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Med fokus på att bygga en miljö,
material, omsorg, estetik och egna val

Inledning och bakgrund
”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av
att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Lpfö- 18
I arbetet med de yngsta barnen lägger vi grunden för framtidens lärande. Med tanke på detta så har vi
fokuserat på relationer, material, miljö och egna val. Så småningom ledde detta fram till ett gemensamt projekt
i gruppen, som började med omsorg om de små djuren på vår gård.
Vid nästan alla olika undervisningstillfällen har vi delat in barnen och arbetat i mindre grupper, där vi
pedagoger har gjort medvetna val i hur gruppkonstellationerna har sett ut. Det vi tänkt på är tex möten över
åldersgränser, språk, utmaningar och trygghet.

Pedagogernas frågeställningar angående Tuppens innemiljö

Är miljön synliggjord för barnen?
Är det tydligt för barnen vilka egna val de kan göra?
Är miljön estetiskt tilltalande?
Vi kom fram till att det fanns mycket att förbättra i miljön för att göra den mer inspirerande och utmanande för
barnen. Varje rum skulle få en tydlighet där valen blev synliggjorda.
Utifrån barnens intresseområden förändrade vi rummen och vi utgick ifrån våra frågeställningar.
Estetiskt skapande i olika former, bygg och konstruktion och experimenterande med vatten och sand var
områden som vi såg fångade barnen. Vi såg också att barnen behövde få tillgång till rollek i mindre grupper
och därför ändrades ett av rummen för detta ändamål.

Miljö och material
Ateljé

Vi öppnade upp ateljén så att den blev mer tillgänglig för barnen under hela dagen. Medvetet har vi arbetat med
olika samarbetsövningar där vi tillfört olika material som lera, färg med olika egenskaper, verktyg att använda
vid måleri såsom mönsterrollar, ströpplar, svampar, penslar i flera storlekar, pennor, tusch, kolkritor och olika
typer av papper. Vi pedagoger har undervisat barnen i många olika skapande tekniker. Vi har också tillfört ett
djupt kar med färgat ris där barnen möts av matematiska situationer som tex volym, fylla och hälla.

Vattenrum

Ett material som alla barn i vår grupp har visat ett stort intresse för är vatten. Tidigt under terminen

erbjöds barnen ett material som bidrog till undersökande och experimenterande med vatten. I dessa
matematiska och naturvetenskapliga undervisningstillfällen användes många matematiska begrepp.
Grundmaterial har varit tex mätglas, sugrör, bollar med olika densitet, ösverktyg, karamellfärg,
badskum och hinkar med håligheter.

Rum för rollek

Detta rum har fått namnet ”lägenheten.” Här har vi byggt upp en miljö för fantasi och rollek. Vi pedagoger
upplevde att barnen inte hade något utrymme för rollek då rummet var inrett för bygg och konstruktionslek.
Vi saknade enkla utklädningskläder och tillförde stövlar, hattar och väskor som barnen självständigt kunde
ta på och av. Här såg vi att det fanns ett intresse och vi fortsatte att utveckla rummet med mer material.
Genom rolleken ville vi utveckla kommunikation, relationer och omsorg om varandra. Vi introducerade en
sjukhuslek där barn och pedagoger tillsammans skapade en rollek där både människor och djur blev
patienter.

Mittenrummet

Mittenrummet har många olika funktioner som vi under höstterminen tydliggjorde. Detta är vårt mest
föränderliga rum som vi ändrar utifrån vad vi har fokus på. Högläsningen har fått en centralare roll i
rummet och har även fått en större plats i vår utbildning. Dessutom har vår nya matta bidragit till en
tydlighet för barnen både vid samling och för möten.

Musik, konstruktion och ljusrummet

Vi har skapat ett rum där barnen har stora valmöjligheter. I och med att vi förminskade scenen och vår kub
så bidrog det till större utrymmen för bygg och konstruktion, dans och rörelselekar. Digitala tekniker har
även en plats i detta rum.

Estetik

Vi har under året lagt stor omsorg på vår estetiska utformning av miljön. Vi pedagoger vill att barnen ska
erbjudas en miljö som känns vacker, inspirerande och spännande. När barnen kommer till förskolan vill vi
att de känner sig välkomnade av en miljö som är tydlig och tillgänglig. Miljön ska väcka lust och
nyfikenhet och inspirera till utforskande, nya möten och relationer.

