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Inledning 
Förskolorna Miklagård och Skattkistan ligger i Götenes norra förskole område. 

Barnen som går på förskolorna har en bredd av olika hemkulturer. Förskolorna 

arbetar projekterande och med ett arbetssätt som har utvecklats under flera år och 

blivit förskolornas egna. Kompetensutveckling och reflektion pedagogerna 

emellan har bidragit till nya insikter om hur barn lär och hur barn med hjälp av 

olika uttrycksformer i projektet hittar sin ingång i att lära.  

 

Pedagogerna har använt sig av tidigare års 

erfarenheter av drama och sin kreativitet att hitta 

nya former för att få igång berättandet ytterligare. 

Det finns en vilja och ambition hos pedagogerna 

att stärka barnen och ge dem flera olika verktyg i 

sitt sökande efter kunskap och att få uttrycka sina 

tankar. Det kollegiala lärandet har utvecklats 

under året och flera av pedagogerna har hållit i 

workshop kring projekterande och digitala 

verktyg där kollegor från förskolorna i 

kommunen deltagit.  

 

Under två års tid har förskolorna medverkat i ”Läslyftet”, Skolverkets 

kompetensutveckling för förskolan, vilket vi ser har inspirerat och satt avtryck i 

årets projekt, ”Berätta ännu mera”. Berätta ännu mera är en fortsättning och en 

fördjupning av förra årets projekt ”Berätta mera”. Det har varit ett roligt projekt 

där vi haft fortsatt fokus på berättandet utifrån böcker och sagor, samt barnens 

egna upplevelser och upptäckande i form av möten med natur, människor och 

samhället. Boken har varit central, men vi har också synliggjort vårt berättande 

genom att lyfta ut berättandet i samhället och närmiljön.  

 

 

Vi har på förskolorna haft platser som flera av barnen besökt regelbundet, 

mötesplatser. En fysisk mötesplats har utformats utanför förskolorna. Barnen har 

gått dit med förväntan och mött människor, djur, natur och varandra förskolorna 

emellan.  

 

 

Vi har samlat våra processer i en gemensam projektsammanfattning.  

Varmt välkommen att ta del av våra berättelser.  

 

 och  rektorer  

 pedagogista 

 

Kompetensutveckling och 

reflektion pedagogerna 

emellan har bidragit till 

nya insikter om hur barn 

lär och hur barn med hjälp 

av olika uttrycksformer i 

projektet hittar sin ingång 

i att lära.  
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Projektets syfte 
Vårt syfte är att genom olika uttrycksformer ge barnen möjligheter att utveckla sitt 

lyssnande och berättande om det som är viktigt för dem och andra. 

Att ta tillvara på andras berättelser 

Att barnens berättelser blir synliga i samhället och närmiljön. 

 

Läroplansmål 
Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika 

sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de 

kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och 

samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig 

förändring.” s.8 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 

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

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och 

med skilda syften, 

 

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla 

budskap, 

 
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra, 

 

Läroplanen för förskolan 2018 
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Skattkistans gemensamma upplevelser  

Projektuppstart 

Pedagogerna på förskolan beslöt sig för att skapa en gemensam mötesplats i vår 

närmiljö. Vi valde den nya platsen tillsammans. Vi kallade den Mötesplatsen. 

Där ville vi skapa möten mellan hemvister, andra förskolor och skolor samt 

allmänheten. Vi ville också att platsen skulle präglas av barnens egna avtryck. 

Platsen är belägen längst med en promenadslinga och ett kolonilottsområde.  

 

Vi tog kontakt med Götene kommun för ett samarbete och för att be om lov att få 

lämna avtryck på platsen, avtryck som andra skulle kunna ta del av. Vi fick 

mycket positiv respons och snabb hjälp med att skapa sittplatser och säkra upp en 

bro. Kommunen ordnade även fågelholkar och insektshotell som skulle placeras 

på olika ställen kring mötesplatsen.  

Höstterminen inleddes med en projektuppstart på torget där våra ”projekt-

karaktärer” flög på sin matta och hamnade på mötesplatsen. En pedagog berättade 

om platsen och dess syfte och via en film fick vi följa vägen dit. 

Som en invigning utav vår nya mötesplats gick hela förskolan dit en dag för att 

sätta upp en skylt med förskolans namn, skylten hade barnen skapat tillsammans. 
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Pärlans berättelse  

Imse Vimse kommer till oss 

Vi jobbade med projektet både inomhus och utomhus. Imse Vimse och hans 

kompisar följde oss under hösten. Vi sjöng, läste och berättade med hjälp av våra 

böcker (Ellen och Olle sjunger) om spindlarna. Spindlarna fanns med i leken både 

inne och ute, på promenaden och i våra samlingar.  

Från förra läsåret hade vi med oss att barnen älskar att sjunga och att Olle och 

Ellen böckerna var något som fascinerade barnen. Vi började sjunga sången Imse 

Vimse spindel vi utvecklade och lade till olika versioner av sången. Barnen fick 

lyssna på sången på flera olika språk som finns i gruppen. Vi tillförde rekvisita, 

bilder på sol och moln och en spindel. Vi tecknade till sången. Vi såg tidigt att 

barnen tog till sig tecknen och började använda dem.  

Spindeln följer med oss på upptäckfärd 

Vi tog ut spindeln, vi hängde den i ett 

gummiband i ett träd. Barnen kunde nå 

den och uppskattade den, de blev både 

förtjusta och förskräckta när spindeln 

kom emot dem.  Barnen letade upp 

platsen där spindeln var, de sökte upp 

den gång på gång när de kom ut. Det 

blev som en mötesplats kring spindeln. 

När vi började ta oss utanför gården fick 

spindeln följa med dit vi gick, till 

lekplatsen, mötesplatsen och även Kan 

själv utställningen. 

Spindeln visade vägen in till ateljén. 

Där erbjöds vid ett tillfälle strimlat papper att leka i och uppleva. Vid ett annat 

tillfälle fyllde vi baljan med kokt spagetti och gömde spindlar i spagettiröran. Då 

fick barnen själva hitta in, dörren stod öppen. Några i taget hittade in. De intog 

röran väldigt försiktigt. Några smakade. En del barn iakttog de andra. Det tog ett 

tag innan de hittade en spindel. Ett barn hittade första spindeln och så hittade ett 

barn till en. Det blev som en signal att det kanske finns fler. Då satte de igång att 

leta mer fokuserat. I den ena gruppen blev det mer fokus på spagettin och att 

samla, flytta på spagettin än att samla på spindlar.   

Spindeln visade oss in i 

projektet genom att vara med 

där barnen var och i det vi 

gjorde. Spindeln kunde berätta 

för oss och barnen kunde 

berätta för spindeln i vår 

undervisning. 
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Möte med penslar färg och vatten 

I ateljén fick barnen möta färg och 

måla på ett stort papper på staffliet. 

Vi såg att vatten överlag var av 

intresse. De stod länge och tvättade 

penslarna när vi målat. Barnen 

skapade sina egna spindlar genom 

handtryck där processen fortsatte 

genom att vi lade till olika material. 

Vi samtalade med barnen vad 

spindeln ville ha på sin tavla.  

När vi senare var i ateljén såg vi att 

barnen gärna målade på händerna 

och tryckte på pappret. Vi målade även till musik.  

Barnen fick möta vattenlek under flera tillfällen. Vi såg att de var fokuserade när 

de fick möta vatten. De fick använda mått, vispar. I början var det mycket fokus 

på att plocka fram och plocka i. Vid andra tillfällen tillförde vi vispar och testade 

hur vattnet betedde sig på olika sätt. Vi tog ut vatten och penslar utomhus för att 

måla med vatten på sandlådekanten och barnen lekte med regnvattnet. 

 

Bilder och tecken som skapar meningsfullhet för barnen 

Dokumentationsbilder och bilder på barnen inspirerade till tankar, 

kommunikation, ord och namn. Vi la ut dokumentationer på Delta, vår 

lättplattform så att barnen kunde titta och ”kommunicera” med sina 

vårdnadshavare. Barnen ville visa och berätta om det de hade varit med om. Vi 

använde tecken och barnen började använda dem mer och mer. 

Vårdnadshavarna blev ombedda att skicka bilder på barnens dörr och personer i 

familjen. Dessa bilder satte vi på en stor dokumentationsvägg med plexiglas över, 

intill tavlan ställde vi en bänk. Detta blev en plats där barnen och pedagogerna 

samlas. Barnen pekade, sa några ord som mamma, pappa, katt. De visade på 

sin egen bild och på någon annans. Pedagogerna tillförde frågor så att samtalet 

fortsatte. Vi satt upp bilder på vår gård, bilder på sånger, djur och färger. Barnen 

stannade ofta till och ville sjunga och prata om bilderna.  

Dokumentationsbilder och 

bilder på barnen inspirerade 

till tankar, kommunikation, 

ord och namn.  
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Under hösten vidgade vi våra vyer tillsammans med barnen. Vi gick promenader i 

närområdet och började att besöka vår nya mötesplats. Syftet med promenaderna 

var olika, för barnen blev vägen till mötesplatsen den viktiga upplevelsen.  

 

Fokusfrågor till projektet: 

För att fördjupa projektet ytterligare, gjorde vi en tillbakablick över hösten och 

valde tre fokusfrågor utifrån de spår vi valde. 

 

 

 

 

 

 

Ett drama växer fram 

Med hjälp av boken ”Lilla spindel 

på flygande äventyr” utvecklade vi 

vårterminens projekt. Barnen fick 

ära känna Lilla spindel och hans 

familj i vår gemensamma 

torsdagssamling.  Vi dramatiserade 

bokens berättelse med hjälp av 

rekvisita som vi tillverkat själva. 

Berättelsen växte fram sakta för att den skulle ”landa” hos barnen och för att de 

skulle få lära känna figurerna. Genom barnens intresse för bussarna ute på gatan 

så fick bussen i boken en framträdande roll i projektet. Berättelserna och 

dramatiseringen upprepades ett par gånger för att skapa en igenkänning och 

djupare förståelse för innehållet i boken.  Arbetssättet fångade barnen och vi såg 

att barnen utvecklade sin förmåga att lyssna och återberätta. Detta märktes tydligt 

när vi hade storsamling på torget med hela förskolan. De var förväntansfulla och 

Hur utvecklar vi miljöerna utifrån barnens 

intressen? 

Hur kan leken möta barnens berättelser 

Med vilka uttrycksformer kan vi ge vi barnen 

möjligheter att uttrycka sina tankar kring familjen 

och hemmet? 
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visste vad som förväntades av dem. Efteråt kunde de på olika sätt förmedla och 

reflektera över det de sett och upplevt. 

Vi laminerade bilder från 

berättelsen, dessa placerade vi ut i 

barnens lekmiljöer både inne och 

ute.   

Vi har tidigare haft en 

dokumentationsvägg där vi satt 

upp bilder med bokplast.  I år fick 

vi tänka om, vi gjorde en bildvägg 

där barnen själva kunde sätta upp 

och ta ner bilder. Detta var ett tips 

som vi tog till oss från en 

föreläsning på ht-2019. På tavlan 

fanns bilder från boken ”Lilla 

spindel” och dokumentationsbilder 

från olika aktiviteter. Miljön blev 

en plats för reflektion, berättande 

och språkutveckling. Barnen sa: 

”knacka”, ”spindel”, ”huset”, 

”mamma”,” pappa”. De pekade 

på varandra och räknade och sa 

varandras namn.   

 

Tillsammans med barnen gjorde vi om vår kub till Lilla spindels hus där barnen 

kunde knacka på och leka lilla spindel. Barnen målade framsidan på huset 

tillsammans. I takt med att sagan om spindeln växte fram tillförde vi rekvisita 

(laminerade figurer, spindelvantar, spindelsängar mm). För barnen blev det viktigt 

att knacka på dörren och se om någon var hemma. Barnen lekte med figurerna 

utifrån berättelsen men gick inte själva in i några roller.  

I vårt berättande återkopplade vi till vad som hänt tidigare i berättelsen. Då såg vi 

att barnen kom ihåg och kunde återberätta. De visade igenkänning och glädje. I 

den spontana leken såg vi att berättelsen och figurerna ofta fanns med. Barnen 

ville också gärna förmedla och visa bilder för kompisarna på de andra 

hemvisterna och för sina vårdnadshavare.  
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Mötesplatsen och närmiljön  

Som en invigning utav vår nya mötesplats gick hela förskolan dit en dag för att 

sätta upp en skylt med förskolans namn som barnen själva hade gjort. Pärlan tog 

med en spindel och ett spindelnät och hängde upp den vid platsen, och satte på så 

sätt vårt avtryck där också. Vi sjöng spindelsångerna tillsammans med alla andra 

barnen på förskolan. Barnen visade igenkänning och glädje när vi kom till 

mötesplatsen. Vägen till mötesplatsen blev betydelsefull då den har bidragit till 

möten, tex med andra promenerande, hundar, änder. Utanför skolan, som vi också 

passerade på vägen till 

mötesplatsen, träffade vi ofta 

syskon och barn som tidigare gått 

på Skattkistan som gärna kom 

fram och hälsade. Utmed vägarna 

uppmärksammade barnen olika 

skyltar. Vi tittade på vägskyltar 

men också på förskolans egna 

skyltar som uppmärksammade 

bävrar, sniglar och snäckor bl.a. 

Barnen var intresserade och gick 

gärna fram och pekade på 

skylten, benämnde djuret och 

undersökte naturen runt skylten. 

Vi pedagoger var med och hjälpte 

till att vid behov benämna och 

bekräfta vad barnen såg.   

Vi såg att barnen tyckte att det är 

spännande att gå ut utanför 

förskolegården där upptäckter 

och möten väntade. 

 

Andra platser som vi gick till är tex Prästgårdsängen, hyreshusområdet mitt emot 

vår förskola. Där promenerade vi runt på gångvägarna, tittade på det barnen 

uppmärksammade som cyklar, katter, brunnar, blommor, trappor med mera.  

Lekplatsen som ligger mitt i området besökte vi flera gånger under året.  

Under vårterminen köptes en elcykel in och vi använde oss av den för att vidga 

våra vyer. Den gav oss möjlighet till lite längre utflykter med barnen och själva 

resan i sig har visade sig vara viktig. Barnen visade glädje över upplevelsen och 

blev ivriga att peka och benämna det de såg längst vägen. 

 

 

 

 

 

 

Vi såg att barnen tyckte att det är 

spännande att gå ut utanför 

förskolegården där upptäckter och 

möten väntade. 
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Skapande och uttrycksformer 

Vi använde skapande kopplat till projektet, vi målade bilder av viktiga figurer och 

ting ur boken. Vi använde oss av olika tekniker, målade med vattenfärg, flaskfärg 

och olika kritor. Vi introducerade de olika teknikerna och visade både hur man 

börjar och hur man avslutar skapandet av en viss teknik. Vi såg att barnen visade 

en stor glädje och tillit till sin egen förmåga. Barnen pratade om färgerna och 

lärde varandra färgerna. Vi såg en utveckling i hur barnen använde penslarna och 

visade ett intresse för att färgen skulle hamna på pappret. Ett exempel är när 

barnen fick en instruktion hur man målar med vattenfärg. De tog vatten på penseln 

och ”dansade” med den i färgblocket. Ju mer de ”dansade” desto starkare färg 

blev färgen på pappret.  

