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I denna projektberättelse kommer du som läsare att få möta åtta berättelser 

från årets projekt. Berättelserna består av barnens ord, tankar och frågor och 

hur de under läsåret har utforskat årets projektsyfte ”Vad kan vatten vara? -

genom berättande utforskar vi vatten tillsammans!”

Hur blev det ett så fantastiskt projekt? Om vi backar bandet till maj 2020 så 

beslutade förskolan att inför kommande läsår, behövde vi ta ett omtag kring det 

språkutvecklande arbetssättet. I det språkutvecklande arbetssättet skulle vi 

skapa förutsättningar för barnen att få möjlighet att utveckla sina språkliga 

förmågor i kombination med sina sociala relationer. Utifrån det valdes fokuset 

att berätta tillsammans in i syftet för projektet. Att projektet kom att handla om 

vatten berodde på att barnen i tidigare projekt visat stort intresse för vattnet i 

vår närmiljö. Det intresset ville vi ta vara på, utmana och utveckla.

Under året har vi som rektor och pedagogista fått förmånen att följa projektets 

framfart och allt spännande som barnen har utforskat. Vi har lärt oss massor! 

Exempelvis om hur livet ombord på Titanic kunde vara, hur många tänder en 

tigerhaj har, vad som egentligen är farligt i vattnet och hur Petronella ser ut. 

Barnens berättelse om Sköldis har varit ett gott exempel på hur barnen berättar 

med hjälp av sina erfarenheter och sin fantasi. De yngsta barnens glädje i 

utforskandet av vatten har smittat, plaskandet och bubblandet har gett 

erfarenheter både för barn och vuxna. Barnens nyfikenhet på djur som lever i 

och kring vattnet har varit slående, hur de både lekt, fantiserat men också tagit 

del av litteratur och fakta. Ett exempel på detta är barnen som läst om valen 

som lilla Anna använde som rutschkana. 

Det har varit härligt att finnas bredvid och vi hoppas att ni via denna berättelse 

får en möjlighet känna er delaktiga i all den kunskap som har flödat på Källbys 

förskola under läsåret 2021–2022.

Med önskan om en trevlig läsning…. 

/ Britt-Marie Stam Rektor Källby förskola &

Anna Wänerstedt Pedagogista Källby förskola 



SKOGSSTJÄRNAN 
BERÄTTAR



Sommarlovet tog slut men barnens projekt ”Vad kan vatten vara?” fick sin start med alla barnens sommarminnen. Under 

sommaren fick vårdnadshavare i uppgift att skicka en bild på deras barn som innehöll någon form av vatten. Dessa bilder fick 

sedan barnen visa upp och berätta om i samlingen. Det var bilder av barn som öste och hällde vatten, några åkte båt, olika sorters 

vattenlekar och mycket mer. 

Alla barnen visar stolthet i att få se sin bild, både verbalt och med sitt kroppsspråk. 

Vi pedagoger har stöttat barnen i sitt berättande om bilden och pratar kring vad som händer på deras bild. Varje barn har satt upp sin 

bild på vår dokumentationsvägg, dit går dom gärna och tittar, pekar och benämner vad som händer på sommarbilderna. Vi pedagoger 

har lyssnat och tittat på vad som sker vid dokumentationsväggen och kunde se att just bilderna med båtar var något som barnen

visade intresse och nyfikenhet kring. 

Böcker, flanosagor och samlingar har varit en viktig del i barnens gemenskap och i deras lärprocesser. Därför valde vi 

pedagoger att fortsätta projektarbetet ”Vad kan vatten vara?” med att utgå från boken ”Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet”, på 

det sättet kunde vi även arbeta mycket med språket. Vi pedagoger började med att läsa första delen ur boken. Under tiden får barnen 

titta på bilderna i boken och vi pedagoger ställer följdfrågor som te.x ”Vad är en matsäck?” Barnen svarar vad som kan finnas i en 

matsäck, ”Äpple, mjölk m.m.”. Vi gjorde detta några gånger och till slut kunde barnen vara med och berätta om boken och dess 

händelseförlopp. Barnen var nyfikna på flytvästen som lilla Anna tog på sig. Barnen hämtade och pekade på ett barns sommarminne 

där barnet har en flytväst på sig medan den åker båt. Vi pedagoger tog med en riktig flytväst till samlingen. Barnen kände hur den 

kändes, något barn vågade prova att ha den på sig, men de flesta nöjde sig med att känna på flytvästen. Vi pedagoger frågar barnen 

frågor om flytvästen, när använder man flytväst? Varför behöver man ha på sig en flytväst? Eftersom många barn inte ville testa att ha 

på sig flytvästen valde vi pedagoger att lägga till orange reflexvästar som barnen kunde ha i sin lek. Dessa västar vågade alla barn 

testa att ha på sig. 

Barnen leker gärna att dom sitter i en båt och gör 

läten som en motorbåt. 

I nästa del av boken är dom framme vid långa 

farbrorns båtar. Här undrar lilla Anna varför långa 

farbrorn har två båtar? ”Är den lilla till mig kanske?” 

Barnen tittar på bilderna som visar långa farbrorns 

båtar. Vi pratar om vad det är för typ av båtar och 

den stora båten heter segelbåt. Vi pedagoger 

förklarar och pekar på vad som finns på en segelbåt 

och berättar hur den tar sig fram med vinden. 

Barnen gör egna segelbåtar av återvunnet material. 

När segelbåtarna är färdiga har barnen lagt dem 

i vatten och fått testa om de kan flyta.

Tillsammans blåste vi på båtarna och tittade på 

hur de tog sig fram i vattnet.

Barnen har även tittat på flera olika slags båtar, 

motorbåt, kanot, färja m.fl för att få en större 

förståelse för vad en båt är och att dem tar sig fram 

och används på olika sätt. Tillsammans har vi tagit 

en promenad till båthamnen i Källby. Vi hade tur att 

just en segelbåt skulle ut och segla.

Barnen var fascinerade av detta, dem hejade på 

segelbåten när den segla förbi men undrade 

vart lilla Anna var? Det var ju endast långa 

farbrorn som vinkade tillbaka? Var han kanske 

på väg hem till lilla Anna? Låg hon och sov? 

Frågorna var många!  





miljön är färdig introducerar vi den för barnen genom att läsa boken tillsammans och leka med all rekvisita som finns. 

Efter att vi har introducerat miljön märker vi att det blev mycket uppskattad av barnen, en miljö där barnen återberättat 

bokens handling för varandra och tillsammans, men även gjort nya egna berättelser! 

Vi pedagoger har dokumenterat med barnen och gjort filmer utifrån projeket. Dessa filmer har vi tittat på tillsammans med barnen 

och som även vårdnadshavare har kunnat titta på tillsammans med barnen hemma. Detta bidrog till att barnen reflekterat och 

återberättat vad de gjort, på så vis kunde dem/vi få syn på lärandet. Vi har även använt oss av QR-koder som har haft tema vatten 

som barnen gärna har plockat fram när dem vill använda.

Vi fortsätter läsa Lilla Anna och långa farbrorn på havet som bok, men vi berättar den också med hjälp av flanobilder. Det är ett sätt 

som vi har märkt att barnen lättare kan hjälpa till och läsa boken på. I nästa del åker vi med lilla Anna och långa farbrorn ut på havet. 

Nu får vi reda på varför långa farbrorn har två båtar, han har ju benen i den ena båten för att han är så lång och inte får plats i bara en 

båt. Ute på havet tittar lilla Anna ner i vattnet och får se massor med fiskar, men hon ser någon konstig fisk hon inte känner igen. 

Långa farbrorn berättar att det inte är en fisk utan ett periskop som finns på ubåtar. Vad är ett periskop? Vad är en ubåt? Vi 

pedagoger väljer att fördjupa barnens kunskap om ubåten. Vi pratar om vad en ubåt är, det är en båt som åker under vattnet, en 

undervattensbåt, medans en segelbåt åker på vattnet. Periskopet är som en kikare, man kikar i den och kan se vad som händer över

vattnet. Barnens lärande kring ubåten och dess funktion utvecklas vidare i skapande och sång. Vi lär oss två nya sånger, en som 

heter ”Gul gul gul är vår undervattensbåt” melodi: Yellow submarine” men också låten ”Lilla Anna och långa farbrorn på havet”. 

Barnen tittar på en tecknad film som visar och berättar om ubåtens alla delar och som kör runt under vattnet.

Barnen målar med vattenfärg på ett stort papper som blir till ett hav vi kan ha på dokumentationsväggen. Barnen fyller i och 

målar ubåtar som dem klistra fast på sitt målade hav.

Barnen testar greenscreen där vi pedagoger skrivet ut bilder där barnen sitter på olika sorters vattendjur men även på ubåtar. Dessa 

bilder sätter barnen upp på sitt målade hav. Vi pedagoger har byggt en ubåt av en kub som barnen använder i sin lekmiljö. Bredvid 

projicerar vi upp koraller och fiskar som gör leken i ubåten mer verklighetstrogen. 

Mycket ”wow” från barnen i sin 

upplevelse.

I sista delen av boken stöter lilla Anna och 

långa farbrorn på en stor val som dem blir 

kompisar med. Dem åker rutschkana och 

står på händer och leker med valen. Även 

våra barn har fått ta med den leken ut när 

dem har åkt vår rutschkana. Här har vi även 

introducerat vad friktion är. Vad är det som 

gör att det går långsamt ner för rutschkanan 

ibland och vad är det som gör att det går så 

fort? Barnen fick prova att ösa på sand på 

kanan, vad händer med farten? Men vad 

händer när man häller vatten innan man 

åker? Barnen uttrycker att det går 

långsammare när man har lagt sand på och 

vi pedagoger har förtydligat har förklarat att 

det kallas hög friktion när det går långsamt 

och låg friktion när det går snabbt vilket det 

gjorde när vi hade hällt vatten. I lärandet om 

valen har vi tittat på olika sorters valar, 

barnen har tittat på filmer på valar där 

barnen har utryckt att valen är stor. Vi har 

fått en stor val tillverkad av hönsnät. 

Tillsammans har vi pedagoger och barn 

hjälpts åt att skapa en val med papier-

maché. Barnen har rivit tidningspapper som 

dem limmat fast med tapetklister på 

hönsnätet. Klibbigt tyckte barnen.  En stor 

val som får bli höstens projektavslut. I 

höstas avslutade vi vårt projekt genom att 

göra en stor val som sedan fick hänga i vår 

hall. 

Barnen visade stolt upp den för sina 

föräldrar genom att peka och berättade 

att det var en val.





Vi pedagoger ville att barnen skulle utforska vatten mer med kroppen vårterminen. Barnen började med att känna på vatten i en
balja utan olika material. Barnen utforskade vattnet tillsammans med sina kompisar på olika sätt. Några barn tvättade sig med 
vattnet, andra gjorde droppar och skvätte. Det fanns många olika sätt att upptäcka och utforska vattnet på. Efter ett tag 
hämtade barnen olika material att ösa och hälla med, som decilitermått, msk mått, muggar och skedar. 

Vi har under tidens gång erbjudit andra material till utforskandet som båtar, sugrör och olika fisksorter som valar och hajar. Dessa 
material har fått finnas kvar i vår ateljé där vår vattenbalja haft sin plats så det varit lätt för barnen att visa eller hämta det material de 
velat använda i vattnet. Barnen hade många tankar och funderingar kring vattnet. Det fanns hål i ett av de mindre måtten och då sa ett 
barn -Varför rinner inte vattnet igenom hålen? Det är nog dåligt vatten? Jag får nog byta. Pedagogen samtalade tillsammans med barnet 
kring frågorna: Vad är dåligt vatten? Finns det dåligt vatten? Pojken i fråga testade då att hälla ut det dåliga vattnet och fyllde på måttet 
med nytt vatten men det rann inte igenom det heller så då kom vi tillsammans fram till att det nog handlade om att hålen var för små för 
att vattnet skulle kunna rinna igenom. 

Vi pedagoger tillsammans med barnen har under våren pratat mycket om vädret. Pedagogerna ställde frågor till barnen: Vad finns det för 
väder? Hur ser de ut? Pedagogerna skapade en väderhörna som skulle vara mer tydlig för barnen om vad det finns för olika väder. Vi 
pedagoger ser att barnen med hjälp av denna väderhörna lättare kan se ut genom fönstret och peka och förtydliga vad dem ser för 
väder. Pedagogerna och barnen samtalade om vad som händer om det både regnar och är sol samtidigt. Efter samtalet om att 
regnbågen då kommer fram på himlen skapade barnen tillsammans med en pedagog en regnbåge. I skapandet av regnbågen 
projicerades regnbågen på väggen. En mycket spännande och rolig teknik tyckte de flesta barnen som gärna ville måla länge och 
fler gånger under denna process. Under processen stod vi på vaxduk då några av barnen trodde det var ny färg på den tyckte de att 
det var lite otrevligt, men det var bara torkad färg. Då vi såg att detta var lite jobbigt för några barn så har vi gjort det flera gånger för att 
barnen skulle vänja sig och förstå att det inte är farligt att stå på duken. Vaxduken har vi där för att inte spilla färg på golvet. Denna 
regnbåge har barnen visat stolt för sina föräldrar, -jag har målat den färgen! Vi har också pratat mycket om färgerna när vi målade 
regnbågen något som vi märkt att barnen benämner i efterhand.

