mindre grupper, Kottar och Barr. Syftet med detta har varit att 

det ska bli en lugnare dag på förskolan där barnen möter färre vuxna. Vi pedagoger 

har kunnat möta alla barn utifrån deras olika behov och förutsättningar, det har lett 

till att alla blivit mer inkluderade i vår utbildning. 

 

at och odling 

Innan sommaren gav vi pedagoger barnen och deras familjer i uppgift att 

dokumentera något/några saker som barnen visat intresse för i naturen. Det syntes 

i barnens presentationer att det fanns ett stort intresse för skog och odling. Det 

blev många presentationer kring barnens uteliv kopplat till natur och djurliv. Vi 

kunde se att de hade en fin relation till naturen tillsammans med sina familjer redan 

i presentationerna. Vi blev inbjudna att komma på studiebesök till några barns 

familjer kopplat till odling. Det skapade aktiviteter kring att plocka bär och frukt. 

Vi fick grönsaker och frukt som vi sedan tog tillvara på tillsammans med barnen.  

Vi kunde se att de hade en fin 

relation till naturen tillsammans 

med sina familjer redan i 

presentationerna. Vi blev inbjudna 

att komma på studiebesök till några 

barns familjer kopplat till odling. 
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På en inplanerad skördedag använde vi det som skördats från förskolans odling i 

pallkragarna. Alla barnen på förskolan bjöds på allt vi tillagat/bakat   

 

Vi har studerat flera insekter som barnen upptäckt och visat intresse för med hjälp 

av digitala verktyg. Ett stort papper spändes upp och bilder och frågor sattes upp 

för att inspirera barnen, vad äter djuren? vad har de för färg och hur många ben 

har dem? Vi ser att barnen har inspirerats av varandra och lär av varandra. Det är 

fler som nu vågar uttrycka sig och ta hjälp av varandra.  

järilar och demokrati 

Vi såg många fjärilar i vår närmiljö och barnen visade stort intresse och ville lära 

sig mer. De ställde frågor, ”Hur blir en fjäril till?”, ”Vad äter den och hur kan 

den flyga?”. I de två mindre grupperna, Kottarna och Barren, fick barnen titta på 

en film om fjärilar. Vi tittade på en plansch om fjärilens livscykel. Vi pratade om 

vart fjärilen är på vintern. Barnen fortsatte att fördjupa sig i fjärilar. De var 

intresserade, vi tillverkade en restaurang till fjärilarna. Vi lärde oss på många olika 

sätt och befäste våra kunskaper om fjärilen genom att göra fjärilar med olika 

tekniker och av olika material. Vi har pratat om fjärilens olika delar, de har lärt sig 

många nya begrepp. Barnen gestaltade fjärilar i sin lek, de skapade en egen 

hinderbana där de relaterade och använde sin kunskap och fantasi till att gestalta 

fjärilens livscykel. Pedagogerna introducerade en dockteater om hungriga larven, 
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barnen ville 

spela och berätta 

den själva direkt 

efter. De har 

fortsatt att leka 

och 

dramatisera om 

fjärilar. 

Vi ville skapa ett 

gemensamt 

konstverk där 

alla barn kunde 

vara delaktiga, 

så vi gjorde en 

stor fjäril av 

papier mache. Kottarna och Barren skapade var sin vinge av hönsnät som senare 

sattes samman till en fjäril. Under en samling visade vi barnen deras skapelse och 

därefter fick de rösta på vilken sorts fjäril de ville att det skulle bli. Vi hade valt 

sex bilder på sex olika fjärilar som barnen varit med och valt ut från olika böcker 

och sökt via internet. Barnen fick var sin liten legobit, de fick lägga sin legobit vid 

den fjäril som de ville måla/skapa. Vi räknade samman rösterna och tittade 

tillsammans på resultatet. Det är tydligt att barnen har erfarenhet kring att rösta, de 

vet och kan uttrycka att den som får flest röster blir vald. 