Projekt: Maskar
Bakgrund
Under hösten såg vi att vår barngrupp ofta hittade småkryp som maskar och spindlar på vår gård,
vilket väckte stort intresse hos flera av barnen. Ibland var barnen ovarsamma med småkrypen och vi
pedagoger ville att barnen skulle få en förståelse av att värna om djur och natur och vikten av empati.
Här startade vårt maskprojekt som vi såg engagerade många barn och vårdnadshavare.

Mål: 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,

•

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

•

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

Syfte:

Syftet är att skapa en förståelse för djur och natur. Bygga upp relationer med vår omgivning och till allt
levande. Att vilja hjälpa och bry sig om varandra.

Uppstart

Barnens intressen för maskar bidrog till samtal kring vad maskar äter och var de bor. Vi frågade barnen om
vi kunde hjälpa maskarna att bygga ett maskhus och fick positiv respons. Senare under projektets gång så
bytte maskhuset namn till maskkompost, som blir det begrepp vi använder.
Vi tillförde en pallkrage och jord tillsammans med barnen. Några barn från Sporren berättade att de hade
fått hästbajs av Eva till sin maskkompost och att maskarna tycker om det. Det innebar att vi tillsammans
med några barn tog kontakt med Eva och frågade om även vi kunde få en hink med bajs till våra maskar.
Hästbajset väckte stor fascination hos flera av barnen.

Vi såg att maskprojektet väckte intresse även hos vår grannavdelning Hönan och möten uppstod runt
maskkomposten. Barnens möten med maskarna inspirerade till samtal
Barn: Hej maskarna! Dom gillar mig.
Barnen involverade också sina vårdnadshavare och berättade om maskarna hemma och ville visa vår
maskkompost på gården.

Nya samtalsämnen uppstod under projektets gång. Begrepp som lång, kort, tjock, smal, många, krokig, rak
finns med i barnens vokabulär. Vi reflekterade tillsammans efter våra undervisningstillfällen.

I vår ateljé synliggjordes maskprojektet. Vi använde
oss av många olika material, som vi hoppades skulle
inspirera barnen i deras projekterande.
En målsättning var att ge barnen erfarenheter av
material och verktyg som bidrog till självständiga val.
När vi jobbade med kol och lera uppstod frågan hos
oss pedagoger om det är LINJER och STRECK som
barnen utforskade och vad skillnaden är på en LINJE
och ett STRECK?
Vi fortsatte att utforska detta i vår ateljé utanför
projektet.

Ett av våra syften med vårt projekt var att arbeta med barnens förmåga till hänsyn och leva sig in i andra varelsers
situation samt vilja hjälpa andra.
Vid en samling fick Tuppens barn ett brev från ett gäng maskar som inte hade någonstans att bo och behövde
hjälp. Vi upplevde att intresset bland större delen av barnen var stort, både för brevet och för maskarna som följde
med brevet. (Vi valde att skicka ett brev på posten eftersom vi tänkte att det skulle bli en starkare upplevelse än ett
mail, dessutom mer konkret och värdefullt, som att få en present).
Vi pedagoger presenterade brevet i helgrupp och i det sammanhanget såg vi tydligt att även de yngsta barnen var
väldigt intresserade av maskarna och brevet. Vid tidigare undervisningstillfällen i projektet hade vi mestadels
involverat de äldre barnen, men nu såg vi att vi behövde tänka om och även göra de yngre barnen delaktiga.

Vid ett undervisningstillfälle hade vi både levande maskar och laminerade pappersmaskar på vår OH, barnen
fick i uppgift att på ett stort papper på väggen fylla i maskkonturerna med tusch. Förståelsen av att
kopplingen mellan maskarna på OH-projektorn och de bilder de skapade på väggen varierade mellan barnen.
Ett barn intresserade sig mest för knapparna på OH-projektorn, ett annat barn undersökte maskarna genom att
ta upp dem, lukta på och lyssna på maskarna samt prata med dem.
Ett av våra yngsta barn kom in i rummet, gick fram och pekade på väggen och sa högt och tydligt: MASK.

