Projekt Berätta mera
Förskolorna Miklagård och0 Skattkistan
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Inledning
Vi som förskolenhet, Miklagård och Skattkistan, har arbetat projekterande några år och det har gett
oss nya insikter om hur barn lär och hur barn med hjälp av olika uttrycksformer i projektet hittar sin
ingång i att lära. Utifrån tidigare erfarenheter har årets projekt lyfts ut i närmiljön, till många olika
platser som förskolans gård, skogen, ängen och samhället. Vi vill att förskolan ska vara en del av
samhället och att samhället är en del av förskolan.
I våra tidigare projekt ”Götene min och vår plats att vara på” och ”Rörelse” har vi fått erfarenheter om
barns utforskande och nyfikenhet vilket utmynnade i ett intresse för berättelser. Dessa berättelser tog
barnen del av genom möten med varandra, pedagoger, vårdnadshavare och samhället i övrigt. Vi,
pedagoger såg tydligt att lyssnande och berättande är centrala begrepp som fångar barnens intresse.
Utifrån dessa erfarenheter bestämde vi projektet ”Berätta mera” på förskolorna Miklagård och
Skattkistan
Förskolorna i Götene anmälde sin medverkan i Skolverkets kompetensutveckling ”Läslyftet för
förskolan – Läsa och berätta”. Läslyftet gav oss alla inspiration att fördjupa berättandet och lyssnandet.
Miljöer iscensattes där karaktärer från böcker framträdde. Dramatisering och lek sammanflätades
naturligt med varandra. Barnen har fått ett fördjupat intresse för boken och vad innehållet står för.
/ Lena Edholm rektor
”Sagan har blivit verklig för att fantasi och fakta har blivit en verklighet!”
citat av pedagogerna

Syfte
Vårt syfte är att genom olika uttrycksformer ge barnen möjligheter att utveckla sitt lyssnande och
berättande om det som är viktigt för dem.

Läroplansmål:
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till
vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
•

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att
förstå sin omvärld,

•

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker
förstå andras perspektiv,

•

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

•

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa
funktioner,

•

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka
och samtala om dessa,
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Miklagård
Alla hemvister på förskolan valde att använda sig av en gemensam barnbok i ingången av
projektet. ”Berätta mera”. Valet föll på boken Mix kör!
Mix kör är en kaxig berättelse om Mix som kör traktor, tåg och till och med jumbojet. Ingenting
räds hon utan det är bara kul att få chansen att pröva på. Hennes mod tar henne ända ut i
rymden där hon får chansen att promenera omkring. Det verkar inte finnas några gränser för
vad Mix vågar och kan.

Gemensam uppstart
Vi startade upp projektet ”Berätta mera” gemensamt ute på gården, där en av pedagogerna
hade klätt ut sig till Mix. Hon presenterade sig och frågade sedan barnen om de hade sett
något som hon kunde åka på. Barnen fick hjälpa Mix och leta och tillsammans hittade de en
blå bil som Mix kunde använda. Dramatiseringen slutade med att Mix körde iväg i sin blåa bil
och barnen fick sedan gå tillbaka till sina hemvister och diskutera i smågrupper – Vart tror ni
att Mix har åkt?
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BLÅBÄR
Resan
Lärande möten – interkulturellt
Efter den gemensamma uppstarten valde vi att sätt upp bilder på Mixdockan på avdelningen och
använde oss av t.ex. rymdbilder i byggen. Vi satte även upp bilder på riktiga raketer och en rymdsond
som landat på månen. Vi kunde då diskutera och peka på bilderna och barnen började bygga egna
raketer av byggmaterialet.
För att alla barn skulle kunna ta del av boken så projicerade vi upp den på väggen. Barnen kunde då
också ta del av boken på ett annat vis än att enbart sitta och lyssna på den på ett mer traditionellt sätt.
När vi började ta del av Mix boken så såg vi att ljuset från projektorn som
lyste upp vår bok på väggen träffade barnen i ögonen, på magen, på handen.
Barnen vände och vred på sin kropp, på sina händer och tyckte det var
mycket spännande. Barnen var väldigt inne i sig själva men visade även oss
pedagoger vad de upptäckt. Ljuset kom från projektorn, barnen kollade in i
ljuset. Barnen kollade på väggen där bilden var projicerad och kollade då
mest på skuggor och ljus och inte själva bilden. Vi uppmuntrade även barnen
genom att sätta ord på det de pekade på och ställde frågor som vi kunde
fundera på tillsammans. De kunde ta på ljuset på väggen och barnen kunde
vara med och ändra bilderna på Ipaden själva. När barnen att de kunde
bläddra mellan sidorna själva blev engagemanget större. Vi såg att barnen
även var intresserade av den sista bilden i boken, rymdraketen och dess eld.
När barnen pekade på elden och visade oss pedagoger med hela sin kropp
och sitt engagemang för ljuset blev det en naturlig gång att fortsätta med
just elden och ljuset.
Vi har sett att intresset för ljuset har hållit i sig. Genom att använda ljuset på många olika sätt har
barnen kunnat gå djupare in i förståelsen och utforskandet och det har även varit lättare att gå vidare
i nya aktiviteter. Att vi är medforskande pedagoger hjälper barnen i deras nyfikenhet genom att de
vågar och bygger på sin självkänsla. Vi pedagoger har varit med i barnens upptäckande, vi har
uppmuntrat barnen, varit med i aktiviteterna, pratat om hur t.ex. ljuset skiner igenom makaronerna
eller hur ljuset bildar en skugga.
Projektväggen finns i det stora rummet och där har barnen kunnat kolla och peka och skapa många
olika diskussioner. Där satte vi upp bilder av det barnen precis upplevt, bilderna har varit en stor
tillgång för barnen. Genom att ha bilderna nära till hands i miljön så skapar det en närvaro till projektet
under hela dagen.
Vi har sett att barnen inspireras av varandra, att de härmar och
tar efter varandra. Vi uppmärksammar hur barnen hanterar
problemlösningar, låter dem lösa vissa saker själva och är
delaktiga ibland. Vi låter barnen få undersöka och utforska i
lugn och ro genom att finnas där och inte skynda på. Man
behöver inte gå vidare direkt, vi kan låta barnen få vara kvar i
sitt utforskande en längre tid och även få upprepa det
upplevda, först då kan man gå vidare.
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Uttrycksformer – Hundraspråkligheten
Vi har låtit barnen få uttrycka sig på många olika sätt och
med olika material. Utifrån boken har vi projekterat upp
bilder på väggen, läst sagan och skapat magneter med
Mixbilder. Tillsammans med bilder ur boken har vi
arbetat och mött följande material: ljus, färg, projektor,
rymdraket, frigolit, ljusbord, lera, makaroner, snö, is.
Barnen visade stort intresse för ljuset på väggen och
ljuset i projektorn när vi visade bilder på Mix. När barnen
började använda ficklamporna så syntes det tydligt att
barnen undersökte ljuset från ficklamporna på många
olika sätt, de lyste på sig själva, på kompisen, på väggen, golvet, taket, snurrade ficklampan, lös från
olika avstånd. Barnen hade ficklamporna i raketen, de lyste upp raketen och rummet genom att rikta
ljuset i de små hålen i raketen. De kunde vrida på ficklampan så det lyste lite och starkt eller mycket
och svagare. När barnen snurrade ficklampan så bildades det en cirkel på golvet som rörde sig i takt
med att barnen rörde armen. När de höll ficklampan mot väggen gick barnen fram och tillbaka mot
väggen och då ändrades också ljuset till mer eller mindre ljus på väggen. Barnen tog med ficklamporna
ut ur rummet och placerade dem vertikalt mot väggen så ljuset ändrade form helt. Barnen la in
ficklampan i en plånbok och stängde den och studerade ljuset
utifrån det.
Vi tog med ljuset till ateljén genom att använda oss av ljusbordet
och lera. När barnen rörde vid leran och drog undan den med
händer och annat material visade sig ljuset under. Vi tog in snö
där vi hade ficklamporna under snöbaljan som skapade spänning
när det gjordes hål i snön och ljuset även tittade fram där också.
Genom att sätta en fem centimeter tjock frigolitplatta på
ljusbordet och efter det tejpa fast ett svart papper på den, kunde
barnen använda sig av stickor för att göra hål i pappret. Det uppstod ett mönster som liknade himlens
stjärnor. Vissa barn gjorde många hål medan andra barn prickade in samma hål gång efter gång.
Vi målade på cellofan. På ett ljusbord la tejpa vi fast cellofan och barnen känslan att måla direkt på
ljuset som kom från ljusbordet eftersom cellofanet blev ”osynligt”. I det mörka rummet tog vi in
makaronerna som barnen lekt med innan och la dem i en plastback på ljusbordet. Vi hade även färgade
genomskinliga laminerade ark under ljusbordet som skapade extra spänning när man rörde vid
makaronerna. Vi har även målat på staffliet med ljus/bild/sång från projektorn och projicerat upp
böcker på väggen. Med hjälp av projektorn har vi projicerat upp miljöer på väggen. Vi har återkopplat
med barnen med hjälp av projektorn. Vi har då visat filmer och bilder från projektet.
Vi har använt oss av en bygglampa för att skapa skuggor av olika slag.
Delaktighet och inflytande - barnens rättigheter
Vi har uppmärksammat barnens intresse för ljuset och utifrån det valt att gå vidare med rymdraketen
i boken. Vi gjorde i ordning ett rum som kunde användas till Mix rymdraket och ficklampor som barnen
fick upptäcka med. Vi satte på rymdmusik och projekterade upp en bild på raketen och rörliga
rymdbilder där det skapades mystik. En pedagog satt inne med Mix dockan vid raketen och sedan
öppnades dörren upp för barnen. Från att ha fokuserat på boken har vi nu sett intresset för ljus och
det har fått fokus.
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Barnens intresse har styrt projektet framåt genom att vi
pedagoger uppmärksammat deras intressen. Utifrån det vi
sett har vi då ordnat med miljöer och material och på så sätt
kommit vidare i projektet. När vi såg att barnen var mer
intresserade av ljuset från projektorn än av vad som visades
vissa gånger så skaffade vi ficklamporna och tog upp intresset
barnen även visat från rymdraketens eld på bilden.
Ficklamporna var ett ännu tydligare tecken på att ljuset
fascinerade barnen och då gick vi vidare genom att tillsätta
ljuset i fler saker som leran, snön, makaronerna och färgen.
Genom att placera materialet i barnens nivå blir det tillgängligt och visuellt för barnen, barnen kan
styra sitt intresse på ett bättre sätt. Barnen behöver inte be oss pedagoger om de vill leka med vissa
saker utan t.ex. klossarna ligger framme så att de kan bygga och på så vis få fram skuggor på väggen
med hjälp av en bygglampa. Vi har uppmärksammat Mix på många olika sätt för att alla barnen ska få
tillgång till projektet på sitt sätt och utifrån det se deras intresse. Rymdraketen stod framme varje dag
tills den gick sönder så det inte gick att laga längre. Vi hade då funderingar på att skaffa en ny men
bestämde oss för att då gå vidare i projektet med andra saker att upptäcka. Rymdraketen och
ficklamporna gick att använda hela tiden fast miljön runt
omkring kunde förändras. Det var inte alltid en rymdbild
på väggen utan ibland kunde rummet vara helt svart och
barnen kunde då fokusera mera på själva raketen och
ljuset. För att hela tiden komma vidare och försöka att inte
missa viktiga saker har vi diskuterat kring barns inflytande
på våra reflektioner varje vecka.
Inkluderande förhållningssätt
Själva arbetssättet med projekt gör att vi pedagoger kan inkludera barnens intressen och utmana dem
vidare. Vi har försökt skapa miljöer där barnen själva kan ta del av projektet under hela dagen t.ex.
genom att få in bilder av projektet i byggmiljön, i magnetkuben, rymdbilder i mörka rummet. Låta
byggmaterial och projektor stå på för att ett intresserat barn ska kunna leka där när intresset finns.
Vi har arbetat i små grupper och upprepat aktiviteterna för att så många barn som möjligt ska få
möjlighet till att vara inkluderade. Genom dokumentationen vi har uppsatt skapas kommunikation
mellan barn – barn – vuxen. Vi har också reflekterat med barnen med hjälp av projektorn när vi visat
bilder och filmer på väggen och försökt ta tillvara på barnens reaktioner. Barnen kan använda hela
kroppen genom att kunna röra, peka och ta på bilderna. De yngsta barnen har inte alltid ett verbalt
språk utan där får vi pedagoger uppmärksamma barnens rörelser och blickar och därefter bekräfta
både muntligt och kroppsligt. Genom dokumentationen får alla barnen tillgång till vad vi upplevt. Alla
barn är inte med på allt men kan ändå ta del av det genom bilderna. Barnen kan gå omkring med en
viss dokumentation medan en annan sitter på väggen. De barn som observerat vissa aktiviteter kan
därför efteråt även vara en del i detta. Sitta ner och titta på bilderna och komma och peka och fråga.
Inspirerande lärmiljöer
Utifrån barnens intressen skapade vi miljöer som har stöttat barnens utforskande. Vi skapade ett mörkt
rum där vi kunde skapa ljus på ett helt annat sätt. Vi drog ner rullgardinerna för att få det riktigt mörkt.
Vi fick ommålat för att kunna utnyttja projektorn på bästa sätt i rummet. Vi köpte till en bygglampa för
att kunna skapa skuggor i på ett bra sätt. Barnen kunde bygga med olika byggmaterial, klossar, rör,
spetsgardin, glittrigt tyg och vi uppmärksammade dem på skuggorna alla olika skuggor som blev på
väggen. Tillskillnad från ljuset från projektorn kunde bygglampan skapa ljuset mer från marken, det
gick lättare att göra skuggor än från projektorn som lättast stod lite högre upp.
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Vi har iscensatt en del av boken då Mix kör rymdraket. Vi skapade spänning med hjälp av mörker,
rymdmusik och ljus från både ficklampor och projektorn. Barnen fick undersöka rymdraketen genom
att själva få krypa in i den, lysa i och på raketen och prata med Mix dockan. En pedagog var med i
rymdraketen och pratade som Mix. Projektorn har hjälpt oss att skapa en föränderlig miljö främst i det
mörka rummet. Bilderna kunde ändras från gång till gång, från en bild de kände igen till rörliga bilder
av inget speciellt, mönster som rörde sig sakta i olika färger men som skapade en otrolig mystik
tillsammans med den instrumentella musiken. Vi fick tillsammans kliva in i en värld tillsammans som vi
inte brukade uppleva. Genom att uppleva med flera sinnen samtidigt, ljud, ljus och känsel, så får
barnen ett bättre utforskande.
Inne i rummet hade vi även ett ljusbord där
barnen kunde utforska ljus. Med hjälp av
projektorn skapade vi olika miljöer på
väggen. Vi kunde skapa ett vinterlandskap
eller en brasa på väggen när det kändes
aktuellt och studera världens djur på nära
håll. Fåglar i naturen och fiskar i haven. Vi
har haft olika sorters musik för att skapa
stämning. Rymdmusik till raketen, lugn och
ro musik för att kunna varva ner och olika
sorters sånger som både hörs och syns på
väggen för att barnen ska få höra och se det
vi annars sjunger om med eller utan hjälp av
sångpåsen. Utifrån Berätta mera så
upplever vi att barnen har andra förmågor
än det verbala språket.
I stora rummet skapade vi en plats till projektorn i barnens
höjd där de kunde gå bildpromenader med hjälp av Ipaden. Vi
skapade drama både i det stora rummet men även i det mörka
rummet där Mix dockan kom på besök. Hon kom åkandes i sin
bil, flygande i sin raket. Vi var med barnen och samtalade med
dem när de tittade på bilderna från Mixboken på väggen. Med
hjälp av bilderna på väggen kunde barnen lättare koppla ihop
dramat om Mix till boken som fanns på väggen. Det skapades
mycket kommunikation på det sättet. Vi kunde både prata
och visa, peka på dockan och på väggen samtidigt för att kunna koppla ihop det hela.