Vi fortsätter utforskandet med vatten på olika sätt och barnen testat att blåsa bubblor med sugrör i ett fat med vatten och diskmedel. 
Några av barnen hade erfarenhet av att göra bubblor sedan tidigare och förstod hur man gör, genom att blåsa utåt skapar jag bubblor, 
medan andra relaterade sugrör till något man dricker med. Därför såg vi det positiva i att barnen fick stå några stycken att titta och 
hjälpa varandra med tekniken. Detta var en aktivitet som vi återkommit till flera gånger så att alla barn skulle ta till sig blåstekniken. En 
del barn vågade inte i början att blåsa men då hittade dem andra sätt att upptäcka bubblorna på som genom att smälla kompisens 
bubblor eller vispa fram bubblor med sugröret. Eftersom inte alla hade blåstekniken än och vi såg ett stort intresse hos barnen så 
fortsatte vi att utforska fram bubblor på andra och nya sätt. 

Vatten, diskmedel och färg blandades i en skål som barnen bubblade i med hjälp av sugrör. Barnen blåste i sugrören så det blev 
stora och många bubblor i färg. Barnen la sedan ett papper på för ett fint konstverk. Detta var något som fascinerade barnen 
och gjorde att fler barn vågade testa och lyckas med blåstekniken. Det som fascinerade barnen mest var själva bubblorna att 
det blev så många och högt som ett ”berg”. Ett roligt och givande utforskande som barnen gärna gör om fler gånger. 

Barnen har blåst såpbubblor med hjälp av piprensare men också med toarullar som barnen doppat i vatten och diskmedel. Här märker
vi att barnen har en större förståelse för att blåsa utåt. Vi har tittat på hur vi ser ut och låter när vi blåser våra bubblor. På bilder syns 
det att barnen formar sina munnar på olika sätt när de blåser. En del barn gör även ljud när de blåser. Vi uppmärksammade barnen på 
detta och testade sedan tillsammans med barnen, då vi i gruppen reflekterade kring vad vi gjort.

Under våren har vi varit vid vattenfallet här i Källby ett flertal gånger. Där har barnen utryckt att det blir skum och bubblor när vattnet 
forsar! Barnen har även letat efter bubblor på gården. Barnen hittade bubblor i vattenpölar, fångade upp vatten från stuprännan som de 
sedan hällde ner i en hink så det blev bubblor. 

Då barnen varit intresserade av skummet provade vi att lägga till badskum i vattenbaljan. Barnen relaterade det till att dom har skum 
hemma i badkaret när dom badar.

Barnen hade många tankar och funderingar kring vattnet. Det fanns hål i ett av de mindre måtten och då sa 
ett barn – Varför rinner inte vattnet igenom hålen? – Det är nog dåligt vatten? Jag får byta!





Utforskandet kring bubblorna fortsatte med att barnen gjorde ”bubbelormar”. Dessa gjordes med hjälp av pet-flaska, strumpa, vatten 
och diskmedel. Vi skar av petflaskan så att vi hade halsen kvar och så satte vi en strumpa över botten. Barnen doppade änden med
strumpan i vattnet och diskmedlet för att sedan blåsa ut i öppningen av pet-flaskan. Då kom det ut som en stor orm av skum. Barnen 
kunde se små bubblor i skummet. Barnen kommenterade skummet med wow vad mycket skum. Blir som skumbad. 



Under våren har vi haft lite extra fokus på att utmana barnen med olika digitala tekniker. Barnen har använt en app som heter ”Go Bubbles”, 

den har vi projicerat upp på en vägg. Barnen har ställt sig framför bubblorna så de fått bubblorna på sig och försökt fångabubblorna i 

handen och smällt de. Vi pedagoger har märkt att de yngsta barnen har förundrats och fascinerats över alla bubblor och dess färger. 

Barnen har uttryckt att de får bubblorna på magen och dragit upp tröjan. Vi har även här målat bubblor med projicering. En teknik vi testat 

tidigare när vi skapade regnbågen. Det märktes att barnen hade testat detta innan då de vågade stå på vaxduken och förstod hur de skulle 

måla och stå för att inte täcka bubblorna med sin egen skugga. Ett annat utforskande med det digitala har varit ”Blue Screen” där barnen 

själva fått sitta i en bubbla. Då barnen testat detta tidigare i höstas så visste barnen mer vad som förväntades och vad de skulle göra. Barnen 

har varit med under hela processen från att vi valt kort till att vi förminskat bilden och satt in i en bubbla. Barnen visar med hela kroppen att 

det var spännande och roligt att få sitta i en bubbla. Under tiden som vi tog kort på den blåa filten så frågade vi barnen hur man ser ut 

och vad man gör när man är i en bubbla? Barnen visade och berättade att dom spanade, måste sitta upp med benen och tittar upp bland 

molnen. Vi avslutade vårt projekt ”Vad kan vatten vara?” med att alla barnen fick sin egen bubbla som de själva fick välja vad de ville göra 

med. En del barn valde att ta med den hem, några ville ha kvar den på förskolan i sin lek och några relaterade den till appen ”Go 

Bubbles” då de la den på sin mage medan andra gärna går runt och delar ut bubblorna till sina kompisar. Ett sätt att bekräfta och 

se sina kompisar här på hemvisten Stjärnan.      



SOLROSEN 
BERÄTTAR



Vid terminens start kom Vänermuseet på besök till Källby badplats. Där fick barnen möjlighet att utforska djurlivet vid stranden med 

håvar. Sedan tittade vi närmare på det vi hittat och fick många svar och även förklarat för oss hur viktigt det lilla djurlivet är för vårt 

stora kretslopp. Detta tillfälle kändes viktigt för de barn som var med. Barnen fick möjlighet att återberätta sina upplevelser vid 

stranden för sina kompisar i en samling.

För att barnen skulle känna gemenskap hade vi även en uppstart på förskolegården. Det dök upp en figur vid namn Petronella som 

förklarade vårt projekt och vi sjöng sången Hej sa Petronella ifrån Plaskeby. Sedan delade vi in barnen i olika åldersintegrerade 

grupper. De fick möjlighet att upptäcka vatten genom olika vattenstationer. 

Inne på hemvisten skapade vi olika vattenmiljöer tillsammans med barnen. Vi gjorde ett undervattensrum där syftet är lugn lek som 

ska stimulera olika sinnen. Vi har även tillfört olika material i form av vattendjur samt att barnen har skapat maneter och fiskar.

Barnen uppmärksammade att vi 

människor skräpar ner våra hav. 

Denna insikt väckte 

diskussioner om varför vi 

människor gör så och hur man 

ska göra istället.



Barnen har lekt att de är i en havsmiljö, då de har byggt Titanic med vår scen i 

dansrummet. De har även lekt att dom fiskar kräftor. Vi märker att barnen 

reflekterar över gemensamma upplevelser genom att leka det de har upplevt eller 

sett tillsammans. Här verkar attributen inte vara av betydelse för lekens gång. 

Just nu är några barn fascinerade av hur Titanic gick av på mitten innan den sjönk, 

hur det såg ut inne i båten när den sjönk… Sen har vi även en grupp barn som är 

intresserade av vilka djur som lever i vattnet. Några barn har uttryckt att de vill veta 

mer om vilka djur som bor i vattnet. Samt att de vill gå och ”titta i vattnet”.

Barnen har fått ta del av djurlivet i vattnet via introduktionen från Vänermuseet. De 

har även sett informationsfilmer om vattnets olika användningsområden. Vi har 

besökt vatten i vårt närområde, samt utforskat vilket liv som finns där. Genom 

samtal och reflektioner har barnen sedan skapat i vår ateljé . De har provat att 

måla vatten med vattenfärger och oljekritor, de har även provat att skapa i lera. 

Barnen skapade: Havet, fiskar, skräp i vattnet, Titanic, kräftor…

Vi använde oss av samtal och bilder för inspiration. För att ta reda på barnens tankar har vi använt oss av en mindmap. Här har vi 

sammanställt vilka tankar barnen har om vatten, vad de redan vet och vad de vill veta mer om . Vid ett tillfälle besökte vi vatten nära 

förskolan. Vi hade hört att det fanns kräftor i vattnet och barnen bestämde sig för att prova fiskelyckan. Till deras förtjusning lyckades vi 

fånga en kräfta. Denna kräfta väckte nyfikenhet att ta reda på mer om kräftor och om det kanske fanns mer djurliv i ån. Vi tog hjälp av 

filmen ”vatten är viktigt” från digital pedagogik. Filmen berör många delar av vattnets användningsområden och belyser hur beroende vi 

är av rent vatten . Barnen uppmärksammade att vi människor skräpar ner våra hav. Denna insikt väckte diskussioner om varför 

vi människor gör så och hur man ska göra istället. Fler frågor som har dykt upp är: Hur gör man el av vatten? Och Hur bor fiskarna? 



Vid en frukoststund började en grupp barn att samtala om Titanic. De berättade för varandra att det fanns en båt som körde på ett isberg och 

sjönk. Detta hände på riktigt för längesedan. Båten var jättestor. Det här samtalet spred sig i barngruppen och födde en stor fascination. 

Barnen har därefter velat veta mer om båten och vad som hände. Vi tittade på en informationsfilm om båten och lyssnade på en sång från en 

film som handlar om båten. De har lekt, byggt, målat, skapat i lera, berättat för varandra och ställt frågor till oss pedagoger om Titanic. Vi 

upplever att samtalet kring Titanic har engagerat hela barngruppen. Vi märker även att barnen tar med sig samtalet hem och för en dialog 

hemma. 



Vidare bröts dessa funderingar ner med hjälp av fler tankekartor, böcker lånades och information söktes på internet kring Titanic. 
Barnens funderingar och tankar skrevs ner i ett samlat dokument som vi använt för att forska vidare. 

Under projektets gång har barnen utforskat, testat och mött olika uttryckssätt såsom skapande med lera, färg, rita, berättande, 
skriva, konstruera, rörelse, dans, musik, digitala verktyg, green-screen, programmerat, och genom experiment och lek. Barnen har i 
grupp reflekterat, återberättat och lyft frågor som drivit projektet framåt. Det digitala har varit en förutsättning för att forska kring 
Titanic. Vi har använt oss mycket av Ipad för att se hela händelseförloppet och barnen har tillbringat mycket tid framför green 
screenen och gjort egna videos av Titanics resa.

Barnen diskuterade kring det de sett på musikvideon, och att den var en återskapelse av den historiska händelsen, fast ur ett fiktivt 
perspektiv. Är det sant eller inte? Vad var det som fanns på Titanic eller inte, och vad var det som verkligen hände? Killen och tjejen 
var inte på riktigt, de var film. När barnen ser faktafilmerna uttrycker de att de förstår att det är verklighetsbaserade filmer, barnen 
pekar ut på kartan, här var de, hit skulle de, men här sjunk båten.

Barnen har mött många nya begrepp såsom flyta, sjuka, isberg, fören, aktern, på däck, rederi, klasser och klasskillnader. Detta är 
begrepp som blivit centrala för barnen och som ständigt återkommer i barnens vardagliga diskussioner numera.

Då isberget ständigt väcker nyfikenhet och intresse hos barnen skapades egna isberg. Vi frös in påsar med vatten som över natten

blev till isberg. Dessa lades sedan i en balja med vatten. Vad trodde barnen skulle hända, var en fråga som pedagogerna ställde.

Tack vare tidigare forskning om Titanic hade de stor förförståelse för att mycket stor del av isbergen skulle vara under vattenytan. 

Under experimentets gång flyttades fokuset till vattennivån och att den ändrades när isbergen lades i vattnet. På det viset 

introducerades Arkimedes princip, som beskriver hur ett föremål tränger undan vätskan när det sänks ner i det. Barnen tittar på 

isarna, kommenterar och är ivriga. De följer upp sina egna teorier och ställer många frågor. Barnen var engagerade genom att 

kontrolera sina hypoteser, blev det som jag tänkte?  De var mest nyfikna på flyta, sjunka och att den flöt. ”Hur blev min och hur blev 

din?” ”Den var min.” De visade även intresse i att isen lät och att det small i den när vi lade ner isen i vattnet.



Under projektets gång har barnens språkliga förmåga stärkt. Texter har varit viktiga för att få reda på mycket fakta. Barnen har en 

stark vilja att börja skapa egna texter. De har i projektet skrivit mycket själva då de har fyllt projektväggen med fakta och ord som vi 

tagit reda på tillsammans. Det har blivit viktigt för dem att fylla vår projektvägg med fakta i ord och bilder. De är nyfikna på litteratur, 

de bläddrar i böckerna och läser fakta. De tittar i böckerna och berättar för varandra. Barnen har börjat använda sig av nya 

begrepp då det blir ett annat språk i de faktatexter vi läser. Begrepp såsom ”inch”, meter, fot, och andra måttenheter har skapat 

intresse i texterna. Barnen använder och förstår begrepp som första och andra klass, fattiga och rika och klasskillnad, då även 

detta har skapat många diskussioner kring hur det var att vara fattig respektive rik på Titanics tid och jämfört med idag.  