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 

demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enligt med 

dem.”( Lpfö 18 s 16) 

 

Några barn och pedagoger gick tillsammans till skogen för att leta pinnar som 

passade till kroppen, barnen letade efter lagom tjocka och böjda pinnar till kroppen 

och till antenner. Barnen fick vara med och bestämma vart den färdiga fjärilen 

skulle hänga. Alla ville att den skulle hänga i matsalens tak där alla barnen kan se 

den när de samlas från Eken, Tallen och Granen. Barnen var stolta och visade sina 

föräldrar, de berättade att barnen sett fram mot varje steg i processen i skapandet av 

fjärilen. Förutom den stora gemensamma fjärilen har barnen fått skapa av olika 

material och tekniker såsom lera, tuschs/konturer, pasta, lego, och vattenfärg. I alla 

aktiviteter vi erbjudit barnen har vi sett en stor nyfikenhet, ett intresse och 

engagemang.  

 

Barnen var stolta och visade sina föräldrar, de berättade 

att barnen sett fram mot varje steg i processen i skapandet 

av fjärilen. 
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et flög och jag kände mig lycklig 

Under hösten -19 har pedagoger på förskolan deltagit i kompetensutbildningen 

Läslyftet som är inriktat mot natur-teknik-språk. En uppgift för pedagogerna var att 

välja ut ett naturorienterande verb och då föll valet på ordet FLYGA. Barnen 

undrade hur fjärilen kan flyga, därför kändes det naturligt att välja detta verb. 

Barnen fick en inledande uppgift, de som ville fick vika pappersflygplan av 

tidningspapper.  

Barnen presenterade sina tankar för varandra. De provade om deras plan kunde 

flyga och barnen fick många härliga aha-upplevelser. Ett barn sa ”Det kraschade 

det flyger neråt och uppåt det är en kraft.” Ett annat barn sa; ”det flög för blåsten 

gör så att flygplanet kan flyga upp.” Ett annat barn sa, ”det kändes lite pirrigt i 

början att det skulle flyga, det flög och jag kände mig lycklig.” Ett annat barn sa 

”vi vek tidningspapper för att inte slösa papper.” Vi samlade två till tre barn i taget, 

ställde frågorna: ”Flög ditt plan långt?” eller ”Flög ditt plan kort?” och lyssnade 

in barnens arbetsteorier.  

 

Def: Arbetsteorier är barns tillfälliga förståelser för olika samband och fenomen i 

sin omvärld. (…) Barns arbetsteorier utgår från en blandning av deras 

erfarenheter, information och fantasi. (Skolverket; Barns arbetsteorier om 

naturvetenskap). 
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örståelse genom bilder och teknik 

När vi presenterar en ny aktivitet eller en ny riktning i projektet ger vi pedagoger 

barnen förförståelse genom att använda bilder. Genom samtal lyssnar vi in barnens 

egna tankar och erfarenheter. Vid gemensam samling och i mindre grupper får 

barnen möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till varandra och ställa frågor. 

Barnen som inte har verbalt språk uttrycker sig med hjälp av inprint (bildstöd) och 

genom att måla. 

 

Barnen har fotograferat flera olika växter och insekter med hjälp av det digitala 

ägget. Dessa förstorade bilder skrevs ut och sattes upp på hemvisten så att barnen 

kunde inspireras av dem. Vi märkte att synliggörandet av bilderna ledde till 

spännande samtal och reflektioner både mellan barn-barn, 

barnpedagoger/vårdnadshavare. 

 

Barnen har fått upptäcka 

QR-koder genom att 

scanna med Ipad, korta 

filmer som handlar om ett 

hållbart samhälle (bl a UR 

Tv-serien Rädda världen 

och serien om Skrutt). Vi 

upplever att detta är ett 

intressant och roligt sätt för 

barnen att lära sig mer om 

QR-koder. En annan digital 

upplevelse som barnen har 

fått upptäcka är Quiver – 

3D Coloring App, där de 

färglägger en bild som de 

sedan scannar och upplever 

en rörlig bild i 3D. 