Hållbar utveckling
I projektet har vi använt oss av återbruksmaterial så som rör och träbitar. Olika sorters tyg har också
kunnat bidra med spänning och utforskande. Detta har använts till att bygga med och skapa skuggor
när vi använt vår bygglampa bl.a. I leken i snön har vi använt oss av träpinnar och plast rör för att kunna
skapa hålen i snön.
Vi jobbar ständigt med att barnen ska kunna ingå i ett sammanhang där alla är lika värda. Vi är rädda
om varandra och även om materialet vi har omkring oss. Detta visar vi genom att själva vara goda
förebilder. Vi pedagoger är nära barnen för att lösa konflikter och tolka barnen emellan.
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Vårdnadshavarnas delaktighet
Kontakten med vårdnadshavarna är viktig och vi tar därför alltid tillfället i akt att samtala med dem vid
både lämning och hämtning. Vi har bilder i hallen för att barnen lätt ska kunna visa för
vårdnadshavaren. I år hade vi föräldraaktiv inskolning där vi upplevde att föräldrarna fick större
delaktighet och insyn genom att föräldrarna deltog i vår verksamhet.
Det barnen har varit med om dokumenterar vi även på Delta där vårdnadshavare kan gå in och se
bilder och läsa om vad vi har gjort på förskolan. Vi har även uppe bild dokumentation på vår
projektvägg för att göra verksamheten synlig för barnen men även oss andra, pedagoger och
vårdnadshavare.

Pedagogernas process
Varför blev det som det blev?
Vi har erbjudit barnen många uttrycksätt med flera material t.ex. is, färg på ljusbord, makaroner på
ljusbord, skapat ljusprickar i svart papper. Vi har iscensatt en del av boken då Mix kör rymdraket. Vi
skapade spänning med hjälp av mörker, rymdmusik och ljus. Barnen fick undersöka rymdraketen
genom att själva få krypa in i den, lysa i och på raketen och prata med Mix dockan. Projektorn har
hjälpt oss att skapa en föränderlig miljö främst i det mörka rummet. Även ipaden har varit en tillgång
på olika sätt t.ex. till projektorn, till dokumentation, till musik. Ljusborden har kommit till användning
i stor del av projektet.
Vi vill ge barnen upplevelser och det gör vi tillsammans med barnen. Vi är närvarande så att vi kan ta
till vara på deras erfarenheter och tankar. Vi har försökt att erbjuda en inbjudande och utmanande
miljö där barnen kan utforska utifrån sin egen förmåga.
Omorganisationen bidrog till ett förändrat arbetssätt genom att vi har fått ett mer tillåtande klimat
bl.a. fått möjligheten att arbeta mer projekterande där vi utgått från barnens intressen.
Förutsättningarna att vara medforskare har ändrats i år genom omorganisationen eftersom vi nu delat
upp oss i mindre grupper så vi kunnat se de enskilda barnen bättre. Miljöerna har blivit mer
föränderliga och anpassas utefter projekt och barngrupp. Vi har använt oss mer av projektor och ipad
än innan för att kunna skapa miljöerna och sammanhangen som varit aktuella.

JORDGUBBEN
Uppstart
Vi valde att dela barngruppen i två mindre grupper för att låta all
barn komma till tals men även för att de skulle få större
möjligheter att få bli lyssnade på av alla. För att ta reda på vad
som intresserade barnen utifrån den gemensamma uppstarten
började vi att diskutera i smågrupper kring bilder från
uppstarten. Vi fortsatte med att introducera ”Mix-boken” via
bildpromenader i smågrupper.
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Vi satte även upp alla bokens bilder på golvet
och även ute på gården. Inspirationsbilder och
dokumentationsbilder runt Mix. Detta gjordes
för att skapa många mötesplatser i våra miljöer
och för att få reda på vad som intresserade
barnen. En bild från boken Mix projicerades
upp på väggen och barnen fick måla på den.

Resan
Lärande möten – interkulturellt
Böckerna Mix kör och Mix jobbar har inspirerat till många möten och diskussioner mellan barn/barn
och barn/pedagoger. Fordon har varit ett intressant ämne, här har barnen haft många frågor runt
fordonens färg, form, ljud, storlek och funktion. En del av barnen har också kunnat berätta om
fordonen genom egna erfarenheter.
Boken Mix jobbar introducerade vi när vi startade upp vårterminen genom att en pedagog kom
utklädd till Mix och överlämnade boken till barnen. I boken prövar Mix på olika yrken och barnen ville
veta mer, så vi gick it i samhället och tittade på olika yrken. Vi besökte bl.a. polisen, ICA, skoaffären,
Albinos, gatuköket, biblioteket, apoteket och pratade om vilka andra yrkesgrupper som fanns på
centrumhuset.
Genom vårt förhållningsätt att låta alla komma till tals och att det är viktigt att lyssna på varandra.
Detta har lett till att vår barngrupp har blivit mer hjälpsamma, hänsynstagande, lyssnande och mer
aktsamma om varandra och sin omgivning.
Vi har fått igång läsandet för barnen på olika sätt genom läslyftet. Vilket har lett till många diskussioner
och möten mellan barn-barn och barn-pedagog t ex när vi pratat om bilderna och innehållet i böckerna.
Vi har haft besök av äldre elever från skolan som har kommit för att läsa för våra somaliska barn. Det
har lett till att barnen har fått möjlighet att utveckla sitt modersmål.
I vår projektdel med fåglar har det blivit många lärande möten där barnen har utbytt tankar, som t ex
när vi varit i ateljén där vi hade fåglarna utanför fönstren. Barnen diskuterade då mycket kring fåglarna.
Genom diskussioner runt fågelprojektet om vad fåglarna äter och hur de lever har också väckt intresset
till barnen hur andra djur och växter lever.
Vid matsituationerna uppkommer många samtal mellan barnen och barn-pedagog. Tillgängligheten till
vår fågelmiljö och ”Mix- projektet” har skapat bra förutsättningar för diskussioner och samtal. Det har
också varit bra för barnen då de haft möjlighet att samtala runt egna erfarenheter och upplevelser
både från hemma och förskolan.
Föräldrarna har fått i uppgift att ta kort på deras arbeten,
dessa foton har barnen sedan presenterat för varandra i
mindre grupper. Detta har lett till många diskussioner
runt olika yrken, det har även lett till lekar som barnen
kopplat till de olika yrkena. Vi har satt upp
dokumentationer på yrkena och vi har sett att barnen
visat glädje och stolthet över detta.
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Uttrycksformer – Hundraspråkligheten
Under läsåret har vi använt oss utav många olika uttrycksformer så som bildpromenader, faktafilmer
om fåglar, bilder, böcker, olika målarfärger (flaskfärg, vattenfärg, kritor, tusch, färgpennor) olika
sorters lera (play doo, foam, drejlera), drama, vatten, snö och is, chipstillverkning, odlat, byggt, sång
och dans, projicerat upp bilder och studiebesök.
Vi skapade ett tåg av mjölkkartonger där barnen var passagerare, och vi jobbade med drejlera där
barnen utifrån sina egna erfarenheter och förmåga gjorde egna fordon.
På hösten började barnen
upptäcka
fåglar
utanför
fönstret. Vi uppmuntrade
barnen genom att berätta mer
och ställa följdfrågor om
fåglarna. När vintern kom
satte vi tillsammans upp ett
fågelbord
i
äppelträdet
utanför fönstret. Besöken blev
många av olika arter av fåglar. Genom att benämna fåglarnas artnamn och samtala om deras utseende
lärde sig barnen att benämna och skilja på de olika fåglarna. Vi gav barnen möjlighet att utrycka det de
sett och lärt sig genom att projicera upp bilder på fåglar på väggen som de fick måla med flaskfärg. Vi
skrev ut bilder på fåglar som inspirerade barnen att teckna egna fåglar med tusch. Drejlera blev också
ett sätt för barnen att uttrycka sig i. Intresset har växt under projektets gång, och när vi var ute på
gården upptäckte de skatans bo i trädet. Genom faktafilmer kunde vi bredda vår kunskap runt hur olika
fåglar bor, en fågelholk sattes upp i trädet tillsammans med barnen. Vi tittade på film om hur livet i
holken ser ut, och intresset för hur fåglarnas ägg ser ut väcktes. Vi lånade böcker från biblioteket om
fåglar, som gav ännu mer inspiration till barnen. Barnen har använt sig mycket av böckerna både mellan
barn-barn och barn-pedagoger.
Delaktighet och inflytande - barnens rättigheter
Vi har utgått ifrån vad barnen har uttryckt, önskat och visat intresse för. I boken Mix kör blev intresset
för tåg stort, vi såg barnen skapa tåglekar tillsammans både ute och inne. Vi pedagoger fanns vid deras
sida och hjälpte till med olika rekvisita för att föra deras lek framåt. Det byggdes tåg som de körde med
till olika städer och platser, vi kunde höra att barnen
åkte till platser där de själva varit. En pedagog kom
också utklädd till Mix och lämnade ett uppdrag som
barnen genast tog sig an. Uppdraget var att göra ett tåg.
Frågan vi ställde till barnen var: hur ska vi göra det?
Barnen kom på att mjölkpaket var ett bra material, så vi
gjorde ett tåg av det. Eftersom barnen själva ville åka
med på tåget, så skrev vi ut en liten bild på varje barn
som de fick placera på tåget där de ville åka. Tåget
placerade vi på fönstret i ateljén/matrummet och vi fick
en inspirerande skapelse att samtala runt.
När vi hade introducerat den andra boken Mix jobbar
som handlar om olika yrken, gav vi föräldrarna en
uppgift - att ta kort på deras arbete och skicka det till
oss. Barnen fick sedan i mindre grupper presentera sina
föräldrars yrken och prata utifrån dessa bilder som de hade skickat till oss med hjälp av oss pedagoger.
Vi såg en stolthet hos barnen vid genomförandet. Därefter skrev vi ut bilderna och satte upp så att
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barnen kunde komma tillbaka och samtala kring dessa. Efter det har barnen många gånger återkommit
till bilderna och det har blivit flera lärande möten. Barnen började leka flera olika sorters yrken t ex
doktor och snickare. Vi köpte in lekmaterial som kunde utveckla deras yrkes lekar och skapade miljöer
kopplat till dessa.
Utifrån barnens intresse för fåglar tog vi med dem för att mata änderna, under promenaden
uppmärksammade barnen en grävmaskin. Eftersom intresset för grävmaskinen var stor gick vi och
tittade. Det var ett husbygge på gång! Kontinuerligt under terminen bad barnen att få återgå till bygget
och det gjorde vi. Efter varje besök satte vi upp dokumentationsbilder på väggen och på så vis kunde
alla barnen följa byggförloppet.
Vi pedagoger har lagt stor vikt vid att hjälpa barnen att få svar på sina frågor och funderingar.
Ipad, böcker och egna erfarenheter har varit hjälpmedel för att finna svar och driva intresset vidare.
Från början visade inte alla barnen i gruppen lika stora intresse för t.ex. fåglar och grävmaskiner, men
genom löpande diskussioner, entusiasm och kunskapssökande mellan flera barn och pedagoger ser vi
att vi tillsammans väckt intresset hos alla barn.
Inkluderande förhållningssätt
Genom att använda många bilddokumentationer, aktivitetsbilder och bilder som stöd har vi fått alla
barn inkluderade i undervisningen utifrån deras egna förmågor. Utifrån våra bilddokumentationer har
vi skapat möjligheter för alla barn att följa processerna i våra projekt. Våra dagliga samlingar har gett
barnen möjlighet att utrycka sina frågor och funderingar, då vi låtit alla barn komma till tals. Vi har
även låtit barnen återberätta för varandra om det som varit. Lyssnandet har varit ett viktigt verktyg för
oss pedagoger, då det gett oss inspiration till att driva och utveckla barnens intressen. Vi har även
utifrån det kunnat planera, utföra aktiviteter, göra miljöer, ta fram material som barnen kunnat
använda i sitt dagliga utforskande. I våra aktiviteter har vi sedan använt oss av olika uttrycksformer för
att barnen ska kunna arbeta utifrån sina egna intressen, erfarenheter och förmågor.
För att tydliggöra för barnen att det de gjort är värdefullt har vi satt upp deras alster på väggarna, så
de kan visa och berätta för andra vad de gjort. Vi har sett att barnen visat stolthet och glädje för sina
egna alster likväl som för andras. Vi har tydliggjort att ”olika” är en tillgång och att varje enskilt barn
är viktig i projektets processer.