En annan viktig uttrycksform för gruppen blev sången. Vi sjöng mycket under 

terminens gång.  Spindelsångerna blev centrala i projektet. Vi använde tecken, 

bilder, röstlägen, dans och rörelser. Vi såg att språket utvecklades genom att vi 

sjöng mycket. Barnen tog egna initiativ till sång och dans och vi hörde att de 

kunde melodierna. För några barn blev tecknen ett viktigt och bra stöd, de visade 

glädje när de kunde hänga med. Spontana danslekar blev mer och mer intressanta 

för barnen, vi såg att de inspirerade varandra. Det fanns en glädje i att göra saker 

tillsammans. Sångerna fick även en plats ute på gården, genom bilder på staketet. 

Vi sjöng och dansade mycket även där. 
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Gården 

Samtliga utav de spindlar som vi jobbade med fick en plats på gården. Imse vimse 

och hans kompisar hängdes upp med resårband i ett utav träden för barnen att leka 

med. Även solen och regnmolnet i sagan fick en plats på trädet. Spindlarna 

fångade verkligen barnen. Barnen tog sig an spindlarna på olika sätt: En del 

testade rörelser genom att dra och släppa spindlarna. För andra blev det viktigt att 

gå och titta om spindlarna var där direkt när vi kom ut på gården. Andra har 

försökte ta med sig spindlarna i skottkärrorna och förundrades av att spindlarna 

flög ut när de gick iväg med 

skottkärran. 

Många begrepp kom i och med 

denna lek: stor, liten, högt, fort, 

snabbt, borta 

Ute finns också de laminerade 

bilderna från boken om Lilla 

spindel som barnen kan ha med i 

sin lek.  

 

Pedagogernas processer 

Varför blev det som det blev? Projektet blev tydligt för barngruppen på grund av 

att vi snävade in projektet från början och utgick från spindeln. För att sedan 

utveckla och följa barnens idéer och intressen utifrån spindeln. Vi har sett att den 

här barngruppen har behövt andra verktyg än tidigare grupper. Vi har fått lägga 

upp strategier som vi har fått utvärdera för att se om vi varit på rätt väg. Det som 

har blivit extra viktigt har varit att se och bemöta varje barns förmåga, behov och 

intressen. Utifrån detta har vi delat gruppen ytterligare. Vi som pedagoger ger 

varandra utrymme att genomföra aktiviteter med en liten barngrupp då vi ser att 

detta ger bättre förutsättningar till att samtala, lyssna och förstå barnen.  

Spindeln som utgångspunkt i projektet har varit en trygghet och något konkret att 

jobba med för oss pedagoger. Det har gjort det lättare för oss att få med varje barn 

och göra dom delaktiga i utbildningen. 

Det har varit tydligt den här terminen att det är i det som sker längst vägen i 

projektet som vi ser barnens utvecklingsområden så klart 

För att skapa trygghet och igenkänning för barnen så har vi jobbat fram fasta 

rutiner över dagen. Grupperna, ute-/innevistelse, aktiviteter, samling före lunch, 

fruktsamling, vila, blöjbyten osv. 

Vi pedagoger har efter kan själv utställningen förberett och erbjudit en aktivitet, 

miljö och sen låtit barnen kliva in och prova medan vi iakttar vad de gör och hur 

de använder och tar sig an det som finns. 
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Rubinens berättelse 

Min bok, min berättelse 

Vid uppstart av läsåret, när barnen kom tillbaka från sommarledighet, fanns en 

likadan berättarbild i båda grupperna. Detta hade Rubinens arbetslag bestämt 

gemensamt vid planeringstillfälle under våren. Under terminen har berättarbilden 

och arbetssättet runt denna förändrats och blivit mer organiserad, ex pedagoger 

som berättar en berättelse. 

 Frågor ställdes till barnen om vad 

som fanns när en dörr i berättarbilden 

öppnades – barnen skapade nya bilder 

både i ateljé och digitalt. Här såg vi 

olika slags lärande; kollektivt lärande, 

fantasi och föreställningsförmåga, 

lyssnande, berättande, processinriktat 

lärande – berättandet fortsätter.  

Vi gjorde barnen delaktiga av 

introduktionen av lekmiljöer (ex då 

Bu och Bä miljön introducerades), de 

plockade in saker i huset. De visade 

att de förstod lekmiljön och en 

igenkänning av tidigare möten med 

bu och bä sedan tiden på pärlan.  

Pedagogens roll blev att väcka 

barnens nyfikenhet och tillföra tankar, 

bilder, aktiviteter, material, miljöer 

mm utifrån barnens intressen. 

 

 

 

Bildstöd väckte barnens intresse och nyfikenhet över vad som skall hända i 

utbildningen. Vi såg att tecken som stöd (TAKK), stärkte barnens språk och 

förståelsen för innehållet och stöttade dem att våga prata, kommunicera. Vi såg att 

tecken kan vara ett stöd för dem som är blyga och för de som inte kan uttrycka sig 

på svenska än. 

Vi arbetade med gemensamma upplevelser, t ex en mötesplats där alla barn 

vistades regelbundet. En delad igenkänning skapade gemensamma erfarenheter 

och barnen inspirerades av varandra att utforska vidare. De utvecklade förmågan 

att orientera sig i närmiljön.  
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Barnen visade ett behov av att berätta och 

reflektera över sin vardag vilket vi såg blev 

lättare/möjligt genom att vi använde oss av 

konkreta material och aktiviteter på förskolan, 

berättarbilden blev en del i reflekterandet. Vi såg 

att det var en framgångsfaktor att ta med sig 

konkreta material tillbaka till förskolan, som var 

kopplade till barnens upplevelser i närmiljön. 

Mycket skedde spontant i mötet med närmiljön, 

utan att pedagogerna alltid hade 

förberett för vad som skulle hända. Vi 

lämnade utrymme för barnens initiativ 

och fokus. Det är ett pedagogiskt 

ställningstagande att ge tid och utrymme 

till att lyssna in vad som är viktigt för 

barnen. 

Barnen upplevde och berättade och 

därefter tillsatte pedagogerna ex 

faktaböcker, material, miljöer och 

aktiviteter så att barnen kunde fortsätta 

forska vidare på förskolan.  

Under hösttermin såg vi att barnen förstod att de kunde hämta information i 

böcker. Vi gjorde en speciell bok med bilder, ord och begrepp från mötesplatsen 

som barnen använde sig av. Genom boken kunde barnen möta platsen på 

förskolan, reflektera och samtala. Ett barn i gruppen tittade på bilderna av 

sniglarna och snäckorna i stort sett varje dag.  

Vi sätter avtryck och skapar möten 

I området runt mötesplatsen skapades olika slags 

avtryck från Skattkistans alla barn. Vi satte bl a upp 

en skylt med ordet snigel på olika språk. Tanken 

var att det skulle skapa en nyfikenhet från övriga 

som passerar denna plats.  Vi såg att de vi mötte 

interagerade med oss pedagoger och ville prata, så 

vår utmaning blev; ”Hur kan vi få med mötet mellan 

barnen och de vi möter?” Vilket material kan stötta mötet mellan barnen och de vi 

möter? Vi kan ha fler ”stopp” där det finns något att berätta om. En bit in på 

terminen uppmärksammade vi att Förskolan Miklagård hade upptäckt att 

Skattkistan hade en mötesplats och de började lämna lite avtryck på mötesplatsen. 

 

Vi arrangerade ett möte med två äldre människor med en hund. Vi tänkte att 

barnen skulle få ett möte och ett samtal, fokus blev hunden. Barnen sa, vi tror 

att du är farmor. Vi mötte några människor spontant, barnen visade sina 

snäckor.  

 

Det är ett pedagogiskt 

ställningstagande att 

ge tid och utrymme 

till att lyssna in vad 

som är viktigt för 

barnen.  

”Hur kan vi få med 

mötet mellan barnen 

och de vi möter?” 

Vilket material kan 

stötta mötet mellan 

barnen och de vi 

möter? 
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När vi frågade barnen vad de mött på och runt 

mötesplatsen, sa de; sniglarna, tanter, en katt. 
Vi frågade även barnen hur kan vi göra något för att 

folk ska stanna till på vår mötesplats?  

Vi kan bjuda hundarna på vatten och 

sätta blommor där, för då kanske någon stannar. 

Någon sa; farmorarna blir glada om de hittar stenar med något 

målat på, Vi kom på att det var lättare att ställa frågor när vi kom tillbaka till 

förskolan Vi visade bilder och filmer för att återkoppla. 

 

Uttrycka sig med hundra språk - en rättighet 

Vi märkte att de yngsta barnen hade ett stort behov av att uttrycka sig i sång, 

musik, drama och skapande. De tyckte att det var roligt att möta konkreta material 

och återkommande aktiviteter/material. Vi erfor att barnen uttryckte sin sociala 

och empatiska kompetens i mötet med varandra, ex genom att ett tredje barn 

visade två barn hur man kan bearbeta en konflikt. De lite äldre barnen uttryckte 

sig mer med det verbala språket och kopplade ihop att man kan få ner berättelser i 

skrift och komplettera med foton för att komma ihåg berättelsen. Bilder, collage, 

projicering och filmer från aktiviteter som visades på förskolan för barnen lockade 

fram berättandet och barnet utvecklade en förståelse för sig själv och sin omvärld. 

Barnen bearbetade sina upplevelser. 

När barnen arbetade med bildskapande hörde 

dem säga; du får lära mig att dansa 

med penseln. Vi målade på olika 

naturmaterial. Barnen sa, man får trycka 

försiktigt annars lossnar färgen. De 

tyckte det var roligt att möta material. De var 

där och upplevde så mycket. När de målade sa 

de, sen ska vi tvätta. Vi såg även att när barnen fick bilder att titta på när de 

skulle ex måla, blev de stärkta i sin förståelse. Barnen frågade; Hur gör man? 

Vi gav dem tankar kring hur man kan göra, hur man kan starta. De behövde den 

undervisningen. Det gav oss personal möjlighet att reflektera över hur 

undervisningen skulle gå till samt hur vi pedagoger skulle guida barnen att 

utveckla sitt bildskapande. :  

 

 

Vi har kommit på att det 

är lättare att ställa 

frågor när vi är tillbaka 

på förskolan 

Det ger även oss personal 

möjlighet att reflektera över 

hur undervisningen skall gå 

till samt hur vi pedagoger 

ska guida barnen att 

utveckla sitt bildskapande. 

”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan 

ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer.” S10  

Läroplanen för förskolan 2018 
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Ett berättande växer fram 

Miljöerna förändrades i takt med vad barnen har visade intresse för. Vilket vi 

upplevde att barnen själva var medvetna om, de var mycket aktiva och delaktiga i 

att utforma tillsammans med personalen. 

Vi hade olika ingångar i berättandet. ”Det personliga berättandet om sig själv”, 

”berättarväggen”, ”Bu och Bä”, 

samt den gemensamma 

projektuppstarten med mötesplatsen 

i fokus. Vid flera tillfällen använde 

vi oss av igenkänning och tidigare 

erfarenheter från förra läsåret, t ex 

Bu och Bä och karaktärerna från 

Sagostunden. Ingångarna i projektet 

blev att ta tillvara på det barnen 

samtalade om i gruppen, ex katten, 

sniglar, snäckor, tåg, fåglar, 

luftballonger, rönnbär, båten m fl.  

 

Vi gav dem tid att utforska, fördjupa sig och stanna kvar i sitt intresse. Alla 

vågade inte delta från början, men kom och deltog efter ett tag. Med hjälp av 

bilden barnen hade med sig hemifrån berättade de om sig själv när de var riktigt 

små. Därefter ville barnen använda sin berättelse vid flera tillfällen spontant för 

att berätta sin berättelse för andra. Vi såg en stolthet över den egna berättelsen. Vi 

såg att barnens lyssnande på varandras berättelser utvecklades. De lärde sig 

formen och vet hur det går till. Berättarlådan som användes vid dessa tillfällen 

blev en tydlig signal för dem om vad som skulle ske och skapade en förväntan hos 

barnen.  

Genom läslyftet uppmärksammades flerspråkigheten på förskolan.  

Vi gjorde språkkartläggning och satsade på att 

flerspråkigheten skall märkas i vår utbildning. Vi 

involverade föräldrar och språkresurser som finns 

på förskolan och kopplade till begrepp och ord i 

projektet.  

.  

I sammanhang där vi hade 

faktaböcker, märkte vi att det är 

en ingång till att berätta-, samtala 

om- och locka fram språket hos 

barnen. Böcker fanns tillgängliga 

hela tiden i flera miljöer. Barnens 

ordförråd ökade, ord och begrepp 

inom natur, teknik och matematik 

användes kontinuerligt och i 

konkreta sammanhang.  

I sammanhang där vi 

har faktaböcker, märker 

vi att det är en ingång 

till att berätta-, samtala 

om- och locka fram 

språket hos barnen.  
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Även våra promenader i närmiljön lockade fram ett berättande om vad barnen 

hade upplevt. Här blev det barnens fantasi och kreativa förmågor som fick 

möjlighet att utvecklas. Vi märkte och reflekterade att utevistelsen skapade samtal 

och reflektioner som man sedan kunde arbeta vidare med inne på förskolan.  

”Vad konstigt att månen är där nu, den är ju där när jag sover”.  

Detta vidgade barnens vyer, intressen och vi kunde arbeta vidare med 

nyfikenheten. Vi var närvarande och lyssnade in barnens reflektioner och samtal 

och tog undervisningen vidare utifrån detta.  

Vi använde oss av projicering i våra miljöer. Detta sätt att iscensätta en miljö blev 

stöttande i leken, nyfikenheten och språket. Vi använde oss av ”greenscreen”. 

Detta var ett nytt undervisningssätt för både personal och barn, som möttes av 

både glädje och förundran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

Läroplanen för förskolan 2018 

Vi märker och reflekterar 

under höstterminen att 

utevistelsen skapar 

samtal och reflektioner 

som man sedan kan 

arbeta vidare med inne 

på förskolan. 

Vi märkte att barnen 

utvecklade sin fantasi och 

föreställningsförmåga och 

att de utforskade 

möjligheter med att gå in 

och ut ur fantasin. 
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Våra fokusfrågor 

För att fördjupa projektet ytterligare, gjorde vi en tillbakablick över hösten och 

valde tre fokusfrågor utifrån de spår vi valde. De spår som vi såg var möten med 

en berättelse och möten med närmiljön. 

