
Jag tror att världens liv kanske ligger i en 

skattkista under den enormt gigantiska eken! 

Det är ju jordens magi som gör att allt lever!

“
Åhörarkopia



Den enormt 

gigantiska 
eken har magi
- Vår berättelse om hur vi har skapat 

möjligheter för barnen att äga sitt 

projekterande

“



Vad har din ek för hemlighet att berätta?

Men hemligheter får man väl inte berätta? /B

“



Vad gör en 

dokumentatör? 

Om hon berättar en 

ek, jag ritar en ek…

/A



Ta ett kort nära H… här, där jag pekar!

“



Mossan jag hittade var ljusgrön, 

den kunde förvandla så att det 

blev en ny ek bredvid. All 

mossa är magisk!”

“



Fs ek var större än denna, för 

här får vi plats också

“



Titta H här är ditt familjeuppdrag!

“



Där är lådan med el i sen är 

röret där och elen åker upp ända 

upp dit. Det blåser så det 

snurrar i bladen men först måste 

strömmen åka in upp.

“





https://youtu.be/P41uN0MEl5c

https://youtu.be/P41uN0MEl5c


Barnens reflektionsmiljö
- föränderlighet som skapar förutsättningar och möjligheter



Det är visst vatten, B du 

har rätt!

“



Här är hålet när man fotar nära

“



Vi kan bygga hur 

vi tänker i lego!”

Hundra sätt att 

göra och tänka

“



Livfullhet i mellanrummen

…jag är nästan en ateljélärare

/L

“



Hjärtat gör så att trädet kan leva, annars 

dör väl trädet? Alla har väl hjärtan?

“



Jag tycker vi behöver ha lite information om hur det funkar detta egentligen

“



Den är enormt gigantisk

“



En forskare är ju en sån 

som undersöker saker i 

marken, i hål och så och 

kan berätta en massa saker.

Vi är ju som forskare eller 

som detektiver, kanske 

ekdetektiver nu. /T

“



Vi ska göra en ek-karta! 

Där eken blir på kartan, där slutet är, där ska 

det vara ett kryss

“



Maskarna hjälper rötterna där nere under 

jorden, dom hjälper till att ta ner vattnet

När det regnar åker vattnet till rötterna och sen till kryssen 

och skapar glädje, sen upp till trädet.

“

“



Man kan säga att Vi bygger en karta, eller gör ett foto, tecknar 

Ekens liv och hur vattnet kommer in i eken. Vi gör en skiss först….

“



Eken föds i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år

“



0 år - Eken föds och växer i 300 år. 

Eken är ett ekollon som börjar växa i 

stubben. Först blir den smal och lång 

och får ett löv, två löv. Se blir det 

tjockare och längre och får fler löv.

50 år - Eken får 

ekollon. Ekorren 

äter ekollon. Det 

kan också bo djur i 

ekollonen. Om eken 

tappar ekollon kan 

det bli flera ekträd.

300 år - Eken lever i 300 år.

Det bor många djur i eken, 

fåglar, ekorrar, eldlusar, 

spindlar, myror, fjärilar. Eken 

kan bli lika bred och hög. 

Eken har en tjock rot och 

många andra rötter.

600 år - Eken dör i 300 år 

När eken blir gammal har 

den inte så många löv. När 

den blir riktigt gammal, då 

dör den och ramlar. Men då 

kommer ändå djuren. Ur 

stubben kommer det en ny 

ek, så börjar det om och om 

igen 

“

Ur stubben kommer 

det en ny ek, så börjar 

det om och om igen 



Eken har ett hjärta som är 

kopplade till två lungor så den 

kan andas. Sen går som en stor 

tjock blodådra från hjärtat och 

ner i marken. Det kommer en 

massa små ådror från den stora 

som blir till små rötter där nere. 

Fåglarna sjunger och det är då 

dom pratar med varandra och 

dom blir glada. Jag vet inte vad 

dom säger till varandra. Den här 

eken är över 50 år gammal, det 

ser man för den har ekollon! 

“





Titta Malin, det är ju du!

“





Vägen fram, den är gemensam….

”Nu ska jag vara Bosse!”



Vad är det som låter i låten?

“



Eken är ju viktig för vår jord!

“



Rekvisita för att leka fram berättelsen



Rekvisita till Reflektionsväggen på Tornet



Vi har gjort en film med din nyckelpiga

“



“Att kunna berätta, leka, återbesöka, reflektera 

kring de gemensamma berättelser som växer 

fram, möjliggör för ett delbart lärande.” 
Förskolan Trollets Pedagogiska idé s 29



Vi tänker så här, i slutet av mars har vi tänkt på orden, det är ju nu, texten 

ska typ vara klar i april, i maj då gör vi en musikvideo och i juni då är allt 

klart!?

“



Vi måste ju ta hand om varandra, 

för allt liv är ju viktigt! /V

“


