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VÅR RESA GICK I MÅL 28 AUGUSTI 2018

HÄLSNINGAR FRÅN HÅLL SVERIGE RENT

Tack för fin läsning av er Grön Flagg-resa och härliga bilder och citat som speglar ert arbete 

med hållbar utveckling! Ni har gjort flera viktiga och lärorika aktiviteter tillsammans med 

barnen. Ni har fångat upp barnens intresse och engagemang på ett bra sätt! Genom ert arbete 

med Grön Flagg och på så sätt lärande för hållbar utveckling har ni kunnat kopplat till flera av 

läroplansmålen samt Globala Målen! Toppen! Vi ser fram emot fortsatt samarbete!



Mål kopplade till vår resa

UR LÄROPLANEN

NORMER OCH VÄRDEN

Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar: 

 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

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

 respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 
dilemman och livsfrågor i vardagen

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter 
och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap,

 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om 
och samtala om naturvetenskap,

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra,



 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 
och förändring,

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 
och musik, dans och drama,

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

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

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

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

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

BARNS INFLYTANDE

Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation,

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 
förskolans miljö,

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer 
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

 Ingen hunger

 Hälsa och välbefinnande

 God utbildning för alla

 Jämställdhet

 Rent vatten och sanitet

 Hållbar energi för alla

 Minskad ojämlikhet

 Hållbara städer och samhällen



 Hållbar konsumtion och produktion

 Bekämpa klimatförändringen

 Hav och marina resurser

 Ekosystem och biologisk mångfald

 Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer på www.globalamalen.se

Utvecklingsområde 1:

FAMILJEUPPDRAGET  HUR BYGGER VI TILLSAMMANS EN 
HÅ

Tema: Stad & Samhälle

September 2017

VAD GJORDE VI?

Följande är den övergripande målformuleringen kring hur vi som förskoleenhet tänker kring 

det här utvecklingsområdet. Det är sedan upp till avdelningarna av fördjupa sig och utveckla 

olika spår utifrån det som händer i just deras barngrupp. Sammanställningen blir således ett 

axplock från olika avdelningars arbeten med olika utvecklingsområden.

Vi anser att förskolan ska vara en plats där vi tillsammans barn, pedagoger och familjer tar 

ansvar för en gemensam Hållbar Framtid. Vi fortsätter kommande läsår att låta barnen få 

många och nära relationer till naturvetenskapliga fenomen, ting, processer och allt levande. 

Att tillsammans odla hoppfullhet och lekfullhet, ge barnen möjlighet att använda det i sitt 

utforskande. Vi vill låna material från naturen och vår jord. Att gå i relation och dialog med 

naturen genom att lyfta upp möjligheter till nära undersökande av naturmaterial med sin kropp, 

tankar och sinnen. Vi vill erbjuda barnen många olika sätt att möta materialet genom: 

Mandala, detaljstudier av materialet med lupp och förstoringsglas, undersöka lukt, struktur, 

form, att bygga med och att skapa med. Vi vill involvera våra familjer i att vara delaktiga i att 

bygga upp och skapa samlingar från naturens skattkammare till en skatt för barns 

undersökande kring en empatisk hållning och göra oss känsliga för ekologin. Vi kommer att ha 

förvaringar utanför förskolans entréer där vi samlar ihop materialet. Vi börjar i augusti och 

fortsätter hela hösten. Vi sätter upp affischer om allemansrätten för att det ska bli tydligt för 

https://beta.gf.hsr.sewww.globalamalen.se


barn och föräldrar hur vi kan närma oss naturen.

Förskolan Lokomotivet avdelningen Smeden 2017-2018

2 års avdelningen

Gruppens kooperativa lärande - Projektet Naturens skatter:

Bild 1 Pinnar: 

Vi väljer att fördjupa vårt undersökande av pinnar eftersom det är något vi sett barnen vara 

mycket intresserade av under våra promenader. Vi börjar ladda för projektet i samlingen 

genom att titta på bilder på pinnar som vi tagit kort på som vi hittat under våra promenader.