Inspirerande lärmiljöer
Vi har förändrat miljöerna under tidens gång. Vi har låtit barnen inspirera till miljöerna. Vi har haft en
doktorshörna kopplat till intresse för yrken, köpt en soffa för trevligare läsning, bokhylla på väggen där
man ser framsidan på böckerna, utökat spel- och pusselhörnan, skapat en fågelmiljö och utvecklat
magnethörnan.
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I vårt byggrum har miljön förändrats utefter intressen för yrken genom att vi köpt in passande
lekmaterial som t ex bygghjälmar, arbetshandskar,
verktyg, traktorer och grävmaskiner. En bänk har
installerats för att ge barnen möjlighet till en avskild
hörna med mer småskaligt byggmaterial. Vi har
använt oss av böcker i flera av våra miljöer, detta
har gjort att intresset för böcker har ökat då det
funnits tillgängliga på nära håll. Vi har satt
bilddokumentationer på väggar och golv som varit
kopplade till våra projekt, detta har lett till att vi
hållit projekten levande under läsåret.
I vår utemiljö har vi utvecklat flera områden kopplat
till våra projekt bl. a har vi skapat odlingslådor, satt
upp fågelholk och fågelmatare och satt upp ”Mix
boken”.
Hållbar utveckling
Vi pedagoger har vid ett flertal tillfällen tagit med barnen i smågrupper för att visa hur sopsortering
går till. Intresset har varit stort och barnen har själva uppmanat oss på när det varit dags att gå och
sortera t.ex. när lådan för papper varit full eller när det samlats många mjölkkartonger. Detta har lett
till många samtal om hur sopsortering går till och hur det kan leda till en hållbar utveckling.
Vi har påvisat att man kan återanvända mycket av vårt ”skräp” till återbruk, detta fick barnen erfara
när vi gjorde tåg av mjölkkartonger, pyssel av tomma toarullar och plantering i tomma sylt hinkar.
När vi i ”Mix-projektet” kom till att tillverka chips köpte vi in potatis, alla gick inte åt. På potatisen som
blev liggande på bänken bildades det groddar och tillsammans med barnen beslutade vi att plantera
dem. Här fick barnen se hur potatis blir till och vår förhoppning är att tillsammans med barnen kunna
skörda nya potatisar längre fram.
Fågelprojektet som varit ett stort intresse för alla våra barn, har också öppnat ögonen för våra
årstidsväxlingar. De har varit uppmärksamma på trädets utveckling från vinter till sommar. De har
samtalat mycket om utseendet på trädets grenar, vi
pedagoger har försökt ge svar på barnens frågor och
funderingar. Vi har även satt upp en fågelholk i trädet för att
barnen ska få insikt i hur vissa fåglar bor och förökar sig. Detta
har lett till ett ökat intresse för andra djurs och insekters
leverne.
Genom pedagogernas förhållningssätt försöker vi få barnen
att se värdet i att vara hjälpsamma, omtänksamma,
respektfulla individer. Vi har även strävat efter att få barnen
att förstå det viktiga i att vara varsamma om material, djur och
natur.
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Vårdnadshavarnas delaktighet
Genom att vi pedagoger kontinuerligt lägger ut information och dokumentation på Delta har vi skapat
möjligheter för föräldrarna att få insikt, delaktighet och insyn i vår utbildning.
I samband med projektet Mix jobbar uppmanade vi föräldrarna att skicka in information och bilder
från sina yrken, som barnen sedan fick presentera för varandra. Dessa sattes sedan upp på väggen för
att ge barnen möjlighet att samtala mer kring yrkena.
En arbetskväll anordnades då föräldrarna bjöds in för att hjälpa oss utveckla vår utemiljö för barnen.
De föräldrar som kom var mycket engagerade och tillsammans fick vi gjort flera nya lärmiljöer på vår
gård t.ex. musikvägg, vattenbana, utestaffli, fiaspel och parkeringsrutor för cyklar.
För att få föräldrarna mer delaktiga i vår utbildning, bjöd vi in föräldrarna på förskolans dag till
vernissage. Där vi visade upp vad vi gjort under projektets gång och samtalade om vilka kunskaper och
färdigheter som barnen har fått.

Pedagogernas process
Vi har varit lyssnande och medforskande pedagoger som haft i fokus att hjälpa barnen att få svar på
frågor och funderingar. Att finnas till hands för att utmana vidare i projekten.
Vi har gett alla barn möjlighet att berätta med hjälp av bilder och tecken som stöd.
Vi pedagoger har medvetet stöttat och varit vägvisare i konsten att lära sig berätta, samtala och lyssna.
Dokumentationer har satts upp på väggarna för att ge barnen inspiration till att hålla intresse för
projekten levande.
Vi har försökt att skapa inspirerande miljöer som lockar barnen och som kan kopplas till våra pågående
projekt.
Vilka verktyg har blivit nya i år?
Vi har målat på snö, soppsorterat, odlat, i syfte att få barnen mer insatta i hållbar utveckling.
Vi har jobbat mer på att synliggöra våra projekt
konkret, d.v.s. vi har kontinuerligt gått till bygget för
att se vad som hänt och utifrån det samtalat med
barnen. I fågelprojektet har vi konkretiserat genom
att bygga upp en fågelmiljö där barnen varit med
och samlat material vi har också tillsammans satt
upp en fågelholk.
Från potatis till chips-till odling av nya potatisar.
Använt olika tekniker vid målande: bilar, projicering
av bilder som barnen målat själva eller i grupp.
Jobbat på föräldrasamverkan i vårt projekt arbete.
Hur har vårt sätt att undervisa förändrats?
Vi har delat upp barnen i två grupper för att ge barnen bättre förutsättningar till undervisningen.
Vi pedagoger har medvetet sett till så läsningen blivit en aktivitet som utförs under hela dagen.
Bildpromenader har varit ett nytt verktyg som gett bättre förutsättningar för förståelsen av innehållet
i böckerna vi jobbat med.
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KÖRSBÄR
Uppstart
Under året har vi delat in barnen i smågrupper, vi har delat barngruppen i tre mindre grupper utifrån
deras behov. Det ser vi som en tillgång då barnen har lättare att komma till tals och kunna uttrycka
sina åsikter och tankar. Vi ser att barnens självkänsla har stärkts genom detta arbetssätt.
Genom olika metoder ger vi alla möjlighet att uttrycka och utveckla sig. Vi använder oss av TAKK och
bildstöd i hela barngruppen för att tydliggöra vardagen.
Lyfter barnen en fråga eller en önskan, lyssnar vi in och försöker genomföra det tillsammans med
barnen. Vi lyssnar in barnen under hela dagen men två forum där barnens tankar och åsikter lyfts fram
extra mycket är under måltiderna och i samlingen.
Efter den gemensamma uppstarten delade vi in barngruppen i två mindre grupper (blåa och röda). Den
blåa gruppen fick läsa boken och titta på alla bilder. Medan den röda gruppen startade med endast en
bild ur boken som de tittade på. Vi valde att göra olika för att se i vilken riktning de olika grupperna
skulle utveckla sina projekt åt, eftersom vi startade på två olika sätt.
Den blåa gruppen fastnade för hjullastare utifrån boken. Efter vi hade läst boken så frågade vi barnen
vad de tyckte var intressant i boken? Barnen svarade; cykeln, hjullastaren och tåget. Hjullastaren var
cool, pappa körde en sådan hem en gång – den var väldigt stor. Saftblandaren – glömde stänga av den
hemma och då var vi tvungna att stänga av den. Utifrån barnens intresse valde vi att titta på filmen
”Stora maskiner”. Barnen fastnade för de stora hjulen, juiceblandaren och skopan när vi såg filmen. Vi
valde sedan att måla av hjullastaren på ett stort papper. Här användes flytande färg och papper. Vi
hade olika bilder på hjullastare och en leksak som inspiration. Vi satte upp teckningarna på väggen i
blå rummet för att kunna samtala kring teckningarna. Diskussionerna handlade om vilka barn som var
med och målade, vilka färger som användes, delar på hjullastaren och storleken.
Den röda gruppen valde att utgå från en bild i boken, där en traktor har potatisar på ett flak.
De fick ett brev från Mix, i brevet fanns det bilder på Mix, hennes bil och en bild från boken med en
traktor och potatisar. I brevet stod det att Mix hade kört vidare från uppstarten och mötte en traktor
som hade knölar på flaket. I brevet fanns det även en knöl med papper runt, vi tittade och luktade på
pappret som var jordigt. Sen plockade vi upp knölen och det visade sig vara en potatis. Tillsammans
funderade vi på frågorna Vad kan man ha den till? Vad kan man göra med en potatis? Hur luktar den?
Hur smakar den? Hur känns den? Tillsammans luktade, smakade och kände vi på potatisen. Barnen
tyckte att den smakade äckligt och var hård.

