
BERÄTTANDE 
Fjäderns projekt ht-21/vt-22

Fjäderns barn har skapat en berättelse om ett monster som äter barn som inte sover på natten. Barnen 
bestämmer att de ska fång monstret och visa att man kan äta godis och snacks och köttbullar istället för barn.



 

            Syfte och mål med projektet: 

Barnen ska få möjlighet att att utforska, beskriva och 
reflektera kring sin omvärld. Detta genom att berätta, 
kommunicera och ge uttryck för sina upplevelser i olika 
uttrycksformer. På så vis tror vi att barnen kommer att få en 
ökad trygghet i sin identitet och tro på sin egen förmåga samt 
förmåga att utveckla respekt och förståelse för alla 
människors lika värde. 

Ur Läroplan för förskolan 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• 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.  

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera 
upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som 
bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,  

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera 
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta 
ansvar för gemensamma regler. 

• 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.



BERÄTTANDE 
FJÄDERNS PROJEKT HT-21/VT-22 

Genom, om och med: 

• Känslor 
• Ord och skrift 
• Kroppen 
• Musik  
• Teater 
• Bild 
• Färg och form 
• Fantasi



Handledning

Vi började arbeta med ”Djuren på djuris som julkalender där en 
känsla om dagen togs upp. Barnen fick skanna dagens qr-kod 
och vi tittade på dagens avsnitt som varje dag handlade om 
vanliga dilemman barn möter på förskolan. Barnen fick reflektera 
och sätta ord på vad som hände i programmet och om de hade 
egna erfarenheter av samma känsla eller dilemma och berätta om 
dem. Barnen fick även rita ett ansikte som uttryckte denna känsla 
och skriva dagens ord/känsla. Dessa avsnitt och känslor kunde de 
då koppla till sin egen vardag och sig själva.

KÄNSLORom och med 
Vad berättar mina känslor om mig? 

Hur kan jag berätta med mina känslor

Barnen reflekterar och berättar om dagens 
avsnitt: 
”Fiolin fick inte vara med” 
”Han var ledsen, känslan kände det” 
”Sen fick de äta nått och då blev de glada”

Kattgruppen fick sedan arbeta med att 
studera sig själva i spegeln och fotografera 
sig själva med olika känslouttryck och sedan 
spela in hur den känslan kan låta och av 
detta skapa ljudfiler som qr-koder.



ORD OCH SKRIFT

Barnen har mött både 
digitala berättelser och 

högläsning under läsåret.

Den litteratur vi valt att arbeta med har varit planerad utifrån normer och värden med mångfald och 
olika känslor. Vi har även arbetat med litteratur med mycket bilder där barnen fått fantisera och 
upptäcka det som inte står i den skrivna texten. Vi har uppmanat barnen att sätta ord på sina tankar 
utifrån böckerna dels om de har egna erfarenheter men även fantasi om vad som kan ha hänt 
innan eller efter historien vi fått möta.

KROPP OCH RÖRELSE 
DANS OCH MUSIK

Kattgruppen och lejongruppen fick lyssna på olika musik och känna i kroppen vilken känsla den 
musiken kunde förmedla och sedan uttrycka det i dans. Olika musik väcker olika känslor, barnen 
fick dansa en känsla och berätta om den. Det tror vi är ytterligare ett steg till lärandet av hur vi 
uttrycker oss med kroppen, det som inte är de sagda orden. Lejonen arbetade med färg och form 
genom att öva kroppsställningar och gestalt rörelse både med kroppen och måleri.



TEATER - GESTALTNING

De äldsta barnen ÅTERBERÄTTAR ett avsnitt från ”Djuren på djuris” genom att skapa en 
pinnteater. Tillsammans gör de rekvisita till teatern och övar på föreställningen innan de 
uppträder inför övriga barn på avdelningen. Efter teatern ritar och utvärderar barnen kring 
arbetet.

