
Här är våra lägenheter och 
riktskärsbatteri som vi ska sätta fast på 
lastpallarna.

Platsen där vårt hotell ska stå, med en 
nyponbuske bredvid så vi hoppas att
många humlor och bin  hittar hit



För att insekterna ska veta att det finns
ett hotell att flytta in i så gör vi tavlor 
som vi ska hänga på det.



Installation: Äntligen dags att placera ut insektshotellet i skogsdungen. Det var jäääätte tungt.



Invigning: Den 20 maj kunde vi äntligen inviga hotellet på plats i skogsdungen utanför vår gård. Nu återstår 

bara att se om någon behagar att flytta in. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare ett hotell till platsen 

som kom på andra plats i omröstningen.



PLACERING – BANDKLIPPNING – FEST!!! 





Utställning i stadsparken

Avslutning på projektet 
Vernissage



Projektets syfte: Genom ett ekologiskt förhållningssätt verka för att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi vill öka barnens känsla för det egenodlade men 
också förståelse för att hållbart odlande som kretsloppet inte enbart är odlandet och tillagningen men även 
kompostering, förruttnelse och ny jord. 

Metod: Vi följer odlingsprocessen och ser hur alla delar hänger ihop. Från jordens sammansättning till den färdiga 
grödan och kompostens betydelse. Det blir på riktigt. Vi vill lukta, känna, smaka, beskriva och kittla barnens olika 
sinnen kring odlandets mysterier. Att det blir en gemensam process, något vi gör tillsammans, alla kan bidra, allas 
kunskaper och erfarenheter kring odlandet kan tas tillvara. Tillsammans kan vi, tillsammans skapar vi ett lärande kring 
växternas kretslopp.

Sinnenas trädgård – Ett cirkulärt projekt
Kretsloppet från jord till bord och åter till jord

”Sinnenas trädgård.”



Ett år i trädgården:
Att odla i sinnenas trädgård har blivit ett året runt projekt som engagerar alla barn på 3 och 4 års 
avdelningen. Vi har enats om att det är 3 åringarna som har särskilt ansvar för odlandet i husets 
gemensamma trädgård. Detta för att dom ska få vara med under ett helt år och därmed följa 
processen från jord till bord. 1 åringarna skolas in med att fruktskalen läggs i en särskild hink som 
vi sedan tillsammans tömmer i komposten. Under hösten skördar 4-åringarna och därefter lämnar 
de över skötseln till 3-åringarna. Sen följer 3-åringarna trädgårdens liv inför vintern med 
observationer, teckningar och planering. Tidigt på våren sätter vi igång med att leta liv i jorden 
samt påbörja planteringen av frön inomhus. Vi gör ett schema över vad som ska planteras när. 
Några går till blomsteraffären och handlar fler frön samt jord. Vi hämtar jord från komposterna 
och efterkomposteringen när det väl är dags för plantering utomhus. I år har vi dessutom utökat 
sinnenas trädgård, flyttat odlingslådor och planterat en del bärbuskar. 3-åringarna bestämmer vad 
som ska planteras men vi planterar alltid lite potatis och morötter. Sen följer skötsel av plantorna 
med vattning och rensning av ogräs. 
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Vi skapar rotkonst och skärper ögat med tecknande som verktyg. Utepedagog och ateljerista i samarbete i sinnenas trädgård. En 
grupp 3 åringar rensar ogräs inför uppstarten av odlandet en dag tidigt på våren. Vi undersöker och gör oss nyfikna på ogräsets 
rotsystem. Vi jämför de olika rötterna där vi ser att vissa är långa andra korta, några är tjocka och några är jättetunna. -Titta roten 
har hår! Varför har växten rötter? - Den dricker och äter, suger upp vatten. - Haha det var en rolig rot. - titta vilken häftig rot jag hittat



Planering och omröstning
Vi röstar på vilka grönsaker som vi ska så.



Vart har våra matrester tagit vägen? 
Vad finns i komposten? Maskarnas 
betydelse för att få bra jord,  som vi 
sedan lägger i våra pallkragar där vi 
odlar våra grönsaker.

“Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt 

utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.” s. 9 Lpfö 18.



Det estetiska, sinnliga, äckliga och undersökningsbara

Viktigt också att det sinnliga, estetiska och fantasin får plats. Vad kan det innebära att vara ett frö, 
vad behövs för att fröet/plantan skall gro? Var kommer maskarna i komposten ifrån? Hur ser 
rötter ut i ett förstoringsglas och kan vi skapa konst av detta? Varför har grönsakerna olika färger? 
Det måste också få vara lite äckligt, kladdigt och lukta när maskarna jobbar i komposten.