 

 

 

 

 

Möten med en berättelse 

Vi bestämde oss för att arbeta med boken ”Se 

upp för krokodilen” av Lisa Morini på hela 

hemvisten. Vi ville skapa en röd tråd och skapa 

gemenskap, samspel och samverkan mellan 

smågrupperna.  I kompetensutbildningen 

”Läslyftet”, modell ”Läsa och berätta” fick vi tips 

och fördjupad metod på hur vi kunde använda oss 

av böcker som ett verktyg för att främja barnens 

språkutveckling. Vi märkte att detta skapade ett 

gemensamt språk för gruppen. Vi introducerade 

berättelsen på olika sätt, bl.a. genom 

bildpromenad och iscensättning av bokens 

miljöer. Redan från början 

såg vi att djuren, naturen, 

äventyret och spänningen i 

berättelsen fångade barnens 

intresse.  

 ”Jag älskar att gå på 

äventyr” 

 Det är en mening vi hört 

vid flera tillfällen. 

Vår förskola har under flera 

år haft storsamlingar för att 

skapa samhörighet, 

gemenskap och förståelse 

för varandras del i projektet 

i hela huset. I Rubinens 

storsamling dramatiserade vi boken på vår scen. Ett barn deltog i dramatiseringen 

tillsammans med pedagogerna. Vi vill att varje barn ska få olika ingångar i 

projektet via hundraspråkligheten, så det blir meningsfullt och utvecklande för 

alla utifrån barnens olika förutsättningar under en lång tid. 

I kompetensutbildningen 

”Läslyftet”, modell ”Läsa 

och berätta” fick vi tips 

och fördjupad metod på 

hur vi kunde använda oss 

av böcker som ett verktyg 

för att främja barnens 

språkutveckling. Vi märkte 

att detta skapade ett 

gemensamt språk för 

gruppen. 

Vad intresserar barnen i berättelserna? 

Hur utvecklar vi miljöerna utifrån barnens berättelser? 

Hur skapar vi ingångar för alla barn i projektet?                          

Hur blir barnen delaktiga i andras/omvärldens berättelser? 
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Genom dramatisering bjöd vi in barnen till att delta och få ”glädjefyllda minnen”. 

På så sätt gav vi barnen upplevelser som de kunde använda sig av i samspel med 

andra barn. Vi såg och hörde att de använde sig av dramaturgin och berättandet i 

leken. Boken blev kärnan till att barnen nu kunde förundras, lyssna, ställa frågor 

och dramatisera på en ny nivå. Vi märkte att barnen utvecklade sin fantasi och 

föreställningsförmåga och att de utforskade möjligheter med att gå in och ut ur 

fantasin. De tittade i boken och visade känslan rädd både med uttryck och tecken. 

De levde sig in i berättelsen och lekte 

berättelsen. När barnen lekte berättelsen 

fantiserade de ibland nya äventyr. Barnen 

tog gärna med boken som inspiration i 

ateljén.   

Vi såg att de inspirerade varandra i 

skapandet i ateljén med olika material, 

lera, papier maché, naturmaterial osv. 

Mycket av det som barnen skapade blev 

sen tillgängligt för lek och iscensättning.  

Barnen kommunicerade och lekte kring 

djur. De pratade om olika arter, vad de 

äter, hur de ser ut. De visade intresse och 

uppmärksammade likheter och olikheter, 

de gjorde jämförelser och reflekterade 

tillsammans i leken och skapandet, vi 

hörde hur de värnade om vår natur.  

 

Vi vill att varje barn får olika 

ingångar i projektet via 

hundraspråkligheten, så det blir 

meningsfullt och utvecklande för 

alla utifrån barnens olika 

förutsättningar under en lång tid.  
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Barnens egna berättande om när 

de var små utvecklades med 

”berättarburkar”. De fick 

konkret och praktiskt jobba 

skapande med sin berättelse. De 

har utformade sin egen 

”berättarburk” och syftet med 

dessa burkar var att barnen 

skulle få ge uttryck för det som 

är viktigt för dem. Det gick från 

det konkreta till det mer 

abstrakta.  Lyssnandet 

utvecklades med 

”berättarburkarna – min 

berättelse”. Från början var det 

inte prioritet hos barnen att berätta för andra än pedagogen och att göra burken. 

Allt eftersom utvecklades det till ett lyssnande när kompisarna visar och berättar.  

Vi märkte att de yngre barnen utvecklade sin verbala förmåga och berättarglädje, 

kanske till följd av att vi nyttjade många bilder på det vi var med om. Bilderna är 

tillgängliga hela tiden skapade ett återberättande och reflekterande samtidigt som 

de också inspirerade fantasin i leken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

23 

Möten med närmiljön 

För att göra barnens berättelser synliga i samhället fortsatte vi att utveckla 

”Mötesplatsen”. Det var meningen att det skulle vara en plats där barnen mötte 

natur och samhälle -sin omvärld. Vi ville att barnen skulle känna att de är en 

del av samhället, att de sätter 

avtryck tillsammans. Under våren 

skapade barnen tydliga avtryck av 

förskolans närvaro vid mötesplatsen. 

Platsen blev levande och välkomnande. 

Det fanns olika skyltar som barnen 

kommunicerade med omvärlden 

genom, fågelholkar, en sol av hönsnät 

och tyg, snigelhus, insektsholkar, 

småfigurer som hängde i träden, 

vattenskål till hundar som gick förbi 

osv.  Allt detta var avtryck kring sådant 

som varit viktigt för barnen under året, 

de kände sig värdefulla. Barnen visade 

gärna, de gjorde människor vi mötte 

uppmärksamma på platsen och det som 

fanns där. Vi började möta flera andra 

barngrupper i olika åldrar runt mötesplatsen. Andra viktiga platser för barnen på 

blev ängen, parken vid Vikingagatan och Heldesborg. Heldesborg är ett 

äldreboende, små grupper av barn fick möta äldre personer i vårt närområde. Det 

blev samvaro och samtal, ofta om delade erfarenheter på olika sätt, det vi har 

gemensamt. Barnen och de äldre möttes tillsammans kring något konkret, när de 

tex skapat med ull.  

För att utmana barnen tillförde vi material de var intresserade av. Vi tog med oss 

material ut som stöttade barnens utforskande, ex litteratur, insektshotell, kikare. 

När vi var ute plockade vi med oss material från platser vi var på och fortsatte 

utforskandet på förskolan. I mötet mellan material och med hjälp av erfarenheter 

från närmiljön startade nya processer och lärande i förskolans miljöer. 

Vi reflekterade tillsammans med barnen med hjälp av bilder som fanns i våra 

lärmiljöer. Vi märkte att barnen återkopplade, att trådar vävdes ihop, ett 

ritzomatiskt lärande. Lärandet skedde om och om igen när barnen reflekterade och 

befäste kunskapen.  

 

 

 

Det är i växelspelet mellan möten och erfarenheter i omvärlden och 

hur vi sedan arbetar vidare med våra hundra språk på förskolan 

som processerna sker.  
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Barnen visade stor nyfikenhet och en vilja att undersöka sådant de mötte i 

närmiljön. De la märke till små saker, de stannade och tittade och samlades kring 

sina upptäckter. Upptäckterna skapade relationer och samtal mellan barnen. 

Vi såg barn som inte brukade leka i 

vanliga fall gå hela tillbakavägen 

från ängen och prata om larven de 

hade hittat. Att se och uppleva nära 

blev viktigt för många barn. För att 

möta barnens nyfikenhet gav vi 

barnen verktyg som förstoringsglas, 

luppar, kikare och digitalt 

förstoringsägg. De visade intresse 

för perspektiv -micro och macro och 

använde begrepp som ”nära” och 

”långt borta”. Barnen fascinerades 

av att titta på tex blommor i 

förstoring med det digitala 

förstoringsägget. En del barn förstod 

direkt kopplingen mellan blomman, 

förstoringsägget och lärplattan.  

 

Under våren köptes en lådcykel in till förskolan. Cykeln blev en stor källa till 

glädje och möjliggjort fler möten med samhälle och natur. Själva cykellådan i sig 

skapade möten mellan barnen där de satt vända mot varandra samtidigt som de 

fick upplevelser tillsammans under resan. Det var fantastiskt att lyssna på deras 

iakttagelser och samtal. 
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Pedagogernas processer 

 
Vi ser att ett tydligt formulerat syfte i vårt projekt har gett framgång och även att 

läslyftets del har tillfört ny kunskap och inspiration. Att fortsätta projektet 

"Berätta (ännu) mera” ytterligare ett år upplevdes först som en utmaning för hur 

man skulle utveckla projektet.  Arbetssätt att lyssna in barnens intresse och 

förvalta och utmana vidare har utvecklat projektet och skapat meningsfullhet. 

Vi ville skapa en gemensam ingång i projektet under våren genom en bok. Det 

skapade en plattform, en gemensam referens för barn och pedagoger att mötas 

kring. I våra reflektioner kunde vi dela med oss, inspirera varandra och skapa 

olika ingångar i arbetet med boken. Tillsammans har vi också lätt kunnat se hur 

barnen tagit till sig berättelsen och vad som fångat allas intresse.  

Läslyftets modul ”flera språk i barngruppen” gjorde att vi pedagoger reflekterade 

och fördjupade vår kunskap kring barnens språkutveckling. I lek, med olika 

material och i planerade aktiviteter har vi arbetat med att befästa nya ord och 

begrepp som tex dimma. Vi såg ett barn ställa sig långt bort och hörde barnet 

ropa, ”jag är i dimman”. Vi ser detta som ett bra exempel på hur barnen lär sig 

nya sätt att söka upp kamrater för lek samt att barnet har förstått vad begreppet 

står för. ”I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck”, 

Lpfö 18.  

 

Med hjälp av personer med annat modersmål har vi kunnat översätta boken till 

somaliska och arabiska kunnat ge alla barnen berättelsen. Läslyftets innehåll 

”Flerspråkighet i förskolan” har inspirerat oss till detta förhållningssätt i vårt 

arbetssätt. På detta sätt har lyssnandet utvecklats, då barnen har kunnat lyssna till 

sitt modersmål och jämföra orden och historien i boken utifrån sina egna 

referenser. 

 

Under terminen har vi pedagoger erbjudit nya digitala verktyg och metoder för att 

möta olika tekniker och fler ingångar i projektet, digitalt förstoringsägg, QR-kod, 

green screen. Vi har utmanat oss och fått lära oss tillsammans.  

 

 

Vi har utmanat barnen vidare med koppling till vår läroplan och våra mål. Detta 

arbetssätt vill vi utveckla vidare, att tänka i ett bredare hundraspråkligt perspektiv. 

I reflektionens arbete skulle vi kunna strukturera och organisera undervisningen 

för att säkerställa att barnen får hitta och prova många olika uttrycksformer samt 

har inflytande och blir delaktiga. Det är en utmaning och 

utveckling av både personalens roll och flexibla arbetssätt som 

följer våra styrdokument. Detta stärker även kvalitén av 

utbildningen. 
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Diamantens berättelse  

En plats för möten tar form 

När barnen besökte vår mötesplats första gången hade de många tankar kring 

platsen; Vem har ställt bordet här? Kan bilar köra här? Vi kan gå vilse. 

Hur hittar man ut ur en skog? Vilka fordon kör på den stora vägen i 

närheten? Några frågor besvarade barnen själva men i ett fall frågade de en 

förbipasserande dam om vad hon trodde. Damen uttryckte att hon uppskattade 

barnens röster och var glad att vi fanns i området. En annan dam valde att gå ut på 

en promenad efter att ha sett barngruppen gå förbi. 

 Vår vistelse i närområdet blev därför både hälsofrämjande och ledde till möten 

över generationsgränser.  

Flertalet av barnen hade inte besökt platsen tidigare men några bodde i närheten 

och kunde visa och berätta för sina kompisar om vart stigarna ledde. En av 

stigarna fick ett namn; snigelstigen, 

där ville barnen sätta upp en 

varningsskylt för att skydda 

sniglarna som fanns där (social 

hållbarhet). För att skapa skylten 

fick barnen göra en ritning, snickra 

och måla. Skriftspråket 

uppmärksammades genom att 

forma bokstäver och skriva ett 

budskap. 

 

Vi utforskade omgivningarna omkring mötesplatsen och besökte parken, 

skogsdungen och koloniområdet.  Vid ett tillfälle mötte barnen en dam vid 

kolonilotterna och hon bjöd barnen på egenodlade gurkor. 

Några förändringar vi gjorde den här höstterminen var att alla gick iväg från 

förskolan en gång per vecka. Detta bidrog till nya erfarenheter och vi märkte att 

barnen blev kreativa i nya miljöer. Vi erbjöd samtidigt en möjlighet att röra på 

kroppen, få motion och utmana motoriken. 

 

Vi träffade barn från vår grannförskola (Miklagård) på mötesplatsen. De blev 

nyfikna på de skyltar vi satt upp och delgav oss vad de arbetade med. Deras 

forskande om bävrar smittade av sig och lockade flera av våra barn att leta efter 

bäverspår. Efter ett antal besök på platsen sa barnen; -vem ska vi möta idag? 
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När vi gick till och från mötesplatsen passerade vi kyrkogården. Barnen hade 

många tankar om vad en kyrkogård är. Vilka ligger begravda där? Vad står 

det på gravstenarna? Det visade sig att 

även gravstenarna var kopplade till 

projektet och berättade saker för oss. 

För att få en förståelse för vad barnen 

tänkte när de hörde ordet mötesplats 

frågade vi både Juveler och Skatter  

Vad är en mötesplats? 

- Där man träffar någon 

- En plats där man kan mötas 

- Där man väntar på bussen  

- Jag träffade någon på Gotlandsfärjan 

- På en bänk 

- På röda mattan  

När vi ställde frågor till barnen fick vi kunskap om barnens tidigare erfarenheter 

och gav dem möjlighet att tillsammans diskutera olika alternativ. De fick berätta 

för varandra om sådant de kände till 

men också fråga varandra om saker de 

undrade över.                                     

Vi uppmärksammade skyltar vi såg på 

våra promenader och vi fotograferade 

dem och tog reda på vad de betydde. 

Barnen tog även kort på skyltar 

tillsammans med sina vårdnadshavare 

som de sedan berättade om för 

kompisarna i gruppen.  

En gång låg det en skylt på gården 

som barnen visste skulle sitta vid 

skolans busshållplats. Vi återlämnade 

den till skolans vaktmästare som 

kunde sätta upp den på rätt plats. 

En annan plats vi varit på utanför 

förskolan är skogen. Där finns 

utrymme för lärande, lek, fantasi och 

faktasökande med hjälp av olika verktyg. Barnen bläddrade i faktaböcker och tog 

reda på svamparnas namn, de använde luppar, fotograferade och ritade av. De 

gavs möjlighet att titta på föremål nära och långt ifrån. Även här kopplade barnen 

upplevelsen till tidigare händelser och återberättade vad de varit med om för 

kompisar och vårdnadshavare. Det uppkom frågeställningar som;                     

Vart får vi gå? Hur långt får vi gå?  

