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Klapphuset

Fråga till barnen “Vad ska vi berätta om på Trolletdagarna nu då tycker ni?”

16 barn födda 2019 (8 flickor & 8 pojkar)

2 Förskollärare (100 %) 

1 Barnskötare  (100 %) 

Samarbete förmiddagar tis-tors under 

projekttid 9:30 - 10:30 med torgetpedagog 

inne och ute. 



Vad är barnen på Klapphuset nyfikna på just nu?

Hur hamnade vi då under barken? 
Det hela började med att vi ville skapa ett intresse för träden - och barnen hittade en spännande 

stubbe...

Vårt syfte HT 2021: Att skaffa en relation till träden genom ett utforskande kring 

vad träden gömmer under barken. 

“Har barken lossnat? 

Ser du något under?”

“Titta! Hallå? 

Hemma?”



Pedagogisk strategigrupp beslutar om ett 

gemensamt projektfokus ht - 21:

”Hur bygger vi tillsammans en Hållbar  

nutid och framtid?”

Förskolan Trollet kommer tillsammans att utforska...

Trädens oumbärlighet och magi i den 
biologiska mångfalden. 

Hur hamnade vi här..?





Vi bygger upp projektets plats & reflektionsväggen tillsammans.. 



Vi upplever familjeuppdragen…

● Dramatisering

● Måleri

● Ficklampor & luppar

● Lera

● Tecknande

● Bygg & Konstruktion

● Projecering 



När familjeuppdragen är presenterade så leker vi dem…

“De hundra språken skapar möjlighet och förutsättningar att formulera en personlig 

inbjudan om delaktighet till varje barn” Trollets pedagogiska idé



Vi möjliggör för utforskande med olika verktyg



Barnens reflekterande

Ett sätt att få sätta ord på det vi har upplevt tillsammans - rita/skriva och kanske 

berätta och visa!



Medforskande & närvarande pedagog

“Genom lekfullhet ger vi möjlighet till många olika uttryck där kreativitet, nyfikenhet 

och fantasi kan omfamna varandra” Trollets pedagogiska idé



Hur använder barnen projektets plats och reflektionsväggen?

“Barnen ska få möjlighet till att få använda sin kropp som ett undersökningsverktyg”



Familjedelaktighet

“Här är myrans träd”

“Myrans bo”

“Där borta!”(pekar ut från ateljéfönstret mot ängen)

“Jag har gjort det. Å pappa! Å mamma”



Vi lyfte blicken uppåt - Vad hände då?

Syfte VT 22

“Skaffa oss en relation till träden 

genom ett utforskande kring trädens 

betydelse och relationer till andra 

arter”



Vi målar och tecknar - från fåglar vi sett till skatans bo



Skatans bo/hus
Hur ser skatans bo ut?

“Skatan sover”

“Äter mat”

“Äter godis”

“Skatan leker”

“Många skata, mamma skata, 

pappa skata”

“Leker med bilar!”

Men vad gör skatan hemma i sitt bo?



Skatspaning i närområdet



Skatspaning under hela dagen

“Ta oss en titt på fågeln. För så fort man - om så bara för ett ögonblick - riktar sin fulla 

uppmärksamhet mot en fågel - eller varför inte mot en humla, en råbock, ett träd - så upphör 

den att vara enbart ett exemplar av en art. Den blir en individ möjlig att ingå i relation med - och 

precis som i relationer mellan människor inser vi då att kännedom om dess namn kan vara en 

utgångspunkt för att lära känna den, men aldrig detsamma som att göra det.” Helena Granström

https://sverigesradio.se/artikel/7440725

https://sverigesradio.se/artikel/7440725


Vi ropar till den ute… 

“Hallå skata!”

Vi ringer till skatan..

“Hallå? Hemma?”

Vi skriver brev till 

skatan…

“Vad ska vi fråga skatan?”

“Hej! Gör du? Är du i bo?”

Vi ritar en teckning till 

skatan…

Olika sätt att 

“kommunicera” 

med skatan… 



Att få bli en riktig skata 

“Nu O! och nu…skata”

(sätter dit skatan på O bild)



“Vad har skatan i sitt bo i trädet?”

Förbinda fakta och fantasi genom att ställa olika frågor…

“Hur ser skatans ägg ut?”                                          “Om du låg i ett ägg, hur skulle ditt ägg se ut?”



Utetorgspedagogen förbinder projektet i utemiljön



Vi skapar en skat(t)karta - och upptäcker vårt 

närområde…



Vår förhoppning: Att barnen äger projektet
Vi följer och fångar upp barnens nyfikenhet så att projektet blir vårt, vi gör och 

upplever tillsammans

Har vi 

lyckats 

skaffa oss en 

relation till 

träden?

“Our task, regarding creativity, is to help children climb their own mountains, as high as 

possible. No one can do more.”
Loris Malaguzzi



Våra framgångsfaktorer - hur hjälps vi åt för att bli 

närvarande lekfulla pedagoger?

1. Vi har alltid det dokumentationsverktyg vi är bekväma med till hands.

2. Vi planerar för att vara två - en medforskare/en dokumentatör. 

3. Vi är förberedda och lägger stor vikt vid detaljer i miljön. 

4. Vi utgår alltid från det som intresserar barnen.

5. Ingen detalj är för liten för att ha betydelse. 

6. Vi låter barnen göra samma sak flera gånger - i olika grupper.

7. Vi respekterar alltid barnen. 

8. Vi har en lekfullhet tillsammans med barnen.

9. Vi ser projektstrukturen som ett viktigt verktyg för oss pedagoger.

10. Vi möjliggör för varandra att få vara en närvarande pedagog. 