På höstens miljövecka har vi sedan skördefest och fullt fokus på det som 3 åringarna odlat i 
sinnenas trädgård. Husets alla barn och pedagoger arbetar med olika moment i förädlingen av våra 
grönsaker men det handlar också om att göra och uppleva saker tillsammans, hållbar framtid om 
något. Det är kul och inspirerande att göra husgemensamma aktiviteter. Tänk att få skörda 
potatisen och morötterna som vi sådde i våras och sedan göra chips av dom, mums! Från jord till 
bord, härligt! Vi anordnar också drop-ut fika under miljöveckan där barnen bjuder sina hämtande 
föräldrar på godsakerna från skördefesten.

”Vår syn på hållbar framtid innebär att vi tänker på att alla sammanhang, som vi erbjuder barnen och deras 
familjer, allt som sker och görs på våra förskolor skall bidra till att vi tillsammans utvecklar våra förmågor och 
kompetenser för att kunna ta ansvar för vår framtid” Förskolan Trollets verksamhetsidé



Skördefest



Möjligheter
15.00
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Snickra

Sinnenas 
trädgård

Lera

Lekar

Mandala

Drama Ateljé

Miniröris

Bygg och 
konstruktion

Rörelsebana

Valbara möjligheter
  Yoga

Naturspanare

Yoga



Snickra – En koja växer fram men hur bygger man en rymdraket?



Förbinda ute med inne!

Kroppen-Rörelse-Vinden-Lera

Välj ett foto på kroppen i 
rörelse.

Avbilda med brunlera.

Hur ser kroppen ut:

-framifrån?
-bakifrån?
-från sidan?



Familjeuppdraget ”Vi samlar på oss”



Mandala
Tre barn gör en människa vid mandala - 
stationen.
Det är svårt, jag har aldrig gjort en människa. 
Jag hjälper dem lite med frågor och lägger dit 
sakerna de föreslår till ansikte.
Sedan flyter allting på. 
Sedan skall den ha en snopp.
Nej, det är en tjej.
Då ska den ha en snippa. 
Hur ser en snippa ut?
Det är som ett streck 
De hittar en pinne, som de lägger dit.
Sedan kommer någon  och går på människan 
Vart tog snippan vägen?  Jag hade ju den här 
någonstans?
Där - under knät! ☺
De samtalar om alla delar tills 
de tycker att det är klart  





S 5 år och K 3 år målar bredvid varandra 
K blir inspirerad av Salvador Dalis
fjärils-väderkvarnar.



Arbete i skriv och      
ritateljén 



Utebyggen.
De vill bygga en labyrint, från
ett barnprogram som heter så.
Pedagogen blir placerad i mitten som 
”dinosaurien” som slimear de som är i 
labyrinten när den hittar barnen.





Rörelsebana 



Tyst promenad



Våra mål med tysta promenaden

• En meditativ upplevelse

• Förstärkning av sinnen

• Avkoppling / Fokus

• Reflektion och återberättande

• Naturupplevelse

• Blandade åldrar

• En del av grön flagg (livsstil och hälsa)

• Upptäcka närmiljön



Tyst promenad
Syftet med promenaden är att ge barnen en meditativ upplevelse  genom 
att i tystnad fokusera på och använda sina sinnen. 

En gång i veckan går 2 pedagoger och 10-12 barn en promenad i skogen eller 
närmiljön. Det är utetorgspedagogen och en avdelningspedagog som ansvarar för 
den tysta promenaden.

Vi lyssnar, känner, luktar och ser oss omkring utan att prata. Vi går en och en på led, 
efter ett tag stannar vi till på en plats där var och en får sätta sig en stund i tysthet. 
Här får barnen möjlighet till både avkoppling och eftertanke men också fokusering. 

I slutet av varje promenad samlas vi i en ring och reflekterar tillsammans kring våra 
upplevelser. Vi övar på att lyssna till varandra och sätta ord på våra upplevelser, 
funderingar och känslor. Ibland får barnen rita det dom tänker på. Då brukar vi 
avsluta med skogsvernissage där vi tittar på varandras teckningar. Barnen får visa och 
berätta om sin teckning om dom vill.





”Det luktade kallt och lite katt och lite fjäril och lite kanin och hallon, det kändes kallt.”



Anna Tebelius Bodin
Hjärnan behöver vila!

”Vad varje lärare bör 
veta om hjärnan, 
inlärning och 
motivation”

 ”Ibland måste det 
vara tyst för att man 
ska höra”



Vila i tystnaden



Eftertanke och fantasi

”Du, jag hörde några fåglar som kvittrade och kanske en traktor. 
Något som prasslade kanske ett lejon” 





Där är en fågel i trädet. Träd 
och alla kompisarna och gräs.

Det ser ut som en banangubbe. 
Där uppe är träden och ett spöke

Dagens uppgift: Studera fåglar



Återberättande



Skogsvernissage



Återblick tysta promenaden



Tyst promenad i olika miljöer



Tyst promenad för kollegorna