 

e gillar fågelfrön 

Under senare delen av 

hösten har vi riktat intresset mot fåglar. Eftersom vi vill hålla en röd tråd i arbetet 

med natur, teknik och hållbar utveckling tycker vi att fåglar (som både är ett djur 

och som kan flyga) är en bra fortsättning på höstterminens arbete. När vi lyssnat in 

barnens arbetsteorier har det framkommit att de har tankar, kunskaper och ett stort 

intresse kring fåglar. Vid samtal med barnen visar det sig att barnen känner till en 

hel del om fåglar och kan flera olika arter. ”Påfågel, örn, domherre, kråka, 

hackspett, mås, uggla, höna och pingvin.” 
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”-De gillar fågelfrön.” 

”-…fiskar med.” 

”-Maskarna ligger i jorden och sover nu för marken är hård”  

är andra tankar som kommit från barnen. 

 

Tillsammans har vi utformat en fågelmatarstation utanför Tallens fönster. I den 

pedagogiska inomhusmiljön finns det en hörna med fågelböcker, ritmateriel, 

digitalt ägg och kikare. Barnen har suttit på fågelbänken vid fönstret och spanat på 

fåglarna. Vi har presenterat fågelns delar (stjärt, vinge, bröst mm) för barnen och 

de har lärt sig nya fågelarter. De tyckte om att måla av fåglarna, skrev deras namn 

och vi hörde att barnen delade med sig av sina kunskaper till varandra i 

barngruppen. Vi märkte att barnens medvetenhet om fåglar har ökat, barnen förstår 

att de behöver matas på vintern och att de ska behandlas väl (empatisk förmåga). 

Vi såg att barnen har utvecklat en känsla för djur och natur (EKOLOGISK 

KÄNSLIGHET). 

När vi startade upp vårens 

projekt fortsatte vi vårt arbete 

med fåglar. Kottarna och 

Barren fick rösta om vilken 

fågel de ville lära sig mer om, 

flest röster fick Blåmesen och 

Örnen. Barnen letade fakta i 

böcker, på Ipad och tittade på 

film. De lyssnade på fågelläten, 

målade fåglar och grupperna 

skapade varsitt stor gemensamt 

konstverk. Spännande för oss 

pedagoger att höra att barnen 

använder begrepp som de lärt 

sig under projektets gång. De 

beskrev näbb, stjärt, vingar, 

fjädrar, klor. I sina samtal 

namngav barnen olika fåglar 

som tex hackspett, skata, 

talgoxe och blåmes. Vid 

promenader i närområdet 

märkte vi att barnen 

uppmärksammade och namngav olika fåglar i omgivningen.  

 

De tyckte om att måla av fåglarna, skrev deras namn och vi hörde att 

barnen delade med sig av sina kunskaper till varandra i barngruppen. 

Vi märkte att barnens medvetenhet om fåglar har ökat, barnen förstår 

att de behöver matas på vintern och att de ska behandlas väl 
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arnens gissningar är hypoteser att utforska  

Vid våra lärtillfällen i naturen såg och hörde vi att 

barnen anknöt till sina individuella 

förförståelser/erfarenheter. Barnen delade med sig 

av sin kunskap till varandra, lärde av varandra. 

Det barnen visade intresse för lyssnade vi in och 

planerade sedan fortsatt undervisning utifrån detta. 

Vi erbjöd tillfällen att få upptäcka, samlade 

material som barnen fick undersöka, tillförde böcker och filmer mm. Det blev 

många spännande och lärorika samtal på Tallen. 

 

”-Jag måste måla regn för att tussilago behöver vatten”, vi hör att barnen 

använder sin kunskap. 