I leken återkommer Titanic ständigt då barnen ständigt leker att de är på Titanic och att de måste snabbt i
livbåtarna, de bygger Titanic i olika material, målar Titanic, osv. De har även hittat på alternativa slut till 
händelsen, vad hände om Titanic inte sjönk? I green-screen rummet har barnen använt sig av olika miljöer i
Titanic och lekt i. De har kunnat använda miljöer från bl.a. hytterna i första och tredje klass, uppe på däck, 
isberget, matsalen, mm. Detta har sedan sammansatt till en egen film om Titanic, då musikvideon från my heart 
will go on har varit central genom hela projektet. Genom att göra en egen Titanic film ”knyts säcken ihop” på ett
meningsfullt sätt för barnen. Som projektavslutning visas filmen upp i en biosalong för alla barn och pedagoger.



SMULTRONKLÖVERN

BERÄTTAR



Hur kan vattnet se ut? Hur ändrar de färg beroende på hur saker speglar sig i det? Vad lever och bor i vattnet, hur ser djuren
ut? Hur låter de, hur stora är de och vilka färger har de? Detta var intressant att titta närmare på för gruppen Grodorna på
Smultronklövern.
Tillsammans har vi utforskat detta genom att vi samlas tillsammans, vi lyssnar och samtalar. Under maten har många samtal
ägt rum om vad de har för funderingar och erfarenheter. Barnen har pratat om grodorna, hur de lever, samt andra intressanta
djur t ex fiskar, hajar, krabbor och sjöstjärnor.
Vid bokläsande har barnen ofta valt att läsa böcker om vatten och vattenlevande djur, vilket blev ett konkret material att ha
framför sig och sitta ihop och diskutera, fundera och reflektera kring. ”Titta, där är en valhaj”, ”jag vill se på bläckfisken”. ”Vart
är grodan?” Barnens intresse för vattendjuren har tagit plats i lekmiljön inne på förskolan där ett bord har byggts upp för
djuren. Där har barnen fått måla isflak till isbjörnarna och pingvinerna och lagt till papper i olika strukturer och färger de tyckte
passade där.

På en samling skulle barnen välja namn till gruppen, (som skulle vara kopplat till projektet vatten) och de gav förslag på olika
djur som lever i och runt vatten. Sköldpadda, groda, orm blev förslagen och sedan visade barnen hur de simmar i vattnet.
Barnen visade också hur grodor hoppar och lät ”kwäck, kwäck”.
De visade kunskap med kroppen genom att peka, ta på/röra vid, visa och upptäcka, röra sig och göra, uppleva med hela
kroppen. De höll fast vid grodorna länge och då enades gruppen att Grodorna skulle bli vårt gruppnamn.

Med projektorn projicerades bilder på grodor upp på en vägg. Där såg barnen att de har olika färger och visade genom att
peka: ”den är blå”. ”en grön groda”. En del har mönster i form av ränder eller fläckar t ex. Barnen ville måla blå grodor och
prickiga grodor, de mindes att det finns prickiga. ”Hur ser grodor ut?” funderade barnen.

Tillsammans såg vi en film från en reningsverksdamm där det hördes hur grodorna låter. Då ville barnen också låta och 

hoppa som grodor. Ljud var ett sätt för barnen att uttrycka och förmedla kunskap. Därefter har ljud av grodor tillförts i vår

miljö, barnen är nyfikna och går och trycker på knapparna, som sitter vid stora bilder på olika grodor. Barnen parar ihop 

småbilder av grodorna med tryckknapparna, ”där är den!”  



På smultronklövern sjunger vi tillsammans mycket och för att inspirera barnen har vi pedagoger skapat sångkort med
olika sånger om grodor och andra vattenrelaterade sånger. De finns uppsatta på väggen, barnen kan visa vilken sång
de vill sjunga. Barnen pekar och berättar. De visar även att de vill använda sångkorten som är fiskar, med hjälp av ett
fiskespö turas de om att fiska upp en sång.
Vid flera tillfällen gick vi på promenad till Nästakvarnsbron.
Där ville barnen plocka pinnar och kasta i vattnet. Pinnarna försvann under bron och kom fram på andra sidan.” Den
flyter” sa flera barn. Några ville också prova att kasta i stenar. Ett barn sa: ”den försvann under vattnet”. Naturligtvis
letade vi efter grodor och grodägg.

Vi tog med vatten från ån för att kunna undersöka på förskolan.

Vi tittade med förstoringsglas på det. Syns det något i hinken? Är det något som lever där? Några 

grodor?  De såg att de speglades i vattnet.” Det är jag”, ”titta det är Dina i vattnet också”. Sedan 

blev det intressant att titta på andra saker genom förstoringsglaset också. De tittade på djuren, bilarna 

mm

Elcyklarna tog oss ner till sjön för att utforska stranden och vattnet där. Barnen tog vasstrån och metade med dem
och provade om det gick att fånga fisk på detta sätt.
I vår ateljé tittade vi på hur vår sjö Vänern ser ut genom att projicera upp en film från ett besök. Barnen upptäckte att
de såg fler färger än blått. Det var både svart, grönt och vitt tyckte de. Vi pratade om att det kan se olika ut beroende
på om solen skiner, om träd speglas i vattnet eller om bottnen ser olika ut med stenar, sand eller växter. ”Vatten”
målades på stora papper. Vi målade med händerna, penslar, rollers och svampar. De yngsta barnen visade mest
intresse av själva görandet, medan de lite äldre intresserade sig för vad de såg. De snappade upp olika ord,
t ex sjö, Vänern, färgernas namn.



Barnen skapade med lera. De gjorde båtar och olika fiskar som placerades i ett utställningsskåp. Där står de och pekar och
berättar för varandra om det de skapat. De har även rivit silkepapper i olika färger och klistrat upp på en gemensam ”fisk”.
Skapandet med lera, måla, riva, klippa och klistra blev ett uttryckssätt att förmedla och förstå sin kunskap.
Vid flera tillfällen reflekterade barnen över vad fiskar äter. De ville mata fiskarna, det gjorde de genom att limma olika små
pappersbitar på ett större. Ett barn berättade att han satte dit en stor fisk och en liten som den stora kunde äta, och att den också
kan äta de små sakerna som finns i havet.

Samtalet kom in på hur vi får fisk som vi kan äta. Barnen sa att ”fiskare använder båt och ett stort nät och lägger ut i vattnet”. ”Man 

behöver locka fiskarna med mat för att fånga dem”. Ett barn sa ”massor av fisk kommer för att de är hungriga, sen fastnar de i 

nätet”. 

Lever det något i vår sjö Vänern?
Några barn sa att där simmar fiskar, någon sa haj-då pratade vi tillsammans om var de olika ”fiskarna” lever. De vanligaste
Vänerfiskarna projicerades upp på väggen och barnen pratade om hur de ser ut, vilken färg, vilken form, hur ser fenorna ut?
Pedagogerna benämnde fiskarna vid dess rätta namn och tillsammans med barnen pratade vi om att de simmar i vår sjö Vänern.

Ett barn sa att ”gäddan är stor”, då kom de också in på olika storleksbegrepp, såsom stor-liten, lång-kort. Vi jämförde siklöjan

med gäddan för att se skillnader. Vilka färger har fiskarna? Barnen svarade svart, röd, orange. Barnen målade fiskar med 

tuschpennor. Några barn visade och talade om att de målade fiskar medan andra mest utforskade tuschpennorna. Dessa fiskar 

klippte de sedan ut och klistrade på ”vattnet”. Denna dokumentation lade vi på golvet i en lekmiljö, där barnen samtalar om 

fiskarna, ett barn säger Baborr” då han ser abborren.



Eftersom det stora intresset varit grodor, har vi återkommit till letande efter grodägg vid flera tillfällen när vi varit vid ån.
Tyvärr såg vi inga ägg, men en pedagog lyckades fånga några yngel som vi nu har i vårt akvarium. Där tittar barnen
dagligen om de vuxit och följer intresserat hur de simmar omkring. Vi följer med spänning deras utveckling och avslutar
projektet med att släppa tillbaka grodorna vid vattnet.



Hela förskolan startade upp projektet med att Petronella ifrån Plaskeby kom på besök till förskolan. Att det blev Petronella, det var för att 

vi ville ha en karaktär som kan hjälpa oss att på ett lekfullt sätt jobba språkligt med vårt projekt. 

Pedagogerna hade ställt i ordning olika stationer där barnen fick uppleva vatten på olika sätt. Vid de olika stationerna fick barnen testa 

på att bygga vattenbanor, olika experiment, flyta och sjunka, målning osv.  Vi observerade vad barnen intresserade sig för i mötet med 

vatten i olika situationer. 

Vi pedagoger valde att tillföra vatten och is i miljöerna, projicera bilder och filmer kring vatten. Genom att sätta upp bilder skapades 

samtal tillsammans med barnen om vad vi gjort, samt vad vi ser på bilderna. Samtalen kretsade till en början om vilka barn som var med 

på bilderna. Det utmanade vi vidare genom frågor om vad som hände på bilden. -Vad tror ni barnen känner/upplever?  



För att ge barnen möjlighet att uppleva vatten på olika sätt valde vi att besöka flera olika platser där det fanns vatten tillgängligt. Vi besökte 
dessa platser flera gånger för att skapa en djupare förståelse för dem och vattnet där. Barnen intresserade sig exempelvis för hur pinnar flöt i 
vattnet, att det lever olika djur i vattnet och hur bäcken rinner, med mera. Samtalen med barnen fick stort stöd från vår dokumentation från 
platserna vi besökt. För att föra samtalen vidare har vi valt att blicka tillbaka på vad vi tidigare gjort och kunnat undersöka det. Genom det har vi 
fördjupat förståelsen för fenomenet, vi har också kunnat tillföra annat material i utforskandet av vatten, både ute och inne på avdelningen. 

Eftersom det är viktigt att få uppleva med hela kroppen och alla sinnen, har platserna tillsammans med utforskandet på avdelningen bidragit till 
att ge barnen möjlighet att fördjupa sin förståelse för fenomenet vatten. Barnen har bland annat upplevt både varmt och kallt vatten, snö och is, 
stora och små vattenpölar och hur ljuset kan påverka upplevelsen av vattnet. Barnen har också sprutat vatten mot speglar både med olika 
föremål och sin mun. Hur smakar vattnet var bland annat en fråga som uppkom. Ett barn svarade -det smakade gott, någon sa -jag är törstig. 

Då vi såg att barnen intresserade sig för ösa och hälla tillförde vi olika föremål som barnen kunde använda. Vi frågade även barnen vad de ville 
använda för material. Barnen hämtade bland annat djur, fordon och klossar. 

I och med att barnen ges möjlighet att utforska vatten på olika sätt tror vi att vi kan fånga olika barns intresse, samt väcka intresset för något 
nytt. Barnen har även hjälpt varandra i utforskandet. De visar varandra hur de kan göra och tillsammans provar barnen flera saker.



Med hjälp av projektor upplevde barnen vatten igen. då kunde vi titta tillbaka på vad vi gjort tidigare och sätta ord på vad vi såg.  Projektorn 
bidrog också till att skapa ett intresse för djuren som lever i havet. När vi tittade närmare på havsdjur i bland annat böcker pekade barnen ut 
vilka djur som lever i havet, detta gäller även de djur vi har i leken. Vid flera tillfällen läste vi en bok om havets djur med fakta kring varje art. 
När vi läste den boken vid senare tillfällen berättade barnen bland annat vad djuren heter. Ett barn pekade på bilden som visade en drakfisk 
och berättade vad den heter och att den är giftig. 

I användandet av projektor, böcker och djur kunde vi kombinera intryck för att fånga barnens uppmärksamhet, samt skapa förståelse för hur 
djuren exempelvis lever. Eftersom djuren blev något som barnen intresserade sig för valde vi att gå ner till Råmeån där barnen fick samla in 
vatten och ta med tillbaka till förskolan. Barnen kunde på detta sätt undersöka vattnet på nära håll. Barnen visade glädje när de samlade 
vatten. När barnen samlade vatten såg de en snäcka, snigel och dagslända. När vi sedan hällde vattnet i ett akvarium på avdelningen kunde 
barnen se olika djur röra sig i vattnet. Vi tillförde bilder på de djur vi kunde hitta i vattnet. För att sedan utmana barnen vidare använde vi våra 
havsdjur. Vi undersökte vilka djur som flöt och vilka som sjönk. 

För att skapa en miljö där vatten fanns tillgänglig valde vi innan terminsstart att ändra i lärmiljöerna för att inspirera till vårt kommande projekt. 
Detta då vi ville skapa en förförståelse för vatten. Det vi fick fram genom ändringarna i miljöerna var att barnens intresse låg i utforskandet av 
vattnet i flytande form. Vi upplevde även att isen engagerade mycket, men att detta avtog med tiden. 



SMULTRONKLÖVERN

BERÄTTAR



”vi flyker”, -va! flyger ni? ”Nej, vi flyker” – va! flyter ni?  ”ja, nu sjunker vi.” 

Vad lever i vattnet? Är det stora eller små djur, vad äter de för något? Genom att undersöka havet via projektorn och genom att 

besöka sjön Vänern har barnen fått möjlighet att vidga sin förståelse för djuren som lever i vattnet. 