Bild 2 Undersöka pinnar:

Under projektets gång får barnen undersöka pinnarna på många olika sett. De får använda sina 

sinnen, förstoringsglas, ficklampor och microägg. Barnen förvandlar pinnarna, de blir hajar, 

redskap, de blir fantasilekar. Barnen upptäcker också detaljer hos pinnarna. Laven, hålen, 

färgerna, brottsytor, insidan på pinnarna. De hittar det som avviker men även det som är lika. 

De försöker benämna sina upptäckter med de begrepp de besitter.

 

Bild 3 Pinnar i relation till  brunlera:

Brunlera är ett material som barnen jobbat mycket med. Kan du göra en pinne i leran? Hur ser 

pinnen ut på ytan? Kan du göra ett sådant mönster? Utmaningen blir att upptäcka och få 

förståelse för mönster och hur man på olika sett kan återskapa dem i leran eller genom att 

teckna. De lär sig nya tekniker men också begrepp som till exempel  rund  cirkel  prick.

 

Bild 4 Promenader:

Projektet Naturens skatter och Pinnar har haft sin plats både inne och ute. För att förbinda 

materialet och våra upptäckter inne har vi regelbundet gått på promenader i närområdet för att 

undersöka om vi kan hitta och se samma saker ute i naturen som det vi fått fatt i hemma på 

Smeden.

Många nya upptäckter har det också blivit som gett pinnprojektet ny energi.

 

Bild 5 Bygga med pinnar:

Lång. Längst. Hög. Högst. Lika lång som. Kortast. Minst. Störst. Detta är några av begreppen 

som vi använder när vi tittar och pratar om pinnarna vi hämtade under promenaden dagen 

innan. De får konkret erfara att begreppen längst och kortast kan ändras beroende på vilka 

som jämförs. I byggen har barnen fått i utmaning att bygga lika långt som och lika högt som  



en pinne. 

VAD TAR VI MED OSS?

Bild 6 och 7 Hur går vi vidare?

Årets projekt började med barnens naturskatter. Vi har återblickat och tittat på bilder där 

barnen har varit i olika undersökanden och de minns tillbaka och berättar om sina 

erfarenheter. Vårterminens pinnprojekt har lett till att barnens intresse har förflyttats till träd 

och det som finns runt, i och på trädet. Under våra promenader har de upplevt trädens 

utveckling under våren och nyfiket följt knoppar, blommor och blad. Djuren som vi ser har 

väckt förundran, olika sorters fåglar och en ekorre. Under roten på ett träd fanns en mask i 

jorden. Vi vill gärna ta tillvara på barnens erfarenheter och berättelser om, av och med träd 

så vi ger detta som en sommaruppgift att ta med hem och jobba med under sommarledigheten.







Utvecklingsområde 2:

DEL 2 FAMILJEUPPDRAGET HUR BYGGER VI 
TILLSAMMANS
Tema: Stad & Samhälle

September 2017

VAD GJORDE VI?

Förskolan Lokomotivet avdelningen Blanka 2017-2018

1 års avdelningen

Projektet gemensam målning

Bild 1 Hur bygger vi en hållbar framtid?

Förskolan är troligtvis den plats där barn får bli sin första offentliga person på egen hand. 

Förskolan som en institution en plats att få bli sitt bästa jag, att få bli på många olika sätt och 

få fostras till en demokratisk medborgare. Detta första år handlar mycket om möten, möten 

mellan barn-pedagoger, barn-barn och barn-material och olika fenomen. Vårt projekt första 

året handlar om att gå från jag till VI genom att arbeta med en gemensam målning som vi valt 

att skapa på ett rör.

Tillsammans med barnen börjar vi med att utforska rörets möjligheter och det blir tydligt hur  

många tysta överenskommelser barnen gör när de plötsligt börjar krypa efter varandra genom 

röret, eller hur de löser en situation när barnen kryper mot varandra i röret och ena barnet 

väljer att backa tillbaka för att den andra ska kunna gå igenom. Vi ser hur barnen utforskar 

cylinders form med hela sin kropp genom att ligga i, åla genom, krypa, rulla, sitta på huk, gå 

runt. Vi har också sett hur de möter cylindern på olika sätt beroende på om den står upp eller 

ligger ner. När vi hade den stående så fick vi uppleva hur ett barn upptäckte omkrets och 

glädjen när barnet upptäckte att han kom tillbaka till samma plats. Detta smittade av sig och 

fler barn ville prova att göra likadant. Här blir det också viktigt hur vi pedagoger ger värde till 

barns upptäckter och är närvarande och skapar känsla av meningsfullhet för barnen.