 

Barnen beskrev och ställde hypoteser, de ville och vågade. De jämförde och såg 

likheter/skillnader och tog hjälp av sina erfarenheter och kunskaper. De lät 

varandra ställa hypoteser och förstod att man får gissa och att det inte behöver bli 

rätt. Vid ett experiment om kapillärkraften (vita blommor sattes i färgat vatten) 

uttryckte barnen:  

 

”-Så suger de upp med rotarna och så hamnar det någonstans i trädet. 

”-Träd suger också vatten, trädet tar upp det i sin kropp, utan rötter kan det inte 

leva eller växa. ” 

 ”-De kommer växa ända till rymden och bli maränger” 

I sina samtal namngav 

barnen olika fåglar som tex 

hackspett, skata, talgoxe och 

blåmes. 
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” -Blommorna kommer att bli blå och rosa”  

”-Blommorna kommer nog att ändra färg, det är häftigt att det kommer upp 

vatten” 

Barnen visar stor glädje, intresse och engagemang i allt vi gör. Vi pedagoger är 

glada och positiva medupptäckare i lärprocessen. Vi ger barnen utmaningar och 

möjlighet att lyckas. Det finns en medvetenhet i hur vi sätter samman grupper, hur 

vi introducerar, ger förförståelse och 

låter barnen få tid att våga kliva in. 

Det är ett tillåtande klimat, man får 

utforska och processen är viktigast 

inte resultatet. Barnen är nyfikna, de 

vågar fråga och prata inför 

varandra. Vi funderar tillsammans 

kring olikheter och rädslor, barnen 

vågar uttrycka tankar och känslor. 

De lyssnar på och uppmuntrar 

varandra. 

 

arnen uttrycker sig 

hundraspråkligt 

 

efinition av hundraspråklighet:  
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Barnen använder sig av olika uttryckssätt som måla, rita, lera, dans, rörelse, bygg 

och konstruktion och IKT (information och kommunikationsteknik). Vi kan med 

hjälp av våra kroppar på olika sätt uttrycka hur vi tänker, där kropp och händer 

blir hjärnans förlängda arm. (https://langbalingsforskola.haninge.se) 

 

Vi ser att barnen har fått mycket självförtroende i sitt skapande. De uttrycker sig på 

många olika sätt (hundraspråkligheten). De visar respekt och inspireras av 

varandras bilder när de målar tillsammans. Vi arbetar mycket med 

gemensamma bilder där barnen skapar tillsammans på ett stort papper. Skapandet 

har varit en viktig del av projektet, där barnen har fått uttrycka och bearbeta tankar 

och ideer. Barnen har också fått möjlighet att uttrycka sig via drama, både spontant 

i leken men också som planerad aktivitet. Pedagogerna är noga med att presentera 

det barnen skapar genom att sätt upp barnens alster på väggen på hemvisten. På 

detta sätt får vårdnadshavarna se vad barnen har 

gjort under dagen och då finns det en möjlighet till 

samtal kring detta. Vi ser en stolthet hos barnen och 

vårdnadshavarna blir delaktiga i förskolans arbete.   

 

pptäckter i naturen och på förskolan 

Tallenbarnen har fått upptäcka naturen, de har fått syn på olika insekter, djur och 

växter.Det finns alltid luppar med i väskan när vi går ut i naturen, om barnen vill 

titta närmare på insekterna. Vi har använt det digitala ägget när vi samlat material 

och tittat både på växter och djur. Vi har skapat en lärmiljö på Tallen där det finns 

förstoringsburkar, förstoringsglas, ett digitalt ägg och naturmaterial/insekter. 

Barnen har tagit bilder med hjälp av ägget och tittat på de uppförstorade bilderna. 

De har observerat detaljer, munnen, antenner och hår mm. Vi har hört hur barnen 

samtalar om bilderna och använder namn/begrepp på kroppsdelar. 