Resan
Lärande möten – interkulturellt
Utifrån vårt projekt har barnen fått möjlighet att träffa
många olika aktörer i samhället. Vi har startat ett samarbete
med skolan där några elever kommer och läser böcker.
Eleverna läser både böcker på svenska och på andra
modersmål. Besöken uppskattas av både elever och barn
och vi pedagoger ser det som en tillgång. De barn som har
ett annat modersmål känner trygghet, glädje och en
gemenskap med de elever som kommer och hälsar på.
Detta stärker både det svenska språket och modersmålet.
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Vi har haft besök av Grävtjänst då de visat upp sin hjullastare för barnen. Barnen har själva gjort frågor
som de sedan ställt till de som hälsat på. Vi har innan besöket diskuterat hur en intervju går till och hur
man bemöter andra människor. Efter besöket har barnen tagit till sig många nya ord kring maskiner
om dess detaljer och namn som de använder i vardagen och i leken. Vi kan se en utveckling på detaljer
på barnens teckningar och målningar genom projektets gång. Efter besöket av hjullastaren har barnen
tagit till sig många nya ord kring maskiner om dess detaljer och namn som de använder i vardagen och
i leken. Vi kan se en utveckling på detaljer på barnens teckningar och målningar genom projektets
gång.
Under hösten gjordes ett besök på kooperativet som ligger i anslutning till Götene. Där fick barnen lära
sig mer om potatisen och dess egenskaper. Personalen berättade mycket om potatisarna, hur man
sätter potatis, hur man ser att en potatis är skadad och varför den är det. Ett av barnen hittade en larv
– som var orsaken till den skadade potatisen, den tittade vi på. Barnen var väldigt intresserade i allt
som de visade oss och var delaktiga i hela processen. Barnen fick sedan hjälpa till att plocka och sortera
potatisen. Barnen var väldigt nöjda efter dagen och ett barn uttryckte till sina föräldrar att ”de hade
plockat potatismos”. Vi valde sedan i barngruppen att göra eget potatismos, kokt potatis och
potatisklyftor. Barnen fick också prova på att göra potatistryck på papper med olika färger.
Uttrycksformer – Hundraspråkligheten
Under året som gått har barnen fått uttrycka sig på många olika
sätt. Exempelvis drama, film, lera, gips, olika sorters färger och
återvinningsmaterial. I projektet har barnen fått prova på olika sätt
att teckna och måla. Vi har använt ex. vattenfärg till potatistryck,
flytande färg till pyssel och staffli och när vi läst färdigt en
kapitelbok fick barnen med hjälp av akvarellfärg måla teckningar
som sammanfattade boken. Barnen har tillsammans skapat egna
ritningar som vi sedan utgått ifrån i projektet då vi skapade vår
egen rymdraket.
Vi har uppmärksammat att inspirationsbilder utvecklar barnens kreativitet inom måleri, lek och fantasi.
I flera fall var själva skapandet viktig för barnen, inte resultatet.
Drama, film och projektor har använts av både pedagoger och
barn i projektet. Vi har dramatiserat både sånger och sagor
både tillsammans och inför barnen. Barnen har sedan delgett
varandra och tagit med dramatiseringen i leken. I projektet
har barnen själva skapat en film genom Imovie. De gjorde ett
eget manus där de skapade egna karaktärer utifrån Afrikas
djur som de pysslade ihop. En viktig del i filmen var att
karaktärerna skulle trampa i bajs. De andra barnen i gruppen har sedan fått se filmen och även
föräldrarna fick se den på vår vernissage.
Barnen har tillsammans skrivit en egen bok. Boken handlar om när dom reser till Afrika. Här har barnen
fått lära sig hur en bok är uppbyggd, vad en författare är och vad en illustratör gör. Barnen har sig själva
som karaktärer i boken.
Delaktighet och inflytande -barnens rättigheter.
Barnen har varit med och tagit projektet framåt genom deras intresse. Deras åsikter och tankar har
genomsyrat hela arbetet och de har inspirerat varandra. Barnen har delgett för varandra det de har
gjort i de olika grupperna men även genom leken och presentationer. I en av grupperna har de arbetat
med elefanter. De barnen som var i den gruppen inspirerade de andra barnen till att leka bockarna
bruse men med elefanter istället.
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Vi pedagoger fångar upp barnens intressen och frågor genom att vara lyhörda i det barnen pratar om
och leker. Vi tar tillvara på detta och utvecklar projektet framåt tillsammans med barnen. Barnens
intressen ger även möjlighet till att kunna påverka sin vardag på hemvisten. Lyfter barnen en fråga
eller en önskan, lyssnar vi in och försöker genomföra det
tillsammans med barnen. Vi lyssnar in barnen under hela dagen
men två forum där barnens tankar och åsikter lyfts fram extra
mycket är under måltiderna och i samlingen.
Barnens intressen och frågor tar vi tillvara på och det mynnar
sedan ut i att vi skapar och utvecklar nya lärmiljöer tillsammans.
Vi har exempelvis tillsammans med barnen skapat en raket av
kartong och många andra material utifrån deras intresse och
tankar.
Inkluderande förhållningssätt
Vi pedagoger arbetar utifrån att ge alla barn möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi
lyssnar in och bekräftar varje barn och ser olikheter som en tillgång. Vi gör miljöerna tillgängliga och
anpassar material som passar alla barn. Genom olika metoder ger vi alla möjlighet att uttrycka och
utveckla sig. Vi använder oss av TAKK och bildstöd i hela barngruppen för att tydliggöra vardagen.
Under året har vi delat in barnen i smågrupper, vi har delat barngruppen i tre mindre grupper utifrån
deras behov. Det ser vi som en tillgång då barnen har lättare att komma till tals och kunna uttrycka
sina åsikter och tankar. Vi ser att barnens självkänsla har stärkts genom detta arbetssätt.
Inspirerande lärmiljöer
Utifrån barnens intresse och vad de leker har vi pedagoger tillsammans med barnen skapat olika
miljöer på hemvisten. Genom att vi pedagoger har lyssnat in barnen har vi kunnat utveckla deras
tankeprocess och gå vidare i projektet. Alla barn deltar i projektet utifrån deras intresse och tillför idéer
och tankar utifrån deras förutsättningar.
Vid våra reflektioner diskuterar och analyserar vi
pedagoger om hur lärmiljöerna kan utvecklas och
stimulera alla barn utifrån deras behov. Genom våra
diskussioner kan vi sedan ge barnen nya infallsvinklar
i miljöer och lek. När en miljö förändras ger vi barnen
tid att utforska och leka en längre period istället för
att förändra för fort igen. På så vis kan barnen
upptäcka miljön på många olika sätt och de
uttrycksformer som erbjuds där. Genom att både pedagoger och barn blir involverade i förändringar
på hemvisten känner sig alla delaktiga. En av miljöerna som barnen hjälpte till att utforma var när vi
gjorde egna potatisar med hjälp av lera. Detta användes sedan i vår bygg tillsammans med traktorer
och hjullastare. När barnen var med och skapade sin miljö blev den viktig och betydelsefull för barnen
och de var försiktiga med det de själva skapat.
Vi har utvecklat våra lärmiljöer under hösten och våren utifrån att vi gått utbildningen Läslyftet. Genom
läslyftet har vi pedagoger tillsammans diskuterat med barnen och utvecklat våra läsmiljöer. Det har
varit diskussioner som vilken författare, illustratör och olika bokgenrer som finns. Barnen har blivit mer
intresserade av böcker och sätter sig mer oftare och läser böcker både själva, tillsammans med en
kompis eller med oss pedagoger. Utifrån läslyftet har vi även fått in sagor, berättelse och historier i
vardagen tillsammans med barnen. Vi har fixat lärmiljöer där miljöerna har böcker med förklaring till
materialet. Vi har exempelvis haft dinosaurieböcker bland dinosaurierna som man kan leka med. Vi
har även använt olika sagopåsar där vi med hjälp av material skapar sagor och berättelser. Barnen har
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sedan fått tillgång till sagopåsarna för att de själva ska kunna leka med materialet och skapa egna sagor
och berättelser både själva eller tillsammans med någon.
Hållbar utveckling
Utifrån barnens intresse har vi arbetat med plantering
tillsammans med barnen. Här har barnen fått möjlighet att så
sina egna frön och se de växa. Barnen lär sig att ta hand om
och vara rädd om växterna i vår närhet. Intresset för
plantering startade när vi efter besöket på kooperativet satte
en potatis för att se den gro. Det blev många diskussioner om
hur många potatisar vi skulle få och hur lång blasten var.
Vi har pratat och jobbat med att samla ihop skräp i
närområdet. Vi har läst, tittat på olika informationsfilmer och
diskuterat om hållbarhet. Barnens kunskaper utvecklas och de
har fört över det till sina föräldrar. De har även fått med sig en
skräpsamlarpåse hem så de tillsammans hemma kan samla
och slänga. Vi kan se att intresset har utvecklats och barnen tar själva initiativet till att samla skräp på
gården.
Vi har aktivt valt böcker som handlar om känslor och hur man är mot sin medmänniska. Vi har arbetat
med Kompisböckerna, Max-böckerna och Nallekorten. Vi har valt att använda oss av kompisböckerna
för att förtydliga känslor och beteenden när olika situationer uppstår i barngruppen, t.ex. när barnen
inte lyssnar på varandra eller delar med sig. Nallekorten har vi använt oss av för att förtydliga hur barn
och pedagoger känner sig och för att ge barnen redskap till att kunna läsa av en annan känsla hos en
annan människa. Vi har uppmärksammat att barnen kan koppla ihop känslan på Nallekortet till en
personlig upplevelse och sätta ord på det.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldrarna har involverats i vårt projekt genom att de tillsammans med sina barn har fått en uppgift
att ta hand om gosedjuret apan Albert under en dag hemma. Barn och föräldrar har sedan tagit kort
och valt ut en bok som sedan lästes på förskolan. Detta dokumenterades i en egengjord bok som barn
och pedagoger satte samman. Föräldrar och barn på avdelningen har uppskattat konceptet och gett
mycket positiv respons. Barnen har efter avslutat projekt fortsatt att titta och diskutera bilderna i den
egengjorda boken.
Under föräldramötet fick föräldrarna ge varandra tips och råd på olika böcker och hur de läser hemma.
Detta uppskattades av många då dem provade nya saker hemma med sina barn och fick till nya rutiner.
Föräldrar och pedagoger ser samtalen i tamburen vid lämning och hämtning som en viktig del i barnens
utbildning och välmående. Där kan vi utbyta information, tankar och åsikter tillsammans.
Många föräldrar ser läroplattformen delta som en positiv tillgång då de kan se bilder ifrån utbildningen
hemifrån och kan ha samtal tillsammans med sina barn utifrån dessa. Vi sätter även upp
dokumentation ute i tamburen, men alla föräldrar har inte möjlighet att hinna se dessa och då kan de
göra det hemifrån.
Samverkan med aktörer har gett barnen förutsättningar till att fördjupa projektet.
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Skattkistan
Gemensam uppstart
Som ingång i projektet för hela förskolan hämtades inspirationen från sagoresan. Filmen med
signaturen, karaktärerna och resväskan lyftes fram och användes i en storsamling för alla på
torget. Karaktärerna, resväskan och signaturen har återkommit på flera sätt under hela
läsåret. De har använts både i storsamlingar och på respektive hemvist. Vi ser att de har skapat
en igenkänning som har skapat en förväntan. Med hjälp av signaturen, karaktärerna eller
resväskan har nya berättelser kunnat introduceras.
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PÄRLAN
Uppstart
I maj 2018 träffades det nya arbetslaget och pratade
ihop oss och la upp riktningen på arbetet i projektet,
av erfarenhet vet vi att de små barnen är mycket
intresserade av sång och musik. Vi valde därför att
utgå ifrån bokserien Olle och Ellen sjunger där varje
sång är en berättelse som fångar barnens intresse. Vi
planerade för att vi skulle sjunga, berätta och
dramatisera dessa böcker under höstterminen. Vi
ville även få med böckerna i många miljöer på
hemvisten. I den gemensamma uppstarten
tillsammans med alla barn på förskolan fanns en av
böckerna med, I ett hus vid skogens slut.
Vi valde ut 4 böcker ur bokserien som fanns tillgängliga på olika sätt i våra miljöer. Bilder ur böckerna
laminerades och sattes bl.a. upp på väggar, fönster, vid skötborden och utomhus. Figurerna ur
böckerna fanns även med som konkret material och barnen kunde själva upptäcka, utforska och lära
känna. Av tidigare erfarenhet visste vi att en ”berättarvägg” stimulerar barnen till att försöka berätta
för andra vad de upplevt på förskolan. Denna vägg har fyllts på med bilder under hela läsåret. Vi har
även arbetat med familjebilder.
I samband med fruktstunden, då barnen satt vid borden introducerade vi böckerna med de olika
figurerna. Både som sång, berättande (läsande) av boken samt dramatisering med rekvisita. Detta
kunde vi genomföra då vi delat Pärlan i två grupper om ca 8 - 9 barn/grupp.
Vi ville till att börja med skapa bra förutsättningar för barnen att ta del av böckerna i lugn och ro. Detta
skapade vi genom att de fick sitta vid borden. Då riktades barnens intresse mot pedagogen och
berättandet.