Vi har också sett att maskar
uppmuntrar till att räkna. Begrepp
som antal, siffror, färger, former
har vi uppmuntrat genom vår 10serie av maskar.

Under våra reflektionstillfällen
diskuterade vi mycket om olika
gruppkonstellationer, vad de olika
grupperna tillförde för barnen, hur de
utmanades och vad vad det kooperativa
lärandet gav. Barnens olika strategier
synliggjordes och vi pedagoger kunde se
att barn använde sina tidigare
erfarenheter av lerans egenskaper. Här
utmanades barnen genom att vi tillförde
annat material som stod i relation till
leran, såsom piprensare, tusch, ståltråd.

Vi har hela tiden arbetat i mindre grupper, med olika konstellationer av barn.
Mycket samarbetsövningar eftersom ett av våra huvudsyften var att vi vill skapa gemenskap och ett ömsesidigt
hänsynstagande. De gånger grupperna har varit större är när vi varit ute i naturen för att leta maskar och mat till
maskarna.

Vi upplever att projektet lever sitt eget liv och har fått en naturlig övergång i ett ODLINGSPROJEKT som vi
delvis har tillsammans med Hönan. Odlingen kommer vi att fånga upp även nästa termin.
Mycket av det vi odlat har kopplats till vårt maskprojekt, groddarna på ärtorna har blivit maskar, rötterna på vår
sötpotatis är maskar…Vi tror att vårt maskprojekt satt spår hos många barn och väckt nyfikenhet och lust till
utforskande och fortsatt kunskapande.

Analys
I årets utvärdering har vi pedagoger medvetet valt att lyfta vår undervisande miljö istället för att lägga
tyngdpunkten på projektet. Avslutningsvis finns delar av projektet med i vår utvärdering. Detta val har gjorts pga
miljöns stora betydelse som bidragit till att undervisningssituationerna har lyft många olika språk.
Vår miljö har blivit mer tillgänglig och synlig för barnen, vilket gör att vi sett att barnen gjort fler självständiga
val.
Vår förändrade miljö har varit den viktigaste förändringen på Tuppen detta läsår. Den har främjat barnens
utforskande och bidragit till att vi kunnat se miljön ”som den tredje pedagogen.”
I vårt experimenterande med vatten har vi utforskat vattnets och materialets relation till varandra. Vi pedagoger
ställde oss frågan om barnen skulle upptäcka att vatten som färgats blå med karamellfärg, upplevs grön i en gul
skål och lila i en röd skål. Vi ställde frågor som
Vilken färg har vattnet i karet?
Vilken färg har vattnet i skålen?
Märkte barnen inte att vattnets färg förändrades eller var det svårt att sätta ord på deras upplevelse? Barnen som
var med vid experimentet har kunskap om grundfärgerna. Vid detta tillfälle kändes uppgiften kanske för svår.
Det ska bli intressant att följa upp detta vid fler tillfällen.
Omsorg om vår miljö
Vi har arbetat mycket med omsorg om vår miljö. Det ska finnas en bredd av material som utmanar olika språk
och olika sinnen. En miljö är en pågående process som alltid kan förändras och förbättras. Vi ser en förändring i
hur barnen utnyttjar våra undervisningsmiljöer genom att i större utsträckning fördela sig i de olika rummen.
Barnen har getts möjlighet till att utveckla sina estetiska uttrycksformer genom att vi tillfört nytt material som
kan bidra till ett förändrat kunnande.
Utbudet av vårt material i ateljén har visat på en kunskap om materialets egenskaper och att vissa barn verbalt
benämner de olika verktygen.
Här ser vi ett förändrat lärande när vi pedagoger tillför och utmanar barnen.
Utvecklingen av vår miljö har varit en positiv och bidragande roll för att främja och utveckla leken. Rekvisitan
till ”lägenheten” har bidragit till samspel mellan barnen som har provat på att dramatisera och att ingå i en ny
roll med sina kompisar.