Bild 2-4 Kooperativt lärande på många olika sätt



Att ge barnen tid är en viktig aspekt för att de ska få möjlighet att få skapa en relation till och 

få möjlighet att prova många gånger, att få möjlighet att få prova någon annans idé. Detta är en 

hållning som går emot mycket av det vårt samhälle idag erbjuder där det mer bjuds på snabba 

lösningar och där allt strävar efter att bli mer och mer effektivt. När vi introducerar ett nytt 

material så låter vi barnen får undersöka det på många olika sätt och där vi pedagoger utforskar 

tillsammans med barnen och även jobbar med att hjälpa barnen få syn på varandras utforskade. 

Att låta barnen låna varandras kunskap i en ömsesidighet.

Bild 5-7  Begrepp och reflektion

För att få syn på varandra och varandras utforskande  så har vi använt oss av reflektion på 

många olika sätt, att få tänka/göra tror vi är ett verktyg för lärande. När vi har jobbat med olika 

material så ger vi lika stort värde av att ta hand om materialet efter arbetets slut, att ge värde åt 

omsorgen om materialet. Begrepp som barnen använder: doppe, måla där, behöve vatt, Adam, 

Mio måla, wow, doppe borta.

VAD TAR VI MED OSS?

I vårt arbete med den gemensamma målningen fick vi syn på barnens nyfikenhet kring rörelse 

som fenomen genom hur kritan rullade över röret, droppens rörelse längs röret och den egna 

kroppens rörelse i och runt röret. Vi vill därför arbeta vidare med begreppet rörelse

i vårt forskande kring ekologisk känslighet.

I sommar vill vi att du gör en berättelse om någon rörelse i naturen som du fascineras av.

Gör det genom att tex fota, skriva och rita tillsammans.







Utvecklingsområde 3:

NATURENS SKAFFERI  NÄRPRODUCERAT  KÖKET EN 
PEDAG

Tema: Stad & Samhälle

September 2017

VAD GJORDE VI?

Vad innebär närproducerat? En känslighet inför det egenodlade, att ge barnen en möjlighet att 

få syn på närproducerat, var kommer maten ifrån? Möjligheten att följa processen vid 

matlagning i förskolans olika kök. Vad är ätbart i vår närmiljö? Äter gråsuggan och maskarna 

samma som oss- vad händer i en kompost?

Förskolan Lokomotivet avdelningen Jätten 2017-2018

3 års avdelningen

Bild 1 Projektet! Hur startar vi tillsammans en hållbar framtid?

Jättens syfte: Vi vill öka barnens medvetenhet om vårt samspel med naturen, genom att göra 

oss nyfikna på olika småkryp och deras liv.

Barnen har varit  väldigt intresserade och nyfikna när vi varit vid stocken - här har det varit 

stort fokus och undersökande. Vi valde att arbeta vidare med stocken, både på vår plats i 

skogen och den i papier maché, så att projektet fått möjlighet att leva både ute och inne hela 

dagen. Fokus blev att på olika sätt låta barnen undersöka och ställa hypoteser kring småkrypen, 

arbeta 100-språkligt med olika spår och inriktningar, med stocken som gemensam 

utgångspunkt. Då intresset varit stort i barngruppen kring vad småkrypen gör, vilka de är, hur 

de ser ut etc. så valde vi att arbeta vidare med detta genom, lera, tecknande, småkrypshotell, 

fantasi, språk/litteratur etc.

Några av barnens tankar vid stocken:

Jag har ett småkryp som är mitt husdjur



Spindlar tycker om mat

Inne i stocken är det smutsigt och jättemörkt

Småkrypen leker inne i stocken! Vi hör hur det dunkar

I relation till småkrypen

Ett sätt att sätta oss i nära relation till småkrypen och deras omvärld har varit att med hjälp av 

digitala verktyg förvandla oss till olika småkryp. Barnen fick själva välja vilket småkryp som 

de ville förvandla sig till i appen iSwap-faces. Dessa småkryp har vi sedan använt på olika sätt 

i verksamheten, så som ex. rollek, att tecka av, göra i lera, dramatisera, ta med till stocken etc. 