När vi ställer frågor till barnen 

får vi kunskap om barnens 

tidigare erfarenheter och ger 

dem möjlighet att tillsammans 

diskutera olika alternativ. De får 

berätta för varandra om sådant 

de känner till men också fråga 

varandra om saker de undrar 

över. 
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Projektet synliggjordes även i skogen. Pedagogerna berättade sagor och muntliga 

berättelser i skogen och detta har inspirerade barnen att göra likadant. Att få träna 

på att memorera och återberätta är viktigt för framtiden och en bra förberedelse 

inför skolåren. Barnen påtalade att de varit med om liknande upplevelser tidigare 

år t.ex. på ängen. 

Vid varje promenad utanför förskolan påtalade barnen att det var skräpigt i 

naturen, vi fångade upp detta och använde i vår undervisning. Det blev många 

diskussioner om hur vi påverkar naturen, djurlivet och varandra genom vårt sätt 

att leva. Barnen var tydliga med att de ville vara med och ”rädda världen” och få 

andra att sluta slänga skräp. Vi skapade rutiner för att plocka upp skräp på våra 

promenader, tillverkade och satte upp en skylt, diskuterade olika material och hur 

återvinningsprocessen går till. Vi invigde en egen återvinningsstation på 

hemvisten och sjöng sånger och såg på filmer som handlade om ekologisk 

hållbarhet. Vi tog med allt skräp till en närliggande återvinningsstation och innan 

vi kom dit kom det upp en fundering; -hur vet vi var vi ska slänga det? 

Barnet uttryckte att det var svårt eftersom hen inte kunde bokstäver. 

 

Parallellt med 

barnens 

berättande 

förändrade vi 

miljöerna på 

hemvisten. När 

vi märkte att leken/lärandet i ett speciellt rum 

tappade fart reflekterade vi över vad som inte 

fungerade och hur vi kunde skapa nya förutsättningar för att locka fram ny lek. Ett 

exempel är vårt skogsrum, som efter att ha fått nya dekorationer (barnens 

skapande) och annan rekvisita, blev ett mycket välbesökt rum där barn som 

vanligtvis inte var där nu anslöt till rolleken 

Våra två grupper har arbetat på olika sätt med projektet men eftersom miljöerna 

speglade arbetet har grupperna byggt på varandras idéer och aktiviteter. 

. ”Vi förändrar miljöerna 

utifrån barnens intressen och 

barnens intresse förändras 

utifrån miljöerna”.    
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Att våra miljöer och det material vi erbjöd fick stor betydelse för lärandet blev 

bara mer och mer tydligt. Barnen fick möjlighet att använda sig av faktaböcker, 

bilder och skapande material för att få en förståelse för det vi arbetade med och 

hitta olika sätt att uttrycka sig på. Detta gynnade särskilt barn med 

språksvårigheter eller de med annat modersmål där det svenska språket inte räckte 

till. Vi vill att alla ska få uttrycka sig utifrån sina förutsättningar. Vårt mål har 

varit att erbjuda inspirerande och utmanande miljöer och vi märkte att när vi 

använde ett ”avancerat” språk tillsammans med konkret material så hjälpte vi 

barnen att utöka sitt ordförråd. 

 

 

 

 

 

 

 

Under höstterminen har vi haft ett statsfinansierat projekt ”skapande förskola” där 

en yrkesverksam konstnär besökt Diamanten och arbetade med barnen i mindre 

grupper. Detta har bidrog till att barnen fick berätta och uttrycka sig, möta nytt 

material, lära sig nya tekniker inom skapande, få en förståelse för hur det ser ut 

för många miljoner år sedan på den plats vi är på, samt möta en ny typ av 

yrkesgrupp. Det blev utvecklande för barnen att möta en ny person att förhålla sig 

till och ta lärdom av. Barnen tillverkade masker som de sedan fick använda till i 

sitt berättande och dramatiserande. 

Överlag märkte vi att barnen gärna tog kontakt med oss vuxna för att dela med sig 

om tankar om livet, berätta om saker de varit med om, var nyfikna på eller 

undrade över. Vi visade intresse för deras berättelser, uppmuntrade till samtal och 

fångade upp deras tankar. 

Vi ville göra alla barn delaktiga och använde tecken som stöd, dagsschema och 

bilder för att förtydliga vad som skulle hända och återkopplade till sådant som vi 

varit med om. När vi förberedde barnen på vad som skulle hända skapade vi 

trygghet, genom läslyftet blev vi påminda om hur viktigt det är att förbereda och 

förtydliga för barn med annat modersmål.   
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Berättelser om platser  

- Hur får barnens platser synas i leken och i miljöerna?  

- Vad erbjuder vi för material för att barnen ska kunna utmanas i sitt 

lärande?  

Dessa fokusfrågor har hjälpt oss att göra projektet synligt i våra miljöer.  

Eftersom berättarpåsarna har varit ett mycket 

lyckat koncept som barn och vårdnadshavare 

känner igen ifrån tidigare år, fortsatte vi med 

dessa. Barnen fick med sig en påse hem med 

ett uppdrag med en tydlig beskrivning. Vi var 

noga med att ge alla barn och familjer 

förutsättningar att utföra uppdraget. I de fall 

det behövdes användes modersmålsstöd. Uppdragen såg olika ut i grupperna men 

utgick från något som stod barnen nära; en plats eller en sak att berätta om.  

Vi satte upp dokumentationer av barnens favoritplatser utifrån berättarpåsen och 

de bidrog till kommunikation mellan barnen. Utifrån detta satte vi upp en karta 

och märkte ut barnens favoritplatser, det gav upphov till fler diskussioner och 

frågeställningar om till exempel avstånd och transportsätt. Vi såg berättandet 

väckas som intresse hos flera barn och en iver att vilja veta mer. 

För att barnen skulle få möjlighet att leka sina berättelser sparade vi bilderna på 

barnens lärplatta för att sedan kunna projicera upp i en lekmiljö. Vi tillförde också 

lekmaterial som var kopplat till platserna. Detta ledde till att berättelserna levde 

vidare och kompisarna fick ta del av platserna och utveckla leken vidare. Vi var 

lyhörda och fångade upp barnens spontana berättelser för en möjlighet att leka i 

miljöer kopplade till intressen och erfarenheter, t. ex ett sjukhusbesök som 

fångade många barns intresse.  

 

Ett barn hade genom berättarpåsen med sig en bild på sin favoritplats Lasses 

grotta. Barnet visar sin bild och berättar;  

”Det är Lasses grotta, jag vet att den ligger på Kinnekulle. Det 

var inte så länge sedan som jag var där på picknick. Vi åkte i 

pappas bil, han äger tre bilar, han fick köpa en ny och en är 

trasig. Vi hade óboy och smörgås med oss och hade picknick 

där. Lasse som bodde där är något till oss. Det var för hundra år 

sedan. Dom i kyrkan förstörde grottan för att Lasse var så sur, 

med sedan så byggde dom i Götene upp grottan igen. Jag har 

målat trappan här, De kunde inte laga maten så han jagade 

istället och sköt djur som gick förbi, då fick de kött. Det finns 

ett vattenfall som ligger nära där. ” 

 

 

Uppdragen såg olika ut i 

grupperna men utgick från 

något som stod barnen nära; 

en plats eller en sak att berätta 

om 
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Genom Green Screen fick barnet besöka sin 

favoritplats Lasses grotta digitalt, bilden 

sattes upp intill dokumentationerna från 

barnens favoritplatser. Genom bilden blev 

det intressanta diskussioner kring källkritik. 

En dag fick vi återigen bekräftat hur viktig 

den uppsatta dokumentationen är för att 

skapa förståelse för vår omvärld. Ett annat 

barn i gruppen uppmärksammade Green 

Screen bilden Lasses grotta och gjorde en 

koppling från den till en bok från vår 

närmiljö. Barnet kom till en pedagog och 

visade att Lasses grotta fanns i boken och 

gick fram till dokumentationen på väggen, 

jämförde bilden i boken med bilden på 

väggen och sa -titta, de är lika.  

Genom det digitala verktyget Stop Motion 

valde vi att utmana några barn vidare i ett 

legobygge. Barnen fick skapa sin favoritplats Kinnekulle ring i lego, för att sedan 

skapa en film med legobygget.  

 

Möten med fler platser 

Barnen ville dela med sig och 

berätta i olika sammanhang 

både på förskolan och i mötet 

med andra i vår närmiljö. De 

valde olika sätt att uttrycka sig 

på beroende på personlighet och 

tidigare erfarenheter. Vi erbjöd 

berättande på olika sätt och 

uppmuntrade spontant 

berättande såväl som 

organiserade aktiviteter med 

berättande. På våra promenader 

till skogen och mötesplatsen 

samtalade barnen och berättade för människor vi mötte om sig själva och vad vi 

skulle göra. Ett exempel på hur vi fångade upp barnens spontana erfarenheter och 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens genom att dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 

digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjligheter att grundlägga 

ett kritiskt och ansvarfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt 

ska kunna värdera information. s 9   

Läroplanen för förskolan 2018 
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önskemål, var när ett barn tog med oss till en plats i skogen som barnet besökt 

med sin familj. Det var en helt ny plats för oss andra.  

Barnen kom med förslag på aktiviteter i samband med promenaderna 

till och från mötesplatsen. Bland annat ett önskemål om att ta med 

fotboll till närliggande fotbollsplan för att kunna spela.  

Berättarpåsarna utmanade barnen att både lyssna, berätta och ställa 

frågor. Det muntliga berättandet och de fem läsgrupperna har också 

utmanat barnen i att lyssna. Vi upplever att barnen har utvecklat sin 

förmåga att memorera och återberätta en berättelse.  

I en av läsgrupperna fick barnen ta del av en serie kapitelböcker, där blev barnen 

intresserade och engagerade och bad om fler böcker i samma genre. Barnen 

skapade tillsammans en miljö och kopplad till bokens innehåll. Genom att släcka 

ner och använda små lampor förstärkte de spänningen och magin i bokserien om 

Nelly Rapp.  

Barnen fick ta del av flera 

olika muntliga berättelser 

som framfördes av 

pedagog. Det inspirerade 

tre barn att själva ställa 

sig upp och berätta. De 

berättade helt ifrån sin 

egen fantasi. De andra 

barnen stannade kvar och 

lyssnade. Barnen 

fastnade särskilt för en av 

berättelserna. Berättelsen 

om ”Häxan Fem och 

Spindeln Anansi.”  

Med hjälp av olika material skapade barnen figurerna i berättelsen. Barnen var 

mycket kreativa och skapade fritt med hjälp utifrån bilder på t. ex en stork, en mus 

och en sköldpadda. Några av barnen fick skapa en film med de tillverkade 

karaktärerna, då användes Stop motion och Green Screen.  

 

Vi är medvetna om vad vi väljer att läsa, hur vi läser det och hur vi skapar 

situationen runt läsningen. (Eriksson M. 2017 s. 112) 

En väg till literacy och språkutveckling där barnen lär sig berättandets struktur 

samtidigt som de lyssnar är att höra sagor berättas av andra. Handlingen i en 

saga har en tydlig början och ett tydligt slut som följer en röd.  

A. S. Pihlgren, Skolverket (Lärportalen), ”Berätta”  
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Skapandet var en viktig uttrycksform för många barn. Utifrån 

vägen till förskolans gemensamma mötesplats skapade barnen 

”vägen till mötesplatsen”. Detta skapades på en central plats på en 

bänk vid fönstret i projektrummet. Det växte fram under en längre 

tid kopplat till 

möten med 

människor och barnens 

iakttagelser vid våra regelbundna 

promenader till mötesplatsen. Det 

lockade fram lek, kommunikation 

och samspel i hela barngruppen. 

Med hjälp av små ”mini-jag”, i 

form av bilder av både barn och 

pedagoger har barnen kunnat 

besöka och leka på mötesplatsen 

tillsammans på förskolan.  

 

 

 

I boken ”Bygga en plats för möten” har man använt sig av laminerade bilder på 

varje barn. Med hjälp av häftmassa blir dessa flyttbara på en reflektionsvägg i 

syfte att förbinda verklighet med fantasi. Där kan barnen använda sin egen figur 

och leka och skapa berättelser från projektet. ”Vi ser också att den ger barnen 

möjligheter att göra saker flera gånger på ett varierat sätt, tillsammans med olika 

kompisar. Genom minimötesplatsen har barnen även fått möjlighet att utveckla 

sitt skriftspråk genom att skriva skyltar som barnen kopplat till platsen. Vi märker 

att barnen tagit med sig erfarenheten från höstens arbete med skyltars 

symbolspråk till att skriva egna skyltar till sina skapade lekmiljöer. 

I närheten av vår mötesplats finns ett koloniområde. Vi har tillsammans med 

barnen passerat området vid flera tillfällen. Tankar har väckts från både barn och 

pedagoger om hur platsen används. Vi anser att odling och självhushållning är 

viktig kunskap att få med sig i livet och har därför tagit oss an en 

egen kolonilott som vi börjat arbeta med. Det finns ett stort 

engagemang och intresse hos barnen och barnens närvaro 

uppskattas av övriga kolonigrannar.  

Det barnet inte kan göra i verkligheten blir möjligt genom reflektionsväggen, 

då barnen med hjälp av en bild på sig själv i fantasin kan förflytta sig och göra 

sådant som hen inte kan eller vågar i verkligheten, till exempel ta sig upp på 

en hög sten. (Hedenkvist E. Lorentzson B. Meyer C. 2018 sid. 63-64) 
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Pedagogernas processer  

Vi anser att pedagogernas inställning, glädje, tillit, kunskap, engagemang, intresse 

att ta till sig nytt, likväl använda sig av beprövad erfarenhet påverkar hur det blir. 

Förberedelser och användningen av digitala verktyg är också av betydelse för 

resultatet. Vi pedagoger uppmuntrar och utmanar varandra till att utvecklas. 

Genom att stanna upp och reflektera kunde vi se områden som saknades i 

utbildningen som vi planerade för och lyfte in i projektet. Exempelvis matematik 

och natur och teknik. 

 

Vi gav leken stort utrymme där barnen fick uttrycka sig och lära av varandra. Vi 

var närvarande, lyhörda, uppmärksammade barnens tankar och förändrade i 

miljöerna. Vi anser att det gör att leken och lärandet blir meningsfullt för barnen. 

Vi möjliggjorde möten med personer vi mötte och närmiljön. Barnen fick använda 

olika slags redskap för att kunna utforska och undersöka.  

När det gäller berättarpåsarna introducerade pedagogerna aktiviteten genom att 

själva ta med något de ville visa och berätta om. Vi var noga med att ta med olika 

saker för att det skulle bli variation även hos barnen.  

