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Hösten 2019 blev förskolor i Kalmar inbjudna av samhällsbyggnadskontoret i 
Kalmar kommun att skapa insektshotell för utplacering i staden.
Kommunen ville öka sina oklippta grönytor för att gynna pollineringen, och 
behövde hjälp att bygga hotellen som de pollinerande  insekterna kunde bo i.
Vi hade föreläsningar för att öka kunskapen innan start.
Pedagogista nätverket i Kalmars förskolor deltog också i skapandet av potentiella 
boplatser för våra pollinatörer.



Insektshotell

Vad vet vi om insekter och insektshotell och vad behöver vi ta reda på? 

“Spindel, fjäril, myra och snok. Snoken bor bland stenarna där nere. En nyckelpiga bland stockarna också.”

“Hur ska spindlarna tvätta sig i hotellet, kanske dom kan bada i ett glas?”



Verktygskännedom: för att kunna bygga ett insektshotell i trä behövde vi först träna på att använda olika 

verktyg. Under hösten har vi lärt oss mer om olika verktyg och testat dom många gånger. 

Ritningar: Vi började också fundera på hur ett insektshotell kan se ut och hittade inspiration i vår närmiljö samt 

på internet. Därefter satte vi igång och gjorde en massa olika ritningar.  Vi studerade också insekters anatomi och 

gjorde egna insekter.



Vilka ska flytta in i vårt hotell – hur ser dom ut ?

”Det är djur som ska bo där – smådjur”

”Småkryp, kanske myror”

”Man kan sätta in dom där, och visa dom ifall

dom inte vet – att här kan man bo, varsågod

här har ni ett hus!”

”Men det är svårt att stoppa in dom där, en

del kan springa mycket snabbt”

”Här ska maskarna och gråsuggorna hoppa in”

En gråsugga En spindelEn myra

En stor, stor skalbagge



Konstruktion:

Vi började samla material och hittade en löklåda som vi tyckte var lagom stor i alla fall för barnen 

att ligga i. Det verkar rymmas 2 barn på längden eller fyra om vi står i den och alla var överens 

om att det borde räcka till våra insekter. 

Samla material och inreda: När själva hotellet nästan var färdigt så samlade vi material så att vi 

kunde inreda alla rummen. Borra hål i stubbarna tyckte Henry var väldigt spännande.



För att insekterna ska veta att det finns

ett hotell att flytta in i så gör vi tavlor 

som vi ska hänga på det.



Val av plats: Vi har promenerat på tyst promenad många gånger för att hitta en bra plats för vårt insektshotell. 

När vi väl bestämt oss för en plats fick några personer från kommunen titta på platsen och dom tyckte alla att vi 

hade valt en riktigt bra plats. 

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



Invigning

I slutet på maj kunde vi äntligen högtidligt inviga våra hotell på 

plats i skogen utanför förskolorna. Nu återstår bara att se om 

någon behagar att flytta in. 



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. 
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Vi skapar rotkonst och skärper ögat med tecknande som verktyg

-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.



Det estetiska, sinnliga, äckliga och undersökningsbara

Vi tycker att det är viktigt 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.

Det måste också få vara lite äckligt, kladdigt och lukta när maskarna jobbar i komposten.

“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.



Skördefest
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.

”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
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Snickra

Sinnenas 
trädgård
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Mandala
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Yoga



Familjeuppdraget ”Vi samlar på oss”



Mandala
Svante, Love, Linnea gör en människa vid 
mandala - stationen.
Lo: 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. 
S: Sedan skall den ha en snopp.
Li: Nej, det är en tjej.
Lo: Då ska den ha en snippa. 
Hur ser en snippa ut?
S: Det är som ett streck 
De hittar en pinne, som de lägger dit.
Sedan kommer någon  och går på människan 
S: Vart tog snippan vägen? 
Lo: Jag hade ju den här någonstans?
Där - under knät! ☺
De samtalar om alla delar tills 
de tycker att det är klart  





Tyst promenad
• En meditativ 

upplevelse

• Förstärkning av 
sinnen

• Avkoppling / Fokus

• Reflektion och 
återberättande

• Naturupplevelse

• Blandade åldrar

• En del av grön flagg 
(livsstil och hälsa)

• Upptäcka närmiljön



Vila i tystnaden



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