Vi har gått in i våra olika småkrypsroller även och dansat småkrypsdanser på olika sätt. 

Hur rör sig en spindel? Kan maskar dansa? Hur?

Bild 2 Gemensam målning

Vi har även gjort oss nyfikna på måleri - både i stora ateljén men även på avdelningen. I stora 

ateljén tillsammans med vår ateljerista har vi arbetat mycket med färgblandning. Denna 

erfarenhet tog vi med oss in på avdelningen och skapade en stor gemensam målning som vi 

placerade på golvet under målartillfällena. Det blev många härliga stunder där vi blandade 

färg, målade småkryp och i slutet även använde tusch för att teckna ännu fler småkryp.

Bild 3-4 Sinnenas trädgård

Under vårterminen har vi arbetat mycket med Sinnenas trädgård. En plats på gården där vi kan 

plantera, odla, skörda och sköta om växter och planteringar. Vi började arbetet med att lära 

känna platsen, vad kan vi göra här och vad vill vi odla?

Vår uppgift är att plantera i pallkragar och odlingslådor, ansvara för och ha omsorg om. Vi 

valde att gå runt i de olika lådorna och använda några av våra sinnen - lukta, känna och titta. 

Vad kunde vi se spår av från tidigare odlingar?

-Titta, här är sallad! (Gräs)

-På den här lappen står det jordgubbar.

-På denna också. 

Inför höstens miljövecka har vi fått i uppgift att se till att det finns potatis och morötter, men 

vad vill vi mer plantera?

Barnen kände på jorden, silade den mellan fingrarna och grävde med händerna i jorden - 

Titta, ett stort hål!. 

Nästa dag fortsatte vi arbetet genom att några barn fick rita vad de skulle önska att få 

plantera i de olika pallkragarna - ett första utkast till en ritning över Sinnenas trädgård. De 

andra fick hämta komposterad jord från komposten och lägga i de lådor som behövde mer 

jord.



Bild 5 Plantering och sköta odlingarna

Vi kommer överrens om vad som ska planteras och sätter igång. Även under utefixardagen i 

lördags var några familjer här och hjälpte till med plantering m.m. Nu hoppas vi på stor 

tillväxt av olikfärgade morötter, potatis, gurka, jordgubbar, örter etc. Viktigt med sådd av 

potatis var ju att groddarna skulle vara uppåt, det var barnen mycket noga med. Det är inte 

bara grönsaker och örter utan också blommor som odlas i sinnenas trädgård. Vi har sått flera 

fröer av olika sorters blommor och nu gäller det att ta hand om odlingarna genom att gräva 

försiktigt och att vattna mycket dessa soliga dagar.

Några barn har fått göra skisser över våra olika planteringar och kartor över hela sinnenas 

trädgård. Vad är det vi har planterat? 

Bild 6 Reflektionssamling - Vad har hänt med potatisplantorna?

Vi tar fram en potatisplanta i samlingen. Vad har hänt med den sedan vi satte den i jord?

Barnen har olika hypoteser gällande var potatisen kommer att växa. Några tror att den växer i 

jorden och andra att den växer ut vid bladen. Vi kommer att följa upp detta genom att 

undersöka och vara observanta vad som egentligen händer En spännande utmaning, med 

tanke på att teorierna/hypoteserna var olika hos barnen. Det är stor förväntan bland barnen 

kring vad som kommer upp i de olika odlingslådorna och tankarna om detta är många.

Koppling till styrdokumenten: 

-Meningsskapande betyder för oss att vi tillsammans skapar en mening kring det som sker, 

kring det vi gör och tänker. Vi har valt att göra livet på förskolan viktigt och betydelsefullt, 

märkvärdiggöra det och ge det en mening /Förskolan Trollets verksamhetsidé

-Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp /Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev. 

2010

-Förskolan skall sträva mot att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, 

ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld // samt utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjligheter att påverka sin situation . 

/Förskolans läroplan, Lpfö98.