För att skapa en gemenskap i gruppen valde vi att undersöka en bok barnen intresserat sig för, från föregående termin. Boken 

handlar om djur som lever i havet. En samling började med att diskutera hur barnen skulle bestämma ett namn på gruppen 

med hjälp av boken. Barnen tittade på bilderna och diskuterade de djur som visades på bilderna. När delfinen visades i boken 

gick flera barn fram och pekade och tog på sidan. På detta sätt fick alla barn göra sin röst hörd och vi kunde på ett 

demokratiskt sätt välja namn till gruppen. För att ge barnen möjlighet att utforska djur i vatten introducerade vi pedagoger en 

informationsfilm som handlar om olika havsdjur. Ett barn utbrister ”valhaj, hajen simmar över”. Han förklarar och visar det han 

ser på filmen för de andra barnen.  Ett annat barn frågar då ”är det en riktig haj”, 

”han äter små, små fiskar”. Några 

av de yngre barnen använder sig 

av gester som att peka och 

småstudsa för att fånga de andra 

barnens uppmärksamhet. De går 

också fram till skärmen för att 

komma närmare filmen. Barnen 

provar att känna på filmen som 

visas på väggen. Barnen tittar på 

filmen flera gånger för att fördjupa 

sin förståelse samt för att koppla 

samman vad de gjort och sagt vid 

tidigare tillfälle.  

Ett barn visar hur en fisk simmar. 

Hon flyttar på sig så hon får plats 

och viftar med armarna ”den 

simmar så här”. Barnen lägger sig 

på golvet och drar sig framåt. När 

vi tillsammans reflekterar över 

rörelsen så backar barnen tillbaka 

igen för att visa hur stor den är. 

Barnen ville sedan fortsätta att 

undersöka hur stor exempelvis 

valhajen är i jämförelse med en 

människa. Det blev problematiskt 

att jämföra just valhajen och 

människan då valhajen är väldigt 

stor. Barnen fick mäta upp vad en 

meter är, och vi reflekterade kring 

att det behövs många metrar för 

att räcka till en valhaj. Barnen kom 

därför fram till att vi tillsammans 

skulle undersöka hur stor en delfin 

kan vara. I en bok kunde vi läsa att 

delfiner kan vara mellan 1,4 m och 

4 m lång. Barnen fick mäta ut en 

delfin som fick måttet 160 cm och 

sedan mätte vi hur långa barnen 

var. Pedagogerna hjälpte barnen 

att mäta sig genom att ställa sig 

mot en vägg eller lägga sig på 

golvet. ”Tror ni att det är någon 

skillnad när ni står upp eller ligger 

ner när vi mäter hur långa ni är?” 

Några barn påpekade att man var 

längre när man stod upp. 



Barnen fortsatte sedan att titta på vilken färg delfinen har. 
Vilka färger har egentligen delfinen? Ett barn säger att ”den är 
röd”. Ett annat barn påpekar ”nä den är blå”. Tillsammans 
bestämmer gruppen att använda färgerna vit, blå och lite 
svart. 

• Pappret läggs på golvet och barnen börjar måla med färg. 
Barnen målar några åt gången men de vill snabbt göra något 
annat. Vid nästa tillfälle läggs pappret på bordet och färg 
klickas ut. Barnen tycker det är spännande, ”färgen pruttar” 
sa flera barn. Barnen använder både penslar och roller för att 
måla. De funderar kring delfinen och ljuden de hör från 
högtalaren. De stannar upp och lyssnar. Undrar vad det är för 
ljud? Pedagogerna belyser för barnen att det är delfiner som 
låter. Barnen tittar frågande och upprepar det vi säger, ”Det är 
delfinen”.  

Barnen har även undersökt lera, när de började utforska leran 
uttryckte barnen att de gjorde fiskar, någon tog handen och 
visade hur man gjorde en krabba och någon en mask. Lerans 
form påverkades av vad barnen såg just då.  Vi pedagoger 
kunde även se att barnen använde lerans form för att 
inspireras till vad leran kan vara och bli. När barnen utforskat 
leran en stund satte vi i gång projektorn med en film om fiskar 
i svenska sjöar. Barnen stannade upp i görandet för att titta 
på väggen. Vad händer i vattnet? ”Fisk” säger något barn och 
pekar på väggen. Ett annat barn börjar banka på sin lera och 
lägger på bordet, tar en ny bit lera och bankar på och 
fortsätter lägga bitarna så de ligger på rad. Ett annat barn 
valde att plocka isär och sätta ihop leran och var sedan klar. 
Någon skapar en krabba i lera, ett annat barn visar hur man 
kan göra en krabba med händerna. Två barn börjar leka med 
leran, ”dido, dido, en mask” säger de innan de avslutar leken. 
Barnen pratar mycket om vad de ser på filmen och sätter ord 
på vad som sker. ”Den äter småfisk”



Barnen har cyklat till stranden och utforskat där. De tog vasstrå 

och metade med, de lekte att de att fångade fisk på detta sett. I 

ån testade barnen håvarna i vattnet, barnen försökte nå så långt 

ut som möjligt för att se vad som fanns i vattnet. När barnen 

tagit tillbaka håven kunde de se sand och stenar, men inga djur. 

Barnen lade vad de fångat i en hink som de sedan fick ta med 

tillbaka till förskolan. Barnen kunde då undersöka vattnet på 

närmare håll. När barnen tittade på vattnet med hjälp av 

förstoringsglas och lupp, kunde de se små djur som simmade 

runt i vattnet. 

Barnens intressen för vattendjuren har gjort att en lekmiljö 

skapats. Barn och pedagoger började reflektera om vart de olika 

djuren bor, isbjörnen bor där det är is och kallt och delfinen bor i 

varma hav. Barnen började konstruera olika miljöer för djuren. 

För att skapa material till isbjörnarna ville barnen började måla 

isflak i ateljén, de använde sig av bland annat äggkartong för att 

tillverka sina isflak. Ute på gården har barnen kört och åkt båt. 

De fiskar även när de är i båten. ”Nu har jag fångat en haj, kolla” 

(ett barn har en hel hand, full av grus) ”nej, det är hajar, dom 

bits”. Ett annat barn samlar sand i stället ”nu är hajen snäll”. När 

vi pedagoger frågade vad barnen gör i båten sa ett barn: ”vi 

flyker”, -va! flyger ni? ”Nej, vi flyker” – va! flyter ni?  ”ja, nu 

sjunker vi.”



DRAKBLOMMAN 
BERÄTTAR 



Vi började med att iordningställa miljöer, så att det var klart vid terminsstart. I trappuppgången sattes bilder av vatten upp och 
naturrummet flyttade bl.a. vattendjur in. Hela förskolan startade upp projektet med en gemensam uppstart på gården. ”Petronella 
ifrån plaskeby” kom på besök. Barnen fick sedan utforska vatten på olika stationen. 

Barnen uttryckte tidigt att de ville fortsätta gå till Nästakvarnsbron och vattenfallet, förra årets plats och projekt. Vi ville ta vara på 
deras önskemål och på vattnet som finns på den platsen och gick till Nästakvarnsbron flera gånger i smågrupper för att utforska 
vatten med hela kroppen. Efter det reflekterade vi i smågrupper om; Vad kan vatten vara?
Barnen svarade:
• ”Vatten kan vara färger, blått, brunt, grönt och vitt” ” 
• Det kan vara smutsigt och rent”. 
• ”Vatten kan vara ljud och skum, även olika djur som bor i vattnet.”
• ”Vatten kan drickas”.

Andra platser för möten har varit ute i naturen. Vi har rört oss i miljöer utanför förskolan där vatten finns, flera gånger i veckan. 
Exempel på platser vi besökt är Mellomkvarns vattenfall, Källby badplats, hamnen och pirstranden, Sjökvarns vattenfall, 
Nästakvarnsbron och vattenfallet där. Barn har lekt och utforskat vattnet vid de olika platserna med hela kroppen. De har använde 
tex krattor och spadar att göra mönster med, grävde vattenfall och funderade över strömmarna i vattnet. Med håvar och hinkar 
gjorde barnen upptäckter och fann strandfynd som tex musslor, fjädrar, glasbitar och skum som vi tog med till förskolan. 
Strandfynden tittade vi närmare på med det digitala mikroskopet. Vi flyttat med oss verksamheten ut till vattnet i naturen och 
skapat i lera och färg.

Barnen har satt ord på och berättat om vatten på många olika sätt och ur olika synvinklar:

• Vatten kan vara vitt som skummet i ett vattenfall
• Det är blått långt där ute
• Vattnet är starkt idag!
• Man får inte ramla i, det är jättedjupt
• Den flyter snabbt. Det är vattenfallet som gör sådär
• Den(virveln) åker nedför vattenfallet
• Snart är det julskum, däruppe i glaset (vi lekte och utforskade skum på gården)
• Det var nästan samma skum som vi hittade (en dag på gården när vi gjorde eget skum, refererar till skummet vi hittade vid 

Mellomkvarns vattenfall någon dag innan)
• Jag tror att någon hällt i skummet uppifrån. Jag tror att det kommer från avloppet. Jag tror att det kommer från Grebbestad 

(barn funderar över skummet vid Mellomkvarnsbron)
• Vi kan gå ut men inte för långt, bara så långt vi klarar att gå ut (pratar om vattendjupet vid strandpiren)
• När jag var här med mamma då kunde jag stå på botten.
• Tänk om det kommer en haj och biter oss. Det finns inga hajar här (badar fötter vid bryggkanten med kompisar)

Vi samlade in vatten från de olika platserna och tog med det till förskolan. Barnen jämförde och upptäckte att vattnet i flaskorna 
såg olika ut beroende på var det kom ifrån. De uttryckte bl.a. att det såg smutsigt ut i någon flaska och rent i andra. Barnen skrev 
namnetiketter och flaskorna flyttade in i naturrummet och användes i leken och nya upptäckter gjordes. 

Vi har använt oss av flera olika platser på förskolan med omnejd där barnen har fått möta vatten och varandra. På förskolans 
gård har vi använt vattenbanan, lekt med vatten i vattenpölar, hämtat regnvatten från stuprör regniga dagar och haft enkla 
experiment med vatten och färg bla. På gården har spontana möten med barn från andra avdelningar uppstått genom en 
gemensam nyfikenhet för vatten och aktiviteterna kring detta. Vi har tydligt sett att barn har närmat sig varandra, delat 
upplevelser, utforskat och lekt med vatten tillsammans i nya konstelationer.

Barnen har varit med och format lek- och lärmiljöerna. Vi till exempel färgsatt tyg som blivit vatten i leken. För att 
dokumentationen skulle bli levande och interaktiv i barnens lek och samspel fick barnen skapa små självporträtt. Tillsammans 
med bilder från platser vi besökt användes porträtten i leken vid dokumentationsväggen i naturrummet. Porträtten utvecklade 
barnens lek och samtal/berättande. I leken satte barnen ord på vad de varit med om och lärt sig.

Vatten kan vara nära och långt borta, konstverk, musik, rörelse, 
matematik, ordkunskap, nyfikenhet kring skriftspråk och 
naturvetenskap, som tillexempel Tjurhajar, havsormar, muränor 
och vattenvirvlar. Vatten kan också vara spännande, farligt och 
läskigt, i alla fall när Upptäckarbarnen på drakblomman 
utforskar vatten.





Barnen uttryckte intresse för olika djur som bor i vatten. En bok om hur man kan teckna hajar, valar och delfiner väckte 
barnens intresse i ateljén. Hajar visade sig vara spännande och lite otäcka. Barnen började måla egna hajar. Vi tittade på 
fakta filmer om hajar, hajar flyttade in i naturrummet och vi utmanade barnen med att måla hajar i stort format. De 
samarbetade i smågrupper, tre barn åt gången och målade olika arter av hajar. Dialogerna barnen emellan gjorde att 
intresset spred sig och många barn uttryckte att de också ville måla hajar.  

Vid ett besök vid Råmån fick vi närkontakt med en kräfta. Barnen hade innan erfarenhet av kräftor och mötet väckte deras 
nyfikenhet. På barnens initiativ gick vi tillbaka och la i en kräftbur. När vi vittjade fick vi tre småfiskar, som vi tittade närmare 
på. Vi la i buren igen på ett annat ställe och dagen efter drog vi med spänning upp buren.
Barnen sa:
• ”Det rör sig”
• ”Två signalkräftor, det är två signalkräftor”(det här barnet var med när vi fiskade kräftor förra året)
• ”Kan den knipas med benen?”
• ”Kan vi ta med dem till förskolan?”
• ”De är lite rädda”
• ”Lägg i den”
• ”Hur kan du hålla i den? De är visst farliga, de kan knipas i ögonen.”
Flera barn skrek till, backade och visade med hela sin kropp att det var spännande och farligt.

Ett resonemang fördes om huruvida kräftorna skulle få följa med till förskolan eller ej. Vi bestämde oss för att de mår bäst av 
att få stanna kvar på platsen och släppte tillbaka de i Råmån.
Barnen sa:
• ”Den går, nu får den gå själv”
• ”Hej då”

I mindre grupper om ca fyra barn har vi tittat på film, bilder och samtalat om kräftorna och händelsen vid vattnet. Barnens 
reflektioner har blivit till tre böcker som vi har lagt ut i läsmiljöerna och i naturrummet.

Barnen visar intresse och fascination kring de farliga med hajar, kräftor och vattnets kraft. Vi tar med oss barnens nyfiken för
farligheter i/med vatten och fördjupar oss i det under våren. 