Resan
Under läsåret som har gått har vårt projekterande arbetssätt följt en röd tråd. Under höstterminen
utgick vi ifrån de fyra böckerna. Barnen har mött böckerna på många olika sätt. Vi har läst, vi har sjungit,
dramatiserat, projicerat upp böckerna på storbild. Pedagoger och barn har arbetat med konkret
material kopplat till böckerna, både inne och ute. På så sätt fick vi igång ett eget dramatiserande. Något
som funnits med sedan projektuppstarten samt vid storsamlingar och andra spontana möten är
resväskan samt signaturmelodin från ”sagostunden”. Detta gav barnen igenkänningsfaktor att något
var på gång och skapade nyfikenhet. När vi tog fram resväskan med I ett hus vid skogens slut blev
många barn nyfikna och ville delta och utforska.
Allt eftersom barnen lärde känna boken, berättelsen och sången kunde vi även berätta på andra platser
i våra miljöer, ex på golvet, i soffan, i vår bokhörna, utomhus samt genom vår berättarvägg där barnen
såg sig själva vara delaktiga i lyssnandet/berättandet genom bilder. I vår undervisning skall det ske en
progression i allt vi gör. Aktiviteterna blir då en utmaning för barnen. I projektet har vi sett detta i
exempelvis hur vi har valt bilderna från boken, så att barnen först möttes av en bok och sedan har det
succesivt utökats med fler bilder från olika böcker.
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Vi märker att barnen har försökt sjunga sångerna. De vill att vi sjunger med dem. Barnen kommer med
böcker till oss, pekade och visade att vi skulle läsa/berätta/sjunga tillsammans med dem ur boken. När
vi vid mer spontana tillfällen har haft med rekvisita och berättat boken fritt har nästan alla barn i den
lilla gruppen deltagit. De kommer fram till aktiviteten och är med. Efteråt har de som velat, fått prova
på att berätta berättelsen på sitt eget sätt.

Barnen upptäckte att böckerna har ett budskap och förmedlar något. De lärde sig nya sånger och ord
när de tittade i böckerna. Barnen visade intresse för att använda sig av rekvisitan och själva berätta
och utveckla utifrån sitt egna perspektiv. Bilderna som har funnits i miljöerna har bidragit till att barnen
har stannat till, lockat till sig andra barn till bilderna samt satt igång en slags dialog mellan barn – barn,
barn – pedagoger, och barn – vårdnadshavare. Detta har naturligtvis skapat bra förutsättningar för
barnen att utveckla sitt verbala språk och samarbeta med andra.
Ett arbetssätt vi arbetat med under året är att sätta upp bilder i flera miljöer inne och ute. Bilderna har
hjälpt barnen att minnas sångerna Ekorrn satt i granen, Lilla snigel och de andra böckerna med
nya/alternativa/verkliga bilder istället för bilderna från böckerna.
Vi ser starka lärande möten vid vår
berättarvägg. Den har utvecklats med nya
bilder succesivt under året. Barnen och
pedagoger stannar ofta till där, de pekar, tittar
och interagerar med varandra. Den här
berättarväggen har funnits med tidigare år, då
på annan plats. I år har vi valt att placera den
mer centralt, där många går förbi, barn,
pedagoger och vårdnadshavare.

Ekorren följde med oss i undervisningen under hösten. Den följde med barnen ut på gården samt vid
promenader. Den fick klättra i tallen, gå bort till kvistarna (tall- och gran) vi satt upp på staketet och
berätta om när den blev rädd för barnen. Vi sjöng även sången. De barn som ville fick sedan ta med
ekorren till sina favoritplatser på gården. Barnen tyckte att det var roligt och spännande att ekorren
var med på gården. Det märkte vi eftersom i stort sett alla barn ville delta i denna aktivitet istället för
att leka på gården.
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Till en av våra storsamlingar på Skattkistan, där pedagogerna
dramatiserade Var bor du lilla råtta? var barnen delaktiga i att måla en stor hatt. Under hösten har
dörren till ateljén stått öppen och vi har erbjudit barnen kritor, flaskfärg och vattenfärg vid olika
tillfällen. Barnen är nu vana vid att vara i ateljén. Dom tycker mycket om att vara där och att måla med
färger och kritor. Kabeltrumman som finns på vår gård, med bilderna från sången Var bor du lilla råtta?
blev ett populärt ställe att vara vid. Barnen gick runt, runt, lyssnade och sjöng till bilderna. Barnen
kommunicerade med varandra om bilderna.
För att förstärka barnens kommunikation har vi pedagoger använt oss mer och mer av TAKK tecken,
bilder och appen ”spread the sign”. Barnen började använda tecken mer. Vi visste att det verbala
språket skulle komma att utvecklas.
Vid uppstarten av våren, ställde vi oss frågan ”Är vi på rätt väg?” i projektet. Vi såg att vårt arbetssätt
under hösten var lyckat. Barnen visade intresse för det vi gjorde och erbjöd. Under våren
vidareutvecklade vi projektet genom att välja en bokserie att fokusera på: Bu och Bä. I och med läslyftet
plockade vi in folksagan Bockarna Bruse.
Vi diskuterade vårt arbetssätt, hur tänker vi kring samlingar? Vi kom fram till att det är ett bra sätt för
barnen att känna sig delaktiga i en grupp, att vi är en VI grupp. I vårt samhälle runt omkring oss finns
det också miljöer där barn/elever måste samlas i grupp och då behöver vi ge dem möjlighet att träna
på detta. (Hållbar utveckling).
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Vi började med att introducera ”fotspåren”
från Bu och Bä i våra miljöer. En pedagog skrev
en text till en Bu och Bä sång som vi skulle
använda oss av kontinuerligt. Bu och Bä bor i
ett kartonghus som alltid fanns med på
projektsamlingarna.
När vi plockade fram det blev det en signal på
att nu är det något på gång. Dessa
projektsamlingar på hemvisten har varit en röd
tråd under vårterminen, där vi plockat fram
dramatiserat både berättelser ur böckerna och
det barnen visat intresse för. (Delaktighet och
inflytande - barnens rättigheter) Bu och Bä har
introducerat aktiviteter som barnen sedan kunnat utforska vidare, ex hur en dammsugare fungerar.

Det har skett en stor utveckling hos barnen när det kommer till att sitta tillsammans och vara delaktiga
i en projektsamling. Barnen har förstått vad som är på gång när vi sätter oss tillsammans allihop vid
borden på torsdagar. Vi har fått fram en iscensättning som väcker en förväntan och glädje hos barnen.
Igenkänning och ett lärande!

Under läsåret som gått har arbetslaget deltagit i Läslyftet. Läslyftet har varit med i vår planering och
verksamhet kontinuerligt. Pedagogerna har genom läslyftet synliggjort ”bildpromenader” som ett nytt
arbetssätt. Detta har ökat intresset för böcker detta läsår. Vi uppmärksammade bl.a. Bockarna Bruse.
Bockarna var med oss i många miljöer, både inne och ute. Vi arbetade på samma sätt som tidigare,
med sång, dramatisering, bilder samt aktiviteter i ateljén. I dokumentationer från denna period har vi
reflekterat över hur barnens förhållningssätt till folksagan förändrades från gång till gång.
Vi har haft många lärande möten under året.

21

Under våren bjöd vi in äldre barn/syskon till vår ateljé. Där fick de måla tillsammans med ett barn från
Pärlan på vårt stora staffli. Dessa kompismålningar inspirerade barnen till kommunikation, samspel
och lockade fram barnens kreativitet. (Uttrycksformer – hundraspråklighet)
I vår verksamhet på Pärlan har barnen haft förmånen att möta många olika kulturer och språk. Våra
små barn är vana vid att på förskolan är alla lika viktiga och bemöts på samma sätt.

Eklund (2003) menar att: ”interkulturell
pedagogik är en ständigt pågående
process som syftar till att övervinna och
överbygga kulturella barriärer. För att
kunna skapa en bra interkulturell miljö̈,
krävs det att alla lärare samverkar och
använder sig av en helhetssyn på̊ barn och
föräldrar. ”

Vårdnadshavares delaktighet
Vi har arbetat fram inskolningsrutiner som fungerar bra. Bland annat så erbjöds ett informationsmöte
för alla nya föräldrar under våren. Vi låter både barn och föräldrar utforska miljöer och lär känna oss
under inskolningsdagarna på ett lugnt sätt. På uppföljningssamtal fick föräldrarna lämna sina
synpunkter på hur de uppfattat inskolningen. De gav oss positiv feedback och var nöjda med
inskolningarna. Feedback om vår verksamhet har föräldrarna kommit med kontinuerligt under läsåret.
För att göra föräldrarna delaktiga i projektet samt
uppmuntra dem till att läsa och berätta för och med
sina barn, fick de en uppdragspåse som de skulle fylla
med kort på ex betydelsefulla personer, saker och
favoritbok. Av dessa bilder gjordes bildcollage, där
barnen kunde återkoppla till sig själva, sin familj och
jämföra med övriga barn på hemvisten.
Vi har fortsatt skicka ut dokumentationer via
Pingpong för att inkludera föräldrarna.
Som en del i Läslyftet, där samarbete med hemmen
är en del, iordningställdes ett boklånebord i hallen.
Detta bord har inspirerat föräldrarna till att läsa och berätta hemma. På detta vis blir vårdnadshavarna
delaktiga i förskolans projektarbete.
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Pedagogernas processer
Varför blev det som det blev?
Vi hade med oss mycket idéer, arbetssätt från tidigare år, som vi tyckte hade fungerat bra och ledde
till ett positivt resultat. Ex vår inskolningsmodell, berättarvägg, skynda långsamt, upprepa.
Pedagogerna har varit lyhörda för vad barnen har för önskemål/vilja att göra. Även om deras verbala
språk inte är så stort så att de kan uttrycka själva vad de vill, så kommer de till oss, tar i handen och
pekar på det de vill göra.
Att vi deltog i Läslyftet har gett energi och inspiration till att utveckla projektet ytterligare.

Vi har fortsatt arbeta i våra små grupper och kunnat följa varje barns intresse och utveckling
på väldigt nära håll.
Vi pedagoger har vågat pröva nytt och gå utanför våra ramar. Grundstrukturen har alltid
funnits, men vi har kunnat gå utanför ramarna utan att det har blivit rörigt eller stört barnens
grundtrygghet.