-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

-Vi tittar bakåt för att kunna ta steget framåt. Vi tittar tillbaka för att minnas och kunna sätt 

ord på vad vi tillsammans varit med om och frågat oss. Vi använder barnens alster, våra och 

barnens observationer som blir gemensamma minnen att reflektera kring, så vi tillsammans 

kan besluta vilka vägar vi ska ta och vad vi behöver förstå mer. /Förskolan Trollets 



verksamhetsidé

VAD TAR VI MED OSS?

Sinnenas trädgård

Under vårterminen har vi arbetat mycket med Sinnenas trädgård. Vi har planterat, gjort skisser, 

vattnat, rensat ogräs och tagit hand om odlingarna. Vi är alla förväntansfulla inför hösten vad 

har kommit upp? Hur mycket har potatisarna växt, blev det några jordgubbar och har vi några 

blommor kvar? Frågorna är många och efter sommarlovet vet vi mer. Inför höstens miljövecka 

har vi fått i uppgift att se till att det finns potatis och morötter att skörda och göra chips på. Vi 

kommer också att följa sinnenas trädgård och fortsätta arbeta där långt in på hösten för att följa 

det processer som tar vid inför vintern. Vad händer med växterna och småkrypen?

Bild 7 Småkrypshotell

I slutet på terminen påbörjade vi arbetet med vårt småkrypshotell. En grupp har arbetat 

tillsammans med vår ateljerista Mia i ateljén med att göra ritningar och måla småkrypshotellet. 

En ritning som en annan grupp sedan arbetat vidare med ute tillsammans med vår 

utetorgspedagog Daniel. De har påbörjat arbetet med att bygga hotellet - ett arbete som vi 

kommer att fortsätta med tillsammans nästa läsår. En tredje grupp har samlat olika material till 

småkrypshotellet; pinnar, kottar och stenar, som sedan ska användas i vårt hotell och i de olika 

rummen där småkrypen ska få bo.

Sommarens familjeuppdrag: Sagan om Jättens småkrypshotell!

Vi har på Jätten påbörjat ett arbete med att bygga ett småkrypshotell som ett sätt för oss att gå i 

nära relation med småkrypen och deras värld. Detta arbetet kommer vi att fortsätta med under 

höstterminen. Barnen har även denna termin varit väldigt intresserade av bokstäver och att 

skapa berättelser på olika sätt. Vi väljer därför att ta oss an familjeuppdraget genom att skapa 

en gemensam saga kring vårt småkrypshotell. En saga som har samma utgångspunkt, men som 

barnen fantiserar vidare kring på olika sätt

Det var en gång en förskola som hette Lokomotivet, där det gick ett barn som hette Aston. 

Han skulle tillsammans med sina kompisar bygga ett småkrypshotell. I hotellet skulle det få 

flytta in olika småkryp. 

Vilka?

Hur ser det ut i hotellrummen?

Vad kan småkrypen göra där?

Fantisera vidare på sagan med hjälp av frågorna Rita och/eller skriv tillsammans med någon 



vuxen. Använd gärna fler lösblad för att komplettera med om ni önskar.

SETT OCH HÖRT:

”Gurka, potatis, morötter och jättemånga blommor.” 
Sam, 3

”Småkrypen leker inne i stocken! Vi hör hur det dunkar” 
Selma, 4

“Jag har ett småkryp som är mitt husdjur” 
Melker, 4





Utvecklingsområde 4:

DEL 2 NATURENS SKAFFERI - NÄRPRODUCERAT - KÖKET 
EN

Tema: Stad & Samhälle

September 2017

VAD GJORDE VI?

Förskolan Lokomotivet avdelningen Tornet 2017-2018

4 års avdelningen

Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid?

Tomatplanta i relation med livet runt ur ett hundraspråkligt perspektiv

Bild 1: Vi planterade tomatfrön från en tomat som var kvar sen maten i mars 2017 och det blev 

19 plantor att ta hand om. Alla barn fick med sig varsin bok och planta att följa under 

sommaren. I augusti 2017 kom de tillbaka l å n g a, små, gröna, bruna, mjuka, krispiga, 

blommiga, tomatiga plantor. Barnen hade med sig en massa berättelser och en glädje över att 

kunna visa upp sina plantor och teckningar. Vilka skulle kunna tänkas bo i just din 

tomatplanta? Vi kunde skörda tomater under höstterminen som vi smakade på. I december fick 

vi begrava några av plantorna som nu hade blivit alldeles för krispiga och torra, de hade dött.