Barnen pratade mycket om djur som är farliga, virvlar och att man 
kan drunkna. Barnen kom in på ordet läskigt. Vi valde att fördjupa 
oss i farligheter i och med vatten. ”ja, jag älskar farligheter!” 
uttryckte ett barn när vi presenterade fördjupningsområdet. Vi 
behövde utmana barnens erfarenheter och funderingar. Vår 
fokusfråga har varit; Vad kan vara läskigt i/med vatten? Vad finns 
det för farligheter i/med vatten? Genom att bland annat 
bildskapande, lek, rörelse, berättande, litteratur, skrivande och 
faktafilm har barnen fått fördjupat sina kunskaper kring farligheter 
i vatten. 

Som ett verktyg i projektet har vi pedagoger utvecklat 
reflektionen med barnen. Från och med vårterminen har vi delat 
upptäckarna i två grupper på samlingarna. Vi har startat 
projektveckan med att alltid reflektera över föregående vecka. I 
reflektionerna har barnens funderingar, frågor och kunskaper fått 
ta större plats än tidigare. Vi har synliggjort barnens reflektioner 
med att vi skrivit upp de på en whiteboardtavla, och på så sätt 
visat att deras tankar är viktiga och utgångspunkten i processen

Efter att barnen tittat på en faktafilm om farliga havsdjur fastnade 
många barn för havsormen och blåringad bläckfisk, båda med 
farligt gift. Barnen ritade en havsorm på stort papper. För barnen 
var giftet och gifttänderna viktigt att få med.  De skrev fakta om 
havsormen på bilden så att andra kan lära sig. ”Havsormen är 
lugn men den kan bitas” ”Ormen kan vara på land och i havet.” 
”giftet är farligt” ”Belchers havsorm” Barnen hjälps åt när de 
skriver. Barnen har utmanats i att skilja på fakta och fantasi. Vad 
är sant? Är detta en sanning om havsormen? 

Barnen kopplar nya kunskaper de får genom bland annat 
faktafilmer och böcker till sin stora faktabild om havsormen. 
Genom reflektionerna väcktes flera barns intresse och de ville 
fortsätta färglägga faktabilden. Det väcktes frågor om var 
Havsormens gift sitter. Många trodde att det satt i två långa 
tänder, någon 1000 tänder och någon i kroppen. Då sökte vi fakta 
om var giftet fanns, med hjälp av filmer och text. Då fick barnen 
reda på att det var två korta tänder med giften. Barnen tyckte det 
var konstigt att de tänderna var kortare än de andra. ”Havsormar
är inte arga men farliga”, det är spännande och lite svårt att förstå 
att den är lugn men ändå har så farligt gift. Vad är det då som är 
så farligt med den? ”Giftet” svarande barnen. 





Genom projketet har barnen fått uttrycka sig på många olika sätt. Med rörelse-dans och orm-yoga har barnen använt sina kroppar 

som havsormar och havsdjur.  Barnen har jobbat med lera, målat, konstruerat och fått simma med farligheter med hjälp av green 

screen. Barnen undrade vad Havsorm heter på engelska? ”Orm heter snake” sa ett barn (tvåspråkig-engelska/svenska) Dagen efter 

berättar barnet att det heter Seasnake. Projektet har också visat sig i barnens rollekar, i naturrummet simmar havsromar och hajar 

och i hemvrån plåstras bett från tjurhajar om. 

I en av samlingarna lyfte ett barn frågan ”Om havsormen biter en tjurhaj kan hajen dö då?” Den fråga ledde oss vidare till nästa 

farlighet; tjurhajen. Den fråga kom att bli viktig för barnen resten av projektet. Tillsammans sökte vi fakta om svaret. Vem är farlig för 

vem, och i vilka situationer blev nästa fråga. Vi hittade en film där havsormen äter en muräna. Då blev barnen nyfikna på muränan, 

de skapade en fakta bild. 

I projektet har det varit viktigt för barnen att veta hur stora dessa farligheter är på riktigt. I skapande med lera började barnen 

fokusera på havsormens storlek, de räknar dess ränder. ”De är tjugonitton ränder” ”Räknar du de svarta eller de vita ränderna?” Vi 

plockar fram en tumstock och utforska hur långt en meter är (Belchers havsorm är en meter). Det visare sig att barnens ler-orm är 

två meter. De blir barnen glada över att deras är större. Det var fortsatt viktigt att jämföra storleken på farligheterna. Vi projicerar upp 

tjurhajen och muränan i naturlig storlek, med hjälp av ipad och projektor, och ritade av. Tjurhajen placerades ut på golvet i 

naturrummet, där vi dagligen passerar. ”Hur många fötter lång är en Tjurhaj?” ”Den är tjugoen Tuva-fötter lång.” Muränans längd 

inspirerade barnen att använda magneterna till att bygga den längsta långa muränan. ”Vi kan mäta med barn. Hur många blir det?” 

Barnens nyfikenhet kring längd och storlek ledde till att vi skaffade olika mätinstrument till i miljöerna, som användes flitigt. 

Barnen har också fått mer säkerhet, de vågar tro på sin 

egen förmåga och vågar prova att skriva helt själva, de 

ljudar och skriver som det låter.

Tex  ”En jylene havsdrake”(gyllene havsdrake).

Flera barn har provat på att fantisera fram egna sagor 

och berättelser och då har de blandat bildskapande med 

skriftspråk, ex ”Havets djup”.

Vad är sanning och vad är fantasi? Barnen har utmanats 

i att skilja på fakta och fantasi genom att vi 

återkommande har reflekterat kring företeelsen vad är 

sant? För att utforska skillnaden mellan sanning och 

fakta har vi bland annat använt oss av green screen där 

barnen fått möta farligheter i vatten i den digitala världen. 

För att få ytterligare hjälp att få reda på sanningar vände 

vi oss till de som arbetat med vatten och djur, 

marinbiologer Vi vände oss till ”experterna” (som barnen 

kallade dem) på Skansen Akvariet och Universeum för 

att få svar kring frågor om havsorm, tjurhaj och muräna. 

Barnen formulerade frågor och mail.

För att få svar på om strömvirvlar finns i vårt närområde 

kontaktades Vänermuseet. Vi har fått förtydliga 

experternas svar med bildstöd. Det visade sig att 

strömvirvlar uppstår i närheten av Lurö. Detta gjorde barn 

nyfikna. Ett barn hade funderat över natten och sa: ”Jag 

har funderat över hur man kan komma till Lurö” ”Kanske 

båt”. 



Vi har arbetat med ordkunskap, eftersom vi stött på många för 
barnen nya ord. Vi har skrivit upp ord och begrepp när vi stött på 
dem, till exempel aggressiv, territorium/revir, attackera, gift, 
fiende, bakterier, infektion, strömvirvel mm. Vi har använt oss av 
bildstöd och TAKK för förtydliggöra och synliggöra för alla barn. 
Med hjälp av bilderna har vi kunnat samtala och reflektera kring 
orden, hur de hör ihop och motsatsord. Vad betyder farligt? 
Barnen svarar bland annat; Något är på gång som man inte vet. 

Vi ser att barnens ordkunskap har ökat, vi kan höra att barnen 
använder och beskriver ord och kan koppla samman dem. 
”Farligt, något som kan attackera”. Barnen ställer frågor och 
undrar över och är nyfikna, de använder nya begrepp och 
formulerar frågor kopplat till det vi utforskar. Barnen kopplar till 
egna erfarenheter, ”Det är som i filmen”. Barnen går in och rättar 
oss vuxna när vi är slarviga i hur vi uttrycker oss, -nej det är 
”Belchers havsorm”.

Under hela projektets gång har barnen visat intresse för 
skriftspråk. Vi har utmanat dem att skriva ned farligheternas 
namn, egenskaper och på vilket sätt de kan vara farliga. Barnens 
egna funderingar har också fått ta plats i skrift.

De har haft hjälp av oss genom att vi skrivit ned hur bokstaven/ 
ordet ser ut så barnen har kunnat skriva av, eller så har vi bara 
sagt bokstaven och då har de själva skrivit.

Vi ser också att barnen vill hjälpa varandra och kan guida 
varandra när de ska skriva.

De säger.

Ett rakt streck”, ”Ett rakt streck , en mage och ett streck 
ut(förklarar R)”

Hur var det nu då, kan en havsorms

gift döda en tjurhaj? Ja, alla 

havsormas gift tillräckligt starka för att 

döda hajar, svarade vår expert på 

Universeum. Men trots att vi nu vet att 

havsormen kan äta muränor, tjurhajen 

försvarar sitt revir och muränan har ett 

kraftfull med vassa tänder med 

bakterier, har de förmågan att leva 

som vänner sida vid sida av varandra.  



DRAKBLOMMAN 
BERÄTTAR 



Innan terminen startade gjorde vi i ordning våra miljöer så att de skulle passa projektet ”Vad kan  vatten vara”. Främst vårt
naturrum fick ett tydligt vattentema genom tyger, pompoms samt att vi köpte in djur som hade med vatten att göra. Hela förskolan 
startade upp projektet med en gemensam uppstart på gården där barnen fick utforska vatten på olika stationer.
Med Spanargruppen startade vi upp projektet genom att på en samling samtala och reflektera med barnen med följande frågor 
som utgångspunkt; Vad är vatten? Vad kan man göra med vatten? Var finns det vatten?  Barnen hade många tankar och 
funderingar och kom med många förslag. Vi hade innan tänkt att det kanske kunde bli svårt och var beredda att komma med 
stödfrågor men barnen var väldigt engagerade och kopplade vatten till många olika saker. 

-Fiskarna bor där. -Det bor hajar, de finns bara i Afrika och i USA. -Man kan dricka. -Hav. -Sjön. -Båtar åker i vatten. -Det 
blir is på sjön på vintern, vattnet fryser till is. -Nästakvarnsbron. -På stranden vid Källby. -Det är vatten i duschen och 
badkaret. -I vattenledningarna. 

Vatten kan vara sött och salt, hav och sjö. Spanarna utforskar 

vatten med fokus på hajar. Det finns djur och växter, farliga och 

snälla. Vattnet är en plats för lek, äventyr och farligheter. 



I små grupper skapade barnen målningar i ateljén med utgångspunkt från vatten. Vi projicerade upp undervattensfilmer som inspiration. Vi 
pedagoger ställde frågor som -Vad tror ni finns i vattnet? -Vilken färg har vattnet osv för att hålla oss till temat. Barnen var engagerade och 
tittade mycket på filmerna som projicerats upp. –Titta vilken stor fisk! –Jag målar vatten. –Jag målar en stor haj. –Där är en kräfta, den är röd 
och brun. De inspirerades av varandras målningar och ville prova att måla det kompisen gjorde eller låna färger av varandra. 

Eftersom barnen tidigt gjorde mycket av kopplingarna till var vatten finns till en plats i vår närmiljö, Nästakvarnsbron, var det en självklarhet 
att ta oss dit tillsammans med barnen. På platsen har barnen undersökt vattnet på olika sätt genom att kasta pinnar, gräs, löv och stenar och 
reflektera över vad som flyter och sjunker. –Kom vi kollar om pinnen flyter. –Den flyter lite. Barnen har även utforskat och reflekterat över 
vattnets färg, att den kan ändras. -Nu är det vitt! -Det blev brunt. -Det är för det är geggamoja i. 

Vi fortsatte projektet genom att låta barnen utforska vatten förutsättningslöst genom att måla, fortsätta uppleva vatten vid Nästakvarnsbron, 
och delta i olika vattenexperiment. Vi gav barnen förutsättningar och upplevelser och följde dem i deras tankar och funderingar. En period var 
det mycket flyta sjunka i och med att barnen tycker det är roligt att kasta olika saker från Nästakvarnsbron. Vi har samlat kottar, stenar, pinnar 
och andra naturmaterial och samtalat med barnen om vad de tror ska hända. Barnen har även fått prova detta på plats på gården. Är det 
någon skillnad på vattnet plastlådan och vid Nästakvarnsbron? -Den sjunker. -Den stannar där nere. -Det är för den är tung. Vi har tagit 
mycket bilder och filmat under våra besök vid Nästakvarnsbron för att kunna reflektera tillsammans med barnen vid senare tillfällen. Vi har 
arbetat mycket i smågrupper för att kunna vara nära och verkligen få fatt i barnens tankar och funderingar och kunna utgå och följa barnen i 
detta. Vid våra gemensamma reflektioner får hela gruppen ta del av varandras upplevelser vilket vi ser som en stor fördel. Även om alla inte 
varit med på det som visas blir de delaktiga och inspireras av varandra. Barnen får även möjlighet att utveckla sitt berättande samt att lyssna 
på varandra.

Under hösten har vi haft en tanke att utveckla dokumentationsväggen för att få den mer levande. Barnen har därför skapat figurer av sig 
själva att kunna använda i lek och samspel i vårt naturrum. Barnen blir på detta sätt mer delaktiga i och kan påverka dokumentationen. Vi har 
sett att barnen använder sig mycket av denna i leken. De har även skapat hajar och fiskar som vi ser att de interagerar med. -Nu åker jag på 
späckhuggaren. -Nu kommer hajen! -Nu ska jag bada. 