 

Pedagogerna lyssnade ännu mer medvetet på barnens berättelser. Vi tog till vara 

på dessa, inspirerade och gav barnen möjlighet att fördjupa sig. Barnen förstod på 

så sätt att deras berättelser var viktiga. Läslyftet, modulen ”Flera språk i 

barngruppen” har gett inspiration rakt in i projektet. Texterna har gett oss 

bekräftelse och ny kunskap inom flera områden. Exempelvis språkkartläggning av 

barn och familjerna och identitetsberättelser.  

 

Vårt gemensamma beslut att röra oss mer ute i samhället berikade barnens 

berättelser, upplevelser och kunskaper. Vi pedagoger har dock reflekterat över hur 

man bemöter främmande människor. Hur förhåller man sig till balansen mellan 

distans och ”närhet”, gränsdragning och riskbedömning? 
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Delaktighet vårdnadshavare 
 

Från det att barnen börjar på förskolan uppmuntrar vi ett samarbete med 

vårdnadshavarna som bygger på att fånga barnens intresse och erfarenheter. Det 

kan handla om att vi bjuder in vårdnadshavare i projektet genom att lämna bilder 

på barnets familj eller tillsammans med sitt barn berätta om en plats som är viktig 

för barnet. Förhållningssättet resulterar i att barnens vårdnadshavare får en 

förståelse för att det barnen är med om och har erfarenhet av hemifrån är viktiga 

och intressanta på förskolan. Vi ser att många vårdnadshavare nu spontant delar 

med sig av barnets liv i sin familj, de berättar, skickar bilder etc. Naturligtvis sker 

utbytet även åt andra hållet, vi berättar muntligt och genom inlägg på vår 

lärplattform Delta om det barnen är med om på förskolan. Dokumentation finns 

att ta del av på förskolan. 

 

 

 

 

 

 

Vi upplever ett positivt intresse när olika samarbeten sker. Under året har 

exempelvis vårdnadshavare läst in en bok på ett annat modersmål, de har delat 

med sig av material och erbjudit sitt engagemang på olika sätt. Vi upplever att det 

är en framgångsfaktor när inbjudan till delaktighet är konkret och att en mångfald 

av möjligheter till delaktighet ges. Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan 

vårdnadshavare och pedagogerna ger goda förutsättningar för barnet att utvecklas 

och växa som människor. Genom läslyftet har vi fått mer kunskap och förståelse 

för vikten att inkludera hela familjen i utbildningen. 
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Miklagård 
 

Förskolans gemensamma upplevelser –  

I hela huset skapade vi en gemensam uppstart. Vi valde att ta med Mix som var 

med under förra årets projekt och en känd figur för barnen. Mix kom på besök. 

Och hade med sig någonting som var kopplat till projektarbetet utifrån varje 

hemvist. Mix sammanlänkade alla tre hemvisternas uppstart genom att ha med sig 

en bok om henne själv. Den innehöll hennes favoritmat, favoritbok ”Det var det 

fräckaste”, hennes dörr och hennes favoritdjur. Denna bok stöttade några barn i 

början av projektet, då de kunde återkoppla till något de kände igen. 
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Blåbärs berättelse 

Min egen knack på bok 

Vi såg redan i slutet av förra läsåret att barnen var nyfikna på ”Knacka på – 

boken”. Så vi började redan innan sommaren att fundera kring hur vi kunde ge 

barnen egna böcker. Tidigare har vi haft planscher med barnens familjer på och vi 

har sett att barnen gärna vill bära runt på bilderna. Barnen bär på det de är 

intresserade av. Vi såg också att barnen var fokuserade på sig själva och sitt, ”Min 

mamma, Min bil”. Därför tänkte vi att barnens skulle få böcker som handlade om 

sig själva. Vi bad därför vårdnadshavarna att skicka bilder på barnens ytterdörr, 

vad barnen tycker om att göra, vilken mat de tycker om, favoritplatser, viktiga 

personer för barnen och bilder från när de var små.  

Vi fick in bilder och började att sätta ihop böckerna. Böckerna har blivit viktiga 

för barnen och de bär gärna runt på dem. Böckerna ”Min bok” har lyfts i 

samlingar där barnen har blivit presenterade via sin bok. Barnen känns stolta över 

sina böcker. Min och mitt är viktigt för barnen.  

Vi har läst boken ”Knacka på” om och om igen. Den har funnits tillgänglig och 

det är en bok som barnen själva 

valt. Vi har projicerat upp 

bilderna på väggen från hela 

boken. Första gången var det de 

äldre barnen som fastnade för 

dörren och att den var så nära. 

Vi visade barnen att man kunde 

gå fram till dörren och knacka 

på. Då det var uppskattat av 

barnen har vi projicerat om och 

om igen. Vi märkte att fler och 

fler barn tog till sig de stora 

bilderna. Vi hörde barnen 

benämna färgerna och de sa 

”knacka”. Barnen hade olika 

tankar om vad det var för färger 

på dörrarna. Vi gav barnen 

möjlighet att få måla en dörr. En 

annan gång fick barnen måla 

något från ett uppslag. De valde 

att måla olika motiv från bilden. 

Ett barn uppmärksammade ett 

annat barns bild och såg 

igenkänning från bilden de 

målat efter. 
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Berättande i olika former och i olika miljöer 

Vi gjorde en knacka på version av 

barnens egna dörrar. Barnen visade 

igenkänning när deras dörr visades. 

bilden som följde efter dörren, 

uppmärksammades av alla barnen. Vi 

uppmärksammade barnen på detaljer på 

dörrarna, nycklar, fönster, blommor, 

handtag.   

Nu i slutet av året såg vi att det var 

mindre fokus på dörrarna och mer fokus 

på vad som hände på de andra bilderna. 

Detta generade i många samtal. Bilderna 

som projicerats blev ett stöd och en 

fortsättning.  

Vi berättade klassiska sagor med olika 

material för barnen under terminen.  

Barnen fick ta del av flanosagor, ritsagor 

och sagor med olika material och 

figurer.  Vi såg att barnen återberättade 

sagorna efteråt. Vi såg ett stort intresse 

för böcker bland barnen. Barnen tog 

med sig en bok, satte sig eller la sig på 

en önskad plats på hemvisten.  

Under hela hösten arbetade vi med att 

introducera de olika miljöerna på 

hemvisten. Det skedde genom att vi satt 

på olika platser i miljöerna och åt frukt 

och att vi skapade olika aktiviteter i de 

olika miljöerna. Vi var med barnen i 

lekmiljöerna. Vi benämnde orden för 

saker och använde korrekta begrepp. 

Berättandet skedde genom att barnen 

målade och byggde med olika material. 

Barnen fick testa vattenlek inomhus. 

Det var uppskattat. Under vattenleken 

fick de en introduktion kring olika 

begrepp, mycket, lite, mer, mindre, 

tungt, lätt.  
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Under terminen såg vi främst att de äldre barnen lekte med varandra. De fann 

gemensamma intressen i konstruktionslek, såsom duplo. De fann även varandra i 

lek kring olika fordon.  

Vi arbetade dagligen med att utveckla barnens självständighet. Under hösten fick 

vår hemvist möjlighet att besöka utställningen ”Kan själv”. Där fick barnen 

möjlighet att skapa ljud på olika sätt. 

Barnen berättade med sitt kroppsspråk och med ljud. Barnen var inne i en 

språkexplosion, de ville berätta saker för oss, de använde sig av fler ord ex: ”snö 

ute”. Lyssnandet utvecklades bland barnen. Vi kunde se att de större barnen 

förväntade sig en återkoppling från barnet som de pratade med. Vi såg att barnen 

uppmärksammade varandra och vilka som är på förskolan. Vi hörde också att de 

började benämna namn.  

Under senare delen av hösten introducerade vi en ny bok, ”Arnes stora, läskiga 

tänder”, den blev intressant för barnen. Det som fascinerade dem var de stora 

tänderna på krokodilen och att det lät roligt när krokodilen pratade utan tänder. 

Boken var lite läskig i början till att bli rolig i slutet.  När vi visade boken via 

projektorn hämtade barnen boken och bläddrade i samma takt som vi visade 

bilderna. Vi såg att de kunde bokens innehåll och kunde ”berätta” boken.  

 

Fokusfrågor som stöttar oss att hitta framåt 

Vi tittade tillbaka på vårt arbete och formade frågor som skulle stötta oss att 

arbeta vidare, frågorna blev; 

- Hur stannar vi upp och ger barnen återkoppling via bilder utifrån möten på 

olika platser vi varit på och vilka berättelser skapar barnen om dem? 

- Hur kan vi utveckla och synliggöra det berättande som uppstår? 

 

Upplevelsen, under början av terminen, 

var den att varken barn eller vuxna fick 

ro att landa i projektet. Projektet 

spretade för mycket och vi behövde 

fokusera vår blick kring vad som var 

viktigt att gå vidare med. Genom 

fokusfrågorna hittade vi både arbetssätt och verktyg, vi kunde skala ner 

omfattningen av projektet från ett generellt berättande till ett fokus kring jaget. 

För att skapa förutsättningar för både barnen och för oss pedagoger valde vi att 

placera dokumentationen på olika platser i miljöerna och på platser som går att 

relatera till bilderna, tex dokumentationen kring vattenlek där den aktiviteten 

utförs. 

Fokusfrågorna bidrog till att vi hittade ett nytt förhållningssätt där vi använda oss 

mer av filmer och bilder tillsammans med barnen. Vi jobbade mer med den direkta 

återkopplingen med hjälp av dokumentation. Genom detta såg vi vad barnen var 

mest intresserade av och vart deras fokus låg.  

Genom fokusfrågorna hittade vi 

både arbetssätt och verktyg, vi 

kunde skala ner omfattningen av 

projektet. Från ett generellt 

berättande till ett fokus kring jaget.  
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Min berättelser- berättande 

Boken ”Knacka på” skapade många berättelser genom bildpromenaderna. Det 

fanns en medvetenhet kring innehållet.  

Barnens egna böcker fanns med naturligt mitt i miljöerna. Berättelserna i deras 

egna böcker var viktiga för dem. Deras värld lyftes fram, inför de andra barnen, 

på ett nytt och väldigt konkret sätt.  Där kunde de skapa samtal, se likheter, 

mycket berättande skedde kring barnens mammor och framförallt vikten av att 

påpeka vems mamma det var. Bilderna i böckerna stöttade barnen att minnas. 

Det uppstod livliga diskussioner, oftast vid våra matsituationer där barnen måste 

få berätta för de andra om sin mamma. När alla fått berätta fick vi reda ut att 

barnens mammor heter olika och att alla barn har varsin mamma. Berättelserna 

och bekräftelsen kring deras mammor gick i perioder. Vi tror att det kan bero på 

att de yngre barnen som varit utan ett verbalt språk och i en annan fas hade 

kommit i kapp och befann sig på samma nivå som de äldre gjorde i höstas.  

Det blev viktigt för barnen att få uttrycka och berätta om sin vardag, både det de 

hade gjort och det de skulle göra. I början fick vi försöka agera som tolkar 

emellan barnen, senare kommunicerade barnen med varandra mer självständigt.  

Att barnen hade fått ett tydligare verbalt 

språkbruk innebar också en mer utvecklad 

förståelse kring olika begrepp som tex 

”stopp”. Vi hörde att barnen kunde 

uttrycka sig med längre meningar och 

förklara mer.  

Berättandet fick en utökad radie av vilka som barnen ville berätta för. Tidigare var 

det viktigt för barnen att få berätta för pedagoger på hemvisten men under 

vårterminen utökades berättandet även till övriga pedagoger i huset, samt till alla 

barn i barngruppen. De sökte efter reaktioner och bekräftelser. De utökade sina 

relationer via sitt 

berättande. 

 

Skuggor 

En dag, vid mellanmålet, 

uppmärksammade ett barn 

hur en pedagogs skugga 

blev tydlig på väggen. 

Barnet undrade om det var 

ett monster. Detta blev 

början på utforskandet om skuggor.  

Vi lät några barn i taget få introduceras och möta en bygglampa riktad mot en 

vägg. Barnen undersökte skuggorna som blev av våra kroppar. De fascinerades av 

rörelsen som blev när de rörde sig och se vad som hände med skuggan. Barnen 

verkade fascineras av att gå bakåt från väggen för att skapa en stor skugga och de 

såg även att deras skuggor blev mindre när de gick fram till väggen. De rörde sig 

De sökte efter fler reaktioner och 

bekräftelse. De utökade sina 

relationer via sitt berättande. 
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och hoppade upp och ner. 

Några fokuserade på själva 

lampan och undersökte den. 

Vi såg att ett barn 

fascinerades av skuggor. 

Barnet sprang mot sin 

skugga, tog på den, snurrade, 

följde skuggan, benämnde 

sitt namn, backade och gick 

fram.  

Pedagogerna provade att 

sätta en gul transparent skiva 

framför lampan, väggen blev gul, skivan 

byttes ut mot en blå skiva, väggen blev 

blå, båda skivorna togs bort. Efter en 

stund tog ett barn upp skivorna och satte 

dem framför lampan, vände sig om mot 

väggen och såg att väggen blev blå. 

Barnet upptäcker sin skugga på väggen 

och sa sitt namn och kramade sin skugga.  

Vi tittade på bilderna från tidigare 

upptäckande av skuggor.  Vi undersökte 

genom att sätta olika saker framför 

lampan för att se hur barnens skuggor 

blev.  

När vi senare jobbade med bygglampan i 

våra grupper fanns det barn i grupperna 

som hade arbetat med skuggor tidigare. 

Detta upplevde vi som positivt då de 

barnen visade de andra barnen hur man 

kunde undersöka skuggor. En grupp testade att skrika mot sin skugga, händer det 

något då? Nej, det hände inte så mycket. Barnen sprang mot sin skugga som 

visades på väggen. Kan man fånga sin skugga? Nej, det var inte heller så lätt. 

Skuggan blev större ju närmare lampan de gick. Vi såg att en del barn var 

tveksamma inför det mörka rummet och skuggorna. En dag när vi inte var så 

många barn såg vi ett barn stå lite utanför rummet på tröskeln till rummet med ett 

fordon i handen. Var det lite obehagligt att gå in? Skrämde skuggorna barnet? 

Efter ett tag vågade sig barnet in i rummet och la sig på golvet innanför tröskeln 

mot väggen. Plötsligt blev det tomt i rummet. Man såg på barnet att det tyckte att 

det var bra, barnet går in helt i rummet 

och säger; Min tur!  

Samtidig såg barnet fortfarande lite 

osäker ut, en pedagog sa: Ska vi göra 

det tillsammans? Barnet och pedagogen 

tar varandra i handen och går närmare 

väggen och backar. Pedagogen sätter 

ord på vad de gör och vad de ser.  