Bild 2-3: När vi undersöker tomaterna i sinnenas trädgård upptäcker vi också småkryp i 

odlingslådorna. Både maskar och gråsuggor syns i jorden. På väg till vårt valda ställe i skogen 

hittade vi en död mask.

Vi kan begrava masken och säga farväl. Vi måste göra en skylt så vi vet vart masken ligger.

Bild 4: VT18 Att undersöka och försöka förstå livets kretslopp hundraspråkligt genom 

tomatplantan, komposten, småkrypen, MASKEN

Intresset för masken blir stort. Vi fördjupar oss i maskens rörelse som vi utforskar genom 

dansen. Vi utvecklar även vårt berättande om masken med ett ökat detaljseende av masken 

genom att teckna, måla och arbeta med lera. När vi undersöker masken i komposten upptäcker 



vi likheter och skillnader mellan oss och dem. Maskarna blir besjälade genom namn och 

familjeroll. Vi upptäcker maskens sätt att forma sig på - de kan bli bokstäver.

Vilka bokstäver kan masken bli?

I januari 2018, hade en av plantorna som var kvar en röd tomat och den planterade vi nu i mars 

för att se om det kan bli nya plantor och nya tomater. I april har det blivit två plantor som är en 

decimeter långa.

Bild 5-7: För att knyta ihop projektet får barnen med digitala medel skapa en berättelse om 

tomatplantan och djuren som bott där i. De får även skapa ett småkrypsalfabet där alla 

bokstäver och många småkryp finns representerade. Vi gör avslutningsvis en film i iMotion 

där alla barn får lyfta det de fastnat för med masken.

VAD TAR VI MED OSS?

Sommaruppdrag

Vad finns i gräset utanför ditt hus?

Ta med något som DU är nyfiken på och som du vill berätta om när du kommer till 

förskolan efter sommarlovet.

SETT OCH HÖRT:

“Vi kan begrava masken och säga farväl. Vi måste göra en 
skylt så vi vet vart masken ligger.” 

Lotta, 4

"Maskarna blundar när dom tar sig fram. Dom har inga 
ögon." 

Olvier, 4

"När maskarna vill resa på sig ställer dom sig på tå." 
Vera, 5







Utvecklingsområde 5:

BERGAPARKEN EN MÖTESPLATS I STADEN
Tema: Stad & Samhälle

Juni 2018

VAD GJORDE VI?

Förskolan Lokomotivet avdelningen Funkabotorget 2017-2018

5 års avdelningen

Bild 1 Projektet Bergaparken en mötesplats i staden

Det finns en tradition inom enheten Förskolan Trollet att 5-åringarna lämnar ifrån sig ett spår 

till vår stad. Förskolan har tagit ställning för att vi vill lyfta och synliggöra barnen som 

demokratiska medborgare i vår stad och ge dem möjlighet att få göra något på riktigt till en 

mottagare.

Avdelningens syfte: 

Att vidga vår relation till vad Bergaparken är och kan bli, vilket kan skapa möjlighet till 

nyfikna möten idag och i framtiden.

Höstens projekt har handlat om att undersöka och lära känna Bergaparken.

Vad har barnen sett i parken?

Vad har barnen gjort i parken?

Vad ser barnen i Bergaparken?

Vad gör det där?

Vilka berättelser gömmer sig i Bergaparken?

Bild 2 Sommaruppdrag - Familjerna



För att göra oss nyfikna på denna plats fick alla familjer ett sommaruppdrag att ta med sig  till 

Funkabotorget i augusti. 

En bok att kunna berätta/beskriva om upplevelser som du och din familj  haft i en park.

Vad såg du i parken? Vad kunde du göra i parken?

Alla sommaruppdrag har fått en gemensam plats i tamburen, böckerna har blivit ett verktyg till 

att göra oss nyfikna på varandra och på våra olika berättelser kring parker vi besökt.

Barnen har presenterat sina sommaruppdrag på olika sätt...visat, berättat, ritat.