 

Vi har gett barnen möjlighet att möta en mångfald av olika naturtyper, såsom barr 

-och lövskog och äng. Barnen har fått en stor medvetenhet om miljön och säger att 

de är miljöhjältar. Vi har haft med oss påsar för skräpplockning vid våra 

promenader. Vi ser att det har blivit naturligt för barnen att se sig om i naturen och 

plocka upp det skräp som ligger slängt. Under våren ser vi att barnen ytterligare 

har utvecklat sin ekologiska känslighet.  

 

nsektshotell 

Efter promenaden hem till två barn, där vi tittade på deras insektshotell, märkte vi 

ett stort intresse för att göra egna insektshotell. Barnen har fått berätta för 

kompisarna hur de gjorde sina insektshotell därhemma. Frågan om att göra ett 

insektshotell ställdes till barnen och grupperna ville göra varsitt hotell. Kottarna 

och Barren skrev en samlarlista för det material som de tyckte skulle finnas i 

hotellet. Därefter gjorde de en ritning på hur de ville att hotellet skulle se ut. Barnen 

Skapandet har varit en 

viktig del av projektet, där 

barnen har fått uttrycka 

och bearbeta tankar och 

idéer 

https://langbalingsforskola.haninge.se/


 

66 

fick söka efter olika modeller på nätet, och sedan sattes inspirationsbilder upp på 

hemvisten. De upptäckte att det fanns fler material som de ville använda i sina 

insektshotell.  

 

Barnen gick till skogen och samlade material till sina insektshotell enligt listan de 

skrivit ner.    Vi hittade en del av en stubbe och där fanns många små hål, kanske 

det redan bor larver där? Vi märkte att barnen har en materialkännedom. Barnen 

började att bygga sitt hus och upptäckte att vi behövde mer material så Kottarna 

cyklade till XL-bygg och hämtade brädor. De visade upp sin ritning för personalen 

på XL-bygg och talade om vad de skulle bygga. Barnen frågade om det fanns något 

material att återbruka och det fanns det. Det blev ett väldigt trevligt möte med 

näringslivet i samhället. 
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Det blev sedan en cykeltur för Barren till badhusparken för att samla vass till 

insektshotellen. Barnen var engagerade och plockade vass. Vi fortsatte med bygget 

av insektshotellen, ramen var gjord. Barnen fick prova att använda sig av tumstock, 

hammare, såg, skruvdragare och fil. Vi såg att de hittade nya sätt att hålla verktygen 

och fick visa dem hur de kunde göra för att det skulle bli lättare. De visade ett 

intresse att följa med i processen och att de engagerade sig i varandras 

byggande. Vi har tittat på filmer om fjärilar och andra insekter. Barnen föreslog att 

vi skulle bygga fjärilsrestauranger. De målade dem i färggranna färger för att de 

skulle dra till sig fjärilarna. De målade skyltar med ”fjärilsrestaurang” som sattes 

upp i trädet på gården ihop med restaurangerna.  

 

 

 

De visade upp sin ritning för personalen på 

XL-bygg och talade om vad de skulle bygga. 

Barnen frågade om det fanns något material 

att återbruka och det fanns det. 
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Samverkan -                             

 

Flera hemvister startade läsåret med att barnen fick ta med sig sommarbilder 

hemifrån. Vi såg ett engagemang och vi såg möjligheter i de bilder som kom in. 

Barnen fick presentera sina bilder, vi skrev upp vad barnen berättade och satte upp 

texten vad de berättat och bilden intill. Vårdnadshavarna och mor -och farföräldrar 

uppskattade och kommenterade texterna som fanns lättillgängliga i hallen. På olika 

vis har dessa bilder och berättelser tagit fart i projekten, en del gjorde studiebesök 

medans andra använde materialet som en utgångspunkt i diskussioner.  

På föräldramötet vid projektstarten diskuterades projektsyftet med 

vårdnadshavarna och där vi efterfrågade deras kunskap och möjlighet att besöka 

förskolan för att delge sin expertis. 