 

Det fanns barn som arbetat med 

skuggor tidigare. Detta upplevde vi 

som positivt då de barnen ”visade” 

de andra barnen hur man kunde 

undersöka skuggor. 
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Vi samlade barnen på mattan 

och tittade på ”Skuggfilm” där 

barnen undersökte sina skuggor. 

Barnen valde då att fokusera på 

sig själva i filmen. Efteråt 

samlade vi barnen i ateljén och 

visade dem kort vi tagit när de 

utforskat sina skuggor. Nu skulle 

de få rita skuggor på ett papper 

med svart tusch. Alla bilder 

sattes sedan upp i rummet där vi 

arbetade med skuggor.  

 

 

Detaljer och rörelser i skuggan 

Vi introducerade skuggteatern 

”Bockarna Bruse”. Vi satte upp 

lakan i vårt samlingsrum med en 

bygglampa bakom. Barnen 

visade stort intresse och ville 

gärna gå bakom skynket för att 

se hur det såg ut. När sagan var 

slut sa de- mera! Vi sjöng 

sången om Bockarna Bruse och 

barnen fick själva göra 

skuggteatern och använda sig av 

bockarna och trollet.  

När barnen befann sig bakom skynket verkade de bli överraskade, är det för att de 

inte ser skuggorna? De hade stort fokus på att själva få undersöka och prova på att 

göra skuggor, både med figurerna och med deras egna kroppar. 

Nästa dag genomförde vi samma saga för den andra gruppen. Ett barn gick fram 

och utforskade medan de andra verkade nöjda med att bara uppleva teatern.  

Vid ett annat tillfälle visade vi återigen en film där barnen utforskar sina skuggor. 

Några barn uttryckte då, att de kände igen situationen, rummet och aktiviteten.  

Även vid detta tillfälle blev fokus mest på när barnet själv är med, men nu även 

när kompisar och pedagoger syns.  

Barnen gick fram till bilden och pekade på sig själva, ett barn pekade på sina 

tofsar på filmen och sedan på sitt eget huvud och konstaterar att hon bara har en 

tofs. Vi talade om skillnaden. Barnen noterade skuggorna men mer hur de själva 

ser ut och vad de gör, som t.ex.  ramlar, skrattar, pekar.  

 

Vi introducerade en overhead. Vi släckte ner i rummet och ställde den på golvet. 

Ett barn upptäckte apparaten och hittade nästan genast knappen som startade den. 

WOW, utbrast barnet och tittade på OH:n, kände och undersökte. Barnet 

lyckades inte få upp spegeln som reflekterar ljuset mot väggen. Flera barn kom 

fram till OH:n och tittade. Ett barn kom fram till OH: n. och la ett duplobygge på 

glaset. Vi uppfattade det som att barnet väntade på att något ska hända, men det 
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hände inget. Efter en stund lyfte en pedagog upp spegeln, som gör att det blir 

skuggor av duplot på väggen.  

Olika föremål togs fram och barnen fick möjlighet att lägga sakerna på OH: n.  

De visade stort intresse. Ett barn 

vinklade spegeln bakåt, så att ljuset 

och skuggan riktades upp i taket.  

 

I slutet på projektet såg vi att alla barn 

visade en nyfikenhet för skuggor och 

när vårsolen kom uppmärksammade 

barnen skuggorna ute på gården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogernas processer 

Det var också svårt att hitta tiden att sitta ner tillsammans med varandra och 

diskutera hur vi skulle gå vidare och med vad. Att hitta ”rätt väg att gå”. Vi 

jobbade olika mycket och på olika dagar och vi behövde hitta sätt att 

kommunicera vad vi varit med om i verksamheten och vad barnen hade för 

perspektiv. Vikten av kommunikation och dokumentation blev av större vikt än vi 

räknade med i början av läsåret.  

Vi kan alltid bli bättre på att utveckla hur vi dokumenterar. Vi kan även utveckla hur vi kan 

använda oss av olika språk när vi dokumenterar, samt att lyfta det berättande som uppstår 

i stunden. En iakttagelse som vi gjorde under en längre tid av hög frånvaro i 

barngruppen var att barnen som var här mötte varandra och skapade nya relationer, 

där uppstod det en ny kommunikation. De innebar ålderöverskridande möten i lek, 

lärande och berättande och nya utbyte av erfarenheter. Vi upplevde också att barnen 

fick tid att utforska färdigt. Det vi tar med oss i det är tankar kring hur vi väljer att 

dela våra barn i grupper t.ex. vad har vi för referensramar när vi gör våra 

gruppsammansättningar? 
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Jordgubbens berättelse 

Min favoritbok 

Terminen startades genom att vi skickade ett brev till alla föräldrar där vi bad dem 

tillsammans med sitt barn ta med barnens favoritbok till förskolan. Av alla böcker 

som togs med till förskolan fanns det två böcker med på ett annat språk än 

svenska.  

Vi hade en gemensam uppstart i hela huset där vi återkopplade till vårterminen 

med hjälp av vår karaktär Mix. Favoritboken som Mix hade med sig var kopplad 

till Jordgubbens arbete ”min 

favoritbok”.  

Barnen på Jordgubben blev glada över 

att få träffa Mix igen, de fastnade 

mycket för ”Mix bok”. Vi satte upp 

bilderna från boken i miljön. Barnen 

pratade mycket utifrån bilderna och Mix.   

Barnens favoritbok började presenteras i 

våra grupper. Vid presentationerna valde 

vi att ha en speciell låda som boken låg i 

och barnet som skulle få presentera hade 

en berättarhatt på sig. Vi har presenterat 

böckerna på olika sätt, bland annat har 

vi projicerat upp boken på väggen. 

Barnen har behövt olika mycket 

stöttning i sin presentation.  

I början av hösten flyttade vi om i flera 

miljöer utifrån projektarbete och barnens 

intressen. Vi såg att alla miljöer 

användes av barnen. 

I mitten av terminen började en ”kattlek” 

hos barnen. När vi såg att den höll i sig 

bestämde vi att introducera ”Sagan om 

den lilla lilla gumman”. 

Vi introducerade sagan för barnen genom 

konkret material och som en dramatisering 

i mindre skala. Detta fick även barnen 

prova på. Vi satte upp bilderna från sagan 

på väggen. Vi såg att barn återberättade 

sagan för varandra vid bilderna. Sagan 

blev viktig för barnen och de bad ofta om 

att få höra den om och om igen. Vi 

berättade sagan på flera olika sätt.  
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Vi skapade en stor lekmiljö i kuben kopplat till sagan. En pedagog dramatiserade 

sagan med hjälp av rekvisita. Det inspirerade barnen till att dramatisera själva. Vi 

fortsatte att utveckla dramatiseringen och tog in alla pedagogerna i rollerna och 

spelade upp för barnen. Till detta tillfälle skapade vi rekvisita som barnen sedan 

fick tillgång till när de själva dramatiserade. Barnen blev fascinerade och nyfikna 

av dramatiseringen. Vi tog hjälp av vår arabisktalande kollega som översatte 

sagan till arabiska.   

Vi ville ge barnen 

olika upplevelser 

under projektets 

gång. Vi kontaktade 

biblioteket och bad 

om att få komma dit 

och få sagan läst för 

oss i deras miljö. 

Barnen fick prova på 

att vara i sagans miljö 

via green screen.  När 

vi tog in sagan i ateljén projicerade vi upp bilderna och barnen fick måla samtidigt 

som de lyssnade på sagan. Barnen pratade om sagan under tiden och vi hörde att 

de fastnade för ”schaskatta”, samt att härma djurens läten.  

Vi upplevde att projektet blev givande och utvecklande tillsammans med barnen, 

alla barn i gruppen var intresserade och delaktiga. De var med i aktiviteter och 

samtalade mycket kring innehållet. Barnen öppnade upp sig och berättade om sina 

erfarenheter och upplevelser. Vi pedagoger blev mer och mer bekväma i 

dramatisering och utvecklade det i flera steg.  För att gå djupare valde vi tre 

fokusfrågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vilka tankar får barnen kopplat till de tre berättelserna? 

- Hur utmanar vi deras tankar? 

- Hur kan vi få barnen att fortsätta utveckla sitt 

dramatiserande och berättande? 
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En ny berättelse om katten 

Vi startade vårterminen med att 

presentera en ny saga, ”Sagan om den 

lilla lilla katten”. Det är fortsättningen 

på ”Sagan om den lilla lilla gumman”. 

Vi introducerade den genom en 

flanosaga i mindre grupper. Det valde 

vi för att alla barn skulle se bättre och 

för att vi lättare skulle kunna ta till oss 

deras reaktioner och frågor. Några barn 

kopplade direkt ihop sagan med den 

förra sagan, och sa,  

det är gummans katt.  

De uttryckte olika 

tankar kring bilderna 

de såg, tankarna 

kretsade kring katten 

och gubben. Barnen 

sa; titta han är arg 

på katten och vad är 

ett skafferi?  

Bilden där gubben tar 

katten i nackskinnet 

uppmärksammades av flera barn. Det var även svårt för dem att genomföra det 

momentet i dramatiseringen. Vi samtalade med barnen kring bilden där gubben tar 

i nackskinnet på katten och visade en film för barnen när en kattmamma bär sina 

ungar i nackskinnet och pratade om bilden i boken. Det framkom aldrig riktigt vad 

barnen tänkte och kände kring bilden men vi upplevde att de kanske tyckte att den 

var lite otäck. 

Miljöerna ändrades om och anpassades till den nya sagan. Vi byggde upp en miljö 

där de kunde leka sagan. Vi satte upp flanobilder på väggen och bilder på golvet 

från sagan. Intresset för att leka katt fortsatte och vi tillförde material till leken. 

Barnen tillverkade själva material som tex kattleksaker och byggde kattlådor av 

lekmaterial. Efter att vi presenterat flanosagan, presenterade vi boken. Vi satt i 

små grupper och läste den. Barnen kopplade ihop bilderna från boken med 

flanosagan på väggen. Ett barn gick och 

hämtade bilderna för att lägga fram en i taget 

under tiden som vi läste.  

 

Det blev en trygghet att ha 

hört samma saga många 

gånger, en gemensam 

kunskap där alla var med 

och härmade orden i sagan.  
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Barnen kopplade även ihop boken 

med sången ”lille katt”.  Vi såg en 

positiv språkutveckling hos barnen. 

De upprepade och härmade många 

av orden när vi läste sagan. Det 

blev en trygghet att ha hört samma 

saga många gånger, en gemensam 

kunskap där alla var med och 

härmade orden i sagan.  

Vi fortsatte med att introducera via dramatisering där vi pedagoger först spelade 

sagan för barnen och sen lät barnen själva agera. Vid ett senare tillfälle 

dramatiserade barnen utan att vi pedagoger spelade upp sagan först. Vi lade då 

märke till att barnen blev mer ”vilsna” och mindre i fas med berättaren. Det var 

också färre barn som ville agera i dramatiseringen. Vi upplevde att barnen hade 

stort stöd av att vi pedagoger spelade först.   

Måla en gubbe 

Barnen fick göra 

identitetstexter utifrån 

en uppgift genom 

läslyftet. Barnen fick 

sitta en och en med en 

pedagog och rita en 

katt. Pedagogen skrev 

ned vad barnen sa; 

 ”det är svårt att 

rita en katt, jag 

skriver katt 

istället”,  

”katten kan vara 

svart, brun alla 

möjliga färger och 

prickig.” 

”det gjorde inte ont 

på mig när jag 

klappade katten, 

den sa mjau, 

mjau”.  
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Vi uppmärksammade att flera barn kopplade det de ritade till sagan.  

”Nu har jag ritat gumman och där är katten, där är kon, den står där 

och äter gräs”.  

Senare gjorde vi samma sak men då var uppgiften att rita gubben från sagan.  

”Nu gör jag benen här, förut målade jag benen där”  

”jag kan måla gubbar”. 

 De kopplade till egna erfarenheter tex om löss i håret och det blev till en egen 

berättelse om vad gubben var med om.  

”Jag målar stor gubbe”,  

Det blev en cirkel på papperet när barnet målade ”ballong” säger barnet och ser 

förvånad ut. 

Vi tillförde en bild från sagan på gubben när ett barn kände sig osäker på att måla. 

Det slutade med att barnet var mycket stolt över sin teckning. Det blev tre gubbar 

och barnet sa  

”titta visst är den snygg”. 

Barnen fick berätta om och visa upp sina 

teckningar för varandra. Pedagogen berättade 

samtidigt vad barnet hade sagt under tiden som 

hen ritade teckningen. Vi såg en stolthet hos 

barnen och trots att en del blev lite blyga av 

situationen så ville alla presentera sin teckning. 

Vi ser att allt detta har lett till att barnen har 

utvecklat ett stort intresse för att rita fritt. Alla 

barn går spontant in i ateljén och tar för sig för 

att rita.  

Under processen har barnen visat ett ökat intresse för bokstäver och att skriva. 

Intresset tog fart efter att vi hade börjat med identitetstexterna. Vi skapade då en 

skrivhörna med papper och penna, namnlappar med bild på barnet och alfabetet 

på svenska och arabiska. Vi satte också upp ord på väggen som kom från sagorna. 

Några barn ville gärna ha lite hjälp av oss pedagoger för att komma igång att 

forma bokstäverna.  

Olikhet i uttryck och författarskap 

Efter att ha läste ”Sagan om den lilla lilla katten” för en grupp barn ställde en 

pedagog frågan; vart ska katten flytta?  

Ett barn svarade direkt ”till gumman”. Sedan pratade de vidare och ett barn 

konstaterade att katterna inte ser likadana ut i de olika böckerna. Pedagogen 

hämtade den andra boken, ”Sagan om den lilla lilla gumman”, och berättade att 

det var olika författare och att det var därför som de inte var likadana. Sedan 

visade pedagogen barnens teckningar som de har gjort på katten och förklarade att 
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barnen har ritat katter allihop, men att de också ser olika ut. Sedan läste de flera 

andra böcker och barnen frågade vilka som hade skrivit de böckerna. 

Vi har gett barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi har bland 

annat projicerat upp gubben och katten på väggen, där två barn fick måla i taget. 

Barnen pratade mycket om färgerna och om pizzan på gubbens tröja. Ett barn 

hämtade samma flanobild som bilden på väggen.   

Vi har tillverkat katter 

av toalettrullar. 

Barnen fick se en bild 

som inspiration på hur 

man kan göra. Barnen 

målade på olika sätt 

och använde olika 

tekniker och 

dekorerade katterna 

efter eget tycke och 

smak. 

Vi såg en stor utveckling i barnens alster, de blev allt mer detaljrika. Barnen 

uttryckte sina tankar under tiden de målade och satte ord på det de gjorde.  

Barnen började ställa fler frågor och berättade, alla ville berätta. Vi märkte det 

bland annat under måltiderna. Barnen utvecklade sitt lyssnande på varandra. 