Något som varit återkommande under hösten är att barnen 
kopplat vatten till saker som lever i vattnet och då främst hajar. 
Det har visat sig i samtal mellan barnen, i reflektioner och 
mycket i deras skapande i ateljén. När de målar inspireras de av 
varandra och det skapas spännande samtal. -Jag gör en valhaj. 
-Hajar sjunker. Nej dom flyter. Och de kan simma! -Vad gör dom 
mer? -De kan sova. 

Vi har tagit vara på barnens intresse för hajar och haft detta 
som utgångspunkt i vårt fortsatta arbete. Några barn har skapat 
en sagobok om hajar utifrån sina teckningar som de fått berätta 
om för gruppen. Barnen har fått fortsätta skapa hajar i ateljén på 
olika sätt genom att måla och använda lera. Barnen har berättat 
för varandra och för oss pedagoger medan de skapar och det 
vävs in både fakta de tagit till sig och fantasi. -Jag gör en 
hammarhaj, den är platt här. -Här ska fenorna vara. Nu gör jag 
ryggfenan. -Megalodon fanns för länge, länge sen, när det var 
dinosaurier. Men nu finns inte dinosaurier, alla blidde döda. 
Vi har även tittat i faktaböcker om hajar samt sett filmer om 
dem. Barnen har fortsatt att visa stort intresse och kommer med 
frågor och funderingar och berättar det de vet om hajar. -Är den 
farlig? -Äter den människor? 

Ytterligare något som barnen fått utforska under hösten är 
programmering. Barnen har fått programmera roboten Doc att ta 
sig fram till olika sorters hajar. Barnen har tyckt det har varit 
roligt och spännande att prova sig fram. Ibland fick man prova 
flera gånger för att få Doc dit man ville. När Doc stannat fick de 
som ville berätta något de visste om hajen på bilden. -Den äter 
kött. -Den levde på Dinosauriernas tid, alltså för länge sen. 

Vi märker att hajintresset håller i sig och är något som verkligen 
fascinerar barnen. Många berättar spontant och i samlingar vad 
de vet om hajar och vad de funderar på. Genom filmerna och 
böckerna har vi lärt oss mycket. Det barnen främst fastnat för 
just nu är jättehajen Megalodon som levde för flera miljoner år 
sedan. Andra hajar som fångat barnens intresse är vithajen, 
tigerhajen och hammarhajen. -Den har platt huvud. -Tigerhajen 
äter ju vad som helst. -Havets soptunna. 

Vi ser att arbetet med hajar är långt ifrån över, som det ser ut 
nu. Så det är något vi kommer att fortsätta arbeta vidare med 
även nästa termin. Vad vill barnen veta om hajar?



Vi har valt att fördjupa oss kring hajar i vatten, barnen utrycker att hajar är snälla! De har många tänder och kan vara farliga,
men barnen uttrycker att hajarna inte är farliga om de inte är rädda eller tar fel. Barnen leker att de simmar i havet och
kopplar in hajar i leken i olika miljöer, barnen ställer frågor och försöker förstå hur hajar ser ut, hur de lever och bor. Våra
fokusfrågor har varit - vad äter hajen, vart finns den, hur ser den ut? Genom att bland annat rita, leka, berätta, läsa och se på
filmer har barnen fördjupat sin kunskap kring hajen.

Barnen har tagit till sig mycket fakta om olika sorters hajar, vad de äter, om de är farliga eller inte. Barnen pratar om att det finns
sött och salt vatten. De lever i saltvatten, barnen uttrycker att olika slags hajar och att olika hajar äter olika slags mat, att den äter
sälar, fiskar och att några hajar äter plankton och växter. De berättar att den behöver ha gälar för att kunna leva, för att andas få
luft och syre därför simmar den med öppen mun.

Vi har pratat om hajens kretslopp och om varför hajar främst finns i saltvatten. Barnen har testat experiment för att ta reda på
varför det är så. De får testa hur man kan göra för att skapa saltvatten så att ett ägg kan flyta, ägget föreställer då hajen. Barnen
utrycker intresse för hur hajar flyter fram i vattnet –”den måste simma och flyta annars dör den”.
Vi ställde frågor om är hajar farliga för oss och är vi farliga för hajar? Barnen berättade vad de tyckte och vad de tror och vet om
hur farliga vi och hajarna är. Barnen samtalade om hajattacker, vad är det- vi tänker att hajar är farliga. Är hajar farliga, hajar
testar med sina tänder, känner efter så som vi gör med våra händer.
Hur skulle haven se ut om hajarna inte fanns? Hajarna håller i ordning på haven. Barnen pratar om vad som händer om det
slängs plast och skräp i havet. Det får man inte för då kan hajarna fastna i nät. Barnen har varit på utflykt och hittat skräp, de
kopplar ihop detta med skräp i haven och hur hajarna kan skadas.

Barnen har utryckt sina kunskaper med hjälp av bilder. Barnen var engagerade och berättade mycket under tiden de målade.
Barnen kommenterar sitt målande: jag gör fenorna, tänderna, den ska var glad, ledsen, den ska äta upp. Flera barn har gjort
fiskar bredvid. Barnen ändrar sin berättelse utifrån hur de målar. Hur ser den ut, den blir så här, de är en valhaj nu, de är inte ens
en vithaj. Vi hör barnens faktakunskap komma genom berättandet – ”det är en tiger haj- den kallas för havets soptunna. Den
äter allt”.



• Barnen har även testat att röra sig till musik och röra sig som hajar i musikrummet.  Barnen simmade på golvet, när vi projicerade på
väggen. Barnen har rört sig som hajar till ”hajmusik”. De simmar snabbt säger barnen, de tar sig framåt med stjärtfenan. 

• Barnen ormar och gungar sig framåt. Barnen härmar och imiterar. 

• På väggen har bilder på hajar projicerats upp och barnen talade om vilka mönster och former de såg. några mönster eller former. Barnen
pekade på väggen och berättar vad de ser för former ”-Munnen ser ut som en cirkel - Huvudet ser ut som en rektangel”. Barnen kopplar
vardagliga saker till former, ”kolla min macka är en triangel! Trianglar ser ut som hajfenor och hajtänder”. De såg mönster på pigghajen som
de tyckte såg ut som ”streckmönster”, fiskbensmönster. De såg även prickar och cirklar på den hajen. De hittar även hajformar ute i vår
närmiljö, stenar som ser ut som hajfenor och tänder. 



I greenscreen-rummet har barnen har simmat med och ridit på hajar,
vilket var väldigt spännande. Barnen har även testat att använda sig
av Doc, en robot som kan programmeras och använda i spel och lek
med symboler och matematiskt tänkande.
I naturrummet leker barnen hajar och tar på sig pappfenor, de visar
med hela kroppen hur de äter och rör sig, hajarna jagar varandra och
säger” jag äter upp dig, tugg tugg tugg”.

Barnen leker verklighetstroget att de bor i havet men bjuder även in
fantasin i leken, det här är en hajresturang.
Leken influeras ofta av hajar och de leker kring projektet. I byggen
byggs det båtar för att kolla på hajar samt akvarium som hajar kan bo
i.

Barnen har fått en större förståelse för ord och begrepp, de använder
ord som brosk och relaterar det till våra öron, - ”det är som
hajens skelett”.
Barnen använder ordet nyanser för att beskriva vilka färger hajen
skulle ha. de har en förståelse för hur färgblandningarna agerat när vi
lekt med färgexperiment.



Barnen har tillsammans skapat en haj i papjemaché. När vi skulle skapa den röstade om vilken haj vi skulle skapa, det blev 
valhaj. Vi la ut bilder på olika hajar och sedan la varje barn ut sin sten på den bilden de röstade på att de ville göra. Barnen
visade på en demokratisk förmåga genom att de funderade noga och individuellt valde att rösta på vilken de ville göra. 

Vi målade hajen, i små grupper så att barnen får kunde vara mer delaktiga. Det uppstod en helt annan dialog med varandra, de 
pratade om färger, nyanserna, vart de skulle måla och hur. 

Tillsammans har de kollat på klipp och bilder på valhajen för att se hur den ser ut, hur många fenor den har och vad den har för
färger. De pratar hajens prickar och mönster. ”-Den är prickig, den har vita prickar, den ska vara grå. Mycket prickar skulle det 
vara”. Ett barn säger ”Vi får blanda vitt och svart”. 

Barnen målade valhajens fenor och fick limma fast fenorna på hajen och pratade samtidigt: - det ska vara 7 stycken, de ska 
vara samma färg, gråa med vita prickar. – ”det finns olika storlek, stora och små”. Vi tittade på en bild på valhajen och barnen
var med och räkna så det blev ”rätt” för dem. 

Barnen har skapat hajens tänder med hjälp av makaroner. Barnen tyckte att det var roligt just för att det var makaroner, de 
smakade på dem och sa att de var hårda som hajens tänder ”de är hårda, det var roligt att smaka”.  



SKOGSSTJÄRNAN 
BERÄTTAR



Efter sommaren hade alla barn med sig ett sommarminne med vattentema. Vi, som innefattar 12 barn och två pedagoger, satte upp
bilderna på väggen allt eftersom de kom. Barnen har under hela terminens gång tittat, pekat och berättat om bilderna. Vi har även 
haft bilderna i en ask att plocka fram vid tillfälle samt projicerat upp bilderna på väggen. Barnen har då stolt berättat om sitt 
sommarminne för de andra. Det visade sig att flera av barnen hade varit ute och åkt båt, de hade flytväst på bilden. Några hade varit 
ute och fiskat krabbor. Inomhus tog vi en blå matta som ”sjö”, barnen målade en stor kartong som blev en båt i sjön. Vi målade även 
en sjö på papper, detta gjorde vi med färg och istället för pensel, is på en glasspinne. Detta var en lite konstig teknik som till slut blev 
väldigt kul och uppskattad av barnen. Isen smälte under tiden de målade. Det blev fint, blött och lite kallt. Sjön sattes upp på väggen 
bredvid båten med foton på barnen i droppar som vi gjort. 
Vi gjorde metspön och hade en flytväst som barnen lekte med i båten. ”Vill du åka med i min båt” frågar ett barn sin kompis. De 
bestämmer att de ska åka och fiska och låtsas meta i ”sjön”. Vi lärde oss en ny båtsång där ett eller två barn i taget satt i båten och 
vi sjunger ” vi sitter i samma båt, och gungar lite hit och dit. Akta dig nu kommer det en våg. Vi håller hårt om varann, och hoppas att 
vi kommer fram.” Vi ville göra små båtar att hänga upp i en stor pinne som vi hittat ute. Barnen hade även plockat var sin liten pinne, 
den målade de i valfri färg, klistrade på ett segel i tyg och hängde upp. Detta blev en hörna i ett rum där vårt projekt och 
sommarminnen levde vidare inomhus. 

UPPTÄCKARPROMENADER
En eller flera gånger i veckan har vi varit på promenad med gruppen. Vi har undersökt olika former av vatten. Vattenpölar på vägen 
är roliga att plaska i. De stannade ofta upp vid maskar och sniglar. Barnen tittade noga på dem och sjunger spontant ”Lilla snigel”. 
Mördarsnigeln var slemmig och lite dum som åt upp trädgårdens växter. En liten snigel hade ett hus på ryggen. Tillbaka till förskolan 
googlade vi på de olika sniglarna och skrev ut bilder från promenaden och satte upp på väggen. Detta blev ett samtalsämne lång tid 
framöver. Barnen upprepar ofta att mördarsnigeln är lite äcklig. Vi har ju sett flera döda sniglar på våra promenader också, därför 
kanske orden ”slemmig” och ”äcklig” kommer fram, samt att vi läste att de äter upp allt i trädgården. 
Under våra utflykter och promenader upptäcks vatten runt omkring oss, även den lilla droppen är intressant. När det regnat och man 
ställer sig under ett träd och skakar på grenen så kommer det massor av vattendroppar till barnens förtjusning. Något barn undrar 
varför man inte ser vattendroppen när den landat, vi lägger fram ett papper ute på bänken. Då både syns och hörs vattendropparna
när de landar på pappret. Barnen tittade fascinerat och kände på pappret.
En daggig morgon såg vi vattendroppar överallt. Mest spännande var i spindelnäten, där man såg vattendropparna så tydligt. Det 
hängde även droppar under räcket vid bron. Kände man på droppen, gled den ner hela vägen nedför armen och man blev lite blöt.



”PLASK”

Vi går ofta till ett ställe vid ån, där man lätt kan stå vid strandkanten och hälla vatten. Vi har med oss hinkar och vattenkannor
och vi lyssnar hur det låter när man häller respektive kastar vatten. ”Plask!” när man kastar och när man häller låter det 
sssscchhh. ”Nästan som man kissar” säger ett barn. De gillar att kasta i löv och pinnar och se vart dem tar vägen i strömmen. 
”Det åker ner i vattenfallet!” ”Hejdå pinnen!” Det låter högt vid ”vattenfallet” tycker barnen. 

Vi sätter upp bilder på vår dokumentationsvägg där vi samtalar om vad vi har gjort. Vi tittar även på filmer från våra
upptäcktsfärder. Barnen är bra på att återberätta och ser tydligt projektet och kan reflektera över det, vilket driver projektet
framåt.





”VEM ÄR DET SOM KLAMPAR PÅ MIN BRO?”