”Det var roligt att göra dockor och känslohjulet. När det är många 
barn som ska titta på när vi spelar teater blir jag lite nervös. Jag 
ritade känslohjulet och teaterdockan”

”Det var roligt att göra en teater. Det var 
inte så lätt att komma ihåg vad man 
skulle säga ibland. Det var lite svårt att 
man satt länge och pratade. Jag har ritat 
Ull, Fiolin och Satsumas”



 

Lejonen fick möta en vanlig konflikt med några djur som vill ha samma leksak och inte 
kommer överens. Barnen fick då gå in och regissera berättelsen och lösa konflikten med 
gosedjuren. När de leker genom några andra figurer får de möjlighet att ta ett steg ut ur en 
konflikt och se en situation ur ett utifrånperspektiv. På så vis tror vi att de lär sig att lyfta 
blicken och se en annan helhet i en situation.

Många barn på avdelningen blev inspirerade av pinndocksteatern och valde många gånger 
att spontant i den fria leken ha teaterföreställningar för andra barn, både på scen och med 
pinndockor.

Barnen reflekterar kring 
lekstrategier: 
• Man kan turas om 
• Man ska inte sparka 
• Snälla får jag leka med dig 
• Jag är superglad när vi leker



Barnen har bland annat mött sagan om Bockarna bruse på många olika sätt: som bok, film, 
sång, teater och flanosaga. Barnen fick sedan många gånger själva gå in i de olika rollerna i 
sagan och pröva att vara de olika karaktärerna. Genom att möta sagan på många olika sätt 
skapas en förtrogenhet och trygghet till sagan och ökar förståelsen för innehållet vilket gör att 
barnen lättare vågar gå in i rollerna och prova på de olika karaktärerna tror vi. Med tryggheten 
och förtrogenheten tror vi att barnen vågar fantisera och utveckla sagan.



Barnen har fått skapa tillsammans med olika tekniker. Vi har utforskat skapande 
tillsammans genom samarbete och även att inspirera varandra och lära av varandra. Vi 
uppmuntrar barnen att sätta ord på vad de gör och olika tekniker samt att de ska visa 
varandra. 

Barnen har genom färg och form fått möta olika uttrycksformer och olika tekniker och 
uttryck så att de fått en mångfald av sätt att uttrycka sig på. Vi har målat och ritat, klippt 
och klistrat, skapat med lera och papier maché. Till detta har vi använt olika material och 
underlag. Olika uttrycksformer passar olika barn och vi har i många av våra aktiviteter i 
ateljén uppmuntrat och utmanat till samarbete genom att till exempel berätta med en bild 
eller berätta en saga tillsammans där allas skapelser ska få plats.

Barnen har mött boken om färgmonstret. Monstret sorterar sina färger i 
olika känslor. Lejonen fick sedan tittat på olika abstrakta målningar och 
fantiserat kring vad de föreställer eller vilken historia de kan bära på. Efteråt 
fick barnen välja en varsin färg och måla egna abstrakta målningar som 
föräldrarna sedan fick studera och fantisera kring på föräldramötet.

BILD FÄRG OCH FORM

Efter detta fick barnen skapa historier och berättelser om sina målningar. En grupp fick rita, klippa 
och klistra fast bilder  på sina målningar och en grupp fick skapa berättelserna med digitala bilder.



Bland annat har barnen mött målningen ”Sommar i gamla stan” av konstnären Mats Hådell. 
Tillsammans har barnen studerat målningen för att hitta detaljer och historier för att sedan få måla 
egna tolkningar eller sina tankar kring målningen. 

Barnen reflekterar: 
”Han frågade om hon 
ville ha bullar, nej tack 
sa hon” 

”Det är en ölcykel som 
cyklar och lämnar öl” 

”De har lika ansikten, 
kanske är de lika”?

Barnet berättar om sin tolkning: 
Det är ett hus. ett helt vanligt regnbågshus. 
Handtaget är en cirkel. Jag vet inte vem som bor 
där, inte än.