Under läsårets har vi haft samarbete med biblioteket. Vi avslutade projektet med 

att besöka biblioteket och lämna över våra bokpresentationer. Där fick vi 

tillsammans med bibliotekarien sätta upp våra bilder och bibliotekarien skulle ta 

fram de böcker som barnen tipsade om så att det blev en utställning.  

Vi har upplevt skillnader mellan de tre sagorna. Den första sagan var mer konkret, 

enkel och kortare än de två andra. Barnen tog lättare till sig den.  Vi såg att barnen 

hade lättare att dramatisera på egen hand både vid planerad aktivitet och i den fria 

leken. Den andra sagan var längre och mer abstrakt i bild och text. Här har barnen 

mer reagerat på ord i sagan, vad är ett skafferi? Vad är nackskinnet? Gör det ont? 

Vid dramatisering har vissa barn behövt lite mer stöd av oss pedagoger. I den 

tredje sagan så har vi lagt märke till att barnen har relaterat till egna kunskaper 

och erfarenheter. Tex ”de kan man blåsa på” sa de om maskrosblommorna, 

”en sån buss som i boken” och ”sådan hjälm har pappa”. Vi ser också att 

barnen har förstått handlingen i de tre böckerna, barnen visade stor igenkänning 

och kopplade samman sagorna. Barnen uttryckte många tankar kring de tre 

sagorna som till exempel ”gumman har ett hus och gubben har ett hus”, 

”men den motorcykeln var ju inte med i den lilla lilla gumman” och 

”katten är tillbaka hos gumman”. 
 

Alla barnen har utvecklats i att våga gå in i en roll och vara i centrum. Barnen har 

verkligen gjort en resa, de vågar agera en roll, vara berättare i sagan och vara 

engagerad publik. Vi ser att det finns något som engagerar alla. Den gemensamma 

kunskapen kring sagorna bidrar till modet att vara med och agera. 
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Pedagogernas processer 

Vi pedagoger har hela tiden haft ögon och öron öppna för vad barnen tycker är 

intressant, vad barnen pratar om och vad de leker. Det blev vår ledstjärna. 

Hur och varför har hela tiden varit viktigt i våra reflektioner. Hur har barnen tagit 

emot det vi har velat presentera? Varför blev det si eller så? Kan vi göra på ett 

annat sätt? Hur ska vi göra?  

 

Det har stärkt oss som pedagoger att dramatisera tillsammans. Vi har blivit 

sammansvetsade genom det. Att dramatisera är en uttrycksform som vi inte har 

jobbat så mycket med tidigare.  

 

Under året har vi vågat vänta in barnen och lyssnat vart är de? Hur kan vi möta 

dem där? Det är häftigt att intresset för katter har levt vidare och inte dött ut. 

Barnen har varit kreativa och skapat en gemensam lek kring det, vi har varit runt 

om och visat på berättelser och bilder på katter. De har byggt egna världar kring 

katter. Är det lättare att vara en katt när man går in i en rollek?  

 

Vi har varit två grupper, men vi har planerat och genomfört tillsammans det vi 

gett barnen. De har fått en gemensam kunskap, det har gett mycket till hela 

gruppen. Under en period i slutet har vi haft färre barn i gruppen. Under den 

perioden ser vi att barn blomstrat upp och skapat djupare relationer till varandra.  

 

Identitetstexterna att sitta en och en med barnen och få tid att lyssna på ett barn i 

taget, har gett oss mycket, det är något man skulle vilja göra fler gånger under 

nästa läsår. Det var en viktig stund för barnen, efter det har vi sett fler barn har 

börjat rita mer och fått mer självförtroende i att rita. Vi har fått stötta dem genom 

att synliggöra och introducera dem i hur man kan göra.  

 

Projektet har varit mycket roligt och givande. Vi ser en fantastisk utveckling hos 

barnen. Var och en har blivit så stärkt i sitt berättande. Alla försöker berätta om 

olika saker och det är inte alltid så att man förstår alla ord som sägs. Viljan att 

berätta finns hos alla barn. 

 

 

 

 

 

 

Den gemensamma 

kunskapen kring sagorna 

bidrar till modet att vara 

med och agera. 

 Barnen har varit kreativa och skapat en 

gemensam lek kring det, vi har varit runt om 

och visat på berättelser och bilder på katter. 

De har byggt egna världar kring katter. Är det 

lättare att vara en katt när man går in i en 

rollek? 
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Körsbärs berättelse 

Det var det fräckaste 

Projektet startades upp med att vi pedagoger hade en teater för barnen utifrån 

boken ”Det var det fräckaste”. Barnen tyckte det var jättespännande och ville se 

den en gång till. De var jättesugna på att spela själva och direkt efter 

pedagogernas teater tog de rekvisitan och agerade i de olika rollerna. De fångade 

upp berättelsen direkt och tog olika roller, någon satte sig och var berättaren, en 

del var publik och en del filmade. De barnen som intog roller bytte varje gång för 

att prova hur det var tex att vara en gris, häst eller mullvaden. Teaterintresset som 

startade hos barnen i början av hösten har hållit i sig hela terminen. Vi filmade 

uppstarten både med pedagogerna och när barnen spelade. Vi fortsatte att filma 

olika sagor som barnen spelade upp både utomhus och inomhus. Barnen tittade på 

filmerna många gånger och diskuterade olika sekvenser eller repliker. 

På föräldramötet visade vi uppstarten av vårt projekt. Vi visade föräldrarna 

både barnens filmer och pedagogernas film. Föräldrar har under terminens 

gång berättat att barnen spelar mycket teater hemma och fördelar roller 

även till sina föräldrar. Vi har fått mycket respons från föräldrarna kring 

vårt arbete med vårt projekt, både kring teatern och att vi visar oss i 

samhället. 

I tamburen skapade vi sagomiljöer i en 

hylla, miljöerna är utifrån de berättelser 

som vi arbetade med under hösten. 

Sagorna var: ”det var det fräckaste”, 

”bockarna bruse” och ”rödluvan”. Vi såg 

att barnen tog sig an miljöerna på olika 

sätt. I början lekte de med en miljö i 

taget. Senare lyfte de ut och blandade 

alla tre berättelserna och hittade på egna.  

Rollerna blev viktiga för barnen, de 

stöttade dem till att ha en överblick i 

sagan, såg ett barn att det saknades roller, 

grep barnet in och tog en eller flera roller. 

Ibland blev det ett flöde i sagan när de 

spelade och de fortsatte utan att det blev 

ett slut. Det var då inte slutet som var det 

viktiga utan att ha en rödtråd i sagan och 

hålla den levande. Barnen fick genom 

vårt arbete koll på hur en saga är 

uppbyggd med början, mitten och slut. 

Det ledde till att barnen själva vågade 

skapa eller berätta egna historier och 

berättelser för varandra. Rollfördelning 

och manus fick barnen själva diskutera 

och komma överens om. Vi utvecklade 
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teatern vidare genom att tillföra 

pinnteater. Det är en sorts 

dockteater där man agerar bakom 

ett tyg. Barnen lärde sig tekniken 

att agera med 

pinnarna (hålla 

de åt rätt håll) 

och inte synas 

själva. 

Föräldrarna 

berättade för oss 

att barnen 

berättade hemma att de är 

pinndjursskötare på förskolan. 

 

Vi har haft skolelever från Prästgårdsskolan årskurs 6:or hos oss på besök för att 

prata och läsa på olika modersmål. Det har kommit elever med modersmål på 

svenska, polska, arabiska och somaliska. Skoleleverna har tagit egna initiativ till 

att spela teater för våra barn på somaliska och arabiska. De spelade teatern ”Det 

var det fräckaste” och egengjorda teatrar om hur man är en bra kompis. När 

skoleleverna spelade teater på sitt modersmål hade publiken olika modersmål, 

men alla förstod händelserna i teatern. Flera av våra barn med annat modersmål 

stärktes i sin självkänsla och blev stolta över sitt språk efter att skoleleverna varit 

här och hälsat på. De vågade använda sitt språk mer på förskolan än vad de gjort 

tidigare. 

Vi valde att skicka hem bilder på de karaktärer från sagorna/berättelserna till de 

vårdnadshavare som har andra modersmål. Vi bad dem att de skulle skriva orden 

på karaktärerna på deras modersmål. De skrev orden och en del lade till hur vi 

skulle uttala orden. Vi såg att det skapade nya möten mellan olika föräldrar i 

tamburen och diskussioner kring vilka språk de kan. Detta speglade sig också i 

barnen då de uppmärksammade varandra på vilka olika språk de kan och hur man 

säger olika ord. Barnens självkänsla stärktes och tilliten till sin egen förmåga 

ökade genom att de vågade spela inför andra och gå in i en roll. Vi såg hur de 

samarbetade med varandra och visade varandra respekt även fast de inte gjorde 

eller sa exakta repliker. Genom att barnen tog olika roller och fick olika repliker 

utvecklades barnens de fick nya ord att uttrycka sig med.  

 

Vi såg att det skapade nya möten mellan olika föräldrar i tamburen 

och diskussioner kring vilka språk de kan. Detta speglade sig också i 

barnen då de uppmärksammade varandra på vilka olika språk de kan 

och hur man säger olika ord. Barnens självkänsla stärktes och tilliten 

till sin egen förmåga ökade genom att de vågade spela inför andra 

och gå in i en roll. 
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Under hösten fick vi möjlighet att skapa tillsammans med en yrkesverksam 

konstnär. Hon visade oss magin med färger. Hur vi kan blanda till olika färger och 

leka fram konsten. Hon utgick ifrån fossiler i sitt skapande och vi sökte då upp 

fossiler som fanns på Centrumhusets- och på Liljestensskolans golv. Vi tog kort, 

ritade av och jämförde olika fossiler både där och tillbaka på förskolan. När vi var 

på Centrumhuset och letade fossiler var det flera som fanns runt oss som frågade 

och diskuterade med barnen när de gick förbi. Det kom en tjej från kommunen 

och tog ett kort för att lägga ut på Facebook. Det resulterade i att det spreds till 

föräldrar, vänner och släktingar som dels hörde av sig till oss, men också 

kommenterade och intresserade sig för bilden på nätet. Våra efterforskningar 

resulterade i att vi tillsammans med konstnären skapade masker som vi sedan 

kunde spela teater med. Maskerna har barnen använt i sin vardagliga lek och 

teatern har kunnat utvecklas.  

Tillsammans med förskolan Skattkistan har vi en gemensam mötesplats intill 

badhusparken och en liten skogsslinga. Första gången barnen träffades var de 

blyga, men andra gången började de leka 

tillsammans. Barn och pedagoger har även 

haft möjlighet att inspirera varandra i 

projekten. En av gångerna när vi var på väg 

till mötesplatsen blev vi nyfikna på skyltarna 

som satt där som skattkistans barn satt upp. 

Då blev våra barn sugna på skyltar också. På 

samma promenad hittade vi spår från en 

bäver och barnen kom på att de ville göra en 

bäverskylt. Vi mötte många vuxna och barn 

på väg till mötesplatsen. De stannade ofta 

och frågade oss vad vi gjorde, om vi skulle 
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leta efter bävrar, eller något annat. Vi fick höra av folk i vår och barnens närhet att 

våra skyltar blivit uppmärksammade i samhället. 

Vart bor barnen 

Vi såg ett intresse hos barnen kring vart de bor. 

Vi gick promenader förbi barnens hus och via 

Google maps view scrollade vi fram några av 

barnens hus. Barnen började att måla sitt eget 

hus på varsin skolåda. De målade huset i den 

färgen som just deras hus var i och var väldigt 

noga med att färgen skulle bli bra. På lådan 

klistrade barnen fast sina husbilder och i lådan la 

de i sina ”jag pinnar”. Det är små pinnar med 

bilder på dem själva, dessa växte fram genom en 

uppgift i läslyftet där vi diskuterade vår identitet. 

Under arbetets gång blev barnen nyfikna och 

pratade om dörrar och ringklockor, de jämförde 

hur många dörrar de hade på sina hus. Vi 

upplevde att alla barn blev stolta över sina hus 

och de barn som bor i flerfamiljshus pratade och förklarade om sina våningar. De 

pratade om åt vilket håll de har sina fönster och var väldigt stolta över att få skriva 

ut sin bild på just sitt hus. Vid en samling återkopplade vi till promenaden vi haft 

förbi husen. Barnen fick visa på detaljer på sina hus och berätta för oss andra. Vid 

ett tillfälle hade barnen stoppat in en kanin i ett hus och det var som att huset 

började ”leva” och de pratade om vem de ville leka med i sitt hus. Vi lyfte de barn 

som inte hade hunnit börja på sitt hus än så att de också fick chans att komma 

igång. Genom samlingen så blev alla intresserade! Barnen pratade mycket om 

siffran på sitt hus och vilken gata de bor på.  

 

Barnen känner igen varandras hus när vi är ute och går och pekar där de bor. Även 

den andra gruppen blev inspirerade och använde sig av Street View. Istället för 

lådor så skrev de ut bilden och infogade en bild på barnet som fick stå vid huset. 

Barnen kände igen sig när de tog sig fram via Google och berättade om sina hus 

och vad de såg när de stod på tex balkongen. Vi fortsatte arbetet med husen och 

pratade om gatunamn, husnummer och gårdsnamn. Några barn blev intresserade 

av att måla hur deras hus såg ut inuti. Vi pratade om vad de målade, vad de hade 

för mönster på tapeten, bokhyllor, under och övervåning och sängar med 

sängkläder. Ordet dela blev väldigt intressant eftersom vi pratade om hur barnen 

sov, de flesta barn delade rum, men alla visste inte riktigt vad ordet dela betydde.  

Några barn pratade mer om var de bodde, medans andra om hur huset såg ut, -där 

är källaren, vissa barn gick in i detta mer ingående. Ett barn förklarade var han 

bodde, -på marken, nästan i Götene. Under skapandet av husen 

uppmärksammade vi barnen på detaljer genom att lyfta fram former i tex fönstren. 

Vi gjorde formpromenader för att leta former i samhället. Barnen benämnde 

snabbt formerna de såg i närmiljön. Rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Vi 

diskuterade vilka former det finns mest av i närmiljön. De fick var sin form att ha 

i handen för att leta efter, formen stöttade barnen i sitt letande efter former. De såg 

många former på kyrkan, de såg dem överallt. De utvecklade letandet då de fann 

ett klot på en grindstolpe. 
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Arla 

En dag när ena gruppen var på väg till skogen fick ett av barnen syn på Arla. Vi 

började då diskutera vad man tillverkar på Arla och vart mjölken kommer ifrån. 

När vi kom tillbaka till förskolan letade vi upp böcker och vi gick även till 

biblioteket och lånade några böcker. Barnen ville göra egen glass och smör som vi 

provade att tillverka. Sedan ville de bygga ett eget Arla med hjälp av en stor låda. 