Vilka verktyg har blivit nya i år?
Vi pedagoger har stannat kvar i en och samma grupp hela läsåret.
Projektsamling i Pärlangruppen varje vecka under vårterminen. Ett tillfälle då alla barn på
Pärlan samlades runt borden och en aktivitet ihop med ”Bu och Bä” presenterades. Stunden
har avslutats med en gemensam fruktstund.
Hur har mitt sätt att undervisa förändrats?
Det har blivit ännu tydligare att pedagogerna vågar tro på de yngre barnen och deras kapacitet
att lära sig nya saker. Barnen kan vara med och delta i alla aktiviteter på sitt sätt och utifrån
deras förmåga. Vi låter barnen pröva nya saker, ex vid påklädning och promenader.
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RUBINEN
Uppstart
Vi startade med att lyfta in laminerade figurer, karaktärer ur en bestämd
bok i de olika miljöerna. Bilderna användes av barnen spontant i leken
och projicerades så att barnen fick färglägga dem.
Vi valde en bok att starta med i båda grupperna. För ena gruppen blev
det boken Knacka på. Vi läste och visade bokens bilder på storbild.
Barnen var aktiva och engagerade i form av att de gick fram och pekade
och visade och påpekade också att imorgon är det min tur att knacka.
Det var en spännande upplevelse att uppleva en bok på. Vid andra
tillfället upplevde vi att barnen kunde lyssna och ta till sig bokens
innehåll på ett djupare plan. Den andra gruppen gick succesivt in i boken
Fia och djuren. Boken har fått fortsätta leva på olika sätt i miljöer och i
barnens lek under hela läsåret.

Resan
Lekmiljöer- drama- skapa själva- närmiljön-böcker fakta och fantasi
Vi pedagoger har byggt upp miljöer och gett barnen rekvisita
kopplat till berättelserna/sagorna vi gett barnen för att de
skulle kunna agera, leka, berätta, sjunga och uppleva sagan.
Barnen har tagit sig an sagorna vi gett dem på sitt eget sätt med
drama fantasi och inlevelse där har de även reflekterat över
känslor.
Barnen själva har många gånger skapat sig olika lekmiljöer både
inomhus och utomhus utifrån det som har berättats i form av
drama, sagor, rollekar. Barnen har kunnat använda sig av
lekmiljöerna och materialet på många olika sätt utifrån fantasi och egna erfarenheter. De involverar
varandra i många olika sorters lekar och tar egna initiativ i de olika lärmiljöerna. De leker sina
erfarenheter.
”Vi hävdar att barns olika former av lek är
grundläggande inom förskolans utbildning
och ska ges stort utrymme”, ( Eidevald och
Engdal 2018

Lärmiljöerna utanför förskolan har inspirerat barnen och vi
har ibland tagit med olika sorters material som har fått
barnen på nya tankar och idéer i deras lek och utforskande
vilket har utmanat dom vidare. Barnens idéer, intressen
och önskemål ligger till grund för innehållet i utbildningen.
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Barnens möten med samhället genom våra promenader har gett barnen möjligheter till olika möten
med människor som tex personal på pressbyrån, polisen och biblioteket.
Barnen har fått möjlighet att vistas mycket i naturen vilket har lett till ett ökat intresse och glädje över
att vara i naturen. Mänga av barnen har också̊ blivit mer uppmärksamma på̊ små̊ detaljer i naturen
som t.ex. små̊ insekter, hål i marken, bajs
från djur mm. Att sätta ett frö och sedan få
följa processen fram till planta/träd har
skapat vetgirighet och ny kunskap om vår
natur och dess processer. Ord som frö,
grodd, rot, snödroppe, ljus/mörker och
klorofyll är nu etablerade hos barnen. I
intresset för vår natur vändes blicken upp
mot himlen och sådant som flög: tranor,
måsar, kajor och flygplan m.m. Barnen
berättade vad de visste om fåglar och den
kunskapen gav mersmak och bidrog till ett
utökat forskande. Vi använde oss av böcker,
internet, ljudklipp samt fältstudier för att
lära oss mer om fågelarterna omkring oss.
Läsgrupper
Genom läs-grupperna har möjligheten getts för barnen att lyssna och berätta utifrån deras egna
förutsättningar genom tecken, bilder, gester och ”eget läsande”. Barnen har fått ta del av
skönlitteratur i form av bilderböcker och flanosagor. Vi gjorde bildpromenader/studerade bilderna och
texterna var för sig. Genom att läsa och studera bilderna ur samma bok ett flertal tillfällen så
fördjupades barnens förståelse för innehållet samt ordens betydelse.

Ateljé som språk
Vi har vidareutvecklat arbetet i vår ateljéer, barnen har fått
möjlighet att uppleva/utforska samt kreativt skapa med bl. a lera,
pinnar, kottar, färg, lom, papper, penslar, saxar, jord, frö vatten, ris
och mycket annat. Vi har använt befintligt material, återbrukat det
och hittat nya användningsområden, t.ex. odlat i mjölkkartong och
glasburkar. Pedagogerna har provat att vara ansvariga var sin månad
i ateljén för
att på så sätt
hålla och följa upp de processer som startar
där, samt mer koncentrerat inspirera barnen
mer i den miljön.
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Berätta, reflektera och återberätta
Vi introducerade en ”Berättarlåda” och ”Min
berättelse” för barnen där syftet var att barnen skulle
få en möjlighet till att själva praktiskt få möjligheter
till att dela med sig av sina intressen och det som de
ville berätta. I gruppen har vi sett en stor variation i
hur barnen har velat och vågat berättat. Många av
barnen har visat att de äger sin berättelse i form av
att de leker, berättar, samtalar, visar bilder för de
andra barnen. Många av barnen har visat att de har
stora förkunskaper som de återger till gruppen.
Vart efter projektet växt fram har miljöerna berikats
med bilder från berättelser och från projektet som barnen har kunnat reflektera kring. Det skapades
levande diskussioner och nya frågeställningar. Engagerade pedagoger skapade spänning och höll uppe
intresset hos barnen.
Alla har fått möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt. Det har bl.a. skett genom t.ex. sånger, ramsor,
lek, återberättande samt skapande med olika sorters materiel.
Kommunikationsstöd- stöd av tecken, bildstöd och via cliffhangers, samt hypoteser frågor
Flera av barnen har inte kunnat ta till sig information och har inte haft möjlighet att förstå innehållet i
undervisningen fullt ut pga begränsningar i det svenska språket.
För att hjälpa barnen valde vi att arbeta med bildstöd, tecken samt visst modersmålsstöd för att barnen
ska få en förståelse och känna delaktighet. Vårt kroppsspråk och vår mimik har varit viktiga redskap
som hjälpt barnen vid kommunikation. Vi har jobbat mycket med att se, bekräfta och återkoppla det
som barnen gett uttryck för.
Vi har hittat ett sätt att väcka barnens nyfikenhet och ställa frågor via ”Cliffhangers- vad ska ske här
näst?”. Det blev ett gemensamt fokus och ett positivt engagemang där barnen kunde mötas. Barnen
förmedlade sin egen nyfikenhet och involverade hemvistens pedagoger, föräldrar och övriga barn på
förskolan i sina funderingar. Det var ett sätt för barnen att försöka hitta svaren på frågor de inte hade
själva. Barnen har övat sin fantasi och sökt faktakunskaper, tagit olika personers perspektiv och åsikter,
det har hjälpt dem att gå från en hypotetisk fråga och vidare till ett utforskande och medforskande.
Genom att hjälpa barnen att skapa en större förståelse kring
ord och begrepp hjälper vi dem till att lättare förstå sin
omvärld samt vikten att få uttrycka sina egna tankar och
funderingar. Vi har erbjudit olika material och upplevelser för
att utmana, locka och inspirera till nya frågeställningar och
erfarenheter. Vi har tagit tillvara på barnens frågor och tankar
i det flexibla och ständigt föränderliga arbetssättet.
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Vårdnadshavares delaktighet
Det som framkommit från föräldrar i samtalen är att de är nöjda och tacksamma, de upplever att vi
pedagoger ser och hör deras barn.
Barnen har visat en stolthet och intresse över vad de har varit med om. Detta har de sedan delgivit
sina föräldrar genom att återberätta och visat runt dem inne på hemvisten. Vi har genom ping pong
varje vecka/kontinuerligt lagt ut dokumentationer till alla föräldrar vilket har ökat kommunikationen
och intresset för vad vi gör på förskolan. Även i varje barns loggbok får föräldrarna dokumentationer
på sitt barn. I barnens egna berättelse har föräldrarna hjälpt till och skickat bilder till förskolan.
Föräldrarna var involverade i att tillsammans med sina barn ta med en favoritbok hemifrån.
Vi startade upp ett tamburbibliotek där föräldrarna och barnen har lånat böcker i dialog med oss. I
utvecklingssamtal har föräldrarna i dialog med oss berättat om sitt barn.

Pedagogernas processer
Varför blev det som det blev?
Tack vare att vi arbetat projekterande under ett antal år så har vi fått förkunskaper som gör att vi
känner oss trygga med att arbeta projekterande.
Vi utmanar oss själva som pedagoger och vågar ge barnen mer tillit till att göra/prova. Det är en tillit
som vi skapat för både barnen och oss själva. Vi har vågat vara flexibla, tillåtande, lyhörda och tagit
tillvara barnens idéer och intressen.
Vi har erbjudit olika stationer där barnen kunnat gå in i olika aktiviteterna. Det blev ett flöde mellan
olika miljöer och aktiviteter som gett barnen större möjlighet till att påverka vad de ville utforska eller
leka.
Vi har genom bilder presenterat aktiviteter, det blir som en signal utan ord där alla vet vad som ska
ske.
Tecken som stöd har använts som ett komplement till det verbala språket vilket gynnat alla barn, bl.a.
genom appen ”Spread the sign”.
Vi gör långa gemensamma processer där alla deltar men inte gör allt samtidigt, en del tar vid där andra
börjat. Alla barn kan vara i miljöerna tillsammans och hjälpa och se varandra, det är den sociala hållbara
utvecklingen.
Vi använder oss mer och mer av föräldrarna i en delaktighet. Samtidigt gör vi ingen stor grej av att inte
alla har med t.ex. en bok, då ger vi barnet möjlighet och stöd att hitta en bok här.
Vilka verktyg har blivit nya i år?
Vi har under läsåret fördelat oss mer och tar ansvar för en miljö/aktivitet under en längre tid.
Ett nytt sätt att ge information före en aktivitet har varit att visa en bild vad vi ska göra via storbild. Vi
har även fotograferat med ipaden och förstorat genom att projicera upp och på så sätt kunnat se och
uppleva microperspektivet med barnen.
Hur har mitt sätt att undervisa förändrats?
Vi vågar prova mer.
Vi har gått mer utanför boxen, vi har hittat mer sidospår och intressen vi har varit trygga med att det
är berätta mer.
Vi tar mer med oss material dit vi går och tänker att det kan bli något nytt i ett nytt sammanhang.
Vi tar med undervisandet i läsandet och berättandet ut till ängen, gården, samhället.
Vi har inte ett visst undervisningstillfälle, vi är där och vi har lokalerna och kan möta barnen där de är.
Det är inte bara där på fm utan det kan lika gärna var 16.30, det är ett helt annat arbetssätt.
När vi går ut på eftermiddagen har vi ett helt rum, där barnen kan utforska och upptäcka.
Vi upptäckte alger och lavar på gården och projicerade upp det vi fotade av och la upp det.
Vi har använt mer tecken som stöd.
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DIAMANTEN
Uppstart
Redan innan sommaren hade vi planerat och förberett projektet. Vi
började hösten med att skapa en berättarvägg tillsammans med barnen
som visade sig locka fram många olika berättelser och sagor. Samtidigt fick
Diamantens två gruppnamn inspirera barnen att berätta för varandra om
medhavda ”skatter och juveler” som de lagt i en berättarpåse. Personalen
introducerade berättarpåsen genom att ta med och berätta om en egen
skatt/juvel. Barnen fick möjlighet att vara i mindre grupper där respekt,
nyfikenhet och frågeställningar växte fram. Vi hade en gemensam uppstart
i huset med karaktärer som vi planerade skulle återkomma under året.

”Att använda betydelsefull rekvisita som gemensamma referenser i
barngruppen skapar uppmärksamhet och gemensamt fokus, spänning
och förväntan, tillhörighet och gemensam glädje” (Hansson 2018, s.225).