Barnet berättar om sin tolkning: 
Det är en farbror som älskar regnbågar. Farbrorn 
som tog bullen. De fikade tillsammans, alla barn 
och farmor och farfar



FANTASI

En viktig del i projektet har varit Fantasi. Fantasin är fri och obegränsad, den har inga ramar. I 
fantasin finns inget rätt och fel. Att lära sig bejaka och ge sig hän i fantasi öppnar upp för att 
tänka nytt, kreativt och ”utanför boxen”. Vi tänker att fantasin kan hjälpa självkänslan, att våga 
tänka och göra fritt. Men fantasi behöver föregås av många erfarenheter.

Vi har arbetat med 
fantasitärningar där barnen 
utifrån träningarna tillsammans 
fick skapa en saga och sedan 
måla den.



 

Tigrarna hittade efter jullovet ett ”skägg” ute på vår gård. Detta lekte de med och fantiserade 
kring. Vi utmanade barnen att fantisera ihop historien och sedan skriva filmmanus. De skapade 
tillsammans sedan den animerade sagan om tomteskägget med appen ”Stop Motion”. De bjöd 
in övriga barn på avdelningen till filmpremiär med popcorn.  



ANALYS

I årets projekt ”Berättande” har många delar behandlat känslor, kamratskap och 
kompisdilemman. Genom att barnen fått studera ansiktsuttryck och kroppsspråk ser vi att 
barnen har fått med sig en ökad förmåga att läsa av och tolka andras känslor. Barnen har 
även fått reflektera över konsekvenserna av sina handlingar och hur man kan göra när man 
vill vara kompis med någon. Genom att gå in i teater, dans, målningar, skapande osv har 
barnen fått möta dessa dilemman på många olika sätt.  
Genom att vi valde att börja arbeta med ”djuren på djuris” fick barnen möta dilemman som var 
nära deras egen vardag vilket vi tänkte skulle underlätta för barnen att identifiera sig med 
dessa dilemman. Vi såg att barnen då kunde sätta ord på känslor och problem, även 
lösningar. Utöver detta kunde barnen även ge egna exempel på liknande konflikter eller 
dilemman som de själva mött. På så vis kan vi se att barnen fått ökad förmåga att se andras 
perspektiv. Vi kan se att barnen i sin vardag hittat strategier för att ta kontakt med varandra på 
nya sätt. De går fram till varandra, ser varandra i ögonen och pratar med varandra. Vi kan 
också se att barnen fått ett utökat sätt att hantera konflikter. Vi ser att de kan reflektera över 
hur de använder sin röst, sina ord, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

I Projektet fick barnen repetera och möta berättelser på olika sätt då vi ser att lärandet blir 
fördjupat samt att det skapar trygghet och tillit till sin egen förmåga.  
Vi valde att projektet skulle röra sig i olika estetiska ”språk” för att alla barn skulle hitta något 
sätt där de kände sig trygga och att för att ta ett steg fram och uttrycka sig. 
Genom många erfarenheter, dels av samma sak på många sätt, men även genom bredd och 
variation i innehåll tror vi att vi gett barnen möjligheter att bilda egna uppfattningar om sig 
själva och andra och sin livsvärld. Vi tror att barnen skapar självkänsla och tillit när de vågar 
prova och när de fått erfara mångfald av material, berättelser, tillvägagångssätt, människor, 
etc. Barnen fått arbeta enskilt och i grupp under årets projekt. Vi har utmanat dem att 
samarbeta med varandra. Vi har medvetet delat in barnen i olika gruppkonstellationer dels för 
att utmana barnen att öva på demokrati och samarbete, men även för att de ska lyfta och 
hjälpa varandra framåt i sitt utforskande. Detta har kunnat se ut så att man fått arbeta med 
kompisar som man vanligtvis inte väljer själv men likväl att man fått arbeta tillsammans med 
den man är allra mest trygg med. Vi kan se att många barn fått en ökad tillit till sin egen 
förmåga och vågar ta sig an flera olika utmaningar och situationer. Vi kan se att de barn som 
tidigare varit ganska tysta nu vågar berätta och dela med sig mera, även att de vågar stå upp 
för sin egen vilja och tankar oberoende av kompisars val.  