Vi skrev ut bilder för inspiration och granskade bilderna noga. Barnen diskuterade 

vilken färg Arla har och ville skriva ut loggor som de sedan kunde klistra på när 

färgen torkat. Vi hittade en film på UR om vad bonden och korna gör på 

bondgården. Barnen ville sedan bygga en mjölkbil och en ladugård till Arla. De 

hittade då en mjölkkartong som de målade i vitt, svart och silver som blev 

mjölkbil. Till sist satte de på hjul. Ladugården byggde de av en skokartong. De 

fixade hö, bås, bajsränna, mjölktank, vatten och slang till mjölken mellan tank och 

mjölkbil.  

 

 

 

Med hjälp av våra extratjänster skrev vi ut ord 

på olika språk kopplade till bondgården, dessa 

ordskyltar sattes upp i miljön. Vi 

uppmärksammade att ett barn stärktes av att 

se och höra orden på två igenkännande språk. 

Alla barn lärde sig nya ord hela tiden och de 

visade ett intresse för vad ord heter på olika 

språk. En dag när vi var ute och cyklade åkte 

vi på en liten grusväg bredvid Arla. Barnen 

hade aldrig reflekterat över att Arla var så 

stort! De jämförde dörrarna med lagret och 

uppmärksammade att de var väldigt små i 

förhållande till stora Arla lagret. Vi fick ett 

nytt perspektiv på Arla från detta håll, barnen diskuterar hur det skulle vara att stå 

på taket på Arla. När vi var tillbaka på förskolan valde vi att klippa och klistra in 

ett barn i Keynote på taket på Arla. I Keynote lade vi även till ljud där barnen 

berättade om cykelturen.  
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Bävern 

På en av våra promenader fick barnen syn på skylten vi satt upp om bävrar. De 

ville då gärna göra en till skylt, fast med information om bävrar.  Barnen var 

nyfikna på att lära sig mer om vad bävern äter, hur lång den är och vad den väger. 

Vi sökte tillsammans upp information och pratade om källkritik samtidigt. Barnen 

valde sedan att sätta upp skylten bredvid den andra på väg till mötesplatsen. 

 

Barnen ville ofta gå på bäversafari 

eller cykla med vår el cykel och leta 

efter bävrar. Under en promenad 

lyckades vi se en bäver och ett av 

barnen blev helt lyrisk över vad hon 

fick se. En av pedagogerna fick 

bävern på film som vi kunnat se fler 

gånger. Efter att vi sett bävern blev 

barnen ännu mer intresserade och de 

pratade ofta om sin upplevelse. 

Barnen började att bygga en 

bäverdamm i ateljén. De fick hjälpas 

åt att få fast pinnarna på ett kartongark med hjälp av en limpistol. De fick igång 

ett samarbete där de diskuterade med varandra hur de skulle bygga hela dammen. 

Barnen placerade bäverdammen i tamburen där alla kunde se och leka med den.  

 

Tillsammans med barnen byggde vi upp en bäverhydda av en stor låda. Vi byggde 

upp den i ett litet rum som är ganska mörkt, för att barnen skulle kunna använda 

små färgade lampor att lysa med i sin lek. Vi tillförde naturmaterial på golvet i 

form av små trädstubbar, växter och filtar. På väggarna satte vi upp bilder på 

bävrar, hyddor och dammar samtidigt som vi projicerar upp en stor bäverdamm på 

väggen bakom lådan. Barnen uppskattade rummet och lekte ofta att de var bävrar 

som var rädda för människor. De plockade även på eget initiativ in annat material, 

det skapade fler möjligheter till 

en fördjupning i leken utifrån 

deras egna erfarenheter.  
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Barnen fick möjlighet att måla bävrar. Vi dukade fram inspirationsbilder på bävrar 

och en bäverfigur, barnen fick med hjälp av svart tusch måla konturer, det fanns 

vattenfärger att färglägga med. Barnen skapade olika bilder, en bäverbuss, en 

flygfisk, pinnar, påskägg, människor, träd och bävrar. Ett av barnen målade en 

bäverbuss och berättade att: den har en motor där bak som gör att den går 

framåt i vattnet. Ett barn tittade på bäverfiguren och målade av, ett annat barn 

tittade intresserat på, när barnet har målat en stund visade barnet upp pappret och 

utbrast– en ekorre. Det visade sig att under tiden barnet målade förvandlade sig 

bävern till en ekorre, målandet fortsatte vidare på ekorre-temat med hjälp av 

inspiration av bävern.  

När alla bilder torkat satte vi upp dem på väggen i tamburen. Barnen gick ofta dit, 

de berättade om sina teckningar både för oss pedagoger, sina kompisar, men även 

för sina vårdnadshavare.  

 

 

Vi läste och gjorde egna bäversagor bland annat med inspiration från bockarna 

bruse. Det blev nya roller med kalven, kossan, tjuren och bävern som trollet. När 

sagan började sa en pedagog att bävern var elak. Då sade barnen; bävern är elak 

för att han slår med sin svans på de andra djuren. Till sagorna har barnen 

själva byggt upp kulisser. När vi varit på promenader har de byggt upp miljöer 

och spelat i, de byggde till exempel upp en bäverhydda med hjälp av massa gräs 

på en sten. 
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Gemensam miljö 

På hemvisten skapade vi några gemensamma miljöer för båda barngrupperna. Den 

ena är i hörnet av vårt torg. Där kan barnen mötas och lära av varandra i våra två 

olika projekt. Vi såg att barnen tog olika roller i bondgården och Arla. En del barn 

ville vara på arla, en del i lastbilen, och en del på bondgården. Böcker i miljön 

blev ett stöd när vi pratade kring företeelser på bondgården som hagen, 

ladugården osv.  

 

Teatern fortsatte hela läsåret. Barnen fortsatte att visa ett intresse för teatern som 

de började med i höstas. Vi tror att intresset hos vissa barn smittade av sig till de 

andra. De började spela mer med hjälp av handdockor. De var väldigt noga med 

en tydlig början och ett slut. Innehållet, händelsen i sagan blandades från många 

olika berättelser som de hade dramatiserat innan. Barnen ville gärna ha publik när 

de spelade och de samlade både pedagoger och kompisar som fick titta. De 

använde teaterscenens alla sidor när de spelade (under, över, vid sidan). Barnen 

fördelade upplägget med innehåll, repliker och rollfördelning själva.  

 

Pedagogernas processer  

 

I projektet har vi pedagoger varit lyhörda och uppmärksammat alla barns åsikter 

och tankar. Barnen har själva fått vara med i planering, genomförande och 

utvärdering av promenader, samlingar och skapande. Vi har uppmärksammat 

barnen på deras kompisars idéer och tankar för att lyfta upp mångfalden i gruppen 

och stärka allas självkänsla. Genom att vi uppmärksammar varje barn har deras 

möjligheter till att förverkliga sina idéer i projektet ökat. Under projektets gång 

har vi och barnen lärt oss att upptäcka och diskutera omvärlden tillsammans. Vi 

har sökt fakta, experimenterat, undersökt och skapat hypoteser. Under hela 

projektet har vi låtit barnen ta sig tid att utforska och vi ser att det har gett barnen 

möjlighet att kunna återuppleva och prova saker flera gånger.  

 

 

 

 
 

Vi har uppmärksammat barnen på deras 

kompisars idéer och tankar för att lyfta upp 

mångfalden i gruppen och stärka allas 

självkänsla. Genom att vi uppmärksammar 

varje barn har deras möjligheter till att 

förverkliga sina idéer i projektet ökat. 
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Delaktighet av vårdnadshavare  
Under projektet har vi delgett vårdnadshavarna genom Delta, föräldramöten där 

de fått delge sina tankar och idéer.  I den dagliga kontakten med vårdnadshavare 

har samtal kring projektet skett naturligt och kontinuerligt. Vårdnadshavarna har 

blivit delaktiga på olika sätt, genom att skicka in bilder från hemmiljön eller bidra 

med en favoritbok. Under läsåret har vi skapat ett tamburbibliotek för barn och 

vårdnadshavare. Utbudet på böcker har representerat alla modersmål i 

barngrupperna. Intresset från familjerna har varit stort. Barnen har varit ivriga att 

låna och de lånar inte bara på det språk som de själva kan prata. Böckerna har 

även skapat samtal mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger. Men även 

emellan vårdnadshavare som upptäckt att de har ett gemensamt språk. Familjerna 

har bidragit med att översätta ord mellan svenska och deras modersmål kopplat till 

projektet. Det har stärkt relationer emellan pedagoger, vårdnadshavare och barn.   

Flera vårdnadshavare berättar att deras barn pratar om projektet hemma och vad vi 

gör bland annat på våra promenader i samhället.   
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Kompetensutveckling och Litteratur  

Litteraturseminarier på APT och kompetensutvecklingsdagar  

• ”Göra demokrati”, om platser i närmiljön 

• ”Bygga en plats för möten” Ewa Hedenkvist, Bettan Lorentzson och Camilla 

Meyer, 2018 

• ”Barnbokens magi” – kap 3 och 12 

• ”Hoppfulla berättelser” 

• ”Digitalt meningsskapande i förskolan” 

Föreläsning Kan själv utställningen, västarvet  

Arbetslagsutveckling vi uppstart av läsåret med Malin Toreborg Avonova  

Läslyftet modulen flerspråkighet i förskolan 

Föreläsning Låt mig tänka, ett projekterande arbete där MÖTET är nyckeln till 

nya erfarenheter, värme, språk och glädje av pedagogistor Annhild Edlund och 

ateljérista Anna från Råslätt i Jönköping 

Workshops av förskollärare i kommunen kring digitalitet  

Förskolekonferens och studiebesök på Guldgruvan ett kREativt 

återanvändningscenter. 

IKT- hantverk i förskolans vardag en workshop-konferens om digitalitet i 

förskolan. Reggio Emiliainstitutet 

Extratjänster, gör att pedagogerna kan ha fokus på barngruppen 

Skolelever, vårdnadshavare och bibliotek – litteraturläsning 

Skapande förskola – yrkesverksam konstnär Africa Coll 4-5 åringarna 

tillsammans med pedagoger har fått möta form, material och tekniker.  
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Sammanfattning     

 
När vi tittar tillbaka på läsåret ser vi att syftet har varit stöttande och vägledande i 
projektet.  
 
Berättandet har startat kring det som har varit nära varje barn. Det kan ha varit 
intressen, familjen, en viktig bok eller plats. Vi ser att det har varit viktigt för 
barnen och att det har stöttat dem i att få ett eget utrymme att berätta. Barnen har 
utvecklat sitt berättande, lyssnande och återberättande. De har gått in i varandras 
berättelser och gjort om dem till gemensamma berättelser genom lek, drama och 
andra uttrycksformer.  Vi ser en uttrycksglädje hos alla barn. Kommunikationen 
fungerar både via kroppsspråk, TAKK, verbalt, bilder samt skrift. 
Flerspråkigheten har lyfts in naturligt i projektet genom de gemensamma 
erfarenheterna som berättelserna och böckerna har bidragit med. Allt detta har lett 
till en större självkänsla och tillit till sin egen förmåga hos varje enskilt barn. Vi 
ser en självinsikt hos barnen kring deras egna förmågor och en vilja att lära sig 
mer. Det sker ett utbyte mellan barnen, de delar med sig av sin kunskap och sina 
erfarenheter till varandra. Barnens ordförråd har ökat. Ord och begrepp inom 
natur, teknik och matematik har använts kontinuerligt och i konkreta 
sammanhang. Barnen har genom projektet fått insikt kring hur en berättelse är 
uppbyggd, med en början, mitten och slut. De har även förstått att det finns en 
skapare bakom en bok och att man själv kan skapa en bok.  
 

Projektet syns tydligt i lärmiljöer ute och inne, miljöerna utvecklas ihop med 
projektet. Miljöer och material har varit ett stöd för barn och pedagoger att ta sig 
an projektet och bearbeta sina tankar och upplevelser. Lekvärldar har utformats 
efter det som sker. Böcker och karaktärer har haft en sammanhållande och viktig 
roll i projektet. Det har växt fram flera olika verktyg som stöttar berättandet - 
berättarbilder, berättarfigurer, berättarpåsar, samt berättarvägg. Digitala verktyg 
så som projicering, green screen, ägget, stopmotion m.fl.  har använts för att 
utforska djupare och med nya material och genom olika uttrycksformer. 
 
 

Under läsåret har pedagogerna utvecklats mitt i praktiken och i de processer som 
skett. Reflektionen och dokumentationen har varit motorn i det pedagogiska 
arbetet och hjälpt oss att få syn på vårt och barnens lärande över tid. I reflektionen 
utvecklas det kollegiala lärandet och vi kommer varandra närmare i arbetslagen. 
Det här året har gett oss en ännu större medvetenhet kring hur och vilket 
kunskapande som sker hos barnen och hur vi pedagoger möter det. 
 
I projektet har vi mött omvärlden och tagit del av berättelser som finns i miljöer 
och hos människor. Att röra oss mer ute i samhället har berikat barnens 
berättelser, upplevelser och kunskaper. Vi har reflekterat över vilka 
förutsättningar barnen behöver för bra möten, hur man möter och bemöter 



 

62 

främmande människor. Hur förhåller man sig till balansen mellan distans och 
”närhet”, gränsdragning och riskbedömning? Pedagogerna har utvecklat ett 
förhållningssätt i att möta barnen kring etiska samtal och reflektioner.  
 
Läslyftets modul ”flera språk i förskolan” har berikat projektet genom att skapat 
en större språklig medvetenhet och en kreativitet hos pedagogerna. Vi har hittat 
vägar att hjälp av människor i vår närhet som har en flerspråkighet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Barn vill kommunicera när de har något att kommunicera om och någon som 

lyssnar. Därför behöver barn få rika erfarenheter och uppleveler av situtationer, 

händelser m.m. som de kan och vill tala om. Barn utvecklar sin förmåga att 

lyssna när de upplever att de själva blir lyssnade till av vuxna som är lyhörda 

och för deras samtal framåt, benämner, ställer frågor och utvidgar samtalet 

genom att överskrida här och nu.  

(Utbildningsdepartementet 2010 s 7) 

 



 

63 

Referenslista 
 

Eriksson M. (2017) Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld 

Stockholm Lärarförlaget 

 

Hedenkvist E. Lorentzson B. Meyer C. (2018) Bygga en plats för möten: ett projekt 

i nära relation med omvärldensid. Stockholm, Lärarförlaget’ 

 

Pihlgren A (2018) Berätta Skolverket lärportalen Språk-, läs- och skrivutveckling 

– Förskola Modul: Läsa och berätta del 3 Berätta https://larportalen.skolverket.se  

 

Skolverket (2018) Läroplan för förskolan Lpfö 18 Stockholm Skolverket 

 

Utbildningsdepartementet (2010) Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar 

i förskolans läroplan Stockholm Utbildningsdepartementet 

 

 



 

64 

 
 

 

 

 

 

 

 