Projekt

Det har varit ett väldigt levande projekt. Vår upplevelse är att maskprojektet skapade mycket språklighet med
många nya begrepp. Dessutom har projektet grenat ut från hållbar utveckling till odling, till samarbete och
gemenskap mellan avdelningarna Hönan och Tuppen. Vi ser att projektet fortgår utan slut och lever vidare bland
både barn och pedagoger. Detta projekt har lett fram till att hela barngruppen har bidragit till att ingå i ett
sammanhang, med ett gemensamt fokus där både barn, pedagoger och vårdnadshavare varit delaktiga. Flera
vårdnadshavare har berättat att maskintresset lever vidare även efter förskolan och blir ett gemensamt
samtalsämne.
Pedagogisk dokumentation och våra reflektionstillfällen har hjälpt oss att få fatt i barnens undersökande kring
maskar. Vad är det som fascinerar barnen och lockar hos maskarna?

Formen på maskarna har varit ett gemensamt fokus hos flera av barnen. Genom att använda oss av barnens
intresse för maskar har barnen gjort kliv i sin lerteknik, från att banka, platta och nypa bitar av leran till att
rulla egna ”lermaskar.”
Under projektets gång har vi sett att barnen möter de levande maskarna med empati och gett dem olika
mänskliga egenskaper.
Vid projektets början arbetade vi mest med de äldsta barnen eftersom det var där vi uppmärksammat
intresset för maskar och småkryp. Vi överraskades av att intresset bland de yngre barnen var så stort. Ett av
våra yngsta barns första ord var mask och vi pedagoger insåg att projektet intresserade många fler än vi hade
förväntat oss.
Det har varit värdefullt att arbeta med ett projekt som har varit levande och pågått både ute och inne.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Genom utvecklingssamtal, muntlig kontakt, månadsbrev och dokumentation har vårdnadshavarna blivit
delaktiga av vårt projekt samt utbildningens undervisning. Årets föräldramöte ställdes in pga Corona men
istället fick vårdnadshavarna ta del av vissa bitar från underlaget som var förberett inför mötet. Denna vår
har påverkat oss alla på många sätt. Dels är det mycket värdefullt att träffas på ett föräldramöte för både oss
pedagoger och för vårdnadshavare, för att kunna beskriva på ett mer fördjupat sätt hur vi arbetar mot målen i
läroplanen och dels för att vårdnadshavarna har möjlighet att ställa frågor eller lyfta tankar i ett annat forum
än som erbjuds vid hämtning eller lämning då det ibland kan vara svårt att hinna med en längre dialog. Även
sommarfesten ställdes in, som också ses som ett gemensamt möte för oss, barn och vårdnadshavare.
I vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling har vi involverat vårdnadshavare genom att fråga
dem om deras barn eller om vårdnadshavaren själv har upplevt att barnet blivit utsatt för diskriminering eller
någon kränkande handling av barn eller vuxna på förskolan.? Resultatet av mötet med varje enskild
familjemedlem var positivt. Flera av vårdnadshavarna lyfte att de uppskattade att vi gör dem delaktiga och
att de ser att vi arbetar aktivt mot diskriminering.
Situationer som minskar konflikter och kränkande handlingar är
Dela in barnen i mindre grupper. Gå i mindre grupper till matsal och vid påklädning. Pedagoger som utmanar
barnen vidare i deras lek och utökar barnens strategier för konflikthantering.

Tankar inför nästa år
Under läsåret har vi pedagoger diskuterat hur viktigt vårt språkande är för att främja barnens språkbruk. Vi
ser vår roll som ett bidragande verktyg till att arbeta språkstärkande, för att bredda barnens begrepp och för
att stärka barnens självkänsla till att ge uttryck till egna val och önskemål för att påverka sina dagar på
förskolan. Detta kommer vi även tänka på nästa läsår. Att vara förebilder i vårt språkande för barnen.
Forskaren Veli Tuomelas menar att det finns fem språkprinciper,

-

Språkutrymme: det finns utrymme för språk i alla dagliga situationer
Upplevelser: språket utvecklas när barnen får klä sina upplevelser i ord
Rikt språkbruk: ge barnen språkliga utmaningar genom att benämna deras omvärld
Språknivå: att stimulera och utmana barnets språkutveckling
Begriplighet: fånga den reella språkförståelsen och språkanvändningen, fundera över hur begripligt
språket är i sig.