När man går till stället vid ån går man över en bro. Där uppkommer ofta sången om Bockarna Bruse spontant när vi går över. Barnen gillar även
att läsa sagan i olika former på förskolan. De är noga med att trollet trillar just ner i ån och inte bara i vattnet. Några gånger dramatiserar vi 
sagan vid bron. Till en början sitter en pedagog ”under” bron och barnen klampar över, men efter några gånger turas även barnen om att vara
med och vara troll. Det är väldigt spännande. Barnen är engagerade och berättar sagan helt själva. Ibland önskar något barn att själv vara tex
mellanbocken. Sagan byggs även upp och leks med inne i olika miljöer, exempelvis i byggrummet med klossar och djur eller i matsalen med 
stolar. Även i sandlådan spelas sagan upp. Barnen är inte så noga med vad som är bockar och troll utan tar det som finns till hands just då. Det 
är ändå viktigt för dem att det är en liten, en mellan och en stor. 

”KALLT, VITT OCH GLITTRIGT”

En novembermorgon har det blivit kallt och frostigt. Det blir många upptäcktsfärder den veckan. Till skogen och över bron. Världen ser 
annorlunda ut nu. Vi tittar nära på både grässtrå och blommor. ”De är kalla, vita och glittrar”. Vattenpölarna har frusit till is. De är halkiga och
låter inte ”plask” längre. Barnen kanade nedför en backe och det gick tom att göra frostänglar i gräset upptäckte de. Något barn tyckte det var 
för kallt och obehagligt att sitta i gräset. 

När det blev ännu kallare i december blev det is nere vid ån. Barnen slänger spontant i löv och pinnar och blev lite förvånade när de bara la sig 
ovanpå ”vattnet”. Där det forsade som mest hade vattnet inte frusit, men isen bildat fina formationer och ”konstverk” som vi tittade på. Barnen
var mer intresserade av det som var nära. De lade sig på mage vid kanten och kände på isen. Det är viktigt för dem men det konkreta, tydliga
som går att känna på och kanske tom smaka. 

När vi kommer tillbaka till förskolan fyller vi formar och djupa tallrikar med vatten och lägger i naturmaterial från skogen och ställer ut över
natten. Morgonen efter rusar barnen ut för att se vad som hänt. De är stolta över hur fina deras iskonstverk blivit! 



Det nya året inleddes med lite förändrad barngrupp, då de äldsta bytte avdelning och vi välkomnade nya barn. 

Efter jul har två sniglar, afrikansk jättesnäcka, flyttat in. Kul, för barnen har visat så mycket intresse för sniglar under hösten. De 

gillar vatten, äpple, sallad och gurka. Under hela våren matar vi dem och sprutar vatten i terrariet där de bor. Barnen hjälper till 

att påminna att de ska skötas. 

SNÖ

Det snöar! Vi åker stjärtlapp och leker ute i snön. Några barn tycker det är kallt och otäckt. Svårt att gå i. Det var en 

förstagångsupplevelse för de yngsta. Så dagen efter tar vi in snön, det känns tryggt att utforska den utan vantar och i en känd 

miljö. Barnen lastade snö med spade i en skottkärra, och la snön i en stor balja inne. Något barn duttar, ett annat barn rullade, 

ett tredje klämde, något barn petade bara i snön, ett annat smakade. Vi märkte att några inte gillade att ta i snön.  Vi använde

sked, mått och mugg. Barnen plattar ner och fyller. Det blev glassar, något de kände igen. Några var avvaktande till en början, 

men sedan var alla med. Vi såg att snön förändrade sig när den varit inne ett tag, den gick att krama och vi ställde dit vattenfärg 

och penslar. Några barn började utforska färgen och måla.  Vi ser att flera barn var nyfikna och utforskade längre.  Det hjälpte

barnen att vi fyllde på med nya redskap, vi stängde till och var själva i rummet, att vi var i ateljén, stöttade och kommenterade 

samt satte ord på det som skedde. 

Barnen fastnade för att utforska nyfallen snö i en slänt när vi var på väg till skogen. Vi tillät oss stanna kvar i det utforskandet 

och använder hela kroppen genom att rulla, kasta, krama, smaka. De yngre barnen iakttar de större, de deltar i leken efter att en 

större har börjat. 

De utforskande promenaderna fortsätter. Barnen har börjat fråga vid frukosten om vi ska gå på promenad. Det brukar bli 1-2 

gånger i veckan. Vi stannar till vid samma slänt som föregående vecka, men denna gång var det ingen snö. Barnen testade att 

kana och rulla ändå. (Detta har de även gjort på gården, hittat en stjärtlapp och provat att åka på en liten snöfläck eller gräs.). 

Barnen reflekterade över att det inte var någon snö men hittade en liten fläck där det gick att åka, där var de nöjda över 

åkandet. Barnen uttrycker att snön smälter. 



VÄDER

Vi lägger märke till att det blir mycket samtal kring väder, framför 
allt under våra promenader, men även när vi ska ta på oss 
kläderna för att gå ut. Ex Vad ska man ha på fötterna när det 
regnar? Ska jag ha mössa när det snöar? 

Vattenpölarna har ändrat sig under vårens promenader. De har 
sagt plask, men även varit frusna och halkiga. Vi pysslar med ett 
”väderfönster” som sätts upp på en vägg.  Hur målar vi regn? 
Barnen skvätter blå färg så det blir fina droppar på ett vitt papper, 
vi klistrar moln och sol, klipper snöflingor och gör 
regnbågsexperiment. Regn och sol behövs för att det skall bli en 
regnbåge. Vi låtsas med hjälp av en ficklampa och blomspruta. 
Det finns en rolig sång på you tube, om regnbågens färger, som 
barnen gärna vill lyssna på. I rummet med väderfönstret finns 
också lite kläder att leka med som tex stövlar och regnjacka.

Vi återkommer ibland till ”trollebron” och ån. Där kan vi ha olika 
stationer vid vattnet där barnen får undersöka vattnet på olika 
sätt, uppdelade i små grupper. Vi tillför oftast något nytt material, 
samtidigt som hink och spade alltid finns med. Några gånger har 
vi haft vattenfärger med oss och satt pappret runt ett träd. Det är 
en härlig miljö att vara konstnär i! En gång har vi vattenbana med 
oss där vatten hälls och samlas upp. Det märks att barnen tycker 
det är spännande att se hur vatten beter sig och även hur det 
låter. Barnen förflyttar vatten med spadar och hinkar, de gör 
rännor i sanden där vattnet rinner.

Vi ser att miljön i sig är spännande och utforskningsbar.  Att vi 
skapade stationer skapade ett lugn, barnen gick in och ur, 
aktiviteten. 

Vi pratade om händelsen när vi kom hem igen. Vi ser att ett barn 
använder TAKK kartan med ord kring vatten och hink. Jag har 
gjort detta! Pekar på bilder.

Det har varit ett roligt projekt att arbeta med vatten. Man får så 
mycket ”gratis” när man går på upptäcktfärd i naturen. Hur ser 
vattnet och vattenpölarna ut idag? Hur känns det? Ljudet har varit 
centralt under hela projektets gång men även droppar, is och 
bubblor och hur de känns. Barnen har verkligen ägt projektet och 
drivit det framåt, med oss som medupptäckare. 



VATTENPÖLAR!

När vi går på promenad i vår närmiljö uppkommer alltid roliga och spännande situationer. Vi är lyhörda på vad barnen säger och upptäcker på vägen och 

stannar ofta upp. Vattenpölar är roliga!

Roligast var då vi halkade runt i en vattenpöl som det var lite is underst. De plaskade och hoppade och blev lite förvånade när det var halt. De ramlade 

och skattade och bildade en kö. Dagen efter tittade vi på det vi fotat och filmat från gårdagen. De ville se igen och igen och skrattade jättemycket åt att 

de ramlade. Men när vi gick förbi samma plats veckan därpå var det fint väder och vattenpölen var borta! Vart hade den tagit vägen?

En kall och vintrig dag fascinerades barnen av en stor, frusen vattenpöl med bubblor i, man såg gräset och löv som fruset fast. Barnen la sig på isen för 

det var lite för farligt att gå, väldigt halkigt, och undersökte närmare. Bubblorna var stora och små, men gick inte att göra hål på. Hur blir det bubblor? 

BUBBLOR

I ateljén provar vi att bubbla med sugrör och vatten med diskmedel. Det låter roligt när vi bubblar och att smälla bubblorna. Det var lite svårt att blåsa. 

När man blåser inåt blir det inga bubblor och det smakar inte gott. Denna aktivitet blir vanligt förekommande i ateljén under en längre tid. Barnen lär sig 

tekniken fort och blåser många, stora bubblor. Färg i vattnet förstärker bubblorna. Vi har fångat bubblorna genom att sätta dem på papper, cirklarna blir 

tydliga. Om man doppar handen i bubbelvattnet fastnar bubblorna!

Utforskandet av vatten är ständigt igång i ateljén. Vi har en balja som fylls med vatten, snö och ibland is som vi fryst ute eller i frysen. Isen är hal, barnen 

försöker fånga isen. Det är fascinerande att se hur isen smälter mellan fingrarna. Vart tog den vägen? Barnen skapar ljud, både med munnen, issss, 

ljudar och en annan knackar med isen på en annan is klump. Barnen släpper isen och det låter plask. 



SOLROSEN 
BERÄTTAR



Vid terminens start gjordes födelsedagskort. För att knyta an till kommande tema, vatten, använde vi green screen-teknik där 

barnen fick välja ett vattendjur att rida på. Många var fascinerade över hur tekniken fungerade och illusionen som skapades, hur

små och stora barnen upplevdes i sammanhanget med djuret de satt på. Något barn som inte hunnit vara med vid första tillfället 

undrade ”Har det varit en haj här?”, varpå de andra förklarade hur vi hade gått till väga. Efter sessionen med födelsedagskorten

experimenterade några barn själva med Green screen by do ink. ”Titta vad pytteliten jag kan bli!”. Onekligen ett spännande 

verktyg och eventuellt ett första möte med ämnet källkritik.

Nästkommande del i projektet var barnintervjuer. Detta för att kartlägga barnens tankar och idéer kring vatten och dess 

betydelse för det enskilda barnet. Här fick barnen skriva ut en bild som illustrerar deras tankar, ett ”ledord”. Dessa bilder

laminerades och sattes upp på vår projektvägg intill samlingsmattan. Bilderna har varit mycket uppskattade hos barnen, och de

har känt en stolthet över deras personliga val och pratar gärna med deras vänner kring dessa.

Här följer några av barnens initiala tankar kring vatten;

- Man kan hälla vatten i en rutschkana, i en vattenslang.

- Man kan åka båt på vattnet, sedan gungade vi.

- Vatten är i sjön.

- Vatten kan ha många olika färger, som regnbågen.

- Bryggor finns vid sjön. När man hoppar från den låter det plask!

- Jag har smakat på vatten från handfatet i ett glas. Det smakade gott.

Vad kan vatten vara?

Vatten är en plats där många djur bor under ytan. Vi vet att det bor 

Hammarhajar, Sjöstjärnor, Krokodiler, Fiskar, Späckhuggare, Maneter, 

Sandtigerhajar, Bläckfiskar, Vithajar, Sköldpaddor, Krabbor, Delfiner, 

Havsormar, Valar, Humrar, Grodor, Räkor och Clownfiskar. Kanske även en 

Manethaj?

Vecka 37 var det dags för förskolans gemensamma uppstart av vårt projekterande arbete kring vatten. Hela förskolan samlades 

på vårt utomhustorg där vi fick besök av Petronella från Plaskeby (Solrosens egna Monica Bergman). På gården fick vi uppleva 

vatten på olika sätt och med olika tekniska inslag, såväl skapande, konstruktion och experiment. Det blev en lyckad förmiddag

och besöket av Petronella har varit omtalat sedan dess, framför allt, var hon inte väldigt lik Monica…





En parallell process under hösten har varit skapandet av våra lärmiljöer. Dessa har växt fram i takt med projektets gång genom
de tankar och idéer vi fått tillsammans. Ett undervattensrum har växt fram där sinnesro är nyckelordet. Vi har skapat
harmoniska ljusinstallationer i form av maneter som hänger från taket, samt andra ljuskällor. Samtidigt kan vi projicera
undervattensmiljöer med hjälp av projektorn. I rummet finns även en ”pöl” med ett rev i centrum. På väggarna växer havstång
och fiskar simmar (hänger) från en Trollhasselgren. Fiskarna har barnen själva varit med och tillverkat av kartong och garn. I 
detta rum leker barnen gärna rollekar hämtade från djurens värld. Inte nödvändigtvis undervattensrelaterade lekar utan mer
djurfamiljer från ovan mark. Barnen har även lekt campingliv och haft pick-nick. ”De där lamporna som ändrar färg, de ser ut
som eld. Vi leker att vi grillar fisk och kräfta så att vi kan äta sedan”. Det verkar som att barnen känner av att rummet
symboliserar natur och utomhusmiljö i sättet de leker. 



Under höstterminen har vi i personalgruppen tagit del 
av Hélène Jenvéns föreläsningar kring hierarkiska 
strukturer och likabehandling i förskola och skola. 
Under första föreläsningstillfället i augusti kom vi i 
kontakt med Hélène Jenvéns tre lekregler. Dessa 
anammade vi omedelbart. Lekreglerna gav snabbt 
resultat och var något som kändes viktigt för barnen 
och kändes med ens som deras. Mest troligen beror 
detta på reglernas konkreta formuleringar och att de 
är få till antalet.