Vi iscensatte våra miljöer med fantasibilder, berättarvägg och litteratur för att inspirera till lek och
kommunikation. Barnbokens magi gav oss en metod för att introducera och skapa nyfikenhet kring
den bok vi valt att arbeta med, Kurrans skatt. Detaljer ur boken dök upp i miljön allt eftersom. Utifrån
detta växte projektet fram och barnen skapade lekmaterial och lekmiljöer kopplade till bokserien.
Läslyftet gav oss fler metoder för att utveckla både berättande och bokläsning under året. Barnen
utvecklade sin kunskap om dramaturgi och hur man samtalar med respekt. De fick utmana sig själva i
att våga vara i centrum och de tillägnade sig flera nya begrepp.
För att barnen skulle bli trygga med varandra fick de måla sammansatta ord tillsammans med en
kompis. Detta för att väcka intresse för skriftspråket samt introducera ateljén. Dessa ord fick barnen
även leka med och kombinera fritt.
Barnen delades upp i smågrupper för att upptäcka och skapa intresse för alla miljöer på Diamanten. Vi
har under läsåret varit uppdelade i två fasta grupper och två av pedagogerna följt barnen från Rubinen
till Diamanten.

Resan
Lärande möten – interkulturellt
Vi ser att våra olika miljöer lockar till lärande möten.
Miljöerna påverkas av vårt förhållningssätt, det material som
tillförs och förändras under året. Att projektet finns med i
utemiljön lockar till ännu mer berättande och skapar
nyfikenhet där hela huset kan bli delaktiga. Vid
storsamlingarna delger vi varandra vårt lärande och det har
även skett ett utbyte mellan hemvisterna med barnens egna
sagor, berättelser och målningar.
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Det har funnits en läsplatta i projektrummet som barnen har använt sig av på olika sätt. Exempelvis
själva dokumentera eller se på bilder och filmer kopplade till projektet. Detta har blivit en naturlig
mötesplats för kommunikation.
Ett tamburbibliotek har skapats och där bläddrar och reflekterar barnen över böcker på olika språk.
Barnen får ny kunskap och delar erfarenheter och upplevelser med varandra.
Uttrycksformer – Hundraspråkligheten
Vi erbjuder olika material och metoder för att varje barn ska kunna
uttrycka sig på bästa sätt och bli delaktiga i projektet utifrån sin förmåga
och sitt intresse. Berättande, skapande, möjlighet att dramatisera och
leka projektet har varit viktiga uttrycksformer detta år. Dramatisering
har skett utifrån Kurranboken, barnen leker och klär ut sig till Kurran
och Pigan, leker larver, puppor och fjärilar. Berättarväggen har varit ett
gemensamt projekt som har skapats och utvecklats tillsammans med
barnen. Många sagopåsar och fantasisagor berättades i början av en
vuxen för att ge barnen metoder i berättande. Projektorn har använts i
olika sammanhang bland annat för att måla, skapa sceneri i leken, visa
bilder, reflektera, berätta för varandra och se på faktafilmer.
”Genom att läsning kombineras med andra
uttrycksformer får barnen möjlighet att
kommunicera flerstämmigt och uttrycka sig på
olika sätt. Vi lyssnar in barnen så att de kan
koppla det vi läst till sina intressen och sin värld.
På så sätt hjälper litteraturen till att öppna helt
nya världar. Barnen sätter ord på, leker, utforska
och skapar med böcker som inspiration och vi
tillvaratar barnens lust att lära i lekfulla
sammanhang” (Eriksson 2017, s. 14).

Musik och rörelse har ofta förekommit både utifrån
barnens önskemål och på de vuxnas initiativ.
Många gånger kopplas musiken till aktiviteter,
årstider, projektet och det som är aktuellt i
samhället. Barnen har uppträtt med sång, dans och
akrobatik både ute och inne. Vi har lekt dansstopp,
lekt rörelselekar och gympat med hjälp av
rörelseprogram (instruktioner och musik på CD).

Delaktighet och inflytande – barnens rättigheter
Miljöerna har varit föränderliga under året där intresse och läroplansmål fått styra. Barnen har haft
stort inflytande och delaktighet över lekmiljöerna. Vi är lyhörda för barnens intresse och de har kunnat
påverka vad som erbjuds. Vi uppmärksammar när barnen vill berätta
eller visa något och skapar utrymme för det. Barnen leker ofta utifrån
sina erfarenheter och kan sätta ord på vilka saker de vill ha i leken. Ett
exempel är när barnen valt att projicera upp bilder och målat
karaktärer från böcker och filmer. De är också oerhört kreativa och
skapar föremål till leken av t.ex. naturmaterial.
”Glasruteord” är ord som vi hör och använder ofta och som vi
medvetet vill synliggöra och sätta in i sitt rätta sammanhang. Dessa
ord presenteras i tamburen och byts ut allt eftersom. Olika språk finns
representerade i miljöerna genom t.ex. ord, alfabet och böcker. När vi
skickade med berättarpåsen hem valde barnen själva något de värdesätter extra mycket och ville
berätta om.
29

Inkluderande förhållningssätt
Vi försöker att anpassa miljöer och aktiviteter utifrån
barnens intressen och förutsättningar. Vi erbjuder
olika vägar in i projektet för att göra alla barn
delaktiga.

”Sagotemat står för inspiration och inramning
men barnens nyfikenhet, intresse, funderingar
och lekar bidrar till att forma innehållet”
(Eriksson 2017, s. 6)

Bilder med anknytning till projekt och barnens
intressen har använts i miljöerna för att fånga alla barnen. Vi har även satt upp bilder med tecken som
stöd på hemvisten.
Vi har kunnat erbjuda högläsning och berättande av Kurranboken på andra språk. Barnen har kunnat
använda sitt modersmål och blivit inkluderade.
Etiska dilemman/förhållningssätt
Genom boksamtal och eftertänksam dialog, inspirerat av Läslyftet, har barnen reflekterat över och
mött olika etiska dilemman. Samtalen har anpassats utifrån ålder och kommunikativ förmåga.
Spontana samtal sker dagligen och vi använder även annat riktat material som tar upp ämnet. T.ex.
Kanin och Igelkott och Snällkalendern.
Eftersom det talas flera olika modersmål på hemvisten har vi fått reflektera över vilket förhållningssätt
vi har gällande språkbruket på hemvisten. Dilemmat har varit att hitta en balans mellan det svenska
språket och de olika modersmålen.
Könsöverskridande identitet, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning är ämnen som ibland berörs på
vår hemvist och vi bemöter och samtalar om det när det är aktuellt.
Inspirerande lärmiljöer
När läsåret startade var vissa miljöer redan kopplade till projektet för att skapa nyfikenhet och för att
inspirera vidare. Barnen har varit med och utformat sina lärmiljöer och vi ser tydligt att barnen
inspireras av det som finns i miljön som exempelvis bilder, böcker och material. Barnen har gjort
kopplingar till djur och natur under olika aktiviteter i vår närmiljö. De har använt sig av faktaböcker,
erfarenheter hemifrån och diskussioner. Deras nyfikenhet tar
sig olika uttryck. De målar, berättar, leker, jämför, resonerar.
Barnen har även mött fakta och fantasi på en och samma
gång t.ex. när de forskade vidare om lodjuret ur Kurranboken.
Deras utforskande har dokumenterats på olika sätt och
barnen har fått möjlighet att berätta om sina upptäckter i
både stor och liten grupp. Vid något tillfälle har de berättat
för alla på förskolan (storsamling).
Genom att vid flera tillfällen bläddra och samtala om bokens
innehåll i smågrupper blev barnen inspirerade att fortsätta
bygga upp Kurrans värld på fönsterbänken i projektrummet.
Här blev det tydligt vad som fångade barnens intresse och vi
kunde lyfta och stärka barnens olika förmågor. De fick välja
material och utformning och denna process skedde under
hela höstterminen. Parallellt med detta växte även en större
lekmiljö fram där barnen uttryckte att de ville leka Kurran och
ha en stubbe att gå in i. Båda grupperna (juvelerna och
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skatterna) har visat stort engagemang, nyfikenhet och intresse av ”Kurranmiljön”. De använder sin
fantasi, skapar sitt eget lekmaterial och ser möjligheter till lek i miljön. Ateljén fungerar som ett nav
där barnens kreativitet tar sig olika uttryck. Skapande, kommunikation, projekttankar och sampel är i
fokus. Där tillför vi material som inspirerar vidare och
erbjuder olika tekniker för barnen att ta del av.
”Vi ger barnen nya kulturella referenser och
gemensamma upplevelser så att de kan
använda dem i iscensättningar och
scenografier i sin lekmiljö. Vi byter ut och för
att svara på barnens lek och utmana den
vidare. Barnen kommer underfund med hur
material fungerar och hur de kan kombineras”
(Hansson 2018, s.210).

I början av höstterminen arbetade barnen i par med
att skapa sammansatta ord där bild och text fick
mötas. Barnen kommunicerade kring bilderna och
skapade olika kombinationer. De sammansatta orden
har funnits med under hela året.
Det har varit lek i alla våra miljöer och barnen väljer
att vara i dem utifrån intresse. Vi har kontinuerligt
reflekterat över miljöerna och förändrat och tillfört
material allt eftersom. T.ex. träfigurer, byggmaterial, spel och skrivböcker.

Hållbar utveckling
Projektet har belyst de olika områdena inom hållbar utveckling,
ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Genom böckerna om Kurran och Pigan har barnen utvecklat sin
förståelse för att värna om djur och natur och hur vi påverkar
omgivningen. De har också fått en förståelse för årstidernas växlingar
och kännetecken. De har kommenterat och kopplat händelser i
vardagen/leken till boken och projektet. Naturmaterial har använts
både som lekmaterial och till skapande. Utifrån Kurranboken har
barnen inspirerats till att odla och plantera samt följa den processen.
Besöken i skogen gav barnen nyfikenhet och inspiration till att skapa
och forska vidare om, för att få en förståelse om naturens
händelseförlopp. Barnen skapade
bl. a. svampar i lera, naturtavlor och skatter av skogens material. Den
sista Kurranboken handlade om en fjärilsprocess. Vi blev inspirerade
och omvandlade berättelsen till verklighet. Vi beställde ett ”fjärilskit” där barnen var delaktiga och fick följa processen. Den här
barngruppen visar respekt för varandra och har väl utvecklad social
förmåga som vi uppmuntrar och stärker. De är lyhörda för varandras
styrkor och behov och erbjuder sig att hjälpa en kompis när det
behövs. Våra promenader och aktiviteter i närmiljön har bidragit till
många möten med samhället, både
spontana och planerade. Vi
”Förskolan ska ge varje barn
upplever att samhället ser barnen
förutsättningar att utveckla:
som en tillgång och uppskattade
förståelse för samband i
samhällsmedborgare. Vi märker också att barnen får en naturlig
naturen och för naturens
relation till omgivningen och lär sig mycket om samhället och miljön
olika kretslopp samt för hur
människor, natur och
runt omkring.
samhälle påverkar varandra”
(Lpfö 18).
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Vårdnadshavares delaktighet
Vi upplever att vårdnadshavarna har varit delaktiga och nyfikna. Det har varit viktigt för oss att redan
från projektstarten involvera vårdnadshavarna genom att uppmuntra dem att följa vårt arbete. Detta
har kunnat ske genom att t.ex. ta del av dokumentationer både på hemvisten och på Delta, hjälpa
barnen med berättarpåsen och få sms-uppdrag kopplade till projektet (djurspår, vårtecken och
fjärilar). Vi har bjudit in vårdnadshavare och barn att gemensamt skriva en saga. Denna lästes in av
barnen och visades tillsammans med barnens illustrationer på vår vinterfest. Snällkalendern har varit
ett sätt att skapa samtal mellan barn och vårdnadshavare där social hållbarhet är i fokus.
På föräldramötet presenterade vi projektuppstarten, filmer på barnens berättande samt påtalade
vikten av att samtala med och läsa för sina barn. De fick också en inblick i miljöerna kopplade till
projektet. Flera vårdnadshavare har också bidragit till material till miljöerna.
Flera vårdnadshavare har under våren påtalat att de uppskattar att vi tar tillvara på barnens intresse
och olika förmågor. De ser kopplingar till läroplansmålen och upplever att det finns en röd tråd mellan
hemvisterna.