Inom målande bild och form, har barnen fått möta färger och deras uttryck, vad de kan 
förmedla och även former och strukturers uttryck. Vi har valt att låta barnen möta både 
abstrakta och väldigt ”talande” bilder som bjudit in till mycket fantasi och historier. Barnen har 
även fått skapa med lera och andra av våra kreativa material på förskolan. Dessa olika former 
av uttryck har olika barn fått möta på olika sätt, och därför har vi gett dem större förutsättningar 
att hitta sitt trygga språk.  
Inom teater har barnen fått uttrycka sig genom att gå in i andras roller. De har fått möta 
berättelserna om och om igen för att kunna bli trygga i olika uttryck och även kunnat leka lite 
inom dessa, som att prova bli jätteledsen osv. Inom dans och musik har barnen fått möta ljud 
och rörelse som kan förnimma olika känslor eller uttryck.



”Berättande” har skett inom naturvetenskap matematik, fysisk och teknik även om fokuset i år 
inte legat på dessa ämnen. Vi ser genomgående inom projektets olika delar att barnen 
jämfört, hittat former, fart, längd, tyngd etc. Barnen har utforskat fysiska fenomen som vatten 
under både vinter och sommar både i fast och flytande form. 

Reflektion efter avslutad undervisning/ utforskande har varit givande. Vi uppmanar då barnen 
att sätta ord på vad som varit svårt och vad de lärt sig för nytt. Ett viktigt redskap att få fatt i 
sitt eget lärande. 

Vi kan se att många barn fått ett utökat intresse för bokstäver och berättelser. Även ett utökat 
ordförråd. Vi kan också se att barnen utvecklat tekniker och finmotorik inom skapande, som 
att rita, måla och klippa. Vi kan se att barnen har en nyfikenhet för berättelser och gärna 
lyssnar på  berättelserna många gånger. Barnen vill gärna ta berättelserna vidare genom att 
tex skriva ner dem, rita av dem eller gå in i rollerna i berättelsen och gestalt dem. Vi ser även 
att barnen fantisera vidare och utvecklar berättelserna. Vi tror att barnen hittar dessa 
strategier genom att de fått fantisera mycket och för att de fått möta samma berättelser på 
många olika sätt, även att de fått berätta berättelser på många sätt.

Efter att ha hört sagan 
”hopp! sa grodan” vill 
ett av barnen skriva 
ner hela berättelsen. 
Med hjälp av pedagog 
väljer de stödord för 
att komma ihåg 
berättelsen. 

Några barn väljer att leka bockarna bruse 
efter att ha hört den sagan.

Efter att ha hört sagan om trollmor och sina 
elva troll vill två barn rita sagan.



Efter att ha tittat på barnens abstrakta målningar fick föräldrarna under föräldramötet 
tillsammans måla en egen abstrakt målning. Denna tog vi tillbaka till barngruppen som i 
åldersblandade konstellationer fick fantisera om målningens berättelse och berätta den vidare 
genom att fotografera, rita skapa och klistra fast detaljer på målningen.

Inför nästa år tänker vi att vi vill utveckla arbetet med relationer, känslor och berättande. Detta 
genom att hålla kvar det förhållningssätt vi påbörjat om att sätta ord på och uppmuntra till att 
berätta. Vi vill även föra in till exempel mera bildstöd och reflektionssamtal för att ytterligare 
utveckla barnens förmågor. 

Vi kommer även att fortsätta under nästa läsår med arbetet kring specialpedagogik som hela 
förskolan under detta läsår haft fokus på. I detta arbete berörs inkludering, pedagogiska 
relationer, delaktighet och engagemang vilket ytterligare kommer att stödja det redan 
påbörjade arbetet. 