Under projektets gång berättade, visade och bjöd vi in vårdnadshavarna att ta del 

av vad barnen har gjort och lärt sig i projektet. Detta bla genom att sätta upp barnens 

alster i hallarna och på hemvisten så att både vuxna och barn kunde se. Barnen har 

återberättat och visat materialet med stor glädje och stolthet. Det har lett till många 

samtal och reflektioner Vi har märkt att barnen har berättat hemma om vad vi gör 

på förskolan, då vi ofta har fått fin respons från vårdnadshavarna och mor -och 

farföräldrar. Vi har vid flera tillfällen fått berättat från olika vårdnadshavare hur 

projektet satt spår även hemma. Från en vårdnadshavare fick vi höra att barnet vill 

plocka skräp så fort de går hemifrån. En annan vårdnadshavare har berättat att 

barnet lekt mycket med bollar hemma och ska ha med bollarna i badet. 

Vårdnadshavarna har under årets gång kunnat följa projekten genom den 

dokumentation som sätts upp på förskolan, samt via den veckodokumentation som 

löpande läggs ut på vår kommunikationsplattform Delta. Där har de kunnat följa 

projektet genom bilder och text. Syftet med detta är att barnen med 

vårdnadshavarnas hjälp ska kunna återkoppla sina upplevelser på förskolan i 

hemmet. 

I utställning i leksakshuset Götene ”Från en plats till en annan” visas också delar ur 

vårt projekt där man bland annat kan höra ett klipp ifrån kottorkester, studera vatten, 

och inspireras av vindsnurror.  
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Pedagogiska processer -          

  

Att se barnens processer, driva deras frågor vidare och utmana dem har varit en stor 

del i även pedagogernas processer.  

I utforskandet tillsammans med barnen har pedagogerna fått fördjupad kunskap om 

de digitala verktygen och i vilket sammanhang de kan användas. Det har inte varit 

en fråga om utan hur de digitala verktygen skall användas. Pedagogernas 

fördjupande kunnande kring verktygen har gått hand i hand med barnens lärande. 

Tillsammans har vi utforskat, undersökt, samtalat, reflekterat och testat oss fram. 

På så sätt har ett kollegialt lärande skett sinsemellan pedagogerna men också mellan 

pedagoger – barn och barn – barn. Vi har fått en bredare kunskap av de digitala 

verktygen och ”vågar” i större utsträckning använda dem nu och känner oss trygga 

med det.  

Förstoringsglaset har exempelvis i kombination med webbägget skapat förståelse 

för hur man kan hitta små detaljer och att det ges möjlighet att vid senare tillfälle 

möjlighet att reflektera och återupptäcka det som tidigare utforskats.  

Dessa små detaljer som barnen kunnat ske har även fördjupat pedagogernas 

kunnande om natur och ekologisk känslighet. Vi har sett att om vi pedagoger är 

aktiva i vårt utforskande så utmanar det barnen i deras tankar. Bortsett från våra 

fokusfrågor har även de didaktiska frågorna (Vad, Hur, När, Varför) varit viktiga i 

både barnen och pedagogernas processer. Dessa frågor är det som drivit projektet 

vidare och som fått både barn och pedagoger att slå många tankekullerbyttor.  

Vi har i vårt arbete med språket lagt mer fokus på att använda rätt begrepp för att 

utöka barnens ordförråd och ordförståelse samt tecken som stöd. Under våren har 

vi arbetat aktivt med att utvidga barnens ordförråd och ordförståelse i samband med 

utforskandet. Under våra reflektioner av projektet upptäckte vi att barnen saknade 

ord att beskriva vad som hände och såg att de hade viljan att kunna uttrycka sig. Då 

diskuterade vi pedagoger vilka ord som finns kopplade till projektet för att vi skulle 

bli medvetna och kunna tillföra rätt ord vid rätt tillfälle. Det har varit en utmaning 

att få igång barnen att uttrycka sig verbalt och ställa hypoteser kring det vi utforskar. 

Vid våra reflektioner har vi använt oss av filmer för att se barnens lärande och 

utforskande som vägledning för hur vi ska gå vidare.   