Vi upplever att reglerna ger barnen självförtroendet 
att träda in i ett rum där en pågående aktivitet är 
startad och känna att ”jag får också vara med”. 

• Hélène Jenvéns lekregler:

• - Alla får alltid bara med i gemenskapen, Det 
finns plats för alla

• - Inget barn/elev bestämmer över något 
annat barn/elev

• - Om någon säger stopp eller sluta måste 
man omedelbart sluta

Utifrån  kursen ”Naturvetenskap, teknik och hållbar 
utveckling”, har vi kommit i kontakt med begreppen; 
balans. tyngdpunkt, stödyta. Mestadels har vi 
utforskat dessa termer med hjälp av våra kroppar. 
Under en samling då vi utforskade termerna, frågade 
vi vart balansen sitter. Svaret var då att den sitter i 
fötterna, armarna och i benen. Vidare pratade vi om 
huruvida det finns tillfällen då vi inte behöver balans, 
och barnen tänkte att den inte behövs då man går, 
sitter eller ligger (låg tyngdpunkt). Vi samtalade kring 
detta och experimenterade med begreppet stödyta 
för att känna in känslan av att stå stabilt kontra 
instabilt. Slutligen frågade vi hur balans och stödyta 
påverkas av att befinna sig på en båt, ”Håller man 
inte balansen så ramlar man i vattnet!”. Vi tänker att 
om en börjar med att uppleva balans, tyngdpunkt och 
stödyta med kroppen kanske det är lättare att förstå 
deras betydelse och påverkan/inverkan i andra 
sammanhang.



Centralt under höstterminen har även varit barnens fascination för robotar och programmering. Robotarna har varit tillgängliga för barnens 

utforskande och en naturlig del av avdelningens pedagogiska utbud. Mest har barnen programmerat roboten att ta sig från punkt A till punkt B 

på en matta (med stadsmiljö) på golvet; ex ”Åk från affären till stranden”. För att få in projektets tema i programmeringen fick barnen även 

arbeta med att programmera roboten att, på ett inrutat ark ta sig från deras egna bilder (från temaväggen) till tecknet (takk) för vad deras bild 

symboliserar. Robotarna har även programmerats till att rita på stora pappersark, utrustade med tuschpennor. När roboten programmerades att 

rita cirklar undrade de andra hur det gick till. Cirkeln blev ju dessutom exakt rund och inte som när man ritar för hand. Tillsammans utforskade 

de hur man skulle programmera för att lyckas med detta igen,

-Ja titta, nu blev den rund!

Eftersom arbetet med green-screen varit lockande för barnen bestämde vi oss för att lyfta in det som ett naturligt inslag på avdelningen. Vi 

klädde in en sektion/fack i en hylla med grönt papper för att skapa en liten studio, lättillgänglig att använda då andan faller på. Vi ställde även dit 

ett stativ för avdelningens iPad så att man snabbt kan komma i gång att experimentera. Detta inslag var mycket uppskattat till en början och det 

märktes att fascinationen för hur tekniken fungerar fortfarande fanns kvar. Tanken är att vi i förlängningen ska kunna skapa berättelser med 

hjälp av tekniken och de föremål som på ett eller annat sätt introduceras i verksamheten. Det kan vara saker vi hittar ute i naturen eller saker 

som skapas i ateljé. Hittills har barnen mest använt leksaksdjur och klippt in dessa mot spännande bakgrunder. 

Ur ett språkfrämjande perspektiv så bör de dagliga sångsamlingarna lyftas. Vi har valt att sjunga många sånger där texten är lekfull och 

målande och har ett budskap eller en berättelse. Vi har brutit ned texterna, strof för strof och pratat om de ord vi sjungit och vad de betyder. Vi 

pratar även om textens innebörd och vad den vill säga. Tanken är att barnen ska få en uppfattning att sång inte endast är en melodi, utan även 

ett verktyg för berättelse och innebörd. När vi ställer upp oss att gå till matsalen sjunger vi ofta (en improviserad visa) fram ledtrådar för vem 

som ska resa sig upp och ställa sig i ledet. Det kan vara en beskrivning av vad barnet har på kläderna ex ”den som har ett djur som bor i 

djungeln kan stå upp”. Det kan även vara andra beskrivningar kring namn-rim, lägesbeskrivningar osv.

Inför våren tänker vi fortsätta att arbeta med de digitala redskap vi berört under hösten. Skapa berättelser med hjälp av green-screen som 

brygga mellan olika material. Barnens skapande från ex ateljén får liv i en digital värld. 

Som tidigare nämnts så intresserar sig många av livet under vatten så som bläckfisk, haj och sköldpadda men även pingvin och regnbåge. Så 

vi tänker att vi utgår ifrån dessa intressen och arbetar med hjälp av de digitala redskap i ovan nämnda stycke, så får vi se vart båten styr. 



Vad har vi fördjupat oss i?

Utifrån de tankekartor som gjordes, startade projektet upp genom att vi fördjupa oss i de djur barnen var mest nyfikna på. I den ena gruppen 

pratade barnen mycket om Hajar och de kunde redan namnet på flera av dem och ”de bor i saltvatten, vet jag”. När tankekartan satts upp 

reflekterade barnen över vilka djur de valt, ett barn sa ”jag kan inte läsa, kan vi inte sätta upp bilder?” Ett barn gick direkt in i ateljén och 

målade alla djuren som vi samlat på vår tankekarta, samtidigt som hon målade dem berättade hon en lite historia om en krokodil som inte åt 

barn utan åt stenar.

I den andra gruppen var barnens nyfikenhet runt sköldpaddor. ”Var bor sköldpaddor?” ”Såklart i sitt skal!” ”vad tror ni sköldpaddor 

äter?” ”de äter sjögräs!”.

Projektets gång:

Denna termin har gruppen bestått av två projektgrupper. En grå och en grön grupp, namnen blev utifrån färgen på mattan där vi har 

projektsamlingarna. Båda grupperna gjorde varsin tankekarta om vilka djur under vatten som barnen visste om och några berättade de mer 

om. Det blev dessa djur varje grupp valde att fokusera på. 

Grå grupp valde att fokusera på hajar: I den gruppen finns handdockan Blue som är en groda. Blue är väldigt nyfiken och vill veta vad 

barnen lärt sig och kommer med uppdrag till barnen att ta reda på eller saker att göra. Blue undrade vad de kan om hajar och vad de vill lära 

sig mer om. Deras kommentarer blev en ny tankekarta som har legat till grund för det Blue kommit med som uppdrag till dem. De har 

funderat på var hajar bor? ”I saltvatten!” Vi har tittat på jordgloben, ”Var bor jag?” ”Var ligger Källby?” ”Var bor hajarna?” som ledde till att vi 

fick titta på Google earth för att kunna zooma ut från Källby och Vänern ”där bor jag bredvid” och se hur den sjön som vi upplever som stor 

förvandlades till en pytteliten blå prick ”Va! Den är ju jätteliten!” för att se de stora haven där hajarna bor utmed kusterna för det är där det 

finns mest mat till dem. ”Vad är en kust?” ”Där kan man bada! Där smakar vattnet salt om man får det i munnen, det är inte gott” När vi tittade 

på kartan såg barnen att det var där land slutar och havet börjar. 



På en promenad över Nästakvarnsbron reflekterade några barn ”Undrar om det finns krokodiler här?” ”Det gör det 

inte för det är inte saltvatten här.” ”Vid kusten är det saltvatten”. Eftersom barnen uttrycker att maten som hajarna 

äter finns vid kusterna funderades de på vad de kunde vara. Vad äter hajar? Barnens hypoteser var att hajar äter 

delfiner, fisk, människor. Det lät farligt! Så barnen ville veta vad som var sant. Vad åt de? De äter sälar, fåglar, 

rockor, andra hajar och plankton, beroende på vilken sorts haj de är. 

När första tankekartan gjordes var ett barn nyfiken på manethaj, flera andra barnen sa direkt ”det finns ingen som 

heter så” ”den finns inte på riktigt” jag som pedagog blev osäker, jag hade heller aldrig hört talas om den. När vi letat 

och sökt information om den kunde ingen hittas. Blue kom med uppdraget att måla varsin manethaj, hur tror du att 

de kan se ut?  Barnen var väldigt nyfikna på varandras manethajar och frågade varandra mycket samtidigt som de 

målade ”vad är det där runda?” ”Har din någon mun” ”Äter din upp Blue eller vad är det där?”

Barnen har berättat om sin manethaj, berättandet spelades in. Barnen skötte inspelningen genom att först 

kontrollera så att bilden på manethajen syntes i I-padens kamera ”jag behöver flytta den för att se den” och sedan 

fick de starta och stoppa inspelningen.

Barnen leker dansstop på gården, då blev Blue nyfiken på hur barnen tror att hajmusik låter. Barnen funderade ”kan 

vi leta upp om det finns hajmusik?” Det inspirerade barnen till att skapa haj ljud. Det blev ett spännande ljud som 

fångades upp av I-paden ”Doo doo, doo doo” ”Men vi måste låta som när de fångar något också” Så det fick bli en 

ljudupptagning till, barnen ljudar och skapar tugg ljud. Med hjälp av I-paden hittades sedan intromusiken till Hajen 

filmen. Nästan alla barn började genast att röra sig till musiken, någon la sig på golvet och någon ställde sig upp och 

svajade med händerna som en hajfena ovanför huvudet, något barn satt bara helt stilla och lyssnade på musiken. 



Gröna gruppen valde att fokusera på sköldpaddor. De har läst faktatexter, tittat på filmer och bilder om olika sorters sköldpaddor. ”Den 
ser ut som en dinosaurie!” sa flera barn om Snappsköldpaddan. ”De lägger ägg som det kommen en liten sköldpadda ur”

När barnen berättar om Sköldpaddor hör vi pedagoger att de hela tiden refererar till havssköldpaddorna, ”Jag vet att sköldpaddor
simmar i havet!” ”De äter maneter som mat” 

När de skapade egna sköldpaddor funderade de på hur en sköldpadda ser ut? Vilka delar har den? ”Ett huvud, fyra ben och ett skal” 
konstaterades utifrån bilden de tittade på. Vilken färg har sköldpaddor? ”De har blått, grönt, gult och lite brunt”. De klippte kroppar i 
papper och gjorde skal av äggkartong ”Jag målar lite gult som en sol på toppen”.



Sagorna om Sköldpaddan & Haren och Sköldpaddan & 
Örnen inspirerade till att skriva en egen saga. Den handlar 
om en Sköldpadda som heter Sköldis och hens vänner. 

Sköldpaddan Sköldis som fick besök
En dag satt Sköldis hemma och ritade när det knackade på 
dörren.  

Det var krabban Krabbus som kom och hälsade på. Krabbus 
ville också rita med Sköldis.

Efter en stund knackade det på dörren igen. Det var Valen 
Ingvar. Valen Ingvar ville leka kurragömma tillsammans med 
Sköldis och Krabbus.  

De lekte en stund tills det knackade på dörren igen. 

Det var guldfisken Julius. Julius undrar om kompisarna 
Sköldis, Krabbus och Ingvar vill gå ut och leka. Det ville de. 
Julius ville att de skulle se vem som kunde simma snabbast. 

Krabbus som inte kunde simma han fick springa istället. 
Snabbast var guldfisken Julius för han hade tränat mycket på 
att simma snabbt. 

Nu var de alla vännerna super hungriga! De gick hem till 
Sköldis och lagade pannkakor med jordgubbssylt. Efter att 
vännerna hade ätit färdigt så var det dags för Krabbus att gå 
hem till sig. En kort stund senare ringer telefonen, det är 
Guldfisken Julius mamma som ringer och säger att Julius ska 
simma hem.  Valen Ingvar är trött och bestämmer sig för att 
också han ska simma hemåt. Nu har alla Sköldis vänner gått 
hem till sig. Sköldis mamma säger att det är läggdags. 

Barnen ritade efter sin egen tanke om hur karaktärerna i 
sagan såg ut och huset där Sköldis bor. Barnen satte ord på 
det de ritade. ”jag ritar Sköldis hus”. ”Krabbus är röd”. 

Sagans olika karaktärer har upplevts genom dramatisering, 
hur känns det att vara någon annan? När de var Fisken 
Julius rörde sig barnen snabbt omkring i rummet med 
händerna stäckta framför sig, när de sedan gick in i rollen 
som Valen Ingvar blev rörelserna långsamma, händer och 
armar fick symbolisera att han är väldigt stor eftersom han är 
en val. Barnen inspirerade varandra hur de kunde röra sig 
som karaktärerna, vilket gjorde att rörelserna ändrade sig 
hela tiden.

När projiceringar av undervattensfilmer med sköldpaddor har 
fortsatt att vara på, i vattenrummet efter att samlingen varit 
slut, har de dansat och rört sig som sköldpaddor.

”Vill du vara Sköldis nu?” undrar ett barn när de turas om att 
leka med skölden som också finns i vattenrummets miljö.

Lera har också använts som ett uttryckssätt att skapa 
sköldpaddor. Då gjorde barnen även ägg. ”De måste ha 
någonstans att bo” så de målade vatten och alger för att 
skapa en miljö till sina sköldpaddor.
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