Pedagogernas processer
Varför blev det som det blev?
Genom att vi har erbjudit så många olika uttrycksformer har alla fått möjlighet att utveckla sitt
lyssnande och berättande som var vårt syfte.
Intresset för berättande väcktes vid berättarväggen där vi gav dem
metoder och verktyg. När vi sedan introducerade Kurranboken och
gjorde bildpromenader skapades nyfikenhet och barnens fantasi
väcktes. Här fångade vi upp barnens tankar och gav dem möjlighet att
diskutera och samtala. Genom att barnen tog med något i
berättarpåsen som var viktigt för dem upplever vi att både föräldrar
och barn blev engagerade och delaktiga. Begreppet berättarpåse var
känt för barnen sedan tiden på Rubinen och gav barnen en
förförståelse inför berättandet. Detta blev också början till att skapa
egna berättelser och böcker. Här såg vi hur intresset för skriftspråket
ökade och smittade. Citat: ”Man kan säga att det blir en skrivarsmitta”
(Sagt av ett barn på Diamanten).
Vi har synliggjort projektet genom att på olika sätt presentera det och
uppleva det inne på hemvisten, på gården och i vår närmiljö. Projektet
kan leva överallt.
Litteratur vi läst gav oss tankar på hur vi ville introducera bokprojektet. Vi blev engagerade och fick en
gemensam utgångspunkt. Föreläsningen med Ann-Marie Köhrling har gett oss många nya tankar kring
hur vi arbetar med miljöerna kopplat till berättande och litteratur. Vi har kunnat ta oss an
Kurranböckerna med öppet sinne eftersom de var okända för både barn och vuxna. De tre böckerna
har varit som en ram
i projektet.
”RAM-begränsning- Tanken är att när barn får ramar och begränsningar- genom ett
urval av material, iscensättningar eller ett valt innehåll- går de djupare,
koncentrationen blir starkare och de blir mer kreativa och uppfinningsrika i mötet
med det utvalda” (Hansson 2018, s.191)
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Det var vårt ansvar
att skapa en grund i

miljöerna som utmanade barnens tankar och gav dem ett gemensamt sammanhang. Vi har varit noga
med att introducera miljöerna. Vi har tillfört material och skapat miljöer som främjar lärande möten
och detta leder till att barnen nyttjar alla miljöerna.
Att hela förskolan startade upp projektet tillsammans med igenkännande karaktärer hölls projektet
levande i huset och skapade en gemenskap. Syfte med det vi gjorde, samma karaktärer, delgav
varandra, barnen och personalen har olika lärprocesser av samma händelse.
Vi pedagoger utvecklas hela tiden i att ta tillvara det som barnen upplever och är med om. Vi lyfter
fram det i miljön på olika sätt och vi erbjuder ofta barnen att skapa kring det. Det är tydligt för oss hur
miljön inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande och lärande. Vi ser miljön som den tredje
pedagogen i vår verksamhet. Genom att projicera bilder och filmer på väggen får de uppleva en annan
dimension på ett spännande och lustfyllt sätt. Detaljer blir tydligare och de samtalar och fantiserar
tillsammans. Det skapar också ett intresse och förståelse för den digitala tekniken. Fjärilsprocessen
blev en utmaning för barnen att omvandla fantasi till verklighet. Där faktaböcker/filmer stödjer deras
lärande och vår undervisning om naturkunskap som gav många tillfällen att resonera och reflektera
om.
”Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera,
dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika
uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,”(Lpfö18).

Vi ser tydligt i leken hur de bearbetar olika tankar och processer som berör hållbarhet. En erövrad
kunskap om natur och samhället stärker barnens respekt och värnande för hållbar utveckling. Skogens
olika aktiviteter av forskande, fotograferande och dokumenterande gav barnen delaktighet och
engagemang vad som de själva ville fördjupa och utveckla sig i.
En bidragande orsak till att alla barn får en möjlighet att bli delaktiga och inkluderade är att vi har
personal med annat modersmål. På så sätt får barnen hjälp att förmedla sina tankar och förstå
sammanhang. Vi ser även att uppdelningen i grupper (Juveler och Skatter) gör stor skillnad för att
kunna fånga upp och utmana barnens processer.
Vi har bjudit in vårdnadshavarna på olika sätt för att skapa delaktighet. Det har blivit tydligt för oss
vilken vinning det är att vårdnadshavarna följer med barnen in i miljöerna vid hämtning och lämning
eftersom det ger dem en större inblick i vad som sker.
Vilka verktyg har blivit nya och Hur har vårt sätt att undervisa förändrats?
o
o
o
o
o
o
o
o

Vi var mer förberedda på hur barnen skulle möta projektet och hade avsatt tid redan innan
sommaren.
Bilder i miljöerna för att skapa intresse och nyfikenhet för berättande.
Av erfarenhet vet vi att gemensamma upplevelser är viktiga och detta utvecklade vi i år med
att ha igenkännande karaktärer, rekvisita och signatur vid storsamlingarna.
Vi har börjat använda böcker av olika genrer som är placerade i de olika miljöerna.
Projektet har funnits med i olika miljöer, både på förskolans gård och i närmiljön.
Vi har blivit bättre och tryggare på att fokusera på det väsentliga under reflektionen och välja
riktning. Vi vågar välja riktning utifrån vad barnen behöver och utifrån läroplanen.
Vi har använt oss ännu mer av digitala verktyg; faktafilmer, söka fakta tillsammans med
barnen, projicerat upp bilder. Reflekterar över bilder och filmer med barnen.
Vi låter dokumentation av projektet finnas kvar i miljöerna för att ge alla barn tid att upptäcka
och ta till sig projektet i sin takt.
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o
o

Vi har haft bra former för samarbete med föräldrar. Enkla uppdrag där vårdnadshavare och
barn kan vara delaktiga i vårt projekt.
Delta har använts regelbundet och har stärkt samarbetet och kommunikationen mellan
förskola och hem.

Kompetensutveckling
Föreläsning utifrån boken ”Att ge form åt förskolans innehåll”
Nätverk med andra pedagoger Hållbar utveckling/ekologisk känslighet via Reggio Emilia institutet
södra närverk
Föreläsning av Maria Pelle Bäck ”Hållbar utveckling”
Workshops med musikateljérista och pedagogista kopplat till musik, natur och digitalitet.
Implementering av Lpfö 18

Litteratur
Barnbokens magi, lärande samspel i sagans värld av Marie Eriksson
Att ge form åt förskolans innehåll av Hege Hansson
Den synliga förskolan av Martina Lundström
Lärande för hållbar utveckling i förskolan av Sanne Björklund
Läroplanen lpfö 18, Skolverket

Sammanfattning
Vi ville ge barnen möjligheter att genom olika uttrycksformer utveckla sitt lyssnande och berättande
om det som är viktigt för dem.
Lyssnandet och berättandet är något som barnen har utvecklat. Barnen har dramatiserat det de har
berättat genom många olika uttrycksformer och bilder.
Barnen har förvaltat och använt alla uttrycksformer som finns för att berätta berättelser.
Barnen har fått en förståelse och intresse för boken.
Boken är en berättelse som barnen kan leva ut, boken kan konkretiseras, dramatiseras.
Barnen har berättat berättelser utifrån sin verklighet men även utifrån inspiration och intresse.
Genom lyssnandet och berättandet har det funnits en demokratisk grund, då barnen respekterar, är
nyfikna och lyssnar på varandra.
Via sina redovisningar för varandra har barnen använt sig av olika tekniker och metoder som ex drama,
skapa en egen film.
Det har skapat ett större intresse för skriftspråket, projektet har bidragit till att det har kommit tidigare
än vad vi har sett tidigare. Texten har fått en betydelse, skriftspråket står för någonting.
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Barnen har fått en förståelse på ett djupare plan för sin omvärld genom att de har fått rätt
förutsättningar att utforska.
I de mindre grupperna har barnen fått tid och utrymme till att kunna berätta.
”Vi ger barnen nya kulturella referenser och gemensamma upplevelser så att de kan använda dem i
iscensättningarna och scenografier i sin lekmiljö. Vi byter ut och för att svara på barnens lek och utmana den
vidare. Barnen kommer underfund med hur materialen fungerar och hur det kan kombineras.”
(2018 Hansson)

Några verktyg som har varit starka i år är den gemensamma uppstarten, pedagogernas förberedelser,
läslyftet, barnen har fått tid att berätta och att projektet är levande i miljöerna.
Den gemensamma uppstarten har skapat en röd tråd genom hela projektåret. Det har bidragit till
många igenkänningsfaktorer genom karaktärerna. Pedagogerna fick tid att iscensätta startmiljöer och
även läsa in sig på litteratur som berörde projektet, Barnbokens magi och Utbildning och undervisning
i förskolan. Lyhördheten för barnens intresse har drivit och påverkat projektet framåt. Barnen har haft
inflytande och delaktighet över att påverka lek- och lärmiljöerna.
De har fått fördjupa sina tankeprocesser via många olika uttrycksformer. Vi ser att ateljé och drama
har blivit starka uttrycksätt för barnen i år men även användandet av digitala verktyg. Barnen har fått
stor materialkännedom och kan påverka sina val av material för att skapa rekvisita och på så sätt
utveckla projektet vidare.
Dokumentation av projektet finns kvar och är levande i miljöerna för att ge barnen tid att upptäcka
och ta till sig projektet i sin egen takt.
Vi känner trygghet i det projekterande arbetssättet. I det projekterande arbetssättet möjliggör vi att
hela läroplanen och varje enskilds barns behov finns med och pedagogerna har vågat tänja på
gränserna, vågat testa. Förut fanns det en större försiktighet, nu är gränserna till för att vidgas. Vi kan
se att innehållet i det stoff som barnen får möta innefattar många delar ur läroplanen, som ex
naturvetenskap, teknik.
Pedagogerna har medverkat i läslyftet för förskolan från skolverket. Detta har hängt ihop med
projektet och har gett pedagogerna verktyg för att arbeta med böcker och texter på olika sätt. Läslyftet
har gett kraft in i projektet och det har det skapats lek- och lärmiljöer, berättarmiljöer, böcker och
bilder har fått en stor betydelse för barnen. Böckerna har satts in i flera miljöer och i andra
sammanhang, både inom- och utomhus. Det har funnits strukturerade samtal och reflektioner mellan
pedagogerna som skapar en medvetenhet kring berättandet och läsandet.

”Det barnen har upplevt, sett, hört och läst kommer till uttryck och befästs genom leken. Det växer, virvlar
iväg, utvecklas och väcker nya tankar. Leken ger upplevelser och kunskaper mening och med fantasins hjälp
kan kunskaperna fogas samman till nya insikter och fördjupad förståelse.” (2017 Eriksson)
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Vi ser att inte enbart det verbala språket är starkt, bilder, tecken som stöd, kroppsspråket gör att det
finns en variation i kommunikationen mellan barn-barn och barn-pedagog.
I det projekterande arbetssättet har vi hittat naturliga knytpunkter med föräldrar, samhället och
närmiljön. Pedagogerna är trygga i att hitta samarbetsformer med olika aktörer och ta tillvara på deras
kunskaper. Under året har vi fördjupat föräldrarnas delaktighet genom att hitta mötesplatser via
barnens intressen.
Utifrån tidigare erfarenheter har årets projekt lyfts ut i närmiljön, till många olika platser som
förskolans gård, skogen, ängen och samhället. Vi vill att förskolan ska vara en del av samhället och att
samhället är en del av förskolan.

”Loris Malaguzzi lyfter fram ett alternativt sätt att möta föreställningen om det kompetenta barnet.
( Barsotti 2005.) ”Istället för att fokusera på det enskilda barnets utveckling och maximal kapacitet att lära,
vill han rikta sin nyfikenhet på barnet som medmänniska med ett rikt och komplext inre redan i nuet. Alltså
barnet som tänkande och handlande med människa snarare än som ett objekt för lärande. Fokus flyttas då,
till att se barnet som en samhällelig resurs redan i sitt varande i nutid. Alltså inte bara att synas och höras på
platser utanför förskolan utan också genom att bli lyssnad på och få sina frågor och perspektiv tagna på
allvar vid beslutsfattande.”(2019 Lundström)

”Sagan har blivit verklig för att fantasi och fakta har blivit en verklighet”
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