Genom hundraspåkligheten har vi blivit mer medvetna om hur vi kan erbjuda 

barnen olika kreativa och utmanande miljöer. Det har lett till att barnen fått 

möjlighet att prova olika uttryckssätt för att sedan kunna välja det arbetssätt som de 

föredrar. Vi delar med oss till varandra hur man kan använda olika verktyg, det 

hjälper oss att vi stöttar varandra. Vi upplever att vi lärt oss mer tack vare det. Alla 

försöker och vill lära sig nytt. Vi lär oss och utforskar tillsammans med barnen och 

barnen kan ge tips hur vi ska lösa det och lära oss. Leran har varit en process, att 
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inte sträva efter ett färdigt resultat utan att vi upplever och utforskar. Vi har tillfört 

olika material så att barnen kan utforska leran och gjort leran mer tillgänglig. Vi har 

hittat sätt att dela gruppen och våra roller i det, ex en dokumenterar och en är mer 

aktiv med barnen. Vi har lärt oss att fota och dokumentera det som sker.  

För oss pedagoger har det varit viktigt att barnen ska samspela och bli en tillgång 

för varandra. Barnen var till en början enbart fokuserade på sitt eget utforskande. 

Detta gjorde att vi pedagoger påtalade för barnen att de kunde titta på varandra och 

på så sätt bli inspirerade att prova som kompisarna. I slutet av projektets gång ville 

barnen gärna visa varandra och upptäcka samt utforska tillsammans.  

Vi pedagoger har uppmärksammat och pratat om att vi ska vara rädd om naturen 

och inte skräpa ner. Därför har vi under våra utflykter alltid med oss en skräppåse. 

Detta har nu satt sina spår hos barnen och de letar självmant efter skräp. Vi har 

under projektåret fått en större insikt i att vi kan använda oss av naturen på många 

olika sätt, genom att ta med oss innematerial ut och vice versa.  
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Kompetensutveckling  
Under det gångna året har flera pedagoger på förskolan gått skolverkets satsning 

via Läslyftet och modulen-natur, teknik och språkutveckling. Samtliga pedagoger 

på Ljungbackens förskola har läst de vetenskapliga artiklarna som är kopplade till 

fortbildningen.  

Kompetensutvecklingsdagarnas innehåll har varit, arbetslagets regler, hur 

samarbetar vi med varandra.  Texter och tid att bygga lekmiljöer för lärande på våra 

hemvister. Workshop i keynote, diskussioner kring sammasyn. Diskussioner om 

barnsyn, hur går vi vidare i projektet och får det fördjupat. 

 

 Kompetensutveckling i digitala verktyg, workshop med dokumentkamera, 

webbägget, appel-tv och programmet sketchers. 

 

Vi har tillämpat kollegialt lärande det vill säga varit varandras kritiska vänner och 

varandras inspiration på arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar, reflektion och i 

varandras miljöer. 

 

Under våren har vi arbetat med fokusriktat på miljöer, och då främst att skapa och 

utveckla basmiljöer på förskolans hemvister.  

 

Personal från förskolan gjorde studiebesök på guldgruvan i Töreboda och 

förmedlade delar av innehållet till de andra. Det var en dag fylld med studiebesök 

och föreläsningar. 

It- gruppens representanter på förskolan var i Stockholm på workshop och 

föreläsning på Reggio Emila institutet, IKT, hantverk i förskolans vardag.  
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Sammanfattning  
Vi har skapat förutsättningar för att förundras tillsammans med barnen. Vi ser ett 

utvecklat samspel mellan barn - barn och mellan barn - vuxna i utforskandet av 

projektet. Vi ser att i projektarbetet har ett fokus skiftats från ”jaget” till ”gruppen”, 

barnen samarbetar och vill få svar på sina funderingar. Barnen skiftar frågor och 

vill veta mer, barnen är vetgiriga.   