Kompisarna har bidragit genom att ställa frågor till barnet som berättat. Det har handlat om 

parker med vatten, parker med djur, parker med karuseller, parker där man kan klättra, parker 

där man kan träna, parker där man kan lyssna på någon som sjunger, poesiparker..

I tvärgrupper har vi sedan jobbat med att förvalta och gestalta något från barnens 

sommaruppdrag i tex bygg & konstruktion, i brunlera, genom tecknande, dramatisering...inne 

och ute.

Vi har undersökt Bergaparken utifrån kompisarnas berättelser. 

Några har berättat om magiska träd och kurragömmaträd från Stadsparken.

- Kan vi hitta kurragömmaträd i BP?

Några barn har berättat om djurparker.

- Kan vi hitta djur i BP? Hur många olika sorters djur? Hur skulle BP se ut om det var en 

djurpark?

Några barn har berättat om parker där man kunde lyssna på Bl a Pappa kapsyl. 

-Vilka platser i BP passar för sång och dans?

Bild 3 Vilka berättelser gömmer sig i Bergaparken?  

Sommaruppdragen har bidragit till att vi lärt känna Bergaparken på många olika sätt.

Vi undrar: Varför heter det Bergaparken och inte vattentornsparken? Bor Bergakungen i 

Bergaparken? Kanske gumman höst? Kanske skräpMaja? Hur såg det ut i Bergaparken förr i 

tiden, innan vi fanns? Vad är det för mystisk järndörr vi hittat, är den magisk? Är stora stenen 

en lavasten? Dessa frågor tar vi med oss till nästa termin.  Funkabotorget och Rävspelet har 

nämligen fått ett uppdrag att skapa en skylt för besökare som kommer dit, en skylt som kan 

berätta vilka gömda berättelser som gömmer sig i Bergaparken!

Koppling till styrdokument: Mål att sträva mot att varje barn kan skapa kunskap och teorier 

utifrån sin egen förståelse om fenomen i sin omvärld och får möta nya utmaningar genom att 

ställa frågor, göra hypoteser, utforska och pröva sina egna och andras teorier.       

 / Förskolan Trollets verksamhetsidé 

Frågor från barnen på Funkabotorget och Rävspelet!

Vi undrar:

Varför heter det Bergaparken och inte vattentornsparken? Bor Bergakungen i Bergaparken? 

Kanske gumman höst? Kanske skräpMaja?

Hur såg det ut i Bergaparken förr i tiden, innan vi fanns? 



Vad är det för mystisk järndörr vi hittat, är den magisk?

Fanns vattentornet förr i tiden? Finns det dörrar på vattentornet? Varför får man inte gå in i 

vattentornet? Ska vattentornet byggas om?

När byggdes vattentornet, var det på 1800talet? Hur såg träden i Bergaparken ut förr i tiden? 

Hur såg gräset ut?

Fanns klätterställningen förr i tiden? Hur såg den ut då? Fanns klätterställningen ens förr i 

tiden? Fanns järndörren på vikingatiden?

Finns det en fjärrkontroll som kan öppna järndörren? Dörren sitter fast, finns det något hårt 

på insidan? Finns det skelett av människor under kullen som vattentornet står på? ...eller 

under pulkabacken? Fanns det dinosaurier i Bergaparken förr i tiden?

Var Bergaparken en dinosauriepark förr i tiden? Finns det dinosaurie skelett under jorden i 

Bergaparken? Fanns det vilda djur i Bergaparken förr i tiden? Är stora stenen i Bergaparken 

en riktig lavasten? Vad hände i Bergaparken på 1400talet/1700talet/1800talet?

Kan man öppna järndörren med de magiska orden? Kan vi hitta de magiska orden i 

Bergaparken? Hur såg det ut i Bergaparken förr i tiden?

Gick det omkring dinosaurier i parken? Forr fanns det ett hus dar som de rivit. Finns det 

gamla saker under sanden som finns kvar? Har ni gravt efter saker dar till ert museum? Var 

det krig i Bergaparken? Nar byggdes stentrappan och varfor finns den dar? Nar

byggdes bokstavstrappan?