Vi ser att barnen har utökade kunskaper kring, kretslopp, vattnet, livscykler för djur 

och insekter, artbeskrivningar, de kan dra paralleller mellan olika djur och insekter. 

De kan namn på olika blommor. De finns barn som förstår vindens påverkan för att 

saker rör sig, hur man kan sätta saker i rörelse. Hur olika saker rullar, tyngdlagen, 

känsla för material och form och barnen har utvidgat ordförråd kring det vi 

utforskat. Barnen uttrycker en kunskap kring att naturens föränderlighet och 

påverkas av oss människor och att det vi gör ger olika avtryck. Exempelvis när vi 

bryter vinden så faller ballongen som tidigare sväva ner. Barnen kan se ett samband 

och förstå att naturen skiftar beroende på årstider och förhållande. De kan se en 

skillnad på om kottarna är färska eller om att de är äldre. De har en förståelse för 

att naturen ser olika ut på olika ställen, exempelvis är färgen på vattnet olika 

beroende av var det finns.   

Vi ser att i en del barngrupper har barnen fördjupad kunskap kring vilka digitala 

verktyg de kan och vill använda. De vet i vilken situation och sammanhang som de 

bäst använder vad för att utforska det aktuella.  

Barnen har fått en insikt om att de är en liten del av ett större sammanhang, de 

agerar i naturen utifrån att de gör en skillnad för sin omgivning, de plockar skräp 

när de ser det, av omtanke av naturen. Vi ser att barnen visar en omtanke och 

varsamhet när de är i naturen. De ser inte längre bara skog, vatten och gräs utan de 

ser det lilla i det stora sammanhanget, de är nyfikna på det som händer runt om, 

vilken är fågeln som kvittrar i tallen? Vilken bark är det på granen och hur ser 

skalbaggen ut?  

Att lyfta olikheter har varit en styrka, kunnat visa på fler perspektiv, vi tycker olika, 

förstår olika och uttrycker oss olika. Barnen uttrycker sig olika utifrån vad de har 

för förförståelse och har olika vägar för processen, det har varit ett lärande att lyssna 

på varandra och förstå varandra. Vi som pedagoger har jobbat aktivt för att ge 

barnen plats och sätta ord på vad de förstår. Vi vill ha ifrågasättande barn och de 

har vi sett att vi fått genom att de ställer frågor. Barnen vågar berätta även om det 

kan bli fel. Klimatet att diskutera och fråga och ställa hypoteser har varit en stor 

process på hela förskolan.  

En utmaning för oss pedagoger har varit att ha tillräcklig med kunskap för att kunna 

leda och räcka till i utbildningen. Vi behöver ge oss tid och möjlighet att läsa in 

ämnet som barnen utforskat. 

Ett lärande och utmaning har varit är att fånga lärandet i stunden, att ta sig tid i 

diskussionerna med barnen och se barnets nyfikenhet och frågor som en tillgång i 

lärandet.  
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Vi har utmanat oss pedagoger att arbeta med digitala verktyg. Det har varit en resa 

att bli bekväma med våra redskap och förstå när och hur de ska användas för att 

stärka lärandet. Vi har fortfarande utmaningar med att förstå att plocka in rätt 

redskap i rätt tid och få det att fungera, men vi är på väg.  

Till nästa projekt kommer vi ta med oss insikterna om hur viktigt det är att ge barnen 

tid och inte ge upp. Att skynda långsamt, lyssna in, iaktta, starta upp med att gå 

tillbaka, blicka tillbaka på det vi gjort tidigare med barnen för att ge dem den röda 

tråden. Återkomma, göra flera gånger så barnen får tid till reflektion. Låta barnen 

få tid till att göra nya upptäckter. Vi måste tillåta oss pedagoger att göra 

tankekullerbyttor utifrån vårt sätt att se på barnens görande, vi vill komma åt det 

brokiga lärandet, det vill säga det rhizomatiska lärandet i utforskandet med barnen.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