Vad fanns pa platsen dar vattentornet star nu? Nar byggdes Bergaparken? Varfor heter den 

Bergaparken? Hur lange har den funnits i tiden?

Hur lang tid tog den att bygga och vem gjorde den? Vad fanns i parken innan lekplatsen, 

bokstavstrappan, utegymet osv

Vårens arbete

Avdelningens syfte: 

Att vidga vår relation till vad Bergaparken varit, är och kan bli, vilket kan skapa möjlighet till 

nyfikna möten idag och i framtiden.

Vårens projekt har handlat om att fortsätta undersöka och lära känna Bergaparken.

Vi har letat efter gömda berättelser i Bergaparken och skapat QRkods filmer av våra 

upplevelser, med hjälp av fakta, fantasi och våra 100 språk. Vi vill bjuda in människor kring 

Bergaparken att lära känna platsen på fler sätt och har därför gjort en skylt där alla våra 

QRkoder kan ses.

Bild 4 Vi frågar vattentorn-experten!

Vad finns det inne i vattentornet? Vad får man göra i vattentornet? Hur kan vi få svar på våra 

frågor? Någon känner en vattentorns-expert som vi kan fråga. I samarbete med Kalmar vatten.

Bild 5 Inte skräpa ner!Vad är viktigt att tänka på i Bergaparken? Barnen tycker det är viktigt 

att människor i parken håller rent och snyggt, för då vill man vara där. Hur kan vi förmedla 

detta? Någon kommer på att vi kan göra en inte skräpa ner sång!



Bild 6 Mysteriet med den gamla järndörren! Vi hittar en gammal järndörr i Bergaparken. Den 

gör oss nyfikna på förr i tiden Vem kan vi fråga?Hur tror ni det ser ut innanför dörren? 

Hur kan vi få upp den? Vilka ljud tror ni vi kan höra bakom dörren? Vem har nyckeln? Vilka 

figurer kan finnas bakom järndörren och vad kan hända där?

Bild 6 För vi var på ett äventyr om hur det var förr i tiden i Bergaparken!

Fanns det dinosaurier i Bergaparken? Kan vi hitta dinosaurieskelett? Fanns det dinosaurier 

som var lika stora som vattentornet? Fanns det andra vilda djur? Vad fanns innan 

vattentornet byggdes? I samarbete med Kalmar läns museum.

Koppling till styrdokument: Mål att sträva mot att varje barn kan skapa kunskap och teorier 

utifrån sin egen förståelse om fenomen i sin omvärld och får möta nya utmaningar genom att 

ställa frågor, göra hypoteser, utforska och pröva sina egna och andras teorier.       

 / Förskolan Trollets verksamhetsidé

Bild 7 Invigningsfest i Bergaparken, 31 maj 2018.

Tack till alla, stora som små!

Koppling till styrdokument:

En viktig grund för hela vårt arbete är vår syn på det kooperativa lärandet där vi menar att vi 

lär tillsammans genom 

att låna kunskap av och till varandra.  / Förskolan Trollets verksamhetsidé

VAD TAR VI MED OSS?

Nu börjar förskoleklassen men förhoppningsvis lever berättelserna och minnena från 

Bergaparken vidare.

SETT OCH HÖRT:

Tänk om det fanns dinosaurier som var lika stora som 
vattentornet?! 

Arvid, 5

Men jag undrar hur vattentornet kan göra vattnet varmt? 
Jag vet, det finns en varm svetslåga där upp 



Arvid, 5

“Detta är en fossil. Förr i tiden fanns det djur på jorden, då 
kom meteoriten och allt brann upp. 

,



GRÖN FLAGG - HÅLLBAR UTVECKLING FÖR 
BARN OCH UNGA

Hundratusentals barn och unga på skolor och 

förskolor över hela Sverige är engagerade i 

Grön Flagg. Förhoppningen ar att Grön Flagg 

ska vara första steget i ett livslångt engagemang 

kring hållbar utveckling.

Grön Flagg är ett undervisningsverktyg som 

hjälper skolor och förskolor att lära ut 

hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Grön Flagg ingår i det internationella nätverket 

Eco-Schools, som förenar miljontals barn och 

unga runt om i världen. I Sverige drivs 

programmet av Håll Sverige Rent.